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Almanya hava ve 
deniz kuvvet:eri I~~ AK5AMKI-. HA_IERL ___ ER____.~----.....·,, j 

Ankara telefonu 

lzmir Telefon 
(Ba§ta.rafı 1 ncide) 

zere 30 zabit bulunmakta ve bun
ların ek~eriyetini süvari zabitleri 

Yunan divanıharplerlnde ilk idam karan 
Şirketi 

teşkil eylemektedir. 
Yarın sabah, Selô.nikte, Serez asile- Ankara, 4 (Telefonla) - lznı 

Telefon tirketi mümessilleri c 
martesi günü Ankaraya- geler 
§irketin satın alınması etrafın 
Bayındırlık Bakanlığı ile görü' 
ceklerdi. Bu müzakerelerde lzın 
belediye reisi Behçet Salihde bul 
nacaktır. 

Efkan umumiyenin galeyanın• 
nazarı dikkate alan divanıharb 
heyeti sabahlara kadar içtima et-

rinin kumandiı.nı kurşuna dizilecek 
mekte ve şahitleri dinlemektedir. (Baştarafı 1 ncide) Ast bahriyelilerin 

muhakemesi veUerine müsavi bulunduğunu ik- Bu gece müddeiumuminin iddia · 
rar eylediğine dair olan gazete ıını yapması ve karann verilmesi 
haberleri parlamentoda az çok en- beJ<1enmektedir. Atin.a, (Hususi) -Pirede tetkil 
dife uyandırmıt ve dün, öğle üze- Ati nada mevkuf olunan bahriye divanıharbi de ter· 
ri, muhafazakarlardan Sir Çarlı 40 zabit saneyi iHal eden ve harb gemile. 
Kayzer, Alman devlet reisinin rinden bir -kısmını ihtilal hareketi-

Atina, (Hususi) - ikinci kol • ı" ı:.tır· ak tt" e b h · b"t böyle bir §ey söyleyip söylemedi- ne 'S' e ır n a rıye za ı • 
ğini, hariciye nazırından sormuf· .ordu kumandanı, hareketi ihtili • }erini muhakemeye başlamıttır • 

liyeye iştirak eden 40 kadar zabit Atina (Hususi) - Divanıharb-
tur. ile bazı sivillerin Selanik divanı l d d. · · .. lt 1 ·hr Nazır: "Evet,, demiştir Alman er a e ımn çoga ı ması ve ı ı. 

harbine gönderilmesine müsaade lilcil-erin sür'atle muhakemeleri • 
bqvekili ile görüştüğüm esnada, 

itasını harbiye nezaretinden iıte - ne baslanması galeyanda bulunan 
kendisi b:ına, umumi tabirlerle, ~ 
Almanya hava kuvvetlerinin ln- mİ!lİr. efkarı umumiyeye iıtinad eden 
giliz kuvvetlerine müsavi bir hale Bu divanıharpte, Serez ihtilal . müfritlerin faaliyetinden ileri 
geldiğini ifade eyledi.,, cilerinden sonra diğer mühim gelmektedir. 

S maznunların ve siyasi eşhasın mu • Fırka reislerinden general Me • ir John Simon, fazla bir §ey 
söylemekten imtina etmistir. La- hakemeleri görüleceğinden harbi - taksas, e~ki nazırlardan Rallis ve 
kin nazırın cev~bını derhal ele a- ye nezareti kolordu kumandanına be\bası Plastras tarafından kur§U· 

verdiği cevapta yeni bir divanı • na d.izilen Stratos, divanıharbin 
lan B. Çörçil, meselenin münaka· 

k · k ı harb te•kil o1unacng" ını ve maz • kararları yüzünden Çaldaris ve ge· ta mev iıne onu masını ceklif ey- s 
lemittir. nun1arın oraya gönderileceğini neral Kondilis aleyhine çok şiddet-

n ı ·ı M kd 1 bildirmi•tir. li bir mücadeleye giritmişlerdir. aşvea:ı a ona dın, ruzna· 'S' 

• k ··k1·· ld .. b At" (H "') G b"' T k Bunlar bugünkü hükumetin, ef. 
menın ço yu u o ugumı, ve u ına, ususı - ar ı ra - k" • . d'l ki . . • 

·· d • b" ·· k ı d 'ht'I" 1 · · k . ·d b" arı umumıyenın ı e erını yen-yuz en yenı ır muna aş!l açı a- ya a ı ı a e ıştıra e en za ıta • 1 • 

~ - t · • B h k l · . .. · k .. ne getırecek surette hareket eyle· 
mıyacagım soy emesı üzerıne . mn mu a eme erını gorme uze • d'... . . . k , ... 
Ç.. ') h • · f d c·· ··ı ·· d b" d" h b me ıgmı ve vazıyetın atı suret. 
orçı , arıcıye nazırı tara ın an re umu cune e ır ıvanı ar f . . . l k . •

1 vaki olan beyanatın, şimdiye ka~ teşkili kararla!hrılmıştır. te ~as ıyeıı ıçın ~e~ .e etı~ ve mı· 
d h

.. .. • . . 1 letın huzur ve ıuk\inıyle ugraşan. 
ar ukumetçe vakı beyanat ıle Atına (Hususi) - Yarın yeni 1 k d' ·ı 1 · · k 

h. "b' · · d .ı "h . ' ' arın ur§una ızı me erını uza • 
•. . . . an a ı o sa ı ı a e ıştıra e en ırı ırını tutma ıgını ı tar etmış-, teşkil olunan bura divamharbinde t d h" l "ht'l"' l · · k d 
.ır. ıkı ıhtilalci kafilenin muhakeme · y · ı· ti · h b ı d k 

1'• "'i f k I d enıze ıs erın emen u un u • 
ı ·ıcstı ır: ası mensup arın an ler (;>İn bakılmasına ba•lanacak . 

1 'S' ları yerlerden atılmalarını iste • 
B. Lansbury, B. Çörçilin rlileğine tır. mektedir. 
iştiraİ<. etmiş, faka"t baıvekil key
fiyeti ileride derpiş edeceğini ve 
maamafih bu hususta hiç bir va
idde bulunamıyacağmı söylemek
le iktifa veb'ıİ.Jtİr. 

Sir John Simon'un iEadesiyle 

Venizelos, kaçak geı;ıeral Kome· 
neos·ile Papulaı, ve general Gona
taaın dahi Stolakia ile birlikte mu
hakeme!erinin görülmeai muhte -
melair. 

Dahiliye nazırı, valilerle mem -
leketin bu huıuıtaki cesaretini öl· 
renmek ~İl) telef S?gja flaima te • 
masla· bulunmakta ve asayİ§İn 

muhafazaıı içini ıiddetli tedbirler 
alınmaktadır. 

Atina, Selinik, Patras, Kavala, 
ondan evvelki resmi beyanat ara· Cümhuriyet koruma cemiyeti .. 
11ndaki mübayeneti mevzuuhahse- nin reisi olan ve Atinada ihtilal 
d~rken, B. Çörçil, 28 lilkanun j emri veren eski başkumand~n 
934 de, B. Baldwin' in vaki olan Papulns ile halen mecliıi ayan re- 1rand8 
'heyanatma İ§aret etmi~tir. isi ve 1922 ihtilaline riyaset e. Canavar bir doktor 

B. Baldwin, 0 zaman: den general Gonatasın vaziyetleri 
"- Almanya, daha uzun müd- mühimdir. 

det lngiltere ile müsavi bir vazİ· "'"ınnııınnıı ... nmmunıınn•••.-mııı•--11 .......... ...,. ....... 111111111 ... 

yete gelemez. Ve İngiliz hiikumti, t arzuya şayan görmemektedir. 
hiç bir vakit Almanyanın lngilte-1 Kabine, 1930 de l<>ndrada top
re iizerine hava tefevvukunu ka- !anmı! o~an beş devletin, evvele -
bul etmiyecektir.,, demiştir. mirde, daha o vakit mükilemele-

A f m an bahriyesi 
Fransanınki 

kadar o!acak 

rine mevzu teşkil eden hatlıca me· 
selelerde uz!a~malarını müraccah 
bülmak'adır. 

· Ancak bundan sonradır ki, bu 
D~yli Telgrafın yazdı~ına gö·I bet dev:etle beraber, diğer alaka -

re 1936 senesindeki deniz s:Iahla-, dar devletlerin ve bu meyanda 
nm azaltma konfranama AJman· Almanyanın da dahil bulunacağı 
yanm da davet edilmesi k.ıvvetle ikinci bir konferans toplanabilir. 

Tahrandan gelen haberlere göre Şi
razda Mehmet Ali Seyfülkalcm adlı 
bir doktor cinayet suçuyla tevkif edil· 
miştir. Bu doktor teda,·i için kendisi · 
ne gelen hastaları zehirleyip öldür • 
mekle suçludur. Son defasında iki 
düşkün kadın kendisine müracaat et
mi~ doktor bunları da öldürdükten 
sonrn elbiselerini bitpazarında satar· 
ken yakalannu~tır. Bunun üzerine e • 
vi araştırılmış, mutfakta on insan ce
sedi bulunmuştur. 

Katil doktor öldürdüklerinin hep 
frengili olduklarını söylemekte, ken • 
disinin bunları öldürmekle bir iyilik 
yapmış olduğunu iddia etmektedir. 

Dramada ihtilal günlerindeki gibi 
askeri devriyeler dolaşmaktadır • 

Hükiimet, ateşli makalelerle ka-

rilerini heyecanlandıran ve müfrit
lerin efkarını n.etreyleyen gazete • 
lıer hakkında takibat yapılması 
emrini vennittir. 

ilk idam karan 
Selanik, (Hususi) - Saat 12 

de muhabirimizden telefonla şu 
haberleri aldık: 

Divanıharp hey' eti, askeri müd
deimnuminin ihtilalciler hakkın· 
daki uzun iddialarını · dinledikten 

•onra müzakereye çekilmiı, Sere 
de ihtilalcilere kumanda eden Mi-

Beyazıt sayJavı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Zo 

guldak ıay]avı Rifatın kızını 
Halkevinde yapılan düğünün 
kazaen düıerek ıol kolu omuzu 
dan çıkan ve köprücük kemiği kı 
rı1an Beyazıd saylavı Halid Bap 
raka yapılan ameliyat muvaff a 
kıyetle neticelenmi§tir. Halidi 
vaziyeti iyidir. 

Talebeye sorulaca 
sualler 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ol 
ra]ay Valinis vatana ihand eyle- gunluk imtihan1arında talebey 
diğinden dolayı kur§una dizilme· sorulacak sualleri tesbit ile meş 
sine karar vermiştir. Kaymakam gul komisyon vazifesini bitirme 

Galanakis müebbet gürek, Papado üzeredir. Sualler on beı gün 
puloı 20 Lambezoı 10, Rositiı, kadar bastırılacak ve mektepler 
Mitrakis, Skuludis 6 ıene ağır dağıtılacaktır. 
hapis cezasına diğer zabitler de Fatih kaymakamı 
7 ay kadar muhtelif cezalara çarp· Ankara, 4 (Telefonla) - Fati 
tırılmış ve 12 kiti beraet etmiştir. kaymakamı Halukun yerine baş 

Divanıharbin Volanis'in kur- kasının tayini ve kendisinin deği 
§Una dizilmesi için hazırladığı ka
rarname, R eiıicümhur tarafından 

tirilmesi haberleri doğru değildir 

\'eni tramvay 
tastik ve imza edilmek üzere tay· kapıları 
yare ile Atinaya gönderilmiştir. Nafıa kom ise 

Seli.nik efkarı umumiyeıi diva- b •. • 
nıharbin bu kararından dolayı ugun son ıec 
f~v~alade memnun olmuttur. Yu- rübeyı· yapıyor 
nanııtanın her tarafından gelen 
-ı fi. d k · d"l k Tramvay kazalarının önUnU aJrrııı 

te gra ar a arar tasv p e ı ere jr'n d" t b k l d "' d'J" 
d

. 11 , • 

1
.... ~ 1 • :r• or ara anın apı arın a ta ı ıı 

ıvanıliarp hey etı a kıtlanmaKta· yapılmış Ye bunlar muhtelif hatınrd 
dır. Bu kararın müfritleri de.ine~- 'l~lemeğe çıkarılmıştır. Bir aydanbe 

tt"ğ" At" d 1 ha İ§liyen t>\I &1."Hoaıaruan bırınc bugu nun e ı ı ına an a ınan • . . . . · b 
nafıa başkomıserı Hay tbrahım ılc a 

berlerden ôilr~ni11tti5ti ... Rcjaicüm· 

bur, bugün kararı tastik ederse 
yarın sabah Volaniı Selanikde 
kışlalar arkasında· kur§una dizile
cektir. 

Sovyet hilkt\metl 
Praguayla Bollvyaıud 

arasını bulacak 
Vaşington, 4 (A.A.) -Zanno • 

lunduğuna göre Sovyet hük\ime• 
ti, Şako:Ja sulhu iade huıuıuna 

i9tirak etmek için Arjantin ve Şili 
hükumetleri tarafından vukubulan 
daveti kabul edecektir. 

Ancak Sovyetler, bu meselede 
ne dereceye kadar yardım edecek
lerini tasrih etmiyeceklerdir. 

~ mU'hendlsler iiçüncü defa olara 
binmişler ve muhtelif hatlarda tecrU 
beler yapmışlardır. Şimdiye )l:ıdar a 
lınan neticelere göre, })ııoarnakları ör 
ten yeni şekildeki kapılar kapalı ' 
tram,·ay yürürken atlamak gayri 
mümkün görülmüştür. Maksat ta b 
ohlUğuna göre, bütün tramyay kapı 

Jarmın kısa biı: zaman zarfında deği> 
tirilmesi kuvyetle muhtemeldir. nu 
gün alınacak neticeye göre 
kat'i karar ,·eritecektir. 

1 
muhtemeldir. Japonya, ln~;Jtere --:::_~~-:_:_:_:_:_:_-;_-;_-;_-;_-;_:_-;_:_:_-;.-;.:_-;.:_-;.-;_-;_-;_-;.-;.:_:_-;.:_:::.~:::::~----: __ , ____________ -. 

•e!;::~~ •. b::;:r:ı~~::·;::~. r C"abah rL-azeleleri diljorlar? l 

Diğer taraftan son zamanlard 
tramvayların sık sık yoldan çıkma 

meselesi de nafia ve belediye şirket 
ler komiserJiklerince ehemmiyetle tet 
kik edilmiştir. Tramvay raylannı 
fazla aşınması yüzünden arabaJanP 
yoldan çıktığı anlaşılmıştır. BundaP 
başka n\manJarm virajlardan sürat 
le geçmelerinin de başlıca sebepler· 
den biri olduğu görülmüştür. Hayları 
aşınan dört araba ı-cferdm mcnedil -
miş, atelyeye çekilmiştir. Ayni zama'll· 
da '·atmanlara da dönemeçleri az sür• 
atle geçmeleri bildirilmiştir. 

sa. ile müsavat istemekted:r Bu C· ..:J ~ ~ 1 ne -
mele ulŞ.Jmak için bir gen;ş plan 
takip etmektedir. Mevcut donan· 
maıını dört misli arttıracaktır. 

Yenay muahedesinin askeri 
ahkamını yırtan Almanya, böyle
likle deniz silahlarına temas eden 
kııımlarmı da parçalamı§ oluyor. , 
Bu "mağlup,, devlet artık, eskiı\ I 
gibi "Cep,, kruvazörleri yapmak· 
la iktifa etmiyecek, büyük hacim-: 
de kruvazörler, tayyareler ve de· 
nizaltı gemileri yapacaktır. 1 

lngillz kabinesi Al
manyanın konfe
c.ansa girmesini 

istemiyor 
Londra, 4 (A.A.)- lngiliz ka. 

blnesi, Londra, Tokyo ve Vaşing· 
ton reımt mahafilinin tavsiyeleri -
ne ratmen, gelecek deniz mÜza • 
kerelerine Almanyapın ittirakini 1 

"Lehistan Avrupadan ayrllacak mı?,, 
KURUN - Bugütıkü başmakale dığını söylüyor. Neticede yakında 

Fransızca Le Jour gazetesinden alın- Strez~ konÜşmaları dünyanın mukad
mıştır. Ve Georges iUarceray imzalı - deratını belli edeceğini söylüyor. Ve 
dır. "Bütün gözler Alnxınyada,, baş • yazısını büyük bir bedbinlik irinde bi
lıklı olan bu yazıya güre ltalya, Ha - tiriyor. 
beşistan ile anlaşmak yolundadır. Al- ,U/LLll'ET - Alımet Şükrü Esme
manyaya karşı sağlam bir vaziyette rin h•ıgünkü başmakalesi Lelıistanın 
bulunmak için bunu yapıyor. Diğer . şa;J anlaşmasındaki yerinden bah. 
tar~fta So~11_ct Rusyada J?pony~ ile setmektedir. Yazıya göre Ver.<Jay mu
a~nı gaye ıçın anlaşm~ş bır vazıyette- alıedesile doğan Lelıistanın hudutla • 
dır. Almanya bu ı:azı ~et karşısında rını ı·e tanıanıiyetini Jngiltere taah • 
çok yalnız ve müşkül uir mevkide kal· 
mıştır.Bu yalnızlıktan kurtulmak için 
Japonyayı kendisine dost yapmak is • 
tiyorsa da Japon11a henüz kendisine 
lıiç bir şey taalıhüt etmiş değildir. 

CU!tlHURIYET - Yunus Nadi 
bugün yazmış olduğu başmakalede 
bütün dünyanın şimdiye kadar raal 
gellnmeml~, lN! nörülmemiş bir bulı· 
ran içindeı yüzdüğünü, dünyanın he -
men her yerinde bir takını isyanlar, 
hükumet devrimleri birbirini kovala • 

lıüt etmediği için Lehistan kendisini 
tehlikede görüyordu. Bunun için Hit
lcr Almanyasiylc anlaşmak, ı•c on yıl· 
lık bir anlaşmayı imzalamak mecbu • 
riyetinde kalmıştır. Şimdi bütün Av • 
rupa ulusları arasında bir anlaşma 

yapılırken Lclıistanın Almanyayı f e • 
da edip etmiyeceği kestirilemez. Fa. 
kat eğer Jngiltere diğer devletlerle 

. birlikte Lelıistana lıudutlarını taah • 
hüt ederse bu takdirde Lehistanın Al· 

mangadan ayrılması muhtemeldir. 
Binaenaleyh iş gene Jngiltercye da
yanmaktadır. 

ZA.ff AN - Zaman imzalı makale 
bugünkü dünya vaziyetini 191' yılın • 
daki ı•aziyetile mukayese ediyor. J' c l 
harp ihtimallerini araştırıyor. Netice
de 1914 te Almanların taarruzı Fran· 
sızların müdafaa vazi11etinde olduk • 
larını, Fransızların da taarruza pek 
niyetleri olmadığını söylüyor. Bu iti
barla bir harp ihtimalini yakın gör
müyor. Yalnız yeni ve fevkalade bir 
vaziyeti bundan hariç tutuyor. 
AKŞAM - Akşamcı bugünkü yazı: 

sında Bakırköy akıl hastanesine yapı· 
lan fazla müracaatlardan balıseden 

bir yazı yazmıştır. Yazıya göre dün -
yarun her yerinde ezcümle Fransada 
delilerin adedi gittikre artmaktadır. 
Bu şekilde beşeriyet bir uçuruma doğ
ru ilerliyor • 

SON POSTA - Başmakale yoktur. 

Nafia başkomiseri Bay İbrahim bU 
sabah bir muharririmize demi~ tir ki: 

- Son hir tecrübeden sonra tram • 
ny kapılan hakkında knt'i kararımı· 
zı vereceğiz. Yeni şekildeki kapılarııt 

iizerine de çocukların tutunmaları a " 
rabalar sefer halinde iken kabil de
ğildir. Yürüyen bir adamın sefet nıı· 
linde bulunan ve kapısı kapalı olnP 
tramvaya atlaması da mümkün değil• 
dir. 

Tram,·arlarm yoldan çıkma~ı işi11i 
de tetkik ediyoruz. 

Paris borsası 
Paris, 4 (A. A.) - 3 Nisan t•· 

rihli borsa vaziyeti: 
Esham borsa..sı vaziyeti heııLi• 

istikrarını bulmamıştır. HükuSJ1e
tin parlamentoda kazandığı ekse
riyetin tesiriyle yerli eıham yeııi " 
den kayde §ayan tereffüler ar~et • 
miş, bazı banka eshamı bund-" 
müstesna kalmıştır. Bir takıın y•j 
b~ncı eshamın ve ezcümle Ro>'• 
Dutch'ın alıcısı vardır. 



j~enim_q&~ 
Çocuk 
sayfa a~ındaki 

r bilmeceler 
ve posta 

Bütün gazetelerin bir "Çocuk 
sayıfası,, vard ır. Bura daki bilmece 
halleri, çoculdarın bilgisini ve dü

!Ünce kabiliyetini arttıracak ma • 
hiyettedir. Bin1erce yavru, bunları 
halle uğraşarak, gazete idareha -
nelerine yollar. Şirndiye kadar, 
zarflara bir kuruşluk pul yapıştı · 
rılıyordu. Zira , bunlar "basılmış 
kağıd,, dırlar. 

Halbuki, şimdi posta idaresi, 
b ir tamimıe, bu mersulfıtı " husu -
si,, saymağa baş!amış .. 

Çncuklnrın hevesle yapıp gön -
derdikleri bilmeceleri, " pu lu bir 
kuruşluktur,, diye adreslerine iade 
ediyor .. Minimini okuycularımız, 
bize, yana yakıla şikayet etmekte
dirler. 

Dikkat edilsin: 
Bu bilmeceler, ucuz ve faydalı bir 

eğlence oldukları için rağbet görü· 
yordu. Posta lara da varidat temin 
ediyordu. Şimdi ise, müdüriyet al
tın yumurta yumurtlayan bir tavu
ğu kesmek vaziyetine düşmüştür .. 
Bilmece ha!leri mektub pulu dere · 
cesinde bir tarifeye tabi tutulunca 
bu c,ört mis!i yükseliş, mcrsulatın 
a dedini her ha lde dörtte bir nis -
belinden daha aşağı düşürecek · 
tjr. 

B~tün bu mantık, maarife hiz · 
met kaygulnrından Yaz geçsek bi
le, r.enel müdürlüğün kendi tabi 
bu!unduğu kanunlar cihetinden 
yan!şı vardır .. 

Zira Londradn kabul edilen ve . . . 
telgraf mukavelesin in 18 n ici mad. 
desinin 1 inci fıkrasında denili -
yor k.: 

Muallimlerin 
teftişi 

Yabancı ve azlık 
olıullar.ı muallimleri 

1 eftlş adillyorlar 
Yabancı ve azlık okullarmm ilk 

kısım hocaları kültür müfettişleri 

tarafından teftit edilmektedir. 

Kültür Müdürlüğü her okula 
bir liste göndererek hocaların va . 

sıfları hakkında bazı sualler sor . 
maktadır. 

Bu listelere her hocamn çıktığı 
okul, yaşı ve şimdiye kadar hangi 

okullarda çalııtığı yazılacak ve 
kültür müfettişleri her hocanın 

derslerinde bulunarak teftişini 

yapacaklardır. Tefti! neticesinde 
iyi rapor alan hocalar vazifelerin • 

de kalacaklar ve fena rapor alan 
hocalar da i]k tedrisat talimatna -

mesi mucibince tasfiyeye tabi tu • 
tulacaklardır. 

-o----

Kok kömüril ihtikarı 
yapanlar 

Kok kömüründen ihtikar yapan· 
ların listesi hazırlanmı~tır. Bun · 
ların say111 otuzu bulmaktadır. 
Haklarında kanuni takibat yapıla

caktır. 

Gelecek mevsime kadar Zon · 
guldaktaki fabrika kok kömürü 

çıkaracağı için fiyatların daha 
ineceği, tonu on beş liraya kok kö· 

mürü satılabileceği tahmin edil -
mektedir. 

-o-
Şehirde yapı faaliyeti 

tekrar başladı 
"Bi'cümle basılmış kağıtlar mü- Son aylar zarfında şehirde yapı 

rasele maddelerinin içinde ve dı . faaliyeti durmuştu .. Havalar iyi • 
. ın da el veya bir makine usuliylc leşmeye başladığı için. yeniden ba
mürsel ve mürselileyhin adlarını. zı semtlerde inşaat baılamıştır. 
ndrcsler~ni, imza!armı .. llh.. ilh.. latanbulun planı yapıhncıya ka -
İşaret etmek, bir muhabere teşkili dar hiç bir inıaata müsaade veril
maksadiyle yapı]mamak şartiyle miyeceği haberi cloğru değildir. 
basılmış metnen bazı kelimelerini Diğer taraftan jüri heyeti tara · 
veya bazı kısımlannı çizerek çı . fından İstanbul plô.nının kendisi · 
karmak, bunlnrın altlarım çizmek ne yaptırılmasına karar verilen El. 
veyahut bunları çizgilerle kuşat . g~ün projeai Ankarada tetkik e
ınak hususlarm:ı müsaade edil . dılmcktedir. Jüri heyetinin müza
rnişt' r . ., l lıere zabıtla'rt ı • .A_ğaşi ve Lambe-

rin de raporları Ankaraya"SÖnde . 
18 İnci maddenin 1 fıkrasm - i .1 . t" d " l r. mış 1r. 

a gazete er ve mevkut ynzrlar · ~ 

d n kesilen fıkralar,, diye de sara. TıbbfycJller ve T Urk 
hat vard ır. 

1 
n·· ·· b JnkılAbı utiın u noktalar üzerine, pos· 

ta ve tele-raf ger.el müdürlüğünün 
dikkatini celbederiz. 

Bilmece hallerinde "muhabere 
mnksndı,, yoktur. " Mürasele mad
delerinin içine ilci tarafın adreııi 
ve saire" yazılır ,matbu kuponlar 
konulur. Mektub mahiyetin.de ol -
nuyan bir takım çizgiler ve "bas -
nıa l·~ 'ıp ı-~Hmeler yazılır. 

.c. ,, •""' 

Ço;:ukların hevesini kırmaktan 
değiJ, arttırmaktan fayda bekle -
llıelidir. 

---------~~-----:-~ 
l<adınlardan yol 

Kültür Üniversitesinde bu se· 
neki inkılap deralerinin sonuncu · 
su Recep Peker tarafından verile· 
cektir. 

Receb Peker, bugünkü dersinde 
Halk f rTkasının nizamnamesin -
den bahsedecektir. 

Bugün saat on sekizde Halkevi 
salonunda profesör Mahmud Esad 
Bozkurd tarafından "Tıbbiyeliler 
ve Türk inkılabı,, mevzulu bir kon· 
ferans verilecektir. 

-<>--
Muallimler 

toplanıyorlar 

Jstanbul Muallimler Birliğin-
vergisf den: Birliğimiz yasasında bazı 

ve~~'~ş~kn kadınlardan kazanç maddelerin deği§tirilmesile kon . 
gısı esiJd· .. . "b" ol grenin yeniden toplanması İcab 

~erg· . d ıg ı gı ı ayrıca Y 
5 
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Hileli 
çaylar 
satılıyor 

Çlnden \'BY gelme
yince, dağdan ot 

loplamıya başladılar! 

Şehrimizdeki çaycıların son za
man' arda tatbik ettikleri garib bir 
marifet ve halkı aldatmak için bul
dukları parlak bir usul meydana 
~ıkmıştır. Mesele şudur: 

Çinle ve Uzak Şark memleket· 
lP.rinden ekıerisiyle aramızda tica
ret anlaşması olmadığından bu 
memleketlerin diğer eşyası gibi 
cayı da memleketimize gelmemek· 
tt>dir . 

Uzunca bir rnüddettenberi de -
V:\m eden bu hal neticesinde şeh · 
rirnizde çak stoku azalmış ve Çin 

çayı da hiç kalmamıştır. Çay har
:nan halinde ;atıldığı için tabii bu 
harmana girmesi lazım gelen çay · 

)arın hepai ayrı ayrı aranmaktadır. 
lyi bir çay harmanına on beş çe · 
şid çayın girdiği vaki olmaktadır. 

Şimdi Çin ve bazı Uıak Şark 
:nr. rr.leketleri çaylarının olmama. · 
sındP-:l istifade eden ba:u çaycılar 

yerli c;ay ;smini verdikleri bir otu 
çay ha,·mar.ıa ... ına karıştırmakta • 
dırlar. Bu '>t . .\dapazarı, Düzce 
ve Karadeniz havalisinde yetiş -

mektedir. 

Bu otun bütün mahareti çay gİ· 
bi renk vermekten ibarettir. Fa • 
kat çaya mahsus koku ve lezzeti 
olmadığı şıibi acımsı bir lezzeti de 
vardır. Köylünün kilosunu bet ku· 
ruttan sattığı söylenen bu ot lıtan
bulda diğer çayların içine g~~·erek 
kilosu on liraya kadar satılmakta · 
dır. 

Alakadarlar halkı aldatmanın 

bu yeni ketf edilen yolu etrafında 
tetkikat yapmaktadırlar. 

Bir lira ~almış 
Edirnekapıda Eski Mustaf apafa 

mahallesinde aakin Kamilin ce • 
binden bir lirasını çalan Haydar 
yakalanmıştır. 

Yedi cam kıraldı 

Üsküdarda berber !brahim At
pazannda berber Mehmedin dük
kanında kavga etmif, yedi camın 

kırılmasına ıebeb olmuştur. Bu 
arada kendi eli de hafifçe yara. 
lanmııtır. 

iki baraka yandı 
Bebekte, Bebek bahçesi içinde 

Rızanın barakasından ateş çıkmış, 

yanındaki başka bir baraka ile be
raber yanmıştır. Yangın atılan 

bir cigaradan çıkmıştır. 
Sarhoş olmuş 

Üıküdarda Balcı yokuşunda o -
turan Mustafa sarhoş olmuş. ha · 
ğırıp çağırdı~ı iç in yakalanmış -
tır. 

Tramvaydan düşlü 
İsti}dal caddesinde G\Ubahçe 

fırınında çalışan 12 yaşında Meh
met diin trnmvaydan dii~müş, 

yüzünden yaralanmıştır. 
Haftfce yaralanmış ha. }ısı e kesilnıeıi için tetkiklere etmektedir. 8/ 4 /93 pazartesı 

1 aıunı • ünü Jıtanbul Halkevi salonunda Beyoğ:unda F eridi ye cadc'ıeıin -
Bu tetkikle • • . k g ]acak toplantıya bütün öğret· ı de sakin İbrahim ile Simon kavga 

nun ı· .h r netıceımde hır a· yapı . • . ı d' s· tb h' . h ayı ıtaı h I kadacların gelmeler1 rıca J etmıt er ır. ımon ra ımı a · 
laya . o.zır anarak Kamu - 1 men ar " · 1 

"erılecekt• l fıfçe yara.amıştır. 
ır. o unur. 

Şeker kaçakçı
hğı davası 

Maznun Kara Bekirin 
muhakemesine 
devam edildi 

Bulgaristandan gelen muhacir· 
}erin gümrük muafiyetlerinden İs· 

tif a<le ederek şeker kaçakçılığı 
yapmakla suçlu tüccar Kara Bekir 
ve aıkndaşlnrınm muhakemesine 
dün de sekizinci ihtisas mahkeme
sinde devam edilmittir. Bu mühim 
mahkemenin ilk celsesinde müha-
cirler<len Ziya dinlenmiştir. Ziya, 

Bulgarislandan gelmek isterken 1 

Kara Bekirin ortaklarından Şük • 
rünün kendisine Kara Bekirin Bul
garistanda parası olduğunu, bunu 
Türkiyeye götürmek için delalet 
etmesini istediğini ve kendisinin 
"bir Türke yardım olsun,, diye bu
nu kabul ettiğini ıöylemiştir. Zıya, 
Türkiyeye 60ton §eker getirmi§tir. 

Bunun 50 tonunun Kara Bekire 
aid olduğunu söylemektedir. 

ikinci celsede Zıyamn annesi 
Emine ve kızkardeşi Ayşe dinlen · 

mi!tir. Bunlar da a§ağı yukarı ayni 
şeyleri söylemitlerdir. 

Muhakeme tahkikatın genişle · 
tilmeıi için başka bir gün~ bırakıl. 

mışhr. 

- o-

Gümrüklerdeki yeni 
teşktıat 

Yeni gümrük tetkilat proJesmt 
Ankaray götürmü~ olan Gümrük 

Umum müdürlüğü tetkikat müdü-., 
rü Mustafa Nuri cumartesi günü 
ıehrimize dönecektir. Mustafa Nu· 

ri dönütünde burada yeni teşkila
tın tatbikatiyle meşgul olacaktır. 

---0-

Yu nanl~tanda 
paralarımız 

Türk • Yunan ofiai idare meclisi 
dün Ticaret Odasında toplanmı§ -
tır. Bu toplantıda Yunanistanda 
bloke kalmış Türk paralarının va
ziyeti etrafında görüşülmüştür. 

GUrUltil yapan 
satıcılar 

Gürültü ile mücadele talimat -
namesinin ehemmiyetle tatbikine 
devam edilmektedir. Bir hafta 
zarfında Beyoğlu cihetinde yüz -
den fazla ey yar satıcı çevrilmi§ · 
tir. Sebzeciler ve yoğurtçular faz. 
la bağıranların başında gelmek -
tedir. Dün ııabahtan itibaren de 
İstanbul cihetinde de kontrola 
hat lanmıştır. 

-o-

Savaşta HllAllahmer 
Geçen cuma günü Şehzadeba -

ıında Fatih Hilaliahmer şubesi 

kongresinden sonra verilen bir 
mitsamerede temsil edilen "Savat· 
ta Hilnliahmer,, piyesini oynayan 
genç!erin merkezi Letafet apartı -
manında bulunan "Türk Gençler 
mahfeli,, ne mensub oldukları 

mahfel tarafından bildirilmekte 
ve bunun tasrihi istenmektedir. 

---o--

Istaııbul kültür 
mildürlilğü 

Kültür Bakanlığı tarafından 
Ankaraya çağrılan eski kültür 
müsteşarı Mehm~d Emin dün ak . 
ınmki trenle Ankaraya gitmiştir . 
Kendisinin lstanbul Kültür Mü . 
dürlüğüne tayini muhtemeldir. 

3 

:JJugiin için: - - - --
8eyoğlunda ne 

varki herkes oraya 
koşuyor! 

Istanbulda oturanlardan çoğu· 
nun, aktam İ§İ bitti mi, soluğu 
Beyoğlunda aldıklarını görüyo
rum. 

Beyoğlunda ne var acaba!? 
Bunu sorduğum kimseler, ıa· 

dece: "İstanbulda ne var ki azi
zim?,, diye cevap verdiler. Bu
nunla beraber, Tanrının gunu, 
tramvayla veya taban teperek ev

lerine dönmenin zahmetinden 
de bahsetmekten gerı kalmıyor

lar. 
• .y. ,,. 

Bu tehrin lstanbul yakaıında 
"bulunmıyan şeyler,, gerçi bir 
kaç tanedir. Fakat hep birden, 
gözü Beyoğlu tarafına dikmek, o
raya ehemmiyet vermek, ayrıca 

bir masraf kapısı da açmıştır. 
Beyoğlu tarafının bir çok şeyle· 

ri, lstanbutdakinden iki misli pa

halıdır. 

Hele birdüziye; eğlenmek, va
kit geçirmek, hatta kahveye otur
mak için sanki bayram yeri imit 
gibi Beyoğluna çıkmak adet ol
duktan sonra, artık herkes kala -
balığın o yanda olduğunu sanıyor. 

"Beyoğlunda hayat var,, deni· 
yor. Beyoğlu, bütün sıkılanlarm 

uğrağı oluyor. 
:(. ~ . 

Bu şehre her fırsatta, yeniden 
bir biçim vermek isterlerken, ls
tanbul tarafına şimdiye kadar 
harcanmamış olan emeği, bir yana 
bırakılmış husı•/.yetleri gözönüne 
getirerek bu gibi tedbirlerden bir 
kıammı şu veya bu yana tatbik et
meği düşünüyorlar •. 

Bu suretle malisat, Be.yoilunu 
görletmek değil, İstanbul tarafım 
da ayni kıratta aydınlatmaktır. 

lstanbuldaki sinemalar, neden 
Beyoğlunun ikinci derece, ikinci 
defa film gösteren sinemaları g\. 
bi kalsın? lstanbuldaki kahve ve 
gazinolar neden BeyoğlunJaki ka
dar iyi organize edilmi, ve alımlı 
olmasın? ... Halkı çekmenin yolla
rını niçin tekrar ve tekrar arqtır
masınlar? 

Beyoğlunun, yansı, gene lstan
bul tarafının muvakkat ziyaretçi· 
lerden ibaret olan kalabalığıyle 
bir tanecik caddesine mi tutkunıu
nuz? 

.y. ~ ,,. 

Bu caddenin herhangi yanma 
sapsanız, lıtanbulun Çaf!amba 
pazarı, Sirkeci ve Kumkapııından 
kat'iyyen farksızdır. 

Fatihi, Şiıli kadar' uhavadar,, 
bulmaz mısınız? 

Her yanına, ayni nisbette de
ğer verilebilecek olan bu ,ehrin, 
kalabalığının sıklığına göre, her 
yanında, tatmin edici yerler orta
ya koyabUip, insana vakit v~ e· 
nerji de kazandırabilmek müm
kün olsaydı ... 

Hikmet MUr.ir 

Şoförler cemiyeti 
reisi değişti 

Şoförler Cemiyeti Reisi Ahmed, 
işinin çokluğundan dolayı istifa 
etmiş, yerine Mahmud seçilmittir . 

Diğer atraftan kira kamyon ve 
kamyonetleri Belediye lktıaad Mü
dürlüğünce iş iskelelerine tevzi ye 
tescil edileceğinden kamyon ve 
kamyonet sahiplerinin bu ayın al
tısından on altısına kadar cemiyet 
merkezine müracaat etmeleri bil • 
rilmektedir. Vaktinde müracaat 
etmiyenlcr hakle.rmı kaybedecek -
lerdir • 
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Yere batsın böyle medeniyet! Moskova ve 
Soffaların tarif ettiği Viyana radyola-

Eden bu sabah 
Prag'a vardı z _, b •t rında Türk 

ceııennemuen ı e musikisi 
(Baştarafı 1 ncide) 

ko,-kunç ... Evvelki gece Moskova radyosu 
Türkiyeye aid çok güzel bir kon . 
ser vermiştir. Türkçe ve Rusça 
izahlı olan bu konser meıhur Aşık 
Garib efsanesinden yapılan opera 
idi. Kon.ser çok muvaffakıyetli 

olmuştur. 

Bunların bıraktığı teair olsun, 
siyasi mahafilden ecnebi gazete
lerin sütunlarına sızan haberler 
olsun, Lord Eden'in Lehistandaki 
temaslarından pek o kadar müıs· 
pet bir netice çıkmadığını göster
mektedir. 

Eden önümüzdeki haf tanrn ba~ 
da hareket edeceklerdir. B. M 
Donaldın Stresaya gitmesine ih 
mal yoktur. 

Hergün biraz daha Sıyasal mahafilde 

inkişaf eden 
tayyarecilik, bize nasıl 
bir müstakbel harp 
hazırlıyor, okuyun ... 

Dün gece de, Viyana radyoıun • 
da, Türk san'atkarlanndan Cemal 
Reıid ve Hasan Ferid Bey mükem
mel eserler çalmışlardır. 

Evvela profesör Jozef Marki 
tarafından kısa bir konf eranş ve · 

Y azddığına göre, Polonya, hat
ta değitiklikler yapılsa bPe, ~ark 
misakına. girmek taraflısı değil

dir. 
Evvelce yazdığımız giLi. Fran

sız Hariciye Nazırı Laval Mosko
va ziyaretinden sonra V uşovaya 
da davet edilmiştir. Lakin bu da
vet, Fransada, Leh politikasında 

bir değiıiklik olacağı md.nasmda 
tefsir edilmemektedir. Fransız ga
zeteleri "M. Bek'in Polonyası sulh 
perver uluslardan ayrılmakta de
vam ediyor.,, demektedirleı. 

ransttan mühim bir şey kati'y 
beklenmiyor. Çünkü Stresa kon 
ma1arı B. Saymen ve Eden.in ya 
tıklan ziyaretlerin tabii bir net 
ces~ olarak kalacaktır. Asıl ul 
lar kurumu konseyinin 15 nisa 
da yapacağı toplantıya büyük 
ehemmiyet verilmektedir . 

Bir hafta evvel tayyarenin 25 -
inci yıl dönümü kutlulandı .. Bu • 
gün dünyanın mukadderatını elin
de tutan bu esrarengiz kutlar an . 
cak 25 yqındadır. Böyle olmak -
la beraber tayyare bugün fevkala
de denecek bir derecede tekimül 
etmiı ve ilerlemiıtir. 

Tayyare ilk icad edildiği zaman 
bazı mi'lletler toplarına, deniz kuv· 
vetlerine güvenerek buna pek e . 
hemmiyet vermek iıtemediler. 
Fakat beş senelik bir zaman, bun -
lara ne kadar aldandıklannı öğ -
retti. 
Şimdi dünyanın bütün devletleri 

daha fazla tayyareye ma1ik olabil· 
rnek için bütün kuvvetleriyle çalı
tIYorJar .. 

Bu müthiş aletlerin ne derece 
ilerlediklerini, ve tahrib kuvvetle -
rinin ne kadar müthit olduğunu 
anlatmak için ıize bir kaç miaal 
göateriyoruz: 

Bugün 7 ton yani 7000 kilo 
bomba taşıyan tayyueler yapıl. 
maktadır. 7 tonun ne kadar ağır 
oldı-.]unu bir miaa.Ue anlatmak 
için şunu eöyliyelim kiı 'bu ajırhk 

ı. beı taksi otomobili, iki kamyon 
,.3ya bir tramvay arabuma mua • 
C: i1 t.lir. 

Yani bu tayyareler birer ton ıik· 
Jct:nde 7tane bomba tqıyabil • 
rr.: · itedri. 

Ayni zamanda ıaatte 350 kilo • 
n-: etre yapan hu tayyarelere top e
ri~tirmek de fevkalade güçtür. 

Tayyare bombalan da ıon za. 
manlarda a·kıllan durduracak de • 
recede tekamül etmiştir. Bir bom. 
ba düttüğü yerden itibuen bir 
hektar yeri tamamen mahvetmek
tedir. 

Burada bulunan bütün evleri, 
apartıman1ları yıkmakta ve ta.m 
manasiyle yerle yeksan etmekte -
dir. Bir hektarlık yer demek U• 

%Unluğu ve genitliği yüz metre o
lan bir yer demektir. Bu yer de 
Taksim Futbol sahasına muadil· 
dir. Şu halde böy'le bir bomba 
Ayasofya müzesine isabet ebe bü
tün o muhteşem müze tamamen 
yıkılıp mahvolacak demektir. 

Sonra tayyarelerde iıabet kabi
liyeti fevkalade artmıttır. Yer
den 1000 metre irtifada uçan bir 
usta tayyareci dört metre mürab • 
baı bir yere yüzde yüz bomba iıa· 
bet ettirebilir. 

Bu, Beya:ııd kuleıinin on iki 
mi;li irtifamda bulunan bir tayya. 
renin Beya.zıd hawzuna ferah, fe
rah ve yüzde beı yüz bir iaabetle 
bomba dütürebilmeıi demektir ki 
bu nisbetin ne kadar fevkalade bir 
§ey olduğu meydandadır. 

l?ıu fevkalade iaabet için föyle bir 
uıul takib ediliyor: 

Tayyare bomba dütünnek iıte • 
diği mahallin üıtüne gelince bir-

1\mudi bir tekilde inmeğe bqbyor. 
B3ylece iıtikametini teabit edince 
kanatlarının altında kendisine 
rnüvazi bir ~tikamette bulunan 
bombaları sahveriyor. Bombalar 

hedefe amudi olarak inerlerken 
tayyare de derhal bir takla atıp 
oradan uzaklatıyor .. 

Milletler Cemiyeti tarafından 
mennedilmiş olmakla beraber ze -
birli gazlar üzerinde de durmadan 
çalııılmakta ve yeni yeni neticeler 
alınmaktadır. 

Bunlan duyup ürpermemek im -
kansızdır. Zehirli gazlar §İmdiye 
kadar gaz bombaları halinde atı • 
Jryordu. Şiddetli bir rüzgar ekse
riya bunları dağıtıyor, böylelikle 
tesirini hemen hemen yüzdet yet -
mit be§ azaltıyordu. Bilhassa ri.iz-
girı bol, yüksek yerlerdeki şehir

ler zehiırli gazlarm tesirlerine kar· 
tı pek az tehlikede sayılıyorlardı . 

Halbuki şimdi zehirli gazla ma
yi haline getirilmişlerdir. 

Böyle mayile dolu bombalar bir 
yere dütünce mayi derhal dağdı. 
yor. Bu mayilerden derhal kesif 
bir ıMı gibi zehirli gazlar intitar e· 
diyor. Ve bu gazler derhal ıehri 
kaplıyor. Tesadüf ettiği her şeyi 
de.rha1 yakıyor, tahrib ediyor. On 
on beş tayyareden mürekkeb bir 
filo bir !ehre böyle bombalardan 
bet tane attı mı şehir mahvoldu 
demektir. 

Bunun i-:in modem ve çok kala. 
babk tehirler müstakbel bir harb 
esnasında mahvolmağa mahkum -
dwlar. Bu tehlikeye karşı halkın 
hayatını kurtarmak için Avrupada 
ıehri boıaltmak manevraları ya -
prlmaktadır. Ufukta harb tayya. 
releri göri.ilünce derhal sür'atle 
tehri boıaltmkata, ve halk zehirli 
gazlardan korumak için dağlara, 

ve ormanlara gizlenmektedir. 
Yazıyı bitirirken ıunu da ilave 

edelim ki böy)e zehirli gaz neşre
den mayii tafıyan bombalar bizim 
paramızla tam yarım milyona 
malolmaktadır. 

lıte dünyadaki buhranın en bü -
yük sebeplerinden biri de budur . 
insanlar biribirl~rini öldürmek 
için açlıktan ölüyor, ve sefil olu • 
yorlar. 

Hava ıilihlarınm bu derece te . 
kimül etmesi, bir iatikbal harbi -
nin ne kadar feci neticeler verece
ğini ortaya koymaktadır. 

Bunlara karıı korunmak için 
lazım gelen tedbirler almakta, ya· 
ni böyle bir tayyare filosunu dur . 
duTacak, vo Herlemekten mene -
decek mukabil tayyare filoları teş-

rilmiştir. Profesör, Türk musikisi
nin geçirdiği istihaleyi anlatmıthr. 
Ondan sonra Cemal Reitidin Kon
serto Kromatiği dinlenmi§tir. Ar· 
kadan Hasan Ferid Alnar Türk 
raks havaları çalmııtır. Bunlar 
arasında, armonize edilmiş Zey • 
hek nevinden parçalar vardı. 

En sonra, Cemal Reşid, Enatan· 
taneler ismindeki bet parçasını 
çalmıştır. Bunlardan birincisi, ha· 
hkçıların ağları çektiğini, ikincisi 
bir ama dilenciyi, üçüncüsü Eyüp 
güvercinleri, dördüncüsü boş bir 
camii, betinciıi bh· bayram yerini 
tasvir etmektedir. Bunları dinle -
yenler, tasvir edilen mevzulan ha
yallerinde canlan.mı~ olarak bul • 
maktadır. 

Konser muvaffak olmuttur. Ce
mal Retid, Filarmoniter Komert 
müessesesinin küçük salonunda 
bugün dört kişiden mürekkeb bir 
heyetle yeni beıtelediği parçaları 
da çalacaktır. Fakat, bunlar, rad· 
yo ile verilmiyecelı:C:. Ondan son
ra, Cemal Reıidin Moıkovaya biT 
seyahat yapma11 muhtemeldir. 

-0--

Aydın hattı alınıyor 
Aydın demiryollannm hükumet ta

rafından satın alınması işi etrafında 
taınamile anlaşma olmuştur. Şimdi 

müzakereler devir ve teslim işinin te
ferruatı etrafında cereyan etmekte -
dir. 

-0-

Ankarada bir kaza 
Ankarada bir elektrik telinin kop • 

ması neticesinde üç kişi cereyana ya
kalanmış, güçhalle kurtarılmıştır. 

---0-

Hebeşlstan harbe mi 
hazırlanıyor? 

ltalya hükumeti neşrettiği bir teb· 
liğde Habeşistanın ciddi surette har-

Muoolininin bedbin makalesi
ne rağmen, Streza konf er:ınsı ala
ka ile beklenmekte ve buna ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

Bir tahmine göre, Streza ko
nuımaları Napolyonun oturduğu 
salonda yapılacaktır. Burası, Flo
ransanın eski eşyalariyle süslen-

miştir. 1 
B. Eden, bugün Mosko-

va, Berlin ve Varşov3. 
noktai nazarlarını telif et-

mekteki müıkülatı bilmektedir. 
Kezalik, Varşovada şunu da öğ • 
renınittir ki, emniyeti tanzim 
maksadını güden Avrupai bir pro
je, muvaffakıyetle neticelenebil • 
mek için, İngilterenin de filen itti
rakinden emin bulunmalıdır. 

Şark andlaşması meselesinde 
Polonya noktai nazarının man
yanın vazjyeti~ kat'iyen bağlı bu
lunmadığı da, Varıova mahafilin -
ce, birazıcık gar!!?_görünen 'hi. ~. 
rarla te'Krar edilmiştir. 

Prag, 4 (A.A.) - B. Eden, bu 
sabah saat 8 de buraya gelmiştir. 

Lon,dra, 4 (A.A.) - Royter a · 
jansı bildiriyor: 

B. Edenin Moskova, Varşova ve 
Prağa yapbğı ziyaretler haklonda 
raporunu dinlemek üzere kabine 
cuma günü hususi bir toplantı ya ~ 
pacaktır. 

Stresa konferansına İngiliz mu
rahhası tayin edilen B. Saymen ve 

lnıtihan 
Kilittir Bakanlığını 

bir bildirimi 
Ankara, 3 (A.A.) -Kühür b 

kanhğmdan: 

1 - Y aklamalar için bazı g 
zetelerde yanlış bildiriml('rir. çı 
tığı görülmüştür. Bu yüı:.::c:n bi 
çok kimseler ve veliler ıs ereks 
yere mür3caatlarda bu~u:r.ma 

başlamışhrdır. Talimatnan:ede 
nıf geçme, bitirme ve oJgunl 
yoklamalarının her şekl\ni bildi 
ren maddeler vardır. Bu y'1lda m 
lumat almak istiyenler b'..ı:undul 
ları yerin maarif müdürli.:klerin 
lise, ortamektep ve ilkmek~epler 
idarelerine müracaat edeh~i:rler. 

2 - E!kİ talimatnamC)'t' gör 
mezuniyet yoklamaların:'l ;.,a,la 
yıp da eski tekilde devam etme 
istiyenlerin bakanlığımıza müra 
caat etmelerine lüzum yoktur. B 
gibiler eski talimatnameyP gör 
doğrudan doğruya eıki ~mtiha 
yerlerinde imtihanlara gİr!!.cekler 
dir. 

3 - Gerek okul okur~~n. ge 
rek dııardan bitirm,. nT1tİh~nb,...,. 
na girmeye başlamış olup gen 
eski 9ckil de imtihana devam et 
mek istiyenler ikmal imtik~ nJarın 
imtihana başladıkları me:ıtwpler 
de vereceklerdir. 

Cezillandırılan 

memurlar 
Yapılan bir istatistiğe nazaran son 

üç ay zarfında 1:;5 gümrük memuru 
cezalandırılmıştır. Bunlardan 119 una 
ihtar. 17 sine tevbih, 3 üne maaş kat'ı. 
4 üne sınıf tenzili, 4 üne işten men' 
cezaları verilmiş, 6 sı vekfılet emrine 
alınmış, ve üçü de ihraç edilmiştir. 

be hazır lan dığını ilin etmiştir. ::::::::::::::::::ın::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::: :::::::::::::::::::: ::..:~~ı::.•ac:::ırı 
-o- H Amerikanın dünyaya son sözli !f 

Avusturya ordusu il Makineli Adamii 
60 bin kişi .. d •• 

Avusturya Başvekili her devlet Sİ· U Akılları urduracak derecede ii 
lahlanırken Avusturyamn silahla~ - H heyecan ve d.ehtet filmi. İ! 
mamasrnın doğru olmadığını söylemiş :: Dünden itibaren pek büyük i5 .. .. 
ve mecburi askerlik usulünün iadesi- H muvaffakiyetıerıe as 
le asker adedinin 60 bine çckarılması- :: A 1 k ~! ·· azar Sinemasında •· nı istemiştir. j5 :: 

-o- .: devam ediyor. ı: 
~ J iki vapur alınıyor ii Siz de gidin görün ve !I 

Hükumetten alınacak on milyon :! takdir edin. f! 
1. d 600 b. ı· ·1 Ak ik' ü i! .................................. - ....•.........••...•.• :: ıra an ın ırası ı e ay ı s r· ......................................................... ·• 
atli vapur alınması için, Akay idaresi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarafından Okonomi Bakanlığına mü- Bu akşam SARAY sinemasında 
racaa t olunmuştur. 

kil etmekten baıka hiç bir çare ............ H lk ·r ........ r .. . 
yoktur. ::.......... a ımızın se"gı ısı ••••••• ""i! 

JULES MARY'nin şaheseri olup mukaddema sessiz kopyesi gös
.terildiği vakit bütün !stanbul halkının rağbetini kazan ınış olan 

ESRARENGiZHAN E şnkrll Kaya ~~Franzıska Gaali~ 
iç itleri Bakanı Şükrü Kaya, ii ve HANS JARAY i! ı1 Filminin sözlü yeni kopyesi dahi dumhumun memn

1 
uniyetini mu -

:.·:. tarafıodan yaratılan en şen, .h. cip olacaktır. Bu yeni ıkopye, · en e akar artist er tarafından 
buıün Ankaraya gidecekfo. •. 1 1 1 f 1 •• temsil edilmiıtir. llaveten: MINNiE'NlN KAÇIRILMASI renkli 

:: en eğ ence i, en güze i mi :: . . l OX JURNA · 
-<>-- :: o (5 ve zengın hır S LL Y F L 

Oğretlcl ftllmler ~~ s KAKn aıcn ... 1ncH11ru:·-···· .......................................................................................... . 
. Memleketin içinde öğretici H ii H • .............. İMT0

İii'.:\"NiARA
00

HAZIRLİK .................................. lo:. 

fılmler gösterilmesini mecburi kı- s! c e '-' e h is Çabuk, ivi ve ehven • Asri lısanlan 
lan b~r kan~n !ayiha11, bakanlar i~ ıçegı U U B E R L ·ı T Z' de ,.w • • 
heyetıne verılmıştir. Bu liyihanın !! ii g ogrenınıı 
esaslarına göre bütün sinemalar- ~~ ~ H !i Yeoı kursiar açıııvor • ~ A. "-i Ü E b M. ş i.. A. N r,ı i $ i i ~ n 
da umumi filmlerin göstedtmesin- g Bug-ün ij ;j Meccani bir tecrilbe dersi alınız lf 
denk önceb ö~rd~tici filmlet göster- ii İ p E K Sinemasında ~·· J~ .. !.!!!~.~!!.= ... ~.?.!!~~-~-~-~.~~~.~ ........ -......... ~~~!~~~~.21.:.!~~.'...~.!~ .. ;.~-~~~!~ me mec un ır •• ı •-••••Uiıı•••••••••••••••••• ............ .,. •••••••••••••••••• !ll•ıı•auıe.aı-ıaaaıeı•--a ..... .-_aean••a•ıaa•d .. ... 

• :::::::::::::ın:::::::::::::::==::ı:::r.::::um::n: 
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Şahin'in . . :···················--············ ........................... ·-··= 

Yazan: : • • i rfo. 70 

O C U i Rü,·ük Deniz Romanı Kadır~an Kafh İ : ..... : ......................... . 
································· 

"Siz.delirdiniz mi ŞOvalye, yahut
1 

benimle şaka mı ediyorsunuz?,, 
_ D k ki bu gezintinin ve bu 

eme _ h' b' . .., hatta ıç ıt -
geccnın uzaması. ... ~ . ... . . 

1 bitmemesini isterdınız, degıl mı ... 
_Dedim ya, her zaman her ıı· 

tediğimizi yapamıyoruz. 
_ Demek ki artık döneceğiz ... 

Gene 0 kirli kanallara, o kalın 
ve taştan duvarların arkasına, \) 
şarlatan ve yaygaracı insan kala • 
blığının arasına döneceğiz .. 

-··· 
- Ve er. acıklısı, orada biribi • 

rimizden ~.yrılacağız .. 

- Halbuki ben sizi, ben aizi bu 
gezintiye çağırırken geri dönme -
meyi tasarlamıştrm .. 

- Nasıl?. 
Genç kız bunu öyle bir sesle 

söylemişti ki hem telaş ettiği, hem 
de çok güzel bir haber karş11ınd:a 
kal tlığı sanılabilirdi. 

Ali Reis başım iğmişti ... Elleri· 
ni kenetlemiş, dizlerinin üstüne 
koymuıtu ... Ağır ve titrek bir ses
le cevab verdi: 

- Sizi kaçırmayı tasarlamış -
tım ... 

- Nereye? Ankonaya mı ? . 
-Hayır! .. 
- Nereye?. 
- Cezayire ! .. 
Ger.i kız olduğu yerde, yaslan 

dtğı yastıktan doğruldu. Başını 
Ali Reise doğru biraz uzatarak 
aordu: ~ 

- Ne di:ı.oraunuz? Cezayir de 
i~iniz ne?. !Siz delırdınız mi, tö • 
va1ye Beneventi? Yahut benimle 
şaka mı yapıyorsunuz?. 

- Benim bütün iılerim Ceza -
yirdedir. Benim yerim oruıdır .. 
Ben delirmedim .. Her zemandan 
dah:ı çok akıllıyrm.. Sizinle şaka 
yapmıyorum. 

Genç kız gözleri büyüyerek bil' 
kac saniye baka kaldı .. Sonra yü • 
zü~de geniş bir gülümseyiş görül
dü .içini çekti ve: 

- Anlaııhyor ki şakayı uzat· 
mak istiyorsunuz .. Teşekkür ede • 
rim .. Gene sözleriniz de devam e
diniz .. Böyle bir ~y, görülmemiş 
bir macera olurdu .. Lakin Boni • 
faı•a söyleyin de kotranın bumu· 
nu şehre çevirsin! .. 

- Peki!.. Çevirsin! .. Fakat ıi· 
zinle taka yapmadığımı ıerefim 

;izerine yemin ederek tekrarlarım. 
Ali Rei• Kara Yuıufa dönerek: 
- Geri dönüyoruz, Kara ~ u -

suf ! .. 
Dtye Türkçe söyledi ... 
Graçyoza bu dili anlamamıttı .. 

Hayreti büsbütün artmış, gözleri 
yeniden büyümştü .. Sordu: . . 

_Bu konuştuğunuz, hangı dıl-

4ir?. 
-Türkçe! .. 
_ Bu iri yarı esmer adamın adı 

Bonifas değil mi?· 
_Hayır ... Kara Yusuftur .. öte-

kinin de Sansar Osman ! " 
. . 'k Graçyozanın hayretı gıttı çe ar· 

hyordu ... 

kara Yusuf da şaşırmıştı... O, 
her §eyi ümid ederdi. Fakat yükü. 
nü Ve yolunu almış olan bu kotra· 
n~~ Zaraya gideceği halde Vene· 
dıge dönecegini hiç ummazdı .. 
Hatta bunun için dümeni geri kır· 
ınanııt A'I R · · ·· ·· 1.kın , ı eısın yuzune f&,-

fflfkrn baka kalmıftı .. 

Sanıar Osman da onun gibiy . 
di ... 

Ali Reis tekrar retti: 
- Kara Yusuf söylediklerimi 

duymadınmı?. 

- Fakat .. Fakat .. Nasıl olur?. 

- Basbayağı olur .. Haydi .. Çok 
uzatma da dümeni geri kır! .• Eğer 

kırmazsan ben kalkacağım .. 

- Peki reis! .. Hani kulakları· 
ma inanamadnn da ... 

- Bizi ölümden kurtaran bu 
genç kıza kancıklrk yapamam .• 
Babam bile böyle bir kancıklık ba
basına kurtulduğunu ileride anlar
sa, Venediklilere gider ve kendi 
kendnii zincire vurdurur .• 

-Peki reis! 

Dönüyorlardı .. 

Graçyoza şimdi her şeye inan -
mıştı ... Fakat hala bu genç adamın 
Cezayirli bir Türk ok.cağına aklı 
ermiyordu.. O kadar güzel ltal
~·anca konuşuyordu ki.. O kadar 
kibar ve tam bir şövalya idi ki .... 

Graçyoza, toparlanmış ve her 

h::\ngi bir saldırışa karşı koyacak 
bir hal takınmıştı... Halbuki Ali 
Reis nlduğu yerde ıuçlu bir çocuk 
gibi oturuyor, kendini kaderin e
line b1rakmış, susuyordu .. 

Graçyoza onu böyle gördükçe 
biraz evvelki korkuları gittikçe a· 
zalıyordu .• 
Sorğu· 

- Demek ki aiz Ankonalı ıöval-
ye Beneventi değilsiniz?. 

- Değilim! .. 

- O halde kimsiniz?. Bir Türk .., 
mu .• 

-Evet!. 
- Asıl adınız?. 
-Ali!. 
- Beni ne zamandanberi tanı~ 

yorsunuz?. 
- Çok eskiden .... 
- Nasıl?. 
Ali Reis başını kaldırdı, söze 

başladı: 
- Markiz Graçyoza ! .. Bu ge • 

zintiye çıktığımız sırada bana 
Perini şatosunda tanntığmız bir 
çocukluk arkadaşından ha s~tti -
niz! .. 

_Evet .• Paolino ! .. 
- işte ben oyum! .. 

- Sahi mi söyliyorııunuz? Pao • 
lino! .. Gözleriniz ne kadar da 
ona benziyordu.. Yüzünün de o 
yüz olduğunu şimdi daha iyi anlı -
yorum ... Anlıyorum .. İşte buna he
men inandım ... 

- Evet! Şatodan, annesini, ha· 
hasmı ve kardeşini aramak için 
kaçan Paolin.o şimdi sizin karşı
nızdadır. Belki siz bilmezsiniz , 
fakat, eğer Civaniden yahut karı -
smdan sornıu! olsaydınız, benim 
asıl adımın Ali olduğunu size ıöy· 
}erlerdi ... 
- .... 
- Beni yıllarca beklediniz .. Ay

rılırken sizin annenizide arayıp 
bulacağımı söylemiştim.. Belki 
de onun için beklediniz!. • 

_Fakat gelmediniz! .. 
- İşte şimdi geldim ve sizi ka • 

çırmak istedim ..• 
- Demek ki o zamandanbel'İ 

ıeviyonunuz •• 
(Devamı var) 

HABER - Akşam Posfasr 

Viyadaya gönderi
lecek bir Türk eseri 

Genç san'atkarlarımızdan Vedat 
Nihat Viyana sergisine gönderilmek 
üzere çok güzel bir "tahta kakma,, e -
seri vücude getirmiştir. Bu eser şimdi 
bir hafta kadar lstanbulda teşhir e -
dilmektedir. 

5 
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~~ Türkçeye CEBiDELiKLER !. 1 Geçiren : Ciebidelikler Şahı Açıkgözler Padifahı 1 
S nA·BI AH Cengizin başından geçenler 
~ 
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Nejad hikayenin burasında za • Nejad: 

ten yavaş yavat anlatan Ali Cen • - Ali, dedi, bu işte Demir ıana 
gizin sözünü kesti ve: kuvvetli bir rakib olacak .. 

- Sen zaten ne söylemek iste - Ali Cengiz alçak sesle: 
diğini bilmiyorsun?. Yalanlarım - Ben mi? Dedi .. O kızı gidip 
iyi hazırlayamamıtsın.. görmek mi? Allah göstermesin ... 

- Başıma bu kadar felaket gel· Demir: 
! dikten ıonra her §eyi kolayca ha- - Şu alay edici tavrına bakın 
l tırlayamamakta mazurum, zanne. şunun .. Cebime koy!.. Sözün 

derim. • doğrusunu istersen çok güzel bir 
- Sonra .. Sonra ne oldu?. kız ... Bir kırmızı elma gibi taze, 
- Ne mi oldu .. Artık bir §ey bir kaya gibi sert ... 

yok ... Köprü parası vermemek için - Muayene mi ettin ... 
binbir dolap çeviTerek sıkııtım ve - y oo .. Böyle §eyler sözden 
işte görüyorsunuz, buraya geldim. kaçar mı?. Sonra duruşundan çok 

- Bütün baıına gelenler bu ka· namuslu bir kız olduğu da ıörü -
dar mı?. lüyor doğrusu .. 

- Kafi değil mi?. - Evet .. Görünü,te öyle •• 
- Sen buraya geldiğin zam.?.n Ali Cenginz endiıe ile: ~ 

çok telaşlı idin.. - Bu kızla konuşmayınız, de • 
Öğrendiğimize göre, genç ve değer· 

li san'atkar Yedat Nihat, Topkapı sa- - Ben de arkasından bir alay di. Ko:nşt? kızına gelince, madem-
rayı müzesinde eski tarihi tablo1arı haydud kovalıyor aandnn.. k! o da onun arkadaıı ... İyi bir §ey 
yenilemekle meşgul Münihli portreci - Tabii.. Gece yarısı... Yalnız olmasa gerek .. Onunla da konut • 
meşhur Binenban ile birlikte. -ayni ba!rma. mayınız ... 
surette-Atatürkün bir portresini ha- A A B d ·· 1 G N · d - ... ... u a guze .• ece eJa : 
zırlamaktadırlar. yarısı sen ilk defa mı eve geliyor- - Hakikaten İ§te bu tuhaf .. Di· 

"Narkitöri., adı nrilera. "tahta hak· 
macıiığr,, 'muhtelif iklimlerde yetişen sun?. ye cevab verdi. Sen galiba bu ak· 
bazı ağaçların tabii renklerinden is- - İhtimal.. Doğru .. Zanneder - şam aklını oynattın.. Kadınlarla 
tifade ederek, boya kullanmadan or - sem ben hastayım.. münasebete giri§mek için ne za -
taya konulan bir tezyini san'at şube - Demir: .1 mandanberi bu kadar ince eleyip 
sidir. - -· ' - Köpeği ne yaptın? Söyleme· şık dokumaya baı1adm?. Daha 

Yukarda resmini koydugum11;; - k ld ? El b din .. Köpe ne o u. . doğrusu matmazel eninin ize 
aslında :Manuel Falla isimli bir ressa-
mın tablosundan, kakma surctile a _ - Kaybettim .. Ben kaçarken o layık olmadığını nereden anlıyor· 
hnmış olan bu eser, gerçekten görül· 
meğe değer bir e:;;crdir. Yiyana sergi
sin de hüyiik takdir kazanacağım u-
marız ... 

Vedat Nihat, bundan önce Ankara 
1~ Bankası dekorasyon fabrikası "mo
dern J\farkitöri,, kısmı şefliğini yap -
mış ve ortaya koyduğu eserlerle iyi 
tenkitler kazanmıştı. 
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sarhoşlarla boğufuyordu. sun?. Köpeğini kaybettiğin için mi 
- işte buna çok acıdım... bÖyle oldu?. 
- Sen nasıl acının?. Daha bu Ali Cengiz yere bakıyor, cevab 

sabah ıize köpekten bahsettiğim vermiyordu .. 
zaman istemez diyen sendin!.. Demir söze kanştı: 

- Biz köpeği alrkoyacak değil. - Genç kızı baştan çıkarabil • 
dik.. Sahibine verirdik!.. aeydi hiç de böyle olmazdı! Fakat 

A1i Cengiz derhal başım Ka.ldır- Ali, bir genç kiz tlfnileiı laiı1an • 
dı ve arkadaşl.srmın yüzüne endi· madı diye aieyhin8i!'lalfıf8 1töyle-
9eli bir tavırla bakarak: me ... Hele komıumuz hakkındaki 

- Sahibine mi? Dedi.. Naııl düşüncen •• Daha bu sabah be, çok 
ıahibine... Siz sahibini tanıyor~ geçmedi, onun sevilecek bir kız ol
musunuz?. madığını söylüyordun. Sen ki ka· 

- Evet tanıyoruz .. Bunu isbat dmlara bayılırım, onlara kartı bu 
için ıana tarif de edebiliriz .. Yir • kin nereden çıktı .. 
mi ya§larında kadar, iri vücutlu, _Benim kimseye kartı diit • 
kuvvetli, koyu pembe yanaklı ol • manlığnn yok. .. istediğinizi yapı • 
dukça güzel bir kız.. nız .. Ben gidip yatacağım .• Kendi· 

Ali Cengiz şaşkın bir tavırla: mi çok hasta hiaaediyorum. 
- O ... Tamamiyle o !.. (Devamı nr )' 
- Köpeğin adı ne ? . 
- Pek iyi aklımda değil amma 

zan~ederim Bobi ! .. 
- Evet., Evet ... 
- Matmazelin ismini de biliyo

ruz .. Eleni ..•. 
- Ben bunu bilmiyordum .. Bun

ları nereden biliyorsunuz?. 
Nejad: 

- Bundan şaşılacak bir §ey yok .. 
Bu genç kız kartıki odada oturan 
komşu kızın arkadaşı.. Bugün 
onu görmiyegeldim.. Komşu oda
sında olmadığı için bir müddet 
burada oturdu ve bekledi. Bütün 
geçenleri bize o zaman anlattı .. 

- ismi Eleni öyle mi? Size da. 
ha neler anlattı?. 

- Ehammiyetli bir şey söyle
dadi. 
Yalnız ehemmiyetli olarak söyle -
diği ıeylerden biri kendisinin Is -
tanbula yeni geldiği .... 

- Size adresini verdi mi?. 
- Ne yapacaksın?. 
-Hiç ..... 
- Öyleyse ne soruyorsun?. 
Ali Cengiz yeniden yere bakma

ya, derin dü§ünmeğe başladı. 
Demir alay edercesine: 
- Y okaa, dedi, gidip Matmazeli 

görmek mi istiyordun? Sana haber 
vereyim ki boşuna üzülüyorsun ... 
Cünkü ıenden hiç hoşlanmıyor .. 
Onu nasıl takib ettiğini anlatırken 
böyle söyledi .• 

Bir muharrir 
Kanada umumi 

valisi oldu 
İngiltere, en 

methur ve can • 
lı muharrir'le. 
rinden birini Ka. 
nada umumi va
l:liğine tayin et
mek üzeredir. 

Bu zat Con 
Buçandır. Ay
ni zamanda İn• 

giliz parlamentosu muhafaza -
kar azasından dır. 59 ya§ında · . .,.. 

Bir çok roman, tarih, risaleler, 
tercümeihal ve tiyatro eserleri 
ne§retmiştir. Bunlar gayet !ieç. 
me eserlerdir. Aşağı yukarı SO 
kitap yazmıştır. "Y e§

0

l manto,, ve 
"Otuz dokuz basamak,, iıimli iki 
romanı lngilterede en çok satılan 
kitaplar arasına girmiştir. Ki • 
taplarının çoğunda "Eentellicenı 

Servis,, maceralarından bahaet
m' ştir. 

Çünkü kendisi de, 1917 den 
1918 yılına kadar istihbarat bü • 
rosu şefliği "Harb EntelH':.en.ai,, 
amiriigı etmişt1r. 

lngil:z gazeteleri bir kalem a -
damının gördüğü bu mazhariyeti 
çok iyi karıılamaktadır. 





--- \ Uğursuzluk 
;. ~ . Ayın on birin~i günü 
~. (J içinde evine ıeldı: 

- Kiminle koaut· 
tuğunuzu unutuyor"· 
sunuz callba. Bin bu 
ı;lln "Himaye! b&Y'"a• 
nat CemlyeU .. men
.ııubuyum. 

- maıaye eden
ler mi. yok.sa himaye 
edllenl•r mi arasmda 
bUlunuyorsunuz? ___ ...... _ ..... ___ _ 

-Eter oyuncak· 

larını kıraraan bir 

daha bll§k& almam. 

- Kltaplanmı da 

yırtarsam bll§ka ki· 

tap slmaz mısın 1 

.. 

_Kanalım, dedi, sana haber 

vermeden bir piyanko bileti al
anftım. 13 Numaralı olan bu bile
te bilyük ikramiye çıkmıf .. 

Karısı sevincli ıörünmüyordu, 
töyle dedi: 

- iyi ama 13 numaralı bilet bi-

ze uğarauzluk getirmesin ! 

Bir cevab 
- Filditi saplı diye aattıjınız 

temsiye kmldı. Filditi deiil, tak • 
lidmif. 

- Ne yapalnn efendim, demek 
filin diti eğreti imit ! 

Coğrafya 
Küçük Selma cojraf ya dersi

ne yeni batladı. Bu, onun her an 
zihnini itral eden bir meseledir. 

Geçen ıün dersine çahıuken bir
den: 

-Ah! 

Diye haykırdı. 

Annesi telif landı: 

- Ne var kızım? 

- Midemin timal tarafında bir 

ağrı var! 

Deliltanlı - Buraya bilhaua, benimle evlenmeğe razı olub olma
dı'-nızı ijrenmeje Beldim. 

.c~~ kız - O '-dar mı? Bende "•inemaya wiJelim mi?,, Jiye
celuınız NnıyorJam/ -

- Haydi yavrum, 
llllaan r bny:ııu öp. 

- Neye anne:' Fe· 
ıı. bir §eY yapma· 
drın ki .• 

-
inanamıyor ı 

Polis karakolunda komisere 
töyle dedi: 

- Karım bir ayd-beri e•e 
gelmiyor. Bat11Ja bir kaza ıeldi 
galiba .. 

Komiser ıordu: 
- Peki ama o zamandan beri 

niçin gelib haber vermedin!z. 
- Bir türlü inanamıyor, rüya 

sanıyordum! 

Buluş 
Sınıfta muallim, gözlerinden 

:zeki taıan bir küçüğe sordu: 

~-- .·· ... ....... 

·- . 

- Bay Doktor, nze bir mal ıora calıtım. 
lakaı bunun için para vermelı lazım mıi 

- Hayır! yalnız cevabı ücrete tabidir! 

Tramvay 
Köyündeyken elektrikli tram

vaydan hahsedilğini duymuı, elek 
trik&ea ..... ~Ü ele ititmif.. 
ti. latanltula gelince vapurdan çı
kar çıkmaz ilk ruıeldifine sordu: 

- Tramvayın rayları üzerine a. 
yağımı korsam ölür müyüm? 

Öteki cevab verdi: 

- Hayır •. Fakat bir ayaiım ra
ya basıb, ötekini yukarılri tele dei 
dirinen ölüm muhakkak! .• 

Telefonda: 
- Müstahdemin idarehanesi 

müdürü ile mi görüıüyorum. 
-Evet .. • 
- Ben Taksim Sıraselvilerde 

Ahmed .. Geçen hafta bana mü
kemmel bir aıcı bulmutdunuz de
ğil mi? 

- Evet .•• 
- O halde bu aktam bana ye • 

meğe gelmenizi rica ediyorum. 
Yalnız doktorunuza evvelden ha
ber vermelisiniz. 

Kinaye 

- Alttan 7, Qsttea 

"6 dtflnlzl çıkarmak 

llzmı. 

- Aman, bir di§tml 

daha oekln de 14 et· 

aln. 13 utursuzdur ! 

- Karım beni mahvedecek, he- --------------- -
men her ay baıka bir hayvan kür-
kü istiyor. 

- Desene ıeni yüzecek! 

llrnek 
Zifaf ıeceainin sabahı, erkek 

erkenden kalktı, sobayı yakıb kah 
valtryı hazırladı. Kahvaltıyı ya
tağa, karısına getirdi. Genç ka
dın sevincinden ağlıyacaktı. Ken
di kendine: "Ne iyi kocaya düı· 

tüm,, diyordu. Fakat ... 
Erkek: 

-Arlık ıarkı dersi 
almaktan v az mı gcç

Un1z? 

- Doktor menetti. 
- Ne yapbİJma dikkat ettin _ Doktor alzlnl• 

mi? ayni apaıtımanda mı 
- Evet.. otunıyor r 

- lıte her sanh böyle yapar- - - -
ım! .... °' ' ıı ,_ ....,.,. 

Muallim (imtihan olan ıolör 
namzetline) - Peki amma, •olıalı
ta fener direği olmaua otomobili 
nasıl Jurtluracak•ın~? 

Kazaya uinyan ~emiden lnırtalan telı yolcu (cebinile blr mel
ıul> bularalt) - Eyvah! Kanmın vertliii meltıu6~ JHMfaya vermeji 
unatmuıuml .. 

- r-z -
Ne biliş? 

- Karıcığım, gene bana bece • 
riksiz avcı diyecek misini: Bak 

bir tavıan vurub ıetirdim. 

- iyi ama bu tavıan kokmuı .. 

- Sen de amma söylüyorsun. 
Otuz metreden vurduğum bir tav

ıanın taze mi, kokmut mu oldu
ğunu ben nasıl anlardım! 

Sebeb 
Muallim sordu: 

- Avrupa memleketlerinde 1&· 

at, Amerikaya nazaran, niçin da
ha ileridir? 

- Al Ayfe, bu el· 
bleeyt sana vereyim. 

- Ah çok iyi. bana 
en yakıpn elblııenla 
de buydu! 

_ Söyle bakayım, on üç tane 
elman olsa bunu on iki çocuia tak
sim etmek için ne yaparım? - Bir tavıan .• Talebe cevab verdi: 

- Ne fçeraınız ! 
- TetekkUr ed .. 

_ Elmaları komposto yapa· - Aman tlilılıat, .lataları ye main/ 
rnn! 

- Çünkü Amerika Avrupadan 
daha sonra ke,fedildi. 

Jim. doktor, !;Ok na
zjkalgjz , bir kadeh ra
kı! 



Resinıli bulnıaca 

• 
J'ukarda gi>rdüğiinüz noktalı çi= gikrin i<;ini bo!Ja/ı kalcmfr boyamnı: ... 

/Jakalım ne rıkacak? 
!Joğru ı·c munla:am boyıynnlar dan IJI RIN C/ l'f: 5 /,/ RA ikinciye 

bir yazı takımı ı·c a!lrıCa 200 okuyucu muza da a!lrı <1Jlrı lu·diyclcr n~ra<·ği:. 

Musikişinaslar : 

-2-
Ş O PEN 

1~09 - ı 19 

(Fredric Chopin) Garp musi
kisine milli nağmeler sokan ilk 
bestekardır. Şopen 1809 Şubatın- 1 

da va:rşova civarında (Zelazovv- 1 
wola) kaaabasmda doğmuş ve 
1849 T eşrinevvelinin 17 nci gümi 1 
Pariste ölmüştür. 

Şopenin babaH Fransızdı, ve 1 
esnaftan basit bir adamdı .. Sonra · 
dan Lehistana hicret etmiş ve ora
da lisan muallimi olmuştu. 
Şopenin methur eıerleri ara 

sında valsleri, Lehistan milli pa ... 

çalan, mazurkatarı, pfelütleri . 
noktürmleri ve çok değerli ders ki 
tap1arı vardır . 

Şopen Pariste öldüğü zaman 
Lehistandaki arkada§ları Parise 
bir çuval toprak getirmişl\!r ve va 
tanperver arkada,ının mezarını 

Çal ışkan çocuklar , 

Cı 

MEKT EPLE RDE : 
-------------~------~ 

Kooperatifçilik ilerliyor 
Amerika ve Almanya mektep· peratif se,mayeleri büyük iş ler bi

lerinde çocuk kooperatifleri ço- le görecek kadar artmaktadır. Bu 

ke~di va.tanının toprağıyle ört · ı' Peştede ilk mektep çocukla rından zeki ve hafızaları kuvv 
muşlerdır. olanlar araştınlmış ve bunlar arasında bir müsabaka yapılarak 

Şopenöldüğü zaman Lehistan 

1 
çocuk muhtelif mekteplerden birinci olarak seçilmiştir. Yukar 

battanbaşa mateme bürünmÜ!, gördüğünüz Macar çocukları bu müsabakada çok değerli hedi 
halk günlerce matem alameti ol- ler almış ve velilerine bu çocuklar la fazla rneşGul olmaları tavsiye 
mak üzere gülmemiş ve eğlence dilmiştir. 

cuklar için çok faydalı neticeler 
vermektedir. 

Cocuk mektepde iktinda ve ti
carete a!ıfıyor. Hayata atıldığı za
man sıkıntı çekmiyor, rastladığı 

güçlükleri kolaylıkla yenebiliyor. 
Mekteplerimizin bir çoğund .1 

kooperatifler tesis edildi. Fakat 
bu kooperatifler temenni ederiz 
~. , . ,rıııx d l 
l<ı oiıtiın 1ık mektepler e de yapı · 
sın. 

Buna her ilk mektebin idare 
hey'etleri, hocaları önayak olma 
lıdır. Çocuk mektep için lazım O· 

lan kağıdını, kitabını, kalemini 
defterini mektep kooperatifinden 
kolaylıkla tedarik edebilmelidir. 

Amerika mekteplerinde koo-

sermayenin bir kısmı, ayni mek· 
tepde okuyan fakir çocukların ki
tap, defter, kalem parası olarak 
ayrılmıthr. Fakir çocuklara mek· 
tep idaresi bir karne verir, çocuk
lar bu karne ile kendi mektebinin 
kooperatifinden her şeyi bedav" 
olarak alır. 

Mektep kooperatifleri ucuz yİ · 

yecek bile satmalı ve fakir çocuk· 
ları doyuracak sermayeler a rama· 
lıdır. 

yerlerine gitmemişti. 
Şopen Lehistanda, çok yüksek 

ve çok heyecanlı eserleriyle daim3 
halkın milli duygularını kamçıla-
mıttır. 

Şopen'in ölümünü iıiden bir 
ıair: 

- işte şimdi bir vatan kaybet· 
tik ... demiştir. 

1 

Bunun için de Amerikada zen- ~~============~~~ 
ginler her yıl mektep kooperatif- ,.. 11 A n E R 

ŞAKA : 
~ .. ~ 
Roman merakı 

Kenan romana dü,kün bir ço. l 
cuktu. Bir Cuma sabahı annesi o-
n u uykudan uyandırmağa gitti: 

- Kenanl Kenan r •• , Haydi ev· 
Jadım ka k sabah oldu. #, 

Kenan gözlerini aralıyarak gülclü: 
- Anne, rüya gördüm! 

Öle n kim? 
İki arkadaş yolda bir cenaz 

tesadüf etmitler. Biri diğerine: 
- Acaba ö len kimdi, diye 

mu . 

Arkadaıı: 

- iyi bilmiyorum amma, 
halde tabutun içindeki olmalı ! 

lerine para teberrü ederler. <~ocuk sayfası l ı 

- Ne rüyası yavrum? 
- Elimde kalın bir roman oku- ==================:::::ı 

Zenginlerimizin kulakları çın ·I IJilmccc kuponu 

lasın! , .. \. 4- 4-935 ~ 1 

yordum; en tatlı yerinde 1:-eni u
yandırdın! 

Mektepli ...... ~_-----------:.: - Öyle ise evladım tekrar uyu 

Malın Var Mı? •• 
Derdin Var! •. 

Ahmed mektep arkadatımdı. 

Çok iyi bir çtcuktu. Bir yıl yanı

mızdaki eve taşındılar. 

Ahmedin babau işten çıkmıt -

tı .. Aylar geçiyor, ev kirasını ödi -
yemiyordu. 

Ev ı.ahibi gidip gelmekten u • 
sanmıftı. 

Ahmed babasına: 

- Biraz daha dişini aık ! ·diyor. 
du- hele 9u metkebimi bitireyim. 

Göreceksin bak, sana nasıl yardı
mım dokunacak! 

Ev sahibi dert anlar mı hiç? 
Her gün kapıya geliyor: 

uaanmıtlardı. 

Bir gün ev &ahibi kapıya geldi : 

- Azizim, dedi, gel fU evi ıe

nin üıtüne yapayım da kurtula
yım. 

Ahmedin bahaH akıllı bir a

damdı. Bu teklifi de kabul elme • 

di: ·-» 
- Bir de başıma vergi, tamir 

veaaire .. Yok, yok. ı 

Adam ıırar edince, Ah.medin 

babaar fU cevabı verdi: 

- Peki .. Kabul ediyorum. Bu 
evin değeri nedir? 

da gene o rüyayı gör okum•na 
vam et! Romanı hitin.lığin zam 
gelir uyandır, .. ım ... 

- !Jir mektep.• mutfağında- - Aylık isterim ... - Bin lira eder, dediler. - flaban hid :\ bir kasa p dükk;ina açamadı, değil 
- Aman. aşçıhaşı dikkat et.. Ye mck )anmasın? 
- Yemek yanmıyor ama, yauum, aç çocukların 

hepsini doyuramıyacağım diye içim yanıyor! 

Diye bağırıyordu. 
icra .. Mahkeme .. Artık ikisi de . 

- O halde bana beş yüz lira 
ver. Evi hemen sana satayım! 

mi ? 
- Nerdl'n hiliyorsun·! 

- Benim gibi şi:,.manlamadıgın 'dan anlıyorum? .. 

--------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------___... 
Yazısız Hikaye : Gülnıe Konışuna .. Gelir Başına! 



HABEF - Ak~m roıt.ur 

"Oynadım, kaybet.- AğrıS-ız-_ a ............... =m~e-liyatın çaresini 
tim; şimdi beni kur- bulan adam 
şuna dizebilirsiniz! _-_ 

Bir fırıncının oğlu olan Sir Simpson 
Bu sözleri söyliyen Fransızların klorformu ilk kullanan doktorduı 
yakaladığı. ~i_r casus kadındır 

Fas hapishanelerinden bırınde 
kendisine bir müdafaa vekili SC( 

nıesi söylenen };adın acı acı güld 

insanlığa en hüyük hizmeti e· 
den doktor kimdir biliyor musu · 
nuz? Bu adam bir fırıncının ye -
linci oğlu Sir James Simpson'dur. 

.\.demoğlunun hastalık yüzünden 
;ektiği istırap, acı, ağrı ve sızıları 
görmemek, duymamak için bir va-' 
kitler az kalsın doktorluktan bile 

onıuzlarmı silkti ve: 
_ Oynadım, kaybettim, Şim. 

beni kurşuna dizsinler, hiç olma.
sa bu eğler.celi hayalı daha fazl 
uzalm;..nuş olurlar! 

D::mitti .. 
Bu genç kadm, bir casustuı 

hem ele geçen Jün fransanı · 
Bresl tehrirıde tevkif edilmiş ola 
sarıtın Liliane Oswold' dan çol 
daha tehlikeli bir casus ... 

Muzik hollerde İrene de Sit 
vens, lrene de Versi, Lavha Ha 
air g:bi uydurma adlarla pek çol 
alkıt top!amıf olan bu güzel ka 
dmı Parislilerin pek çoğu tan11 
Pariste ııraıiyle bar kadınlığı \ 
kabare danıözlüğü yapmıttı. 

Jrcne de Versi ayak takımm
dan bir kadın değildi. Bilaki.; 
yüksek kültürü olan, iyi tahsil gör· 
müş bir kızdı. Hele genç zabitler fl 
onun arkadaşlığını büyük bir he
yecrmla arardı. 

İr<'n de J' ersi 

vaz geçiyordu, Dünyaya ne mutlu 
~ i, istırabı görmemek için gözle -
·ini kapayacağına, ağrıları işitme· 

nek için kulaklarını tıkayacağına 
\unlara çare aramağa koyuldu.Klo 
·oformu buldu ve acı duyurmak -
uzın kesip biçmeği imkan dahili -
l e soktu .. 

On altıncı yüz yılın başlangıç • 
ilrmda operatörlerden ve ameli -

\'allardan bahsedilaiğini görüyo -
··uz. Demek ki Avrupa memle -
ketlerindeki cerrahlık mektepleri
nin aayeiinde bu işlerde epey ileri 
gidilmitti. O ıünler kendini ame
liyata teslim etmek gerçekten bü -
yük bir kahramanlıktı; operatörün 

İrene de Versiri n her geçtiği şe· satır ve bıçakları derde çare bula
hirdeLcjiyon alaylarından firarlar : mazsa, zamanın saçma sapan ilaç· 
çoğalıyordu. Kaçanların hepsi de )arını yutarak ölümü beklemekten 
Almandı. batka yapacak bir it yoktu. Birçok seyahatler yapmıştı. 28 

K · · 1900 d d - 1 ı Kadının büyük cazibesi ve za. 
anunusanı e os:nıuş o • . . . Karaca tırnağı, tavuk kursağı , 

ağaç biti ıuyu, sedef tozu, yaban 
domuzu diıi, güvercin kanı, insan 
sidiği, örümcek ağı, yılan derisi, 
yenııeç bacağı, bunların hepsi en 
çok kullanılan ilaçlardandı ve bü
tün doktorlar bu Haçlar üzerine 

and içerdi. 

d - t h ·ı· · b"t" d" - · R" bitler arasında devşırdığı arkadaş · ugu ve a sı ını ı ır ıgı ıga-

d b. ı· ·· · d lar yüzünden bu firar hadisesiyle an, ır ma ıye muessesesın e 
d kt'l ı k ı t - 8 ı· d kendisinin alakasını gözden kaç1-a ı o o ara ça ış ıgı er ın en, 
hattan başa gezip dolaştığı ltal- rıyordu. 
yadan, ingilizlerin Akdenizdeki 1934 yılında Taza şehrine gi· 
Maltasmdan, nıuzik hollerde ilk dip yerleşti. Orada çok sevildi· 
muvaff akiyetini kazanmış oldu . ğinden gayet iyi karşılandı. Ak
ğu Paristen, ispanyada en çok be- tamları bulunduğu kabarede ka· 
ğendiği Sevil şehrinden, Lejiyon . bul resimleri yapıyor; gündüzleri 
lara mensup zabitleri sevmeğe baş Faslıların yatadığı mıntakalarda 
lamış olduğu Cezayirden bahsedip otomobil gezintilerine çıkıyor, bü
dururdu. yük bir kalabalıkla ceylan avla· 

On dokuzuncu yüz yılın hat • 
langıcında Joseflistler adlı İngiliz 
kimyageri ilk antiseptik (muzadı 
taaffün) ilaçları buldu ve herkese 
kullandırttı., 

İşte bu sebeple ayrı ayrı altı 
dil konuımasma ve bunların hep.I 
sini yazıp okumasına kimse şaş
mamıftı. Letonce, almanca, ingİ· 

lizce, İtalyanca, fransızca ve İs
panyolcayı mükemmel konuşuyor· 

du. 
1930 yılmdanberi bu Marlen 

Ditrih taklidi olan kadn frene de 
Versi namı altında F asta yafıyor· 
du. F ez şehrinde kocaman iki yı
lanla numaralar yapmııtr. lstira· 
hat etmek üzere birkaç gün ıçın 
sahneden çekilmiş ve yılanlarım 
laboratuvarında alakoymak üzere 
bir doktor11. teslim. etmitti. Fakat 
yılanların bulunduğu sandıkları 
fareler kemirdiğinden bunlar dı· 
§arıya çıkarak laboratuvarda bu· 
lunan Hint domuzlarını ''Kobay,, 
yutmut ve hatlarmı aldıkları gibı 
sıvı§ıp gitnıitlerdi. Yılanları ya
kalamak İçin Fas şehrinde büyük 
bir takip heyeti teşkil edildiğin -
den hadisenin dedikodusu sekiz 
gün kadar sürmüı, bu da artistin 
şöhretini artırmıth. 

Tiyatro sahipleri ona bütün Şi
mali Afrika §ehir1erinde konturat
lar teklif ettiler. O, hepsini red
detti. Cenupta, askeri h'lrekatın 
sahnelerine yakın yerlerde, Lefyo 
nerlerin çöle gidip gelirken gürül
tülü bir surette eğlendikleri küçü· 
cük kabarelerde çalıımağı tercih 
ediyordu. 

frene de Verı'nin bu acaip me· 
"-kı Polislerin §Üphesini uyandır
dı. l'akat c:f oıtları arasında büyük 
• lar ltn,a * tla •landufundan, ta-

t talepleri hep hasır altı edili· 
Yordu. 

rına çıkıyordu. Bu adamın buluşu hastahaneleri 
işte bu sıralarda Ljiyon yüz- kangren ve buna mümasil facia • 

baıılarından biri, adamlarından lardan temziledi. O günlerde ope
birinin söylediği sözleri büyük bir ratörlcrin çalışma fartluı ger • 
merakla dinledi. çekten çok iptidai idi. Doktorlar 

lrene de Veni kıtasını bırakıp yırtrk pırtık ve kanla kirli önlük • 
ler giyiyorlardı ki, böyle üstü başı kaçması i~in ona b · n frank teklif 

N olan bir kasabın dükkanına bugün etmiıti. Tuzak kuruldu. umara-
hiç bir müıteri girmez ... 

sı zaptedilmiş olan bir bin frank· 
Liıter çok şiddetli mu halef eti 

lık cebinde olduğu halde Lejiyon ne kartı temizleme mücadelesirn 
neferi yolculuk hazırlıklarını ya-· (Asid karbolik) kullanmakla baş 
parken lrcne ile birlikte yakalan- lamı§ ve bir kaç sene zarfında bü -
dılar. trene otomobili tutarken tün doktc--lara bunun faydalarını 
bir lng"lizin çok acele Tanger 

anlatmıftı. 
sehrine gitmek istediğini söyle- James Simpson ise kloroformu 
~işti. Halbuki 0 gün Taza şeh· bularak bunu büyük bir cesaretle 
rinde hiç bir lngifö: yolcu yoktu. kullanması sayesinde dünyaya en 
lrene de Versi tabii tevkif edildi. büyük bir hizmeti yaptı. Simpaon 

Derhal yapılan tahkikat bu genç 7 Haziran 1811 de doğdu bir fırın 
kadının sergüzcştlerle dolu haya· cının yedinci oğlu idi. 

tını meydana çıkardı. Doktorluk tahsirne atıldı. 1832 
Asıl İScmi lrene von Zivers olan 

1 

yılında Edinburg Üniveraitesinden 
lrene de Versi BerlindP. çalışmak- doktorluk şahadetnamesini aldı 
ta olduğu maliye müesseseıinin ve senede elli İngiliz liraaı maaşla 
zat itleri müdürü tarafından Al - meşhur patoloji muallimi doktor 
man casus tctkilatı şeflerine tak • Jon Tompsonun muavinliğine 
dim edilmişti. Müessesede iken tayin edildi. Doktor Smipıon ma
müdür kendisine aşk bağlariyle aşını biriktirdi ve 1835 yılında ıe
bağlanmııtı. yahate çıkarak Fransa ve lngilte· 

Aldığı ilk vazife: Paris civa- renin bütün hastahanelerini do
rına gidip Fransızların yeni bir laftı. 

makineli tüfeğine d~ir .mal~~~tı En biiyük üz~ntüsü masanın Üs· 
1oplamaktı. Bu vazıfeyı buyuk tüne iplerle baglanan hastaların 
bir muvaff akiyetle batarmıflı. 1 bıçak altında çırpınmaları ve acı 

Sonra ltalyaya gönderildi ve ... _ ................ lllUIBUllllUllWodlllUIU•ıımımnnınııınmıı•ıııuıı•uııı• 

kendisini kullanan ıeflerin: bu va-1 sa gitti. Burada başlıca işi Leji. 
zifesinde de memnun bıraktı. yonlara girmit olan Almanları ka-

Malta adasında İngılizlerin çırmak ve bunlara sahte evrak te-

Entellicens Serviıi ile pençele~t\. min etmekti. 
Sonradan yakılan birçok vesika · Tanger tehrinde birçok çark 
lar elde etti. ortakları bulur.duğu sanıldığından 
· Cezayire geçti. Buradan da Fa- sıkı takibat yapılmaktadır. 

[)nkfor Simpwn hi:zal kendinde yaptığı lccriibelerle etrafındakileri 

tel Cİ§Cl dü 5ii rrlii. 

Ooklor .la111<~s Simpson 

ka bir iş aramağa baıladı. Fakat 
mesleğini de bir türlü bırakamı -
yordu. 

Bayıltıcı ilaçlar aramağa koyul· 
du. Eteri ilk kullananlardan biri 
kendisidir. Kendisinden evvel A. 
merikalı bir diıçi bir defa kullan· 
mıştı. 

Eter istimali doktorlukta büyük 
bir ilerleme kaydetmiıti. Kendi
sine de büyük bir şöhret kazandır
dı. Bunun üzerine doktor Simp -
son İngiltere kraliçesinin doktor -
!uğuna tayin edildi. Tayini dola
yısile gelen tebrik mektuplarına 
verdiği cevapta: 

"Kraliçenin iltifatları beni oka· 
dar alakadar etmiyor. Bu haf ta bir 

acı feryatları idi. kadına (Sülfürik eter) koklatmak 
Yüreği bu facialar k&r§ııında o· ' suretiyle ağrılarını dindirmekli • 

kadar parçalanmı§tı ki doktorluk· ğim bana çok daha değerli görü -
tan vaz geçmek için kendine baş- nüyor,, diye yazmııtı. 

Dünyanın en 
zengin çifti 

Kendisi iş ve tecrübelerinden 
bir an için olsun vazgeçmedi. 

Günün birinde kimyagerlerden 
biriıi ona kloroformdan bahsetti • 
Doktorun kütüphanesinde masası· 
nın üstünde kloroform dolu !İ§e 
•.·ardı . 

Bir gece üç muaviniyle birlikte 
r.ütüphanesinde otururken: 

- Haydi, şunu kendimiz bir 
tecrübe edelim ... 

Dedi.. Dört kiti kloroformu 
koklayınca, bayıldılar ve ölü gibi 
yerlere serildiler .. Ayılınca doktor 
en büyük ıevinci duydu, çünkü 
çoktandır aranıakta olduğu çare -
yi bulmuıtu .. 

O günlerde böyle bir neıneyi 
kullanmak, büyük bir cesarete 
bağlı idi ve doktor Simpıon da yıl
maz bir adamdı .. Bir kaç gün son
ra Edinburg kral hastahanesinde 
kloroformu üç muhtelif ameli-

yatta tecrübe ettirmeğe muvaffak 
,,Jdu. 

Doktorların gösterdiği en azgın 
mu halef etine karşı doktor Simp • 
ton yaptığı bütün ameliyatlarda 
kloroformu kullanmağa basladı , 
Hele papaslar bu yeni ilaca "Şey
i an tuzağı ,, damgasını vurmuılar -
tlı. 

1 -
Şu niirdüğünii: yeni cdi Amerika- Ancak Simpıon Adem oğlunun 

lılar şimdiAi lıcrlde dünyanın en zen- istırap ve acı feryatlarını papaı • 
gin karı /.:orasıdır. ılfö&yö < c Madam lardan çok daha fazla din lemisti . 
Kr<>n'.ı·ell'in snı·~_ilcri bir buçuk mil- Bilgiye kar§ı kazan kaldıran ;um 
yar lrangı tccaru: <'imrkfrdir. (//i. 1 - 1 h" ld d b'' k . agız ara ıç a ırma ı ve uyü 
Zllll parmu:la aşrığı yukarı 120 mil ynrı . .. .. t . - . . 
lira) d<'Uknnlı tiircardır. Gelin dr. A- keşfı butun ngıltereyı fcthethğı 
m~ri/.:a tiitiirı kralının kızıdır. llurıün- gibi en kısa bir zaman zarfında da 
lr.rdc Frunsmıın Kan şrhrindc bal ay. Avrupayı kapladı .. 
1a,.,,,, fl'·çinm·ktnlirl<·r. AHMET EKREM 
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Haliı laveç çe -

liğ inden yapılmı§ 

gramofon ve saat 

zembereği satı -
yor. Kiloau 140 

kuruştur. Bu ç.cliğin lsveç olma
dığını İspat c 'ene 100 lira tazmi. 
nat verileeektir. 

Adreı: Beyoğlu Yükaekkaldı -
rnn Kulekapı No. 665 

Yeni nesriyat 

Kadın moda albümü 
Türkiyenin büyük terzilerinin, 

ilkbahar ve yaz mevsimleri için 
Paristen getirdikleri elbise ve !&P

ka modellerile çıkmıştr~. 40 sayıfa 
b~yüklüğünde olan bu eserdeki 
modeller F egara, Cemal, Marinet, 

Emilya gibi terzilerin imzalanm 
taşımaktadır. Her kadını ve bil
hassa Anadolu terzilerini alaka
dar eden bu albümü tavsiye ede
rız. 

Mekteplerde öğretme 
metodları 

Yazan: Muallim Cevad 
Palandöken 

E~mrgan Orta Mektebi Müdür 
muavini ve Tarih - coğ. 

Muallimi 
ilmi en son usullerle kaleme alı

nan bu değerli Pedagojik eseri bü
tün muallim ve talebe velilerine 
tavsiye ederiz. Satıı yeri: Ankara 
caddesi Şafak ve ikbal kitapha · 
nesi. Fiyatı : 30 Kuruştur. 

DERMOZ 
Sırk~Cl M~rk«;.z ccıane;i 

AKAY 
işletmesi 

MlldUrlUğilnden: 

Halen tatbik edilmekte olan 
kıt tarif esinde 1 Nisan 935 tari
hinden itibaren her hafta. 
Perıembe günleri Köprüden 

Saat Dakika . 
19,15 de Adalar ve Kartal -

Pendiğe 

9,50 de Kadıköy ve Haydar· 
pafa 

20, 30 da Kadrköy ve Hay • 
darp aşa 

17,40 da Moda - Kalamıt -
Caddebostanı - Su· 
adiye - Boıtancı 
Mal tepeye 

Cuma günleri Köprüden 
8,15 de Adalar ve Kartal -

Pendiğe 

8,45 de Moda - Kalamı§ -
Caddebostanı - Su
adiye - Bostancıya 

Yalnız Perıembe günleri 
"124,, No. lı sefere Kartal -
Peıdik, Cuma günleri ''204,, 
No. sefere Kartal - Pendik is -
keleleri ilave olunmuştur. 

Yukarıda yazılı seferler ge -
.. inli postasına ·tahsis edilmiştir. 
13u postalarda gidip gelme tam 
b 'let alan yolculara o/0 50 tenzi
l atla bilet verilecektir. Dönüş 

"' rç rınm Cumartesi sünü öğ-
"''e Kaaar tnuteb~r oidugu ııan 
hmuı·. "1!703 

lnqiltere, Almanya ile mi itti( ak r lngi izlerin· 
kendi 

aralarındaki 
t ~ ? e sın . . 
Hayır! .. 
Çünkü Almanya mutlaka harp 

istiyor! 
• öqleq5e Fransa ve 

anlaşıp bağlansın? 
ltalqa ile mı 

Hayır! 
Bunun da 
mahzurları 

türlü türlü 
vardır. 

i///////111' ••••••••••••••••••••••••••• _._.. ...................................................................................................................... , .. ············-.. ············-···--··· ............................................................................................................... . 
:: lngiliz efkarı umumiyesini idare eden büyük :: 
i~ gazetelerden Deyli Ekspres, Sandey Ekspres'ln ji 
ii başmuharriri Lord Beaverbruk harbiye nazırının :İ 
ii siyasetini beğenmiyor ve milletine bambaşka U 
~j bir yol tavsiye ediyor. n 
:· r: :! ::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::-.. -::::::.-::::::::-.:::=:rn:::::::::: :=:::ı:::::::ı.-::::::=:w::::rm:::::-.::::::.".::::::::::::::::::::: :: 

Lord Beverbruk, fevkalade ala
ka uyandıran son makalelerinden 
birinde diyor ki: 

Eğer, Fransızlarla ittifak eder
sek, onlar Almanlarla harp ettiği 
zaman hemen yanlarında yer al
mamız lazımdır. Ve Fransızlar, 

münakaşaları 
"lngilizin her 
işte parmağı 

vardır!,, 

"Hangi taşı 
kaldınrsan 
altından 

ingiliz çıkarı .. 
Böyle söylendiğini 
çok işitiriz. 

·onun için: Dün
yanın birinci de
recedeki ehem
miyetli işleri ol 
lnglllzler kendi 
aralarında nasıl 
münakaşa edl· 
yorlar? Bunu 
öğrenmek çok 
faydalıdır ! 

................................ 

Artık harp istemiyoruz. 
Gayemiz budur. Bu, bütün in· 

giliz halkının mütterek :stegidir. 
Bu, evrensel bir istekdir. Politika 
noktai nazarı ne olursa olsun sa
mimiyetle ve azimle, kadın erkek 
bunu istiyor. 

dıkça, Britanya imparatorluğ-..ına 
Almanlarla çarpıtacağa pek ben· "Her ıeyden evvel, Fransa, ve kartı ordusunu nasıl kullanabilir? 
ziyor. Rusya gibi sulh "isteyen milletler Nasıl tahrik edebilir? Britanya. 

Fransızlar, Almanları olduğu bize hücum etmiyecektir. Su hal- h 'ki · 
~ ya ücum ettı erı zama.n mün&· 

yerde tutmağa azmetmitlerdir. de Almanva ne yapacak dersı"n"ız?. kal h 1 k b'l' ' e at arını nereye 'Jra ı ır• 
Avrupanın bugünkü hudutlarını Almanya harp yapmaia teınedir. ler? 

Ancak uyuıwamıyan nokta, bu 
ulusal gayeyi elde etmek üzere na
sıl bir yol takip edileceğidir. 

lngiltrenin sapabileceği bir kaç 
yolu gözdei1 geçirelim: 

bir kül halinde ınubaff.2aya karar Fakat Almanyadan neye · korka- · H em, v zi et icab ettirdigi tak· 
vermif bulunuyorlar. Almanlar. ise lım? r r ••.• r dirde bizim de asl<eri kuvvetfı:ııizi 
ayni derecede, bunları deği§tir- lngilterenin harp vasıtaları Al- arttırmaktan menedecek bir şeY 
meğe karar vermitlerdir. manlarınkinden çok daha boldur. yoktur. 

Şu vazıyette bir gün Hitlerin Evveli., nufusu ele alalım. Altnut 
Memel'i (Litvanyada) ele geçir- bet milyon Alman var ve bu top

. diğini fanediniz .. 
Almanya ile ittifak etmek su- lçerainde Alman bulunan ve rakla dominyonlarımızda ise 67 

retiyle sulhu temin etmemiz müm- harpten sonra 1923 de Almanya- milyon Britanyalı vardır. Ve bu 
ku··n mu·· du'"r?. d L b h rakkam kolonilerimizde :yaşayan an itvanyaya geçen ir §e ir ... 

C h B k İngilizleri hesaba katmadan bu evap, ayır... unun im anı Almanlar böyle bir teşebbüse 
Ç kadardır. · yoktur. Bunu yapamayız.. ünkü girdikleri takdirde F ranu ken-

Almanya, harp etmek istediğini dileriyle bjrlikte bizi Almanya ü- Diyorlar ki, Almanya tek bir 
gösteriyor. Almanyayı bugün ida- zerine yürümeğe çağırabilir.. sağ~am liderin altında to):llanmı§-
re edenler, kat'iyyen ve karar ver- Memel dolayısıyle harbe kalıt· tır ve biz taksim edilmİ§ vaziyet· 
mit surette bir harp siyasetiıı üze- mı§ olacağız... teyiz ... 

·rine düımektedirler. Bundan Sir • • ıır Bu doğru değildir. 
Con Saymen'in -Berline gitmesin- Bundan sonra A vuaturya geli-l Almanyadaki Katolik, Yahudi 
den önce şüphe edebilirsek de yor ki, Almanların Avusturya \ ve proteshnlar Hitlerin ardında 
timdi hiç §üphemiz yoktur. Al- hakkında dütünceleri tudur: "A-1 mıdır. Onunla beraber" olacaklar 
manlar, harp için serbest kalmak, vusturyay;ı kimse müdahalt- etmi- mıdır. Öyle ise birçok protestan 
sağlamlaımak istiyorlar. · yecektir. Yahut da her memleket papazları niçin hapistedir!' ... Hit. 

İ!te böylece, Almanya ile itti- Avusturyanın itl~rine karı§makta lerin doıtu iken dü§man olanların 
"fak, lngiltere için harp tehlikesi- müsavi haklara malik olacak.,, Haziran 3t1 da hepsi öldürüldü 
ni çoğaltmaktan batka bir ite ya- Almanya, A vusturyaya karıth· mü? 
ramaz. ğı takdirde, ltalya Almanya ile Almanyanın, harp etmek için 

• (l • 

Batka bir yerde mi itti-
fak . imkanları araıhrmalıyı~ ! ? ; 
Fransa, ltalyc;ı. ve Rusya ile ittifak 
ederek sulhu temin edebilir mi
yiz? Bu siyaset bugün Lord Ha-. 
ilsham (lngiltere Harbiye Nazı- 1 
rı) tarafından müdafaa edilen si· ·ı 
yasettir. Ve anladığıma göre, ken· ı 
disi, ordu namına konufuyor. 
Lord Hailsham yüksek seciyesi o
lan bir devlet adamıdır. lngiltere
nin Fransa ile ittifak etme~i hare
ketine büyük yardım gösteriyor ... 

Fransa, ltalya, Rusya ile itti. 
fak aiyaaetinde de bir sulh ümidi 
yoktur. Bundan tamamen aksi ne
t i,.e cıkar. Hl\lkımız için harp teh-

\J .. esin · çoğaltır. A vrupadP yaptı
~mız her yeni itt~fakla k-?nd1mizi 
yeni bir harp tehlikesine koyuyo· 
ruz. 

harp edebilir. Ve biz lngilizler de maddi vasıtaları, lngiltereıainkine 
keza, Almanlarla harp etmeğe rekabet edemez. Britanya İmpa

mecbur kalırız.. ratorluğu, denizleri tuttuk~a ve I
.;: * • 

"Deyli Ekspres ve Sandey Eks
pres,, gazeteleri batmuharriri 
Lord Beyverbruk Sovyet Rusya, 
ayni zamanda Japonya ile ~ost ol
ma öğüdünü verdikten sonra hiç 
bir yere bağlanmamak öğüdünü 

verıyor. 

"icap ederse harbe ittirak hak
kını tamamen kendimize sakhya
rak ya§ayacağız !,, diyor. 

Ve ilave ediyor: 
"Bağ51z durmak, kendi batı· 

mıza kalmak, infirat değildir.,, 
;(. :(. :(. 

lngilterenin tek başımı kalma
ıını 'Ve ayni infirat siyasetini gü
den Amerika ile beraber hareket 
etmesini u~un zamandır müdafaa 

randaki petrol sahalarını kontro· 

lunda bulundurdukça harp için la
zım olan bütün maadini hazıl' 
bulundurabilir .• 

Almanya bir çok madenlerden 
mahrumdur. Petrolu yoktur.Bakırı 
yoktur, lastiği ve nikeli yoktur.

1 
Hayvani ve nebati yağlar! çabu
cak tükenebilir. Fakat lngiltere
nin bu maddeılerden, nebati ham 
maddelerden imparatorluğu dahi • 
linde yığınla vardır. 

Bahriyemiz, Almanlarınkin

den çok daha kuvvetlidir. Hava 
kuvvetimiz onlarınkinden daha 
sağlamdır. Son harpte lngi!iz ha
va kuvveti efradı Almanlt!.rınkine 
faikti. Gene öyle olabilir. 

Alman ordusunun lngiherenin-

• * * 
Bundan başka, lngilterenin Do

minyonlarının askeri kuvveti var· 
dır. Avrupa ittifaklrı dolayısıyle 
harbe gireck olursak Dominyonla-' 
rımız buna iştirak etmiyecektir·· 
Bunu açıkça bildirdiler. Lokarno 
müahedesiyle bir alış verişleri o· 
lamıyacağını söylediler. 

Fakat ayni zamanda anfattılar 
ki, eğer Britanya hücuma uğrarsa 
sahillerim1zin müdafaasına derhal 
ko,acaklar. 

Pazarlıksız olarak, tereddüt 
etmeden ve bir mükafat bekle· 
meksizin yardıma geleceklerdir. 

Son harpde, Dominyonlar harp 
meydanına bir milyondan fazla 
aıker gönderdi ... 

••• 
lnfiratcı İngiliz gazetecisinin 

sözleri şöyle bitiyor: 

"lngilterenin tek başına kalma· 
sından, Amerika ile birleşmek im· 

kanları tamamen kendini gösteri· 
yor, kend;sinin de bir infirat siya· 
seti takip ettiğ ini gördüğümüı 

Amerika a::"kadaşımız olur. 
ikimiz de ayni gayeyi besliyo· 

ruz .. Vaziyet f enalaşırsa ve bu f e

nalık artarsa müıterek bir tehlike 
içerisinde olacağımızı onlar dl' 
sezıyor. 

Nihayet infirat siyasetini takİJ' 
edersek, sulh yolunda dünyanıf1 
klavuzluğunu elde etmek fırsatı)'" 
le karşılaşacağız.,, 

lnfiratcı muharrir bu suretle 
Amerika ile de beraber olaralc 
sulh ve hakkaniyet projeler; üt:e· 

rinde manevi otoritelerinin art•• 
cağını kaydetmekte, harp isteıne· 
diklerini tekrarlamaktadır. 
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Dün memlelrntin çok tanınmış, Muhacim hattı için sağ açık Ni· 
ve se\1ilmiş e::.ki sporcularından yazi yeğane açıktır. Sağiç mev -

biris;ndcn bir nıeh.iup aldık. kiinde bugün Beşiktaşlı Hakkı en 

Bazı !'rbepl?:den imz,asmm ya~ 1 iyileridir. Çünkü bu oyuncuda her 

zılnu:ı 10. nı rıca eden hu eskı istenilen tey vardır. Şütü kuvvetli 
sporct1mın. giinün vaziyetine temas· korkaklığı yok, nefesi herkesten 

eden ı.ı ktubunu, kendimiz hiç bir bol kafa vuruşları iyi aağiçe baş
lı~UI"' t i1i' ve e~m eden a vnen sü - ı ka birisinin konulması bence mu . 
tnn'. rı.ı.nza gEx.·iri.vornz:. 1 

vafık değildir. Hakkı olmadığı 
I: "'nce m Ti tak•m yapılırken j takdirde buraya Muhteşemi koya-

hcr~e; cien evvel milli hisler ve . 
Cıu . .. .. ı l d biliriz .. (Şimdi namzet gösterılen ), eu ar lı.Stun tutu.ma l tr. • · b" 

l\1 ·ıı· t · k 1 Salahnttin c.ok ıyı ır futbolcu ol· 
11 ı a :ımı yapma ve ça ış· -

tırrna!;: için bir kişiye lnm salahi • masına rağmen bugün için matlu
Yet , e:-me · i ve takmıı yalnız .bir muvafık değildir. Nefes ve enerji 
kiş: yapmalıdır .. Yoktta bugünkü pe~~azdır) ortamuhacimiçinye

~e'a:'l ı:;ok :;o.kattır. gane namzet Vehabı gösterebili· 
'fek b'r kişinin milii takım yap· rim ve bunun için de fazla bir şey 

ınasını misal o!ara~{ bir gün İtal - yazamam ... Soliçe ise Şeref layık
Y:ı.n 1ara ve Vi) analıfo.ra gözlere - trr. SoJaçığa da Fi~ret. Buranın 
bili· iz. 

Mi!li ta!am bence şöyle olma· I 
lıdır. Kalcic Avni iht:yatı da An
kar~!'·n kalecisi ir.mini bilmiyo
rum. Son Ankara muhtelitinde 
oyn='m•ştı. J\födafiler bu mevki i · 
çin Fener bahçeden Yaşar sağ mü
dafi Ga1alasaraydan Lutfü sol 
müdafi ve ihtiyatları i!s. lstanbul-

sporu Samihtir. Sabih değildir. 
(Herke; Gi~neşli Faruku namzet 

göateriyorlaraa ela benim fikrim 
Llı e•:aıç ilk nıaçlarında emele -r-

fetmi~ oyun:uların konulması da. 
ha muvafrktır.) Muavinlere ge -
lince bugi..in memlekette aağ mua . 
vin mevki inde Fener bahçeli Ce
valtan l:aşka kimse göremiyorum. 
Sağ müdafi Yaşarın olduğuna na· 

zaran sağ muavin Cevat çok iyi · 
dir. Çünkü bu iki oyuncu takımla· 
rında da ayni mevkide oynamış

lardır. B:mıena)eyh iyi anlaşmak · 
ta::hı lar. Orta muavin mevkiinde 
bugün Nihat olmadığına nazaran 
en İyi oyuncu Ra'.lihtir. Rasihin u~ 
zun temiz vuruşları ve çevikliği ve 
bir de uzun nefes sahibi olması bu 
llllevhide herkesten iyi oynıyacağı- ' 
dır. Aksi takdirde Rasih hiç bir 
zaman bir merkez muhac!m oyun· 
cusu olamaz. Çünkü daima aldığı 

1 1 • • • • 
pas.arı on se.nzın ıçensine gire . 
rek atmak istiyor ki bunu da kar • 

da yegane oyuncusudur. Fikretin 
oynamadığına nazaran d1. burada 

lstanbulspor!u Reşat eldekilerin 
en iyisidir ... Muhacim hattı için 

ihtiyatlar Muhteşem, İzmirli Fuat, 
lstanbulı.porlu Reıattrr ... 

Şu hale nazaran takım şöyle ol
mahdır. 

Kaleci: Avni .. İhtiyatı Ankara. 
mn kalecisi. 

Müdafiler: LUtfü. Yaşar. thti -· 
:yatı fstanbulsporlu Samih. 

Mmıvinler: Cevat, Rasih, lhra
him. Ihtiyatlan Esat, Feyzi. 

Muhacimler: Niyaı;i, Hakkı, 
Vehnp, Şeref, ~~ikret. İhtiyatları .. 
Muhteşem, Fuat, Re~at. 

Bu takımın çah~.maaına gelince 
haftada bir gün sıkı antrenman ve 
bir gün de maç kHidir. Çalıştırma 

tarzı ikitakım yaparak değil an · 
trenman günü ferdi çalı~ma maç 
günleri de karşılarına herhangi 

bir takım alarak çah§malıdır. Ez
cümle lıtanbulda mevcut gayrife· 
dere Rum ve Ermeni takımları· 

nm muhtelitleri bizim bugünkü 
milli takıma yakın kuvvette bir ta-

klm meydana getireceklerinden on 

laral anlreman yapması muvaffak 
olur fikrindeyim. Saygılarımı su-

narım. 

Yazması benden: 

Bir Puasondavril 
Ve bir hakikat 

Evvelki gün 1 Nisandı. Eşin, dos
tun birbirini aldattığı günm 

Ben de sa) in okuyucularımıza kü-
çük bir spor sakası yapayım dedim, sa· 

bahleyin matbaaya gelir gelmez ilki · 
şim, yolda hatırıma gelen yalanı. 

inandırıcı hir t:ert'en h:indc sfüdiyc
rek yazmak oldu. 

Bu ise hemen de herkes inandığı i· 
çin, bizim (bir :'iisan balığı) yerinde 
ve biçiminde _nıpılmış bir ı;;aka olarak. 
geçti gitti ... 

Fakat ben o giin hatmma gelen 
yalanı, inandırmak için çerçen•lcrken, 
hatırıma mühim bir hakikat geldi ki, 
burada asıl ona temas etmek istiyo · 
rum. 

Milli takım hazırlamak \'e milli te
maslar yapmak için futbol federas
yonu çalışıyor. Bütün bunların en mü
him amaçı, hiç şüphe yok ki, mütema· 
diyen gerilemekte olan Türk futbolü· 
ne bir kalkınma yolu hazırlryabilmek· 
tir. 

,,. ,,. ,,. 
Fakat düşündüm ki, bu i~tc biıe en 

çok faydası dokunacak milli temasla.
kin tutturduğumuz yol biraz yanlış .. 
~ Yugoslavlar, Bulgarları Yunanh -

lar hatta Romenler gibi, futbolde biı· 
den pek te, kat kat yüksek olmıyan 

memleketlerle temas yupm<1mııdan, 

zannetmem ki büyük bir şey kazan· 
mrş olalım. 

Bugünkü milli tnkımımıı çok zayıf
tır. Hattü, yukarda saydığrm takımla
rı da yenemiyccek kadat· zayıf. 

Demek ki bu takımlarla kar~ılaş · 
manuzın gayesi mnç kazanmaktan zj. 
ya de, yukarda da yazdığım gibi fut
bollimüze bir kalkınma imkanı hazn:· 
Jamaktır. 

Halbuki bizden çok yüksek olmı • 
yan takımlarla yapacağımız temaslar 
bu yolda hize çok faydalı olamıyacak
tır .. 

Bir damla bal emmek için bir çuval 
keçi boynuzu çiğnemek gibi, biz de az 
bir !jCY istifade etmek için bir çok e
mek sarfetmemeliyiz. 

~ ~ :r. 

ltalyan milli takımının geleceği şa· 
kasuu yaparken düşündüm ki, bunun 
\'C bunun gibi temasların bir hakikat 
olması, gayemize ulaşmamrz için, bize 
en keı,ıtirme yoldan hüyük faydalar 
temin edecektiJ". 

* * :~ 

Bu haftaki maçlar 
Milli takım namzetleri - Gal eiır~ııray, 

şilt ve kalmış ilk maçları 

Bu haf ta Cuma günü milli ta
kım namzetlerinin - Galatasaray 

ile Taksimde yapacakları maçtan 
başka mühim bir futbol hareketi 
yoktur. 

A§ağıdaki tebliğden de anlaşı
lacağı cevhile, yapılacak spor mü
sabakaları arasında, epey dedi ko
dulara sebep olan Fener-Haliç 
şild maçı da vardır. 

Milli takım namzetlerinin Gala-
tasar3yf a yapacağı bu 
kuvvetli bir kadro ile 
zannedilmektedir. . . 

Tebliğ 

ekzersize, 
çıkacağı 

ı.~trmbul Futbol Heyeti Başkanlı • 
ğından: 

:; - l - 935 Cuma günü yapılacak 

nııntaka r~smi maçJan: 
1 - Be~iktaş Şeref alanında: Alan 

gözciisü Saim Turgut. Saat 10 da Be • 
~iktns - lstanbulspor genç takımları, 
hakemi :Nuri Rosut, saat 11,lS de Be· 
siktas - btanbulspor B takımları, 

hakemi :!\'uri Rosut, saat 13 de Doğan
spor - Sümerspor A takımları, ha
kem Adnan Akın, saat 14,45 de Kara
gümrük - Ortaköy A takımları, ha· 
kt'm Saim 'furgut. 

:! - Fener bahçe alanında: Saat 11 
de J<'enerbahçe - Haliç (Şilt maçı, 
hakem Halit Galip Ezgü. 

Takımımız Atlnaya 
gidecek 

Kurun refikimizin yazdığına göre, 
:>Mayısta maç yapmak için Avustur • 
ya ,·eya Macaristandan bir takim ge
tirmt>k için çalışan Yunan futbol me
hafili bu sırada Türk millf futbol ta~ 
kımını davet etmeyi düşünmektedir. 

:······--··-···· ............... -....... -................... -.............. -............ -........ , 
i MEMLEKETTE SPOR i 
··-·--·-·· .... ······--..... -----······ ........................ -........................ _......,.. 

Adapazarı'nda spor 
başladı • 

mevsımı 
• 

Adapazarı ldmanyurdu ( A) ve (B) takımları bir arada · 

Kıt münasebetiyle sönük geç·r 
mekte olan Adapazarı sporu ha
vaların düzelmesi ve bilhassa sa
hanın çamurlu vaziyeti crtadan 
kalkması üzerine spor hareketleri 
bqladı. Geçen hafta Adapazarı 

kulübleri arasında Gençlerbirliği 
Hilal takımları ilk maçlarını yap. 

Türk futbolü en JÜksek devirlerine 
bunclan 8 - 10 sene evveh harici te · 
masların en bol yapıldığı senelerde u
laşmıştı. Takımlarımız sık Stk bütün 
Avruı>ada turnelere çıkarlar, memle
ketimize, Isparta, Slavya ve saire gibi 
zamanının en meşhur takımları gelir. 
Kuv,•etli takımlarla bol bol karşılaş
mak imkanı bulurduk. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dir. 

O zamanlar, ilk maçlarda, bol bol 
gol yemiş. yenilmiş, yenilmişı fakat 
sonraları da meşhut· :.:;ıavyadan baş

hyarak yenmeğe başlamıştık .. 

,ılarında oynıyacak ecneb' 
1 ı oyun -

cu ar bırakmıyncaktır ç·· k" . . 
b. ..d f · un u ıyı 

:r mu a aa hic bir za b' 
Eski bir futbokr.ı 

Bu maç!arın ne büyük faydalu te
min ettiği inkar edilmez hakikatler • 

Seneler nr, birden harici temaslar 
tavsadı. Arasıra yalnız para kazan
mak gayesile getirilen takımlar da, 
(2) nci, (3) ncü sınıf şeylerdi. 

tılar. Yapılan bu maçta Hilil
Gençlel'birliği 1-1 berabere kal
dılar. Bu hafta. da Kocaeli §&IDPİ· 
yonu ldmanyurdu ile Yenihilil 

karıılatblar. Bayramda idman 
yurdunun Y enihilil ile yapbft 
maçta ancak 2-t gibi ve p.libi· 
yeti temin etmekle Hilil taJnmmm 
bu sene için kuvvetli bir ı akip o
larak gözükeceği anlatılıyordu. 
İtte bu sebepten bu hafh. yapıla
cak olan İdmanyurdu-Y,.nihiliJ 
maçı birbire Gençlerbirliği ile be. 
rabere kaldıktan sonra çok ehem
miyet veriliyordu. Maçın ehem. 

. . .: man ır 

rr:uhacımı on sekize sokmaz. Raai-
hin on sekiz haricinden attığı §Üt· 
ler İ:;e yüzde doksan havadan dı
şarı gitmektedir .. Rasih bugün i. 

çin milli takr.mda orta ınuavinden 
başka bir şey oynıyamaz... Sol 1 
muavine gelince bu mevkie üç 
nornzet gösterebiliriz. Bcıiktaştan 
Feyzi, Fenerden Esat, GaJatasa
ra.ydan lbı·ahim.. Hepsinin ayrı 

Mektepler voleybol 
maçları 

Ve bizim futbolümüz mütemadiyen 
gerilemeğe devam ediyor •• 

işte seneler var ki, hala, Bekirler, 
~ihatlnr, Zekiler gibi oyuncular ye· 
tiştirem<'dik Y<' yl'ti~tirect'ğimiz de 
yok. 

~imdi bugünkü Yaziyetin. eskisin -
den hiç farkı )Oktuı·. 

lşe baştan başlamak, harici temas
lara büyük bir ehemmiyet \·ermek la • 
zımdır. 

ayrı 'llleziyctleri olduğu gibi gene Gilzcl bir ata sözü ,·ardıı-. <Asılır_ 
h san frenk sicimiyle asıl) de.rler. epainin de noksanları vardır. . 
Bun} l k Bız de nasıl olsa yenileceğiz .. Bari, 

arı uzun uzadıya an atma u- hizden çok yUksck olnnyan komşu 
zun olacağından bana kalfla sol millet takımlarına alt olacağımıza 

_.. (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

Cim Londos'un 
başına gelen 

Dünya serbest güreş ~ampiyonv 
Cint Londos, Amt'rikanm Boston ~ch
rindt> İtalyan gün·~dsi Gabriel'Je gü
re)rken İtalyan seyircilerin tt'ravÜ -
züne uğramış, n maç seyircilerin bir
birine ı;irmesile .} arıda kalmıştır. 

----0-

Zabftlerlmlz gitti 

nıuavin - d L"'t ltal · · \ t ı ı f" ·••evkiinde arkasın a u · )an.ar, : vus urya ı ar. l\lacarla • 
u oynadı" b k' rrn milli .takımlarını getirmek imkan. --o-d lb . gına nazaran u mcv ı· SU klilb• 

tr~ ç ·~akhırnin oynamaSJ muvafık· larını hazırlamağa ~alışalım da, hiç mer~por ünde 

Franaanın Nis ~ehrinde yapıla
cak askeri Konkur hipiklere İl}ti -
rak edecek zabitlerimiz, dün !eh· 
rimizden hareket etmişlerdir. 

• u .. j oln1azsa, yenilirsek bilt', oynanacak 
'-; ~ u bu ik1' oyun"unun kendi b Sümer Spor Klübilndcn: 

. ... oyun izim ~.:in bir ders olsun, raki-·-.._ __ J ı ~enelik kongremizin :?9 Mart 9;~:) • 1 ........ ::-n lnarlarmda da nası 1 bimiz bizden rok fazla bilsin kı·, bı'z de 
n a!trkla ;ı- ~ Cuma günü toplanacağı ilan edilmis-1 "1!r 1.zt.,. ı·k ı ondan bir sey öğrenelim... • arrnda go"rd··ı uunın ıene ı maç· I • ti. Çokluk olmadıgından (:>) Nisan 

h Ut lh · d h f Bizim yalancı (Nisan bahğı!) Ma-a.ttı İcin Esat ... F tıyatta a a .Vektepler arasındaki en kuvvetli J 'olcybol takımlarından Şişli 1'erakki l yıs bitmeden hakikat olmalıdU". Cuma günü saat 10 da toplanmak ii-
Yoktur: ve eyziden başka zere geri bırakıldı. Cye arkada lann 
L-~~~~~~~~~~~~--'--~·~~-ulJ1.A..macla.rın.-ıta.IJw.aL1L.u.:ıu:.ı_sıaY:Jııaıııa.~~~~~~~~~~~~~~~-..ur......ı,_,..,,LIL11~~...__.__IUl-JI ...... --.~~-
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Borsada Akınspor 
Demirtaşı yendi 

Bu hafta Sunada lig maçlan. 
mn en heyecanlı müıabakalann. 
dan biri Alansporla, Demirtq a
namda oynanmııtır. 

ilk devre Akmıporun nisbi 
bir hi.kimiyeti altında geçmif, ve 

1-0 Akmsporun galebesi ile bit
mİ§tir. 

ikinci devrede mağlubiyetten 
kurtulmak iıtiyen Demirtaı bü
yük bir gayret ıarf ederek rakı

bini sıkıştmnıf, fakat Akınspor 

tekrar hakinıiyeti almqln'. Ve 
sağaçığı vasrtaşile (2) inci golü
nü de yapmıftır. Demirta§ buna 
bir golle mukabele etmit ve maç 
da 2 - 1 bitmittir. 

Voleybol maçlar 
Şişliterakki, Darüşşafaka, 
darpaşa, lstanbul liseleri gali 

1 Voleybol maçlarına dün Darüş- ı rasındaki maçı da Haydarpaş 
§afaka i]e Kabataş sahalarında sesi kazanmıftır. 
devam edilmittir. Kabataş sahasında d lstnb 

Evvela Vefa takımı gelmedi . sesi ve Yeni lise karşılaşmış, 
ğinden Darüf§afaka hükmen galib tanbul lisesi kazann11ttır. M' 
sayıldı. Bundan ıonra Şişli T erak- bakalara gelecek hafla devam 
ki ile Yüce Ülkü mektep takım· 1ecektir. 
ları çarpıştı .. Çok hi1.-im bir oyun· Bugün de Şeref sahas:nda 
dan sonra Şişli Terakki kazandı. tepli'er arasında futbol 

istiklal . Haydarpaşa liseleri a · yapılacaktır . 

Gaip köpek \------... 
Galatasaray ile Taksim arasın · A A • d 

daki mesafede Puanter cinsinden 1 S rl 51 nema 
.istünde beyaz lekeleri bulunan Bu akşamdan itibaren 
kahverenginde küçük bir av kö • ANNABELLA ve JEAN M 
peği kaybolmuştur. Bulan zatın RAT tarafından temsil edil 
Beyoğlunda Aleon sokağında 18 
numaralı Kamil Bey apartımanı· 

nın 3 numaralı dairesine getirdiği 
takdirde gayet memnun edilecek
tir. 

-Vah zavallı Kjmileciğim .. 

Sözde Karı 
izdivaçlarına sebep olan 

yanı hayret bir film ... 

LIONEL A TWtLL ve F 
WRA Y tarafından temsil ed 

mış 

miyetini ıuradan anlamak li.zıın 
gelir ki aaha tamamiyle dolmut 
hava fevkalade güzel. Ve gençli
ğin çok zaman haıret kaldığı 

maçlara kavuıacağı için herkei 
heyecan içindeydi. ilk maçı ld
manyurdu ve Yenibili.l B ~ kDDla
rı yaptılar. Çok nezih ve samimi 
olan bu maçta iki tarafın temiz 
oyunu ile ve 3-2 ldmanyurdu
nun galibiyetiyle bitti. Sıra ayni 
takımların birincilerine geldiği 

2a1Dan evveli ldmanyurdu temi1; 
kıyafetiyle aahaya biraz ıonra Hi
lal el& çıktılar. Takımlar dizildiği 
::aman Yurdun f&Dlpiyon kadro
sunu muhafaza ettiği yalnız Hur~ 
şidin olmadığı görüldü. Yurdun 
takımı: Rauf, Şakir Ahmed, Na
hit Dündar Ç&VUf, İbrahim, Ali, 
Hakkı, Necdet Zeki. Oyuna latan-

Bursada bir 
yenilik 

•••11••••••11••········-···········-························ 1 ................................................................ 
ii Doktor !~ 

~ ...... ] ..................... ! ~ :ı 
ü Ali ismail ~~ MEÇHUL 

DOKTO 

hulun tanıdığı harbiyeli Bay Şere
fin idaresi altında başladı. llk 
an çok seri bir oyunla Hilal for· 
lan Yurdun müdaf aasım aardılar. 
Bu vaziyet karııamda, yurdun 

müdaf aaaı zorlu bir akın Ra · 
ufun çok fedakirane ve yerinde 
müdahalesi ile bertaraf edildi. 81..1 
tazyik 10 dakika kadar devam et
ti. Yurt vaziyetin vehametini anlı
yarak kendini toplamağa ve 18 n· 
ci dakikadan sonra Hilal kalesine 
çok ahenktar bir surette indiler. 
Ve bu seri akın esnumda Necde
tin yerind~ bir pası kapan Hakkı 
kuvvetli bir ıütle ilk golü Hilal 
ağlarına taktı .. Oyunun batlangı
cından beri mütemad;yen Yurdun 
kalesini tazyik edip bir netice elde 
edemiyen Hilalliler bu gel üzeri· 
ne §&§rrdılar. Oyun her iki tarafın 

Futbol maçında 
sinema alınıyor 

Bursada, futbol hareketlerine bü
yük bir hrz verilmektedir. 

Yeni statta yapılan maçlar çok 
muntazam olmaktadır. Bu arada A-
carspor takımının geçen haftaki maçı 

sinemaya alınmış ve bu film sonradan 
O)"'llnculara gösterilerek hataları an -
latdmıştır. 

--0-

Bursada güreşler 
Bursa Halkevi tarafından hazırla

nan Bursa güreş teşvik müsabakaları 
büyük biı' kalabalık önünde yaptJmış
tır. 

---o-

Ankara haberleri 
Eski ve kıymetli atletlerimiz . 

den Galatasaraylı Ihsan Vefik 
bir iki sene bırakmış olduğu id -

manlarma tekrar muntazam bir 
SUl'ette başladığını memnuniyet • 

le haber almıttık. Dört yüz met
re kotuda büyük bir iıtidat gös-

teren bu atletizmin tekrar spor 
sahasına dönmesi bizi çok mem
nun etmitti. 

Son aldığımız habere göre. 
yaptığı idmanlar esnasındn. be • 

linden sakatlanmıt ve idmanları· 
nı terkederek kendini tedaviye 

baılamı,tır. Bu değerli atletimi • 
ze yakm zamanda iyi olmasını 

temenni ederiz. 

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

AKAY 
lıletmesi 

MUdil.rlilğilnden: 

Halen tatbik edilen Cuma 
günlerine mahsuıı kıt tarif esine 
aşağıda yazılı seferler ilave o • 
lunmuştur. 

Saat D. 
8,45 Köprüden 

9,10 Modadan 
9,20 Kalamışta.n 
9,40 C. Bostanından 

g,50 Suadiyeden 
10,00 Boıtancıya 

Saat D. 
10,30 Bostancıdan 
10,55 Kınalıdan 
11,10 Burgazdan 
11,25 Heybeliden 
11,40 Büyükadaya 

Saat D. 
17,35 Büyükadadan 
17,50 Heybeliden 
18,05 Burgazdan 
18,20 Kınalıdan 
18,45 Bostancıdan 
18,55 Sııadiyeden 
19,05 C. Bostanından 
19,25 Kalamıştan 
19,35 Modadnn 
20,05 Köprüye 

209 No. h seferin batlangıcı 
Pendikten saat 11,45 tedir. Bu 
ıef er Kartala da uğrayarak A -
da)aı-a geçecektir. "1704,, 

! 

5i Ho-ydarp(lfa hastane.i bevliye ~i 
Ü mütehaasısı !5 P. .. 
Ü llrologue - Operateur n Esrarengiz ve macera filmi 

Suvarede 8,45 de her iki fi 
bin.len. 

1 Babıali caddeıi Meserret ote-fi 
!i li 88 numarada her gün öğleden1i 
ft sonra aaat ikiden seki7:e kadar.~~ ------~------~ 
" n :.-::::::::::-.:::::::::::::::::::::=::=.-.:::: ::::::::::: 

Kadıköy ikinci Sullı Hukuk .'J-talıkemesinden: 
1 - Kadıköyün4e sakin iken 30 K. sani 325 T. vefat eden Nezih 

JJ. veresesi ,w. 2 - Kadıköyünde sakin iken 6 Şubat 32:'> T. vefat ede 
Emine ve Semiha H. veresesi.,.,, 3 - Ka.dıköyünde sakin iken 6 Şuha 
325 T. vefat eden Aaile H.-veresesinin, 4 - Kadıköyünde Kuşdilind 

sakin iken 6 Şubat 325 T. vefat edert Fethiye H. veresesinin, 5 - Ka 
dıköyünde sakin iken 6 Şubat 325 T. vefat eden Emine Talia H. veı·ese 
sinin, 6 - Kadıköyiinde sakin iken 13 Şubat 325 T. vefat eden Mun~d 
Honyak Artin l~ ı. veresesinin, 7 - Göztepede Mehmet Ef. mahallesın 
de sakin iken 27 Şubat 325 T. vefat eden Mtı~ır Zade Abdülafi Bey ve
resesinin, 8 - Kadıköyünde sakin iken 27 l\lart 326 T. ''efat eden LütfU 
Ef. veresesinin, 9 - Kızıltoprakta sakin iken 27 Haziran 3:!7 T. vefat 
eden Katip Mehmet Hulusi Ef. veresesinin, 10 - Kadıköyünde sakin 
iken 27 EylUl 327 T. ''efat eden Hasan Suphi Ef. veresesinin, 11 - Ka
dıköyünde sakin iken 1 K. evYel 327 T. vefat eden Makinist Süleyman 
Ef. nresesinin, 12 - Kadıköyünde sakin iken 6 K. evvel 321 T. vefat e 

seri akınlariüle devam ederken 
Yurdun forlan esasen biribirleriy
le anlatmıt olmalan hasebiyle &· 

kınlanna devam ediyordu. 227 n· 
ci dakikada sağ açık lbrahimin 
ortaladığı topu Hakkı aüratle ye
tiıerek bir kafa vuruğu ile ikinci 

za meaahaıı dahilinde halalı bh· 
tekilde bir hareketle ehemmiyet bım1am:ı1111ıs:::,._Bl!:.m-••--•ı 

den MahmutHalim ef. veresesinin,13- Göztepede sakin iken 2K.sani327T. 
vefat eden BeJ rut Yalisi Mehmet Nurettin Bey veresesinin, 14 - Kadı
köyünde Hasan Paşa maha.Uesinde sakin iken 26 Mart 329 T. ,·efat eden 
arabacı Nuri :ığa vere~e~.;inin, 15 - Erenköyünde sakin iken 21 Nisan 
~29 T. nfat eden Ebüzziya Tevfik B. ,·erescsinin, 16 - Kızıltoprakfa 
7,ühtii Paşa mahallesinde sakin iken 2:> Ni~an 329 T. vefat eden Meh
met Zeki Ef. veresesinin, 17 - Kadıköyünde Osman Ağa maha1lesindc 
snkin iken 13 Temmuz 329 T. vefat eden Şerife Cemil H. verest:sinin, 
ıs - KadıköyÜııde Osman Ağa mahallesinde sakin iken 4 !{. sani 3:10 
T. vefat eden Doğramacı Kfrkor Ef. veresesinin, 19 - Kadıköyünde 

Cafer Ağa mahallesinde tı.akin iken 2:> Mart 330 T. ycfat eden Fatma 
I<eYser H. veresesinin, 20 - Göztepede Tütüncü Mehmet Ef. mahalle
sinde E:akin iken 29 Mart 330 T. vefat eden Osman Ferit TI. , ·eresesi11in. 
21 - Göztepecfe sakin iken 7 Nisan :330 T. Yef::tt eden İbrahim Rafet Ef. 
.,.-rres('~inin, :t.2 - Kadıköyünde sakin iken 17 Niıs:a11 3:10 T. wfat re l'l1 

Yağcr ('emalettin f:f. veresesinin, 23 - Haydarpaşad:ı sakin iken 12 
T, sani 3:J~ T. nfat eden amele Yusuf Ağa veresesinin, U - J.<~renkö
yünde sakin iken 6 l\f:ıyrs 333 'l'. vefat eden Yakup Cemil Ef. 'eresc..'ii
nin, 25 - Kızdtoprakta Zühtü Paşada sakin iken :> Ağustos :133 T. "e· 
Cat t.>den İbrahim Memduh B. veresesinin, 26 - Haydarpaşa hastane· 
Fiinde sakin iken 17 Haziran 333 T. yefat eden Tcbhirhane müdürü Meh
met Sevket Ef. veresesinin, '1:1 ..:... Kızııtoprakta Zühtü Paşa mahalle • 
sinde sakin iken 10 Temmuz 333 T. "efat eden Kantar katibi Ali Ilay • 
dat· B. veresesinin, 28 - Göztepede sakin iken 20 Eyl(ıl 3.13 'f. ,efot 
eden Posta mUdi.irü Salih Kemal Bey "eresesinin, 29 - Göztepcde s:ı -
kin ~ken 20 Ey1ül 333 T. ' 'efat eden polis komiseri Hasan Tahsin F,f. 
nresesininı 30 - Kadıköyünde sakin iken 24 T. e\·ye) 333 T. ,·efat eden 
Muhtar B. veresesinin, 31 - Kadıköyünde Hasan Paiii<'l mahallesinde 
sakin iken 25 T. evvel 333 T. Yefat eden Münadi Sernr Ef. ,·eresesinin, 
3:? - Kadıköyünde sakin iken U Şubat 3.34 T. vefat eden piyanocu Jak 
Emirze Ef. veresesinin, 33 - Kadıköyünde sakin iken 15 Nisan 331 T. 
\efat eden Mina Bedos "eresesinin, 34 - Kadıköyünde sakin iken l:l 
Niban 334 T. vefat eden :l:l - Kadıköyünde sakin iken 29 
A·;:ustos 3.34 T \'efat eden amele Hüseyin Ef. veresesinin, 36 - Erenkö
yünde sakin iken .1 Ağustos 33:> T. vefat eden Cemal Paşa ,·eresesinin, 
:n - Kadıköyünde sakin iken 5 Temmuz 337 1'. vefat eden FirdcYS 
Hamdi Paşa zevcesi Emine H. \'eresesinin, 38 - Göztepede sakin iken 
!) K. sani 339 T. nfat eden Firdevs H. Yeresesinin, 39 - Göztepede s:ı· 
kin iken 26 Mayıs 339 T. vefat eden İstanbul ,·alisi Yusuf Ziya Bey "e· 
resesinin, 40 - Kadıköyünde sakin iken 10 Mart 340 T. vefat eden Ha· 
san Kenan Paşa ''eresesinin. 41 - Gosta.n~ıtl::ı sakin füen 11 M::yıs ~U. 
T. vefat eden Yüzbaşı Ali Bey veresesininı 42 - Kızıltoprakta sakin 
iken 25 Nisan 926 T. vefat eden Emine Pakize H. veresesinin. 

golü yaph. 
Birinci devre 2--0 Yurdun ga· 

libiyetiyle bitti. ikinci devrede 
Yurt hakimiyeti tamamiyle eline 
alarak Hilal kalesini zorladı ve 
bunun neticesi olarak lz uncu da· 
kika gene Hakkının uzaktan çek
tiği bir ,ütle 3 üncü ıayı bira'Z 
sonra lbrahimin ıeri bir ab!ı ile 

yerinde yaptığı bir hareketle topu 
Necdete verdi. Necdet bunu kafa 
ile Yurdun 4 üncü golünü tamam· 
lamıı oldu. 25 nci dakikada Ali 
phst bir hücumla kaleye indi. Ce· 

vermiyetrek bütün hızıyle kaleye 
yerden çektiği bir şütle c. yunun 
en son ve 5 nci golünü atmış oldu. 
Hilal bu rakip karşısında 

müdafaada ldriıi~ gayreti kar§ısın 
da kalelerin müdafaa etmekten 
başka çare bulamadılar. Yurdun 
forları 5 sayı gibi mühim bir far-

la kafi gönnüt olacaklar ki işi 

gevşettiler. Oyun da bu netice ile 
tamamlandı. Hilal bugün 5 - O 

gibi bir hayli farkla yenilmiş ol· 
malarına ıağmen takımı f t.na oy
nanuı değil ancak Y urdur• daha 
tecrübeli Plu9ları karşısın ;., mağ· 
lup o1muft~ardır. 

Haber aldığımıza göre ldman 
yurdu Yilk nda latanbul ta~la
riyle temarrı girec~ktir. 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mah
kemesi Satış Memw·Iuğundan: 

lfakat, Sıdıka, Münibe, Saade . 

tin §ayian mutasarrıf oldukları 

Şehzadebaşında Balaban mahal • 
lesinde Çilingirler sokağındaki 14 
No. lı arsanın 2 Mayıs 935 tarihin. 
de ıatılacağına dair olan ilan va· 

rakası hissedarlardan Saadetin 
ikametgahının meç.huliyeti hue . 
biyle tebliğ edilmediğinden 10 gün 
müddetle ilanen tebliğine karar 

verilmiı olduğundan mezkU.r ar • 
sanın yukarıda yazılı günde ıaat 

14 den 16 ya kadar açık artlmna 
suretiyle ıatılacağı ili.nen tebliğ 

olunur. .(69) 
Bal!da isim ve tarih·~ vefatları gösteriJen zevat veresesinin bir 

ay zarfında Kadıköy Ahkamı Şahsiye Hakimliğine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (10105). 
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HABER - Aktam Poatuı 

Komik Naşid ve Operet 
Nuhun gemisine ben .. 

ziyen bir gardrop! 
Naşid söylüyor: 

''Köy düğününde 
arabası bile 

sahneye 
çıkartırım,, 

öküz 

Eh, uğurlu kademli olsun, bi - / ıiz .. Ara sıra dalıveriyor .. Bir ara -
zim "Komiki tehir,, Na§İt de ope - l~k: 

·1·w batladı. Şimdilik Kayse- - Tuluat yasak edilmif, de-
retçı ıge , d' B" d b. . k'ld. B .... 
·ı· tınnacı, arap bacı don • ım. ır en ıre ır ı ı.. u sozum 

rı l pas ' h k . d" s· d b" 
h d. I A t k onu are ete gctır ı.. ır en ıre 

durmacı, ya u ı, arnavut, az a • b d 
!itlerini bir tarafa bıraktı; Saraç - oşa1!,_ı: d b lA 

. . d - ı;.ıra er, en tu uatın tama. 
hane batının eakı sahnelerın e l h.nd . , ş· d' k 

men a ey ı eyım. ım ıye a -
Çardaştan, Mariçadan parçalar o· d tul" t d d , T ıA t ar ua a oyna ım... u ua 
kuyor; balet kızların arasında a- dedikleri ıey fU olacak: Biz bir 
1afranga komik roller yapıyor · 

Onu, geçen ak§&Jll, Şehzadeba
şında, bir tiyatronun üst katındaki 
evinde ziyaret ettim. Emektar o· 
peretçi Cemal Sahide birlikte 
tiyatronun karanlık, laf merdiven-
lerini, kör ebe oynayan bir çocuk 

gibi, ellerimizle etrafı lrollaya 
kollaya çıkarken, aıağıda, sahne -
den piyanonun nağmelerine ayak 
uyduran baletlerin f&krak kahka-
haları geliyordu. Minare boyu 
bir yer çıktık. Cemal Sahir bağır • 
dı: 

" N . . f' l' ' - aııt, mısa ır ge ıyor .. ,, 
Etraftan koıupalar oldu. Çak 

geçmeden sevimli komi~i kapıda 
bulduk .. Ayağında tıpıdık terlik -
ler, üstünde yırtmaçlı bir entari, 
ba,ında aiyah örme bir takke var • 
dı. 

Güler yüzle, yerden kandilli te" 
meımalarla bizi karııladı. Evlik 
kıyafetinden dolayı özür dilemeyi 
de unutmadı .. 

Oldukça genit bir salonda kar
şılrklı oturduk .. Yer hahlarla örtü· 
lü. Duvarda Naıidin leblebici, ka
vuklu, bozacı, rolündeki kıyafet -

lerinde almmıı ve büyütülmiif, fo
toğrafları a11lı. Bir yanda piyano, 

ortada bir konsol, diğer bir kö9e
de bir büfe ... 

• Söze o ba!ladı. Cemal Sahiri 

itaret ederek: 
- Beni battan çıkardı. Şimdi 

operetçi olduk .. Benim ıeaim ~e 
haza operet için yaratılmıf. Bır 
dinliyen piıman, bir de dinlemi -
yen ... ,, 

Konuıuyoruz .. lıtanbulun kah • 
ilcaha kralı, bu aktam biraz neı'e· 

• 

eıeri ıenelerce oynarız, oynarız, 

ezberleriz ... Artık ıüflöre ihtiyaç 
kalmaz. Biz onu ıüflörsüz oyna -
yınca da "tuluat yapıyor,, derler. 
Halbuki bunların hepıi eserdir .. 
Diğer eserlerden farkı, maruf, bü
yük muharrirler tarafından yazıl
mamış olmasıdır. Biz tuluat deni
len bu eserleri ıslah ettik, yazdır • 
drk. Matbuat müdürlüğüne gön -
derdik, tashih ve tasdik ettirdik .. 
Zan.nedilyior ki, biz aahenede eser 
haricine çıkıyoruz .. Hayır efen -

dim; çıkmayız .. Yol köprüye gi -
derse oraya gideriz, aapıtmayız .. 
Benim, Manakyanm repertuarı • 

kalıp sabun.un içine itledi.,, 
Fakat, kepazeliğin kendi de 

farkında .. Suflöre uzanıp: 
- Ulan bu ne biçim piyestir ..• 

Beni kepaze ettin .. deyince, suflör 
cevap verıyor: 

-Suı ol, edebiyatça piyestir !. 
Eser de bu minval üzere devam 

ediyor .. Fakat aktörde ıabır bar -
dağı taımııtır ... Perdenin daha or-

tasına gelmeden elindeki kitabı, 
bir çiçek demetine benzeterek sev
gilisinin ayaklarına atarken: 

Süflörün: "- Sevgilim gel, se
ninle Samatyadan Ciba!i tepeleri-

nı, Reşat Rıdvan, Fehim, lbnirre· 
ne çıkalım,, diy fısıldadığı cüm· fik Ahmet Nuri, ve Hüseyin Sua -

dın eserlerini toplayan iki büyük leyi, anladığı gibi yuvarlıyarak: 
sandığım vardır. Daima bunları "-Sevgilim, gel seninle Sa· 

matyadan Cibali tepelerine çıka• oynadım .. J~unll\rın tuluat neresin-
ct. lım .. ,, tekerlemesiyle tekrar tulu • ?... • • b 1 

Manakyan dendi de hatırıma ata &f ıyor .. 
geldi.. Bir tarihler de bük6met Bu vak'ayı Naıide anlattım •.. 
tuluatı yasak etmİf ... Karar öğre· tınmadı bile ... O, dert dökecek a
niliw:e artistlerin hepsi şapa otur • dam arıyormuı.. Bana tekrar tu-
mUf.. Jiiattan dem vurdu .. içini döktü .. 

içlerinden biri: l 1, anlatırken, tezinin kuvvetini 
- Ben buRamazan aünü ıuf _ l ·:e.n ~ir.konferanaçı gibi hara • 

lörle oynayıp Bayram günü timar. · ... dı bır lıaanla konuıuyordu. 
haneye gidemem.,, demit, çekmi!, Beni bir odaya götürdü.. iki 
gitmif ... Bir kısmı onu takip et • ı küçük tahta ıandık açtı.. ikisi de 
miı .. Diğerleri naçar kalmıılar .. l lebalep kitap dolu... Maruf ko • 
Perde açılmıf .. Manakyan ıahne - miğin sana't aıkına hu sandıklar -
de .. Suflörü dinliyor: , dan daha güzel misal bulunmaz .. 

_ .A§kı garamın perileri gön . Naıit, bütün kitaplarını ciltletmif. 
lümde, kalbimde rakaetti.. Hepai güzel güıel istif edilmif ... 

Manakyan bu koyu lugatli, ter- Kitplarını bir çocuk okıar gibi ka
kipli cümleyi

1 

kavrayamıyor, ko - rıftınrken söyleniyor: 
nutmak da lazım.. Uydurmaia - Ben bu memlekette &ade ibit 
baıhyor: oynamadım .. Halk ne iatediyae o-

- Etek Aramın pireleri bir nu yaptım .. 

• •••••••n•--••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i "Komlkl Şehir,, rta,ıd de ı,ı artlk i 
İ operetçlll§e dö1emU9tUr. Onun ti· i . . 
1 .. ~.~~~!~.~.~~~ ..... ~~.!~~ ..... ~~!!~.~ .... ~.~~~.!~!.~~ .. 1 

Kitap ıandrklarmdan sonra, 
Nqidin (Gardrop) ismini verdiği 
büyük bir odaya girdik.. Burası 

çarı ı içindeki büyük eskici mağa
zalarını andırıyor. Mükemmel 
bir kırk ambar .• Sazlar, kabaklar, 
kılıçlar, kargılar, tabancalar, kü • 
feler, yangın tulmbaaı, papıu şam-
danları, davullar, darbukalar. 
dondurmacı, turıucu, bozacı ta -
lmnları ve raflara istif edilmiı 
yüzlerce kat, arap, asker, kürd, 
liz, papu, köylü, külhanbeyi, 
kovboy, kadın elbiseleri ... Naıidin 
ıardrobuna yirmi bin lira kıymet 

takdir ediyorlarmıf .. 

O bunlan birer birer göstere -
rek: 

- Köy düğününde sahneye Ö· 

küz arabası bile çıkartıyorum ... 
Daha ne yapalım?.,, diyor ve ar -
kada~ bir taf yuvarlamayı da 
unutmıyor: 

- Biz kendi yağımıi1a lcavru -
luyor, kendi röbeiimizi kendimiz 
kesiyoruz... y ardmıc:ımız, aüveni
rimiz yok ki ... ,, 

Natit, son olarak kendisine, 
yerlerinden hediye gönderilen a-

cem kalpağı ile kürt külahını, ve 

doklurulmuf baykuıunu da göa • 
terdikten sonra gardrobu terket • 
tik .. 

Sahneden muzika aeıi geliyor -
du: Komi ki ıehir bir taraftan ça
lan parçayı söylemeye, bir taraf • 
tan da makyajını yapmağa baıla
dı ... Bir ara1ık döndü.. Kendisini 
hayretle dinlediğimin farkına 
varmıı olacak ki: 

- Bu benim için yeni bir ıey 
değil.. Dedi ... Uk defa 13 yaımda 
iken ite operetle batladım .. O za

man mabeyin muzika~ı vardı . 
Bum;,-ı tiyatro kısmma girmiıtim .. 
ltalyan hocalar orada bazı operet
ler hazırlıyorlardı. Ben evveli 
bunlrada uf ak roller aldım .. Ma -

beyn muzika11 zamanın bir nevi 
konservatuarı idi. Oper~t, dram 
kısımları, operaıı, hatta cambazı 
vardı. 

Bilahare Metrutiyet ilan edil -
di. Tiyatro kısmı lağvedildi .. Biz 

de kadro harici kaldık. Bir eyam 
açıklar komisyonundan maaf al -

dık. Sonra, o da kesilince ev • 
vela "Sahnei Hevea,, de yalnız 
banma ite giriıtim. Ressam Mu-

azzez, Behzad ve diğer bazı genç
lerle Benliyan ve karısı Rozalı da 

beraberdi .. Burada ufak ufak ko
mediler,, vodviller oynüyorduk ..• 

mediler oynamağa baılad~ .• ' 
Bunları tekral' operetler takip et· 

ti. Benliyanclan sonra Leblebici 
Horhoru, Çardaıta Boni'yi Köse 

Kahyada Köseyi, ve Artın mala • 
lanı oynadım .. Görülüyorki operet 
benim için yeni bir fey değildir . 

- Evvela hangi rol ile tanın -
dınız?. 

- (Ağamız Eğleniyor) kome • 
disindeki haremağaıı roliyle .. 

Bizim Jorj Miltonumuz, mak-

yaja pek meraklı .. Aynca burnu
nu bile rolüne göre büyütüyor .•• 
Bir taraftan konuıuyoruz. 

- Her boyadan boyadık ..• 

Hem yüzümüzü, hem itimizi .. Ev· 
veli Fehim gibi çabıtım .• Tutma· 

dı .. Çevirdim Haaanuı anına, 
giydim onun pa~.u Ha· 
san, "Rüyada t&affuk) iıimli AY· 
nıpa piyesinde ufak Jozef rolüne 
üstünde mabeyin setresi, ayajın
da yemeni, batında kırmızı fea ile 

çıkardı .. Ben ayni rolü, frakla, 
alafranıa ufak kıyafetiyle yap -
tım.,, 1 

Aıağıda ziller çalıyor .. ., Mari -
çanın musikisi bqladı •• Perdeci • 
ler kotarak, kendisini çağrıyorlar. 
Naıit bir tarafatn elimi aıkıyor, 
bir atraftan sözünü bitirmeie ça
lıtıyor: 

-Oilum bina okut', döner dö • 
ner onu okur .. Sahneyi bu halden 
kurtaracağız.. Artık, teneke, sü • 
pürge, külah ile rol yapmak yok .• 
Biz de asrileıiyoruz.,, 

Ayrıldık .. O sahneye doğru iler
ledi .. Ben karanhk koridora dal· 
dım .. Mariçanın perde perde yük
selen tatlı musikisi birden bir 
kahkaha tufanına boğuldu .. Naıit, 
sahneye girmiıti. 

I hıan Aril Gökpınar 

···----····----··-......................... _. 

HABER 
=lstanbulda ençok. 
ısatılan gazetedir~ 
i .. i 
• 
iilanıannızı. azamı 
faydayı temin 
edebilmek için ! . 

ıHABER'el 
N•t'd balet kızları arasında 

j Daha aonra, Ahdinin Küçük ti
yatrosunda, paskal ile taklidli ko-

i Veriniz 1 
1 ... - ................................................ i 
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HABER'· n ~ .~~b~!.::. b~.:~~.~k:y~c~~~m:n =ne~ 
~ defa "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir sinema seyreder gibı ıahib 
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Cizli bir <'ete l'avr~ i~mindl.' bir zengini öt ; 
dürüp servetini elinden almak isti~or. Falmt sed 
,·etin asıl sahihi lhelin ismindeki yt"ğenfdfr. 1 
Polis hafiyesi x : ti hırsızlar tnrafın dan kaçın i 
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BİR aşi .•. LAL•M!. ~..,,.,...,~··\ 

f<lA~f<.A 
Müs!ahzar~lı 

HUBUBATUIYLARI 

SrHHAT 
VE 

KUVVET 

Fatih terasından: 
Bir deyinden dolayı mahcuz ve 

(Devam eaeccf(J 
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I' Türkce .. Osmanlıca - Fransızca ~f 1 de
3

~:.:
0

e·~~ 
~ İ )j da lzmir mek-

• • • • ğ tupçuıu Bay 

S O Z L U K iAhmetBürha-

li 1 ~:ddi~:ı::~: 
Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français it ve 328 •~nesin

""~ 1 de Beyoğlu Po-

/ smai/ Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu Jiı:gat Öz \İ l~s mü~~riye· 
1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kul/anılmakta olan Osmanlıca ve \I:~ tmde mustah -

_ dem iken elyevm hayat ve mema-

ay n ı zamanda FTansızca karşılıklarını qöstermektedir. ii tından haber alamadığım fotoğra· 
Herkesin ve hatta ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK t fı yukarıda, biraderim lstanbullu 

intişar etmiştir. Fiatı 100 kuruştur. ,, Ahmet Hamdi oğlu Recainin ha .. 

K t k 
• • t • • bh , • H len nerede olduğunu b:lenlerin anaa U U anesl , insaniyet namına zirdeki adrese 

:~:ım7~:;~;iım,;;;,: :1m1ııııı:~:~füllllıPı1;1: bildirmeleri rica olunur. 
-- - - --- Hahcıoğlu ihtiyat Zabit Mekte-

fürühtü mukarrer bir adet maran· w=== Cildiye ve Zühreviye :::::::: !i 
goz şerit makinesi 10/ 4/ 935 çar - g mütehassısı i! •. KAMBUR.FELEK · bi heyeti talim:yesinde Binbıt~ı 

Hüsnü vasıtasiyle Muhib. 

şamba günü saat 10 da Karagüm - DD B h • C' k •il 
rük Çukurbostan caddesnide 55 P. r. a attın yev l ~~ 
No. lı marangoz dükkanında ale . U Bahçekapı Taş Han 2 inci kat fi 
ni müzayede ile satılacağından ta- U:::::::: saat 9 dan 7 ye kadar.::::::::~! 
lip olanların mahalli mezkUrda 
memuruna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (71) 

-

Taksim Abide karşısında 

AV salonu 
Müdürlüğü aşağıda isimleri yazılı memleketin en kıymetli 

musiki san'atkarlannı 4 Nisan Perşembe gününden Mayıs 935 
sonuna kadar her aktam büyük fedakarlıklarla mukayese kabul 
etmez meşrubat ve mekulat fiyatlarile muhterem halka dinlete
ceğini bildirmekle şeref duyar. 

Musiki 

San'atkarları: 
1 

Kemani Necati: Belma 
Kemençeci Aleko: Semiha 
Udi ve piyanist Yorgo: Nedime 
Bestekar tanburi Selahattin: Münevver 
Udi Cevdet: Melahat 
Darbuka Hasan Tahsin: Hafız Celal 
Okuyucu Sadi: Hamid 

Fiyatlar: Bira Şİ§esi 60 - Küçük rakı şi~csi 85 - Büyük 
rakı Şİfesi 140 - Çay, kahve, gazoz 30 - Sıcak mezeler 25 -
Salata 15 - Peynirler 15 kuruştur. 

• .:.' '' ' ' • .. ' / : • • ' r 
1 

ÇALI KUŞU 
Bu hafta çıkıyor. 

ı . . • ' • , .. .>'. ··-. _·. ·}· . . ._ ... '·.- : 

. · Cumarteı.1, Çarıamba G~leri ·cıkar. Siyaı~ .iJCill~~~~t~ldlr .'.;·~ 

.· . Bütün . ~üriy~y~ \. · . : ~ 
Ç_enberind~~·-.gçÇi,tif 01!• 

· · · Pahah -~.ımay·ınızl d.;:i;_ · /~·· _,·· • 

·Her yerde. yalnıı(:i3: J:K~H'uş-~·r~· · · 
· '- A·• • , ' .·. •· ı 

)
·•ıııuııııımıııı'llltıııımım nııunnınınınınmıııımııııqımnııımıııııııınıııı ıt lllıııınuıl~ 

nılYIYACil:R 

i !d~,~=. ~ .. ~=?. ~:~ tah· 
illeri yapılır. Eminönü, Eml~k ve 

. Eytam Bankası karşısında İzzet bey 
hanı. 

&~•1111ııaıaıınımıııımuııınıııı11111ıftllilllllııuınııuıııııııuuıım:mı11 ıı 11 nı ııı:ıı 

Istanbul Altıncı Noterliğine: 
Dairenizde musaddak 2 Mart-

§!!lllJll11llU!Jll~liı,fülffilmııllllillffiılll~llll! Jl!lllill:ıı. 1935 tarih ve 22.29 No: lu senet 
~!mlfümfillilllli!l''mffilırı 11llllllri!ll'!llll!!l'lill~Hl1"'11ii!jllmlll'll!lml!I 11 !!! !!!l'!ll'ill11!1! !ili!! 1m:ıı 1 ' YENi CIKTI J mucibince Beyoğlunda Pangaltı-
~ 111 ~111ııııııııımıınıııını11111111·•11ııııınıı111•111nııııııııııu da Eşref Efendi sokağın:!a 10 nu· 
~ Alafrarıg.t ve alıııurk~ maralı ap:.ırtımanın 3 No: lu dai-

- YEM EK ve TATLI KiT ABI resinde mevcut mali sarih ve müs· 1 1 ta.kilim bulunan bilcümle eşyayı 
..::: , _ Hergün piş~cc( veme.-lcri•· \t! ıac ılırın ı,·c~in \c ':ınılı~laı ın. karım Kaprielyan Nikogos kızı 
~ Cıltlı 12:> hu kicahda bula caksınıı 

-=cilt· 100 Manik"e bedeli makbuzum muka-~ sız Snuş \eri, lstaııbu A.nkaıa -.ud<le• No 1~7 
ıs kuruş bilinde sureti kat'iyede sattım 
~ınımq~:nı~~'lı~illı:ıı~ılllmılrıilllffillm!l llll:l!!,.lllll~lı llliı'm!lll! lli!'llilıııı. lnktl3b Kitabevı "'111:.ııltill Ulll.11!~ .. 1 Keyfiyetin Haber gazetcsilc ita • 

·~· ".:. . . ... .r-:.\; ..... ~ ""· .•. : • .. .;. -~ ' • ..ı: - • ıl ,, .,.. • ':" ••• ır: ...,... . • . ' ~ ' 

I Doktor Ahmet Asım 
Ortaköy Şifa Vurdu 

!"rnmvau 11ol::,. 'l11allim Naci cad. No 115: 
lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri 

l;onforu haiz çok temiz. fiyatları çok eh\'cn ve kadın erkek her türlü 
hastalara açık hastahane. 

Yatak fiyatları iki liradan iti imren 

Doğum ,.e kadın ameliyatlarıyle apandi it, fıtık. basur 
lıcnzer ameliyeler için hususi, fiyatlar. arzu edene fiyat 
hro,.tlr gönderilir. T~Ieron: (42221) 

nını talep ederim. 

Beyoğlunda Eşref Efendi sokak 
10. lu apartımanmda 3 No lu 
dairesinde mukim Serkis Gazık
~·an vekili lstanbııl Kefeli handa 
avukat Nikolaki Arpacı oğlu. 

Altıncı Noter:} -Nisan-1935 
Galip Bingöl 
tıfmlal·dan bn nüsha talep da· 

, iresirıde (Haber) gazetesine teh • 
!iğ olunur. 3 - Nisan -1933 

Altıncı Noter. 
Galip Bin~öl (6155) 

,.e buna 1 
listesi ,.e i 

........................................ , 
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4 .NlSAN -1935 HABER - ~k)am Poslasr t• ===== 

Osmanlıcadan Türkçeye Söz 
klavuzunu neşrediyoruz 

1 - Üz tii.rla:c kiHdcrderı grdc!~ 
Ö:.lcrin lwr§ı.mıa (1'. Kö.) beldcg~ 

fohimcti) J.orımrı§tur. Bunların her( 
biri lıaldmıda sırası ile uzman/arımı 
:ırı ( mii.t<'hassıs) ,·azılarını gazete • 
fr rc ı:crcccğiz. 

yanlar. ~on Tıiicımılnrında 
uğradılar. 

srngılıP,n 1 hement / 

Ürnck: Dcnactldirmrn bir lıilc ;;,. j 
orııı ö/diirdii = Alçahc.:a bir dehi ., , 
011 ll Ö[ d İİ nJ İİ. 

= (Fr.) Comprendre 1 Destgir = Yardımcı, elinden tutan 
Destreı olmak = Ele geçirmek. elde 

etmek, eri!mek = (Fr.) Obtenir, a.;. 
querir 

Dehıetü inhizama uğramak = Sm.ı 
mak = (Fr.) S'epouvanter 
Dehıetü inhizama uğntmak = Sm. 1 

dırmak = (Fr.) Epouvanter 
Deni = Alçak = (Fr.) Lıiche 

Örnek: Bıı i::irı giiçliiğiinii idml: 
"'lcmt' tli - /Ju İ§İrı giiçliiğiinii <ırılı ., 
yammlı. 

Derman = Derman (T. Kö.) 

Dermeyan etmek = Ortaya koymak 
öne sürmek 

De!t ~ Bozkır, çöl 

2 - }' <'ni lwmrn kar~ılıl:ların İ)i 
np rcl edilmesi için, gereğine göre, 
f ransızçaları ya:.ılmı§, ayrıca örnek · 

Delalet etmek = Göstermek = (Fr.) 
Significr, indiquer 

Örnek: Deni/ = Alçal.-! 
Dendan = Diı 

Deva - Em, ilaç (T.Kö.) = (Fr.)' 
Remedc 

Der c Kapı 

Örnek: Bu sii:.ler 01111n l:ötii yii
r<1kliliğimı ddiilct etler = Bu sözfor 
onıın l:öıii )'İİn•.'. ::::~ini giistcrir. 

Ürrwh: l>cri dcı·lrt = Dcı·lct hapı-
Örnek: Bu fil.-ri dermeyan edn si::.. 

diniz = Bu dii§İİnceyi orlfl)cı. lwyc•ıı 
( iitl<' siirr11 ) sizclini::.. 

Örnek: nu lıasıalığın deva61nı bu
lamadılar = /Ju lıastalığın ilôcım 
( emini) lmTamadıfor. le,. el" honulmıı~tıır. · 

.1 - Köl:ii tiid.·r,:<' olan kclim<'le • 
ı in lwgiirıldi işlen mi§ 1·e kıılla~ılmı 
~cltilfori alırınıl§tır: Aslı nJ.· nlnn lwi·. .• 
a~lı iigiim olan lıii/;iim, tii,.k<,;e "<;eh· .. 
kü/;iirıclcrı 8"lcrı ~eldi gibi. 

Defetmek ~ Savmak, itmek :=: {Fr.) 

Expul .. er, fnire eJoigner 

Örnek: Belayı sardım (def' ettim j 
= Cisimler biribirlcrini çekerler ı:c 
iterlrr (cezp t'C def'e.derlcr) = Aı. 

trrıctiorı eı 1.Cpulsimı de corps. 
Define = Gömü = (Fr.) Tresor 
Defnetmek -: Gömmek 
Defter = Defter (T. Kö.) = (Fr.) 

Cahicr. 
Dehan = Ağız 

Dehr (Bak: Cihan, alem) = Acun, 
dünya (T. Kö.) 
Deh~et - Yılgı - (Fr.) Terreur 

Delalet etmek = Yol göstermek, İu· 
lavuzlamak = (Fr.) Guider, montrer 
le chcmin 

Ürııck: K üyliilcr cfol<ifot <>ttilrr ,ı,, 
yolu öyle bulabildim = Köyliil<'f" 
yol giisıerrlifcır de (kılaı:u:luk etti{,•· 
de) yolu öyle bulabildim. 

Delil (Bürhan anlamına) = Kanıt 

- (Fr.) Argument 

Örnek: Delilsiz davaya /.-imse inan
maz = Kamtsız dilere kimse inm;. 
mcı:;. 

Delil (Vesika anlamama) 
= (Fr.) Documcnt 

Örnek: Ta,.ilıi clı•liller 
lar) = Tarilrsd bt•lgeler. 

Delil (Beyyine anlamına) 
= (Fr.) Preuvc 

- Belge 

(vcsi/w. 

= Tanıt 

Delil (Yol gösteren 
Kılavuz = (Fr.) Guide. 

anlamına) =--

Dem = Kan 
Dem = Dem (zaman anlamına) (T. 

sı. 

der - = - de, içinde 

Dcraguş = Kucnklama 
Deraguf etmek = kucaklamak 

Derbeder = Dağınık, salpak 
4.)rııek: lJerbc<lcr bir acl<11nclır =

T>ağıml• {salpak) bir adamdır. 
Derbend - Boğaz, dargeçit 

Dere = Derç (T. Kö.) 
Derd = Dert (T. Kö.) 

Derdest = Yakalama - (Fr.) Ar . 
restation, attrapcr 

Örnek: J>olisl<•r lıırsı:;ları denl<'r· 
ıc ı:alışmalaadırlar = Polisl<'r /ıı.,·. 
sı :;/arı yalwlamayrı çalı ~mal: ı ati ı rlar. 

Derdest etmek = Yakalamak =-
( Fr.) Arrcter 

Derece = Derece = (Fr.) Degrc 
Dereke = Dereke 

Dergah = Derge 
Derhal = Hemen 
Derk, idrak = An, anlama 

Comprehcnsion 

Derkenar = Çıkma 

(Fr.J 

Derpiı etmek = Göz önünde tu~
mak. 

Örnek: Eı •n•la lm ;.~; d<'rpi.~ <'ime. 

lidir = Dw·e bu i~i g~::. iiniinde 1111-

malıclır. 

Ders = Ders (T.) = (Fr.) Leçon. 
cours 

Deruhte etmek = Üstüne alm~lc. 
yüklenmek = (Fr.) Sc charger 

Örnek: Bir rn:ifeyi d<'rulııc ~t 
11wl.· = Bir iidcl'İ iisıiitıc alma!.·. 

Derun = lç 

Ürm•k: Derwıurıda rıııf us te:zl:<'ı L'· 
,; lmlwımı lıir çımta = İt;itHle tlo
ğıım ldiğulı lwlwwn bir <:mıta. 

Deruni = İçkel 
Örnek: n(>rııni f>i,. me.~C'rret = iç. 

lwl bir .~rri11~ 
Derya = Deniz 

Desise = Dek, oyun, aldaç = (Fr.) 
R use, intrigue, fourberie 

Dessas ~ Dekçi, oyuncu, aldatıu 

= (Fr.) Rusc, intriguant 

Dev.ılm = Devam (T. Kö.) = (Fr.) 
Continuation, frequentation 

Deveran = Dolaıı 
Örnek: Dcı•erum clt•nı = Kan do

la ~ısı 
Deveran etmek = Dolaımak 
Örnek: Deveran eden haberlere 

göre = Dolaşan duyulara 6Öre. 
Devlet = Devlet (T. Kö.) = (Fr.) 

Etat 

Devr = Devir (T. Kö.)" 
Devran = Evren 

ürnck: Alem gerıc ol atem, ileıı 
rnıı gerıe ol clmımn .• = Acıın 6efte o 
ıırıın. r•urPn gene o crıren .• 

Devre = Devre (T.) 
Devriye = Gezek 

Örnek: Gcelcri jandarmalar m•' 
riyı'J'! t;ıl.-ıyurlar = Geceleri jandar • 
mn/o,. geze Re çı l:ıyo,.l<ır. 

Deyn = Borç 
Dicur = Karanlık 

Örnek: Sailm dii~iirıcc halk dcfı. 
~<'I içinrlc /;aldı - l'ıldmm dii§iİnr .> 

lıall~ \'ll{{ı içinde !:aldı. 
D ehşetü inhizam = Sıngılık = (Fr.) 

Epouvante, 

Örnek: ılsilc>r son hiicmnlarında. 
<1,--.:ı~Nii in1ıi;ama uğradılar = Azı • 

Kö.) 

Demevi = Kanlı, kansal 
Demgüzar olmak = Vakit geçir:mc!< 

Denaet = Alçaklık = (Fr.) Lachet~ 
Denaetkarane = Alçakca - Lac· 

Örnek: Ru <'l'rahı bir derl.-cnar 
yazılclılamı sonra yerine giinclerini: 
= Bu hôğıdı bir cılmıa ya:.dcltl:twı 
sonrn y<>rirw gö11cll'riniz. 

Dest = El 
Destar = Sarık 

Deste = Takım, demet 

Örnek: Bir talmtı oyuıı hüğulı, lıir 
deml't çi~.,.ı ... 

Didar ı::: Yüz, çehre (T. Xö.)' 
Dide = Göz 

- dide = . görmü, 
Dideban = Bekçi, kolcu, nöl.etçl. 

gözcü 

Derketmek, idrak etmek = Anlamak -- (Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

'IORJIVA NS 

Anj şatosunu muhasara etmişti. 
Dokuzuncu günü Ragastan ~en Sa

ra v harabesinin önünden geçiyordu. 
l\l~vdana varınca siyah cllıiseli kısa 
bo):lu bir adam gördü. Ilu da gözleri
ni kaldırıp Şörnlyeye baktı ve: 

- Mösyö Ragastan ! diye bağırdı. 
Viicuduna bir titreme gelen Ragas· 

t:ın hemen atını bu adamın üzerine 

sürerek: 
- Sen kimsin ? .. diye sordu. Telaş-

la etrafına bakınan adam: 
_Beni tanımadınız mı?. Size kim 

olduğumu söyliyeceğim ama burada 
değil Şövalye! Herhalde sizinle gö • 
rü"mek isterim!. Hatta Romaya hu • 
nu:.n için geldim. Gördüğünüz .~1;.·a · 
fettc olarak Monteforteden donuyo· 
rum. Sözlerini söyledi: 

- Monteforteden mi dönüyorsu
nuz? •. Geliniz öyle ise! Çabuk olunuz! 

Her ikisi de Güzel Janüs otelinden 
içeri girerken meçhul adam yüzünü 
örttu. Ve Tibcr nehrine hakan kü~ük 
o<la) a girdikleri zaman Ragastanın 
yanına Yaklaşıp kulağına mırıldandı: 

- Ben eskiden bu odada size bir 
torba ahın getiren adamım, yani Gia
komo'yum. 

- J,ukres Ilorjiyanın ,-ekilharcı! •• 
- E\'et l\lös) ö .. Size rastladığım i • 

çin hakikaten bahtiyarım .. 
Fakat Ragastan herifin kolundan 

yakaladı. re heyecandan titriyen bir 

'iies Je sordu: 
_ Lôkres nerededir. Söyleyiniz, 

yoksa burada ölünüzü yere sererim! 

Giakomo güldü: 
_ Tela~ınız pek boşunadır Mösyö! 

B . . :.dostunuz olduğum gibi ne en sızın w 

.zamandır beyhude yere aradıgınız şe· 
Yi size haber ,·ermek için arkanızdan 
koşuyorum. 

Bir tuzağa düşürülmek istendiğini 
lanan Ragastan: 

- Siz ha! .. Lükres Borjiyanın ea· 
dık bir kölesi olan siz •.• öyle mi?. de· 
di. 

- Doğru söylüyorsunuz, ben onun 
bir kölesi idim, fakat burada anlat -
rnası uzun siirecek bazı sebeplerden 
dolayı ondan nefret ediyordum. On -
dan ela, zalim kardeşinden de daima 
nefret ederek yanlarında yaşadım. 

Bu sözleri söylerken ihtiyarın yiizli 
değişmi~ti. Her halinde nefret alfl • 
metleri görtinüyordu. Ragastan bu a -
damın söylediği ~zlerin doğru oldu
ğuna inandı. 

- Söyleyiniz .. İkimiz de ayni ncfıet 
duygusu ile dolu olduğumuz için uz· 
laşabiliriz. 

- Mösyöı izi aramak için l\tontc
forteye gittim. Orada yola çıktığınızı 
haber ·verdiler .. 

- :Fakat nerden geJiyörsunuz? Be
ni niçin arıyorsunuz? 

- Senyöra Lükresin maiyetinde o
larak gittiğim Sezarın · ordugahrndaıt 
geliyorum. Sizi aradığımın sebebi de: 
Lükresin size müthiş bir intikam ha
zırlamakta olduğunu haber \'ermekti. 
Sezarla aralarında geçen bir konuş
mayı duyduğum 7.aman saçlarım di • 
ken diken oldu. 

Ragastan yeis le: 

- lntikam oldu bitti! dedi. 
- Nasıl oldu bitti ? 
Ufak bir sükut oldu. Sonra Şö"al

ye: 
- Teşekkür ederim. Pakat pek geç 

haber '·erdiniz! Bununla beraber ben 
Liıkresin intikam ~acağını da bili • 
yordum. Lakin yaptığı fenalığı tamir 
etmek için gene bana yardım eder mi
siniz? •• Daha vakit ,·ar! 

- Emrinize hazırım! Bu yalnız, si
zi ilk gördüğüm zaman duyduğum 

dostluk hislerinden değil, Borjiynlar:ı. 
olan kin ,.e düşmanlığımdan da doğ· 

maktadır. 
- Pek ata! Öyle ise, şimdi J,iıkresin 

nerede bulunduğunu bana söyliyebi· 

lir misiniz?. 
- Bu pek kolaydır. ~enyöra Lukrc3 

~mdi Kaprera Adasında bulunu:>.:or. ~ 

... 

ll'ORJ I VA ····-=·= ~ 
- Şu tarafa! cc\'abını ,·ermişti. j 
Bu cevap hiç hir şey anlatmıyol'du. · 

Fakat çares iz Ragastan bu yolu takip 
t•tti. Bir saat kaclar dört nala gittik -
ten sonra açıkta lıir <. •:tliğe rastladı. 

Jlemen atındıın inNek bir :;;ey öğren -
mek ümidi IJl•!.: h' olmadığı ha ide ~irt
liğin hii) iik a\'IUsuna girdi. 

THr ihti) ar ~adın çıkrıkla iplik lıü
ldiyor, ' 'e Lıunun yanında on, on iki 
~ aşln.rında hir çocu], sazdan 't•ııet ii · 
rü~ ordu. Çiftliğin erl<ckleri de tarla· 
da hulunu)orlardı. 

:Hagust:ln: 
- nonjur ! dedi. 

J\ndın cevap \'erdi: 
- Bonjur oğlum!. Haydi Andre, 

misafire l>fr testi soğuk şarap getir! 
- Eksik olmny ın ! Hi~ bir ~ey iste

mem, yalnız izden bir şey soracağım. 
Anne inin sözlinii yapmak için ev -

't·lce ayağa kalkan Andre tekı·ar ye -
riııe oturup sepetini örmeğe hoyuldu. 

Köylii lrndın: 

- Söyleyiniz i\ffü~) ö: l~ğer bildiğim 
bir şey i e sizi hoşnut etmeğe çalışı • 
rım .. ~üzlerini t.iyledi 

- Bu akşam, gece ynrısına doğru 
veya abaha karşı, atlı \'eya yaya bu· 
lnıum bir g enç kadının bumdan geç. 
1 iğini gördiin mü ?. 

Wiylü kadının \'Ücudu titredi. Bir 
i , lnnoz <;ıkaı-nrak: 

- ili~ kimseyi görmedim! cevabını 
' CI' di. 

na~astan bu titreyi) in farkına \'ar
ı:l _. tı. Ve bu istayroz c;ıkarmağı da 
g:izclen kaçırmadı. Söz söylerken ya • 
pı l:rn bu işaret, yalan söylendiğinden 
C:olayı Allahtan af istemek manasını 
haizdi . 

Jrnylülerin bu :idetini iyice bilen 
Jfagas tan kocakarının bir şeyler bil -
ciiğini ezerek daha sert bir sesle söze 
lıaslndı: . 

- Bu gece \'eya bu asbah bu yoldan 
1:imsenin geçmedığıni ,.e çiftliğinize 

kimsenin girmediğini kat'I surette bi • 

liyorsunuz öyle mi? •. 
- Kat'i surette biliyorum! 
Bu söz üzerine kadın bit· istavroz 

daha çıkardı. 
Hu anda Andre bağırdı: 
- Biiyük anne! Buraya gelen güzel 

kadını unuttun mu?. 
- Sen sus Andre ! Monsenyör bu 

çocuk nt• :;;öylediğini bilrne7- Haydi 
dı~arıda oyna .• 

Ragastan ihtiyar kadında döndü: 
- Yaşınıza hürmet etmek lazımsa 

da, doğru) u söylemezseniz daha şid -
detli harekete mecbur olacağımdan 

dolayı affınızı dilerim madam. Büyük 
bir cinayet yapıl mı) tır. Berşey, bu ci
nayeti yapan kadının bumdan geçti

ğini göstt•ri) or. Siz Alma Kontluğu • 
nun arazisi içindesiniz. Ye Montefor
tcye tfllıi buulnuyorsunuz. Eğer doğ

ruyu bana söylemez eniz bu akşam 
bütün ~iftlik halkı ile beraber siz de 
te"kif edileceksiniz! 

- Ey :'\lc~ ih ! Bize acıyınız. Ne yap· 
malı? ... O kadın da bizi ölümle kor . 
kuttu. Eğer içimizden hiri bir şey söy. 
lerse heılimizi öldiireceğini ~öyledi .. 

- Doğruyu ·öyler eniz hiç bir fe
nalığa uğramıyacağınıza yemin ede • 
rim. Düşüniinüz ki J\ont Alma sızı 

miidafaa etmek için ne kadar kunetli • 
ise hakkınızdaki hiddeti de o kadar 
büyük olacaktır. 

- Evet :!\lonsenyör, lıir kaç gün <'\"· 

vel bir kadın gelmişti. 

- Bu kadın kimdi? .. 
- Onu ne hen \'C ne de çiftliğin ö • 

hür adamları hiliyonız! Doğrusu bu
dur! Bir çok para Yererek dört asker
le bir arabanın burada kalması için 
bizi kandırdı. Daha haşka bir şey is· 
tedi .. 

- Devam ediniz! 

- Çiftliğin büyük odasını bfr gece 
için kendisine vermekliğimizi \ 'C bura
da geçecek şeyleri öğrenmekliğirnizi 

i~tedi. Bize yemin' ettiı-di. Bunun için 
de para ,·erdi. 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
Digerbin = Özgecil = ( Fr.) Al · ı 

truiste ı 

Dilpesend = Gönül beğendi 
Dilriş = Yüreği yaralı 

Örnek: De'bi dirin = E ... ki törü. 
Divane = Deli, aptal, ahk 

gördiiğiinılcn uzak bıral>'ln<mn. 
Durendiş ( dürbin) ::::.. Uzgören, u-ı:. 

görür - (Fr.) Avise, clairvoyant 

= (Fr.) Dettes 
Düzd = Hırsı 

Diyar = El Örnek: Dig<'rbin olanları lıerlcısl 
·ever = Özgecil olan farı herkes se . 
ı.:er. 

Dilsuz - Yürek yakıcı, iç yakan, 
acıklı Örnek: Diyar diyar dola~tıktcm Örnek.: 1 - Devletin ba~ına gPçe11 

Dikkat = Dikkat (T. Kö.) = (Fr ·, 
Attention 

Dilşad - Sevinçli 
DiJışikeste = Gönlü kmk 

ıwnra buraya geldi = El el dolaştı/:. 
tan sonra buraya g<'ldi. 

adamlnr dıirNıdi.~ olmaluhr = Drr
lctin başına gef_;en adamlar uzgöriir 
olmalıdır. 

Eazıın = Büy · 

Örnek: 1'imu 
= Timur deı •ri 

Eb = Baba 

Dimağ =-= Beyin - (Fr.) Cervc•ta Dizdar = Kale sakmanı 

Dil = Yürek, gönül 
Dilara, dilrüba, dilfirib - Gönül a

lan, gönül ok§ayan. 

cervelle 
Din = Din (T.) = (Fr.) Religion 
Dini = Dinsel - (Fr.) Religieux 

Örnek: Dini miicsscselcr = Dinsd 

Dost = Dost (T. Kö.) ..:: (Fr.) Ami 
Ducret (zucret) = Sıkıntı, darlık 
Örnek: Son serıPIP.rim dur.ret için. 

2 - O, drircndi.~ bir adamdır = 
O. '1:..görım bir adamdır. 

Durendişlik ( durbinlik = Uzgörür
lük Diliver = Yiğit 

Dili.zar = Gönül İnciden, hatır kt- lmrumlm·. 
de geçti - Son ~ti/arım sıkıntı ( d<ır
lık) içinde gPçti. Duşizc (Bak: bakir) - Eldeğmemi~ 

Dümdar = Artçı - (Fr.) Arrierc
gardc 

İ rmıılurrnı i>lt;m 
Ebatil (Bak: 

inanlar ..:: (Fr.) 

Ünıek: Elwtil 
mızda \'<'ri volı'lu 

h ouf cinlarm ara 
Ebed, Ebediy 

(Fr.) Etcrnite 

ran 
Dilbaz = Gönül eğleyen 
Dilber = Güze! 

Gayridini = Yaddinsel = (Fr.) tr .. 
retigieux 

Duçar - (giriftar) = Uğramış, ya
kaJanmı§, tutulmuş 

Örn""k: Gayridini luırr.fu~tlcr ::.: 

Örnek: Dilber bir kız = Giizcl bir l'addinM·l lıarrıh<>tf Pr. 
Duçar olmak (giriftar olmak)= U~

ramak, yakalanmak, tutulmak 
Örnek: Diimrlar 1.-ollamııı::; dii.:

mmıa lıiir.ımı r•tti = A rtr;r holları mı: 

diişmmw lıikum ntti. ,.., :;. 
Dilgir = Gücenik, kırgın 
DiJgir olmak = Kmlmak, gücenme'~ 

Örnek: Bflna sebepsiz dilgir oldu. 

Ladini - Drşdinsel - (Fr.) Areli • 
gieux 

Örnt•k: Dinle lıit; bir alôlwsı olmr
yaıı mİİ''.~M'-"<! re lıarcketl<'rc Ladiui 
dur/er --= Uinlc lıit,· bir ili.~iği olmıyw 
/.-urum/ara rn lıarch<>tlcrc: dı~clinsd 

dı•r/er. 

Örnek: 1 - Bir d<'rdi df'1 1Urıapt':.i. 
,-e duçar oldu = İ lôcı bulmıma:; bir 
derde uğradı. 

Dümu = Gözyaşı 
Dünbal =- Kuyruk 

dunuz = Bana Sf'hrp:;iz giiccrıdini ;. 
Brı .<ıözlcrden dilgir olu.~ıı <loğrı1 

df'ğildir - Bu sözforinden J.ırclma . 
.~ı doğru değildir. 

2 - Duçar olduğu f clahe.tt<>n talı. 
li.~i giribarı <>dmn<'di = Trıtuld11ğ11 

f rlfıla~ltf·n yaka.~ını l.:urtaramadı. 

Dürbün = Göı·güç = (Fr.) Lorg
:.c.tte, lunette 

Örnek: Zabirfeı· uzağı riiyf't ıı.;uı 
diirbii11 ütimnl cderf Pr = Subay: •• ,. 
uzağı görm<>I" i<;in göı·giiı; hullan:r
lar. 

Örn""k: Bu f t 
diy<>t d ii.~iiııa.çi, 
bir .~r·y dı•ğilılir 
cfo .wmra:m:;f,J, di 
maf,·tan ba.~ka bi 

3 - Oldiiriicii bir a.~Trn giriftar ol 
Dirahşan = Parlak, parlıyan du = Oldiiriir·i; bir a~ha yo/.·alandı. 

Dilgüdaz = Yürek eriten 
Dilhih = GönüJ isteği, arzu (T.Ko.'• 

Örnek: ;~/er dilluıhı İİ:Pre gitme-
di = İ§l<'r arzusu iizcre ( göniil i.~fı·
ğincc) gitmedi. 

Diraht = Ağaç 

Dirayet = Usuğ - (Fr.) Adresse. 
intelligcnce, capacite 

Dud Kurt, duman 

Duban = Duman, tütün 
Duhter = Kız 

Duhul =- Girme, girim 
Duhuliye '- Girmelik 

Düruğ = Yalan 

Düı·üıt Doğru, düzgün, dürüst 
( T. Kö.) (Fr.) Exact, correct. 

Dürüşt = Sert, kaba 

Ebedi = Sonra 
Ürnrk: ~brdi 

hm 11.~111<1!.: İ8t İ\'or 

bay.~ullıjia hww~ 
Ebediyen (İlele 

Dilhıraş (Bak: Canhıraş) Gönül ko· 
paran 

Örnek: Bir s(l(lnyı dil/um~ = r;;;. 
niil koparan bir :m~. 

Örnek: Bilgisi 111! had ar uiisntli O· 

lurM 0/.\1111. dirnyc:ı.~i:; insan tuttuğu 
i.~ıe mıtrnf/ah olama:; = Bilgi$i ne 
/,·adar w·11i.~ olur.rn olsun u:;1Lğsu:; bir 
iwmrı tulluğu i.~i ba~arama:;. 

Örnek: DulıuliyP. 1·ermrk~izirı i<;<'· 
riye alınam~ = Girmelik ı.:crnıcl~ -
sizin İ('N·iye almama;;. 

Örnel-: Diirii~t har<'hf'tfr•rilc lı<'Jll· 
mi:;i giicl'lltlirdi = Kaba {sf'rt) /,,,. 
rckctleri/c hepimizi giicmıdirdi. 

man, hiç bir vakit, 
Etcrncllement, a 

Önwk: Gözleri 
mamnh iizcrr I 
.~(' .<ıonı f n·mcs ,~, 

Onu /ıiç bir d 

Dirayetli = Uıuğlu = (Fr.) İnten;. 
gent, capabJe, adroit 

Dun = Aşağı, aşağılık 
(Ast = Madun) 

Düstur = Düstur (T. Kö.) = (Fr:ı 

Code, rcgle generale, formulc Dilhun olmak - İçi kan ağlamak 

Örnek: Onun bu dii.~h-iirı lıalirı ! 
[!İfriince dilluin nldımı ..:: Onıın bu 
clü~kün halini göriince ıt,·ım /;an a;· 
ladr. 

Örnek: O, p<•T.- dirayelf i hareket Örnek: Bu lıalın dıin bir f iatfrı Düşnam = Sövgü 

Örnek: Biiyiik i.~e giri~f'nlcr omml <'tlİ - U, fl"h usuğlu lıarclmt etti. satmak i.~t<>medi Bu lıab) ı a~Q~r \ OllS 11<? fo l <'rrO 

Diraz = Uzun bir palın ile satmnf.: i.stemedi. lmnım diL~nammdnn lwrlmıazlar =- ------ DÜZ 

Dilir = Yürekli 
Dilküşa = iç açan 

Diriğ etmek = Esirgemek 
Ürn,,.k: ılluaı·1•1wtini::;i br11rf<.n di. 

ri~ ctıw•yirıi::; = Ynrdımınz:.ı bcnd<•n 

ı\e diln bir fıtratı var - ı'Ve a~ağı. 
/ık bfr \'araddı.'iiı rnr. 

Dur _.._ Uzak· 

Biiyiih i~e giri~ctıler onım bunrm 
~üı·giisiinden korkmn:.lar. TJii n h ii /,da rn:; 

da (Cidal ) J.-rlr 
sözl<'r gefor,.fai: 

lıl iirnrlil - t 'fi 

Düşvar = Güç, zoı-

Örnek: Mahalli dilhii5a - lr; açw1 
bir yer 

. . . 
C\I rgcmcn n ız. 

Dirin, dirine = Eski 
Örnek: 11/lalı ldm.~C?Jİ gördiiğiin 

den dıir· etmesin = Tanrı J.imseyi 

Düyun = Borçlar - (Fr.) Dcttes 
Düyunu umumıye - Genel b orç\ar 

BORJİYA 

- Sonra en eJisi gece gene ge idi 
<leği 1 mi'? .. 

- Evet! 
- Yalnız mı) dı? 

- Hayır yanında lıaşka bir kadın 
da ,·ardı! 

Ragastan kendini zor tutu) ordu. 
l\lüthiş hakikati artık tamamen anla
mı'ih. Hen~i sapsan oldu: 

- DeYam ediniz! .. Sonra ne oldu? .. 
- Gürültülü bir takım lfıkırdrlar 

işittik, sonra askerler içeri) e gireı·ek 
gene kadını tuttulal'! 

- .:\h, sefiller!. 
- Sonra bu kadınt araba) a koya-

rak hepsi birlikte gittiler. 
- ~e tarafa? 
- Dağın altına doğru .. 
Ragastan atmr o tarafa doğru sü

rerek homurdımdr: 
- Bu :-ana ~ok pahalıya mal olacak 

l,ükre~ .. Onu kaçırdın ha? Seni iki 
defa affetmiştim. Fakat bu R('fer rn) 
haline! 

GIAKOJIO 

Ragastan dağın alt tarafma kadar 
J,ukresin izini kolaylıkla takip etti. 

1 ıkir alahilmek ihtiyacıyla bütiin olan 
uiteni tspada J{apyaya anlattı. Şöval
)e sözünü bitirdiği zaman sonuna ka
dar hayret ,.e heyecanla din1iyen Js
pada Kapyn: 

- Bu kadın kudurmuşun biri imiş! 
Şeytan mıdır nedir? Tam o aileye hl.· 
yık bir mel'un! diye haykırdr. 

- Pek doğru ama sen bu hususta 
ne dü~ünüyorsun '! Iliç bir iz görebili
yor musun ? .. 

- Ili<: bir iz göremiyorum Mösyö! 
Eğer bir haber almak icap edi)orsa 
hunu ancak Romada alabiJiriı. 

- Ronıada mı? .• 

- E\'ct, Bunun ne kadar tehlikeli 
biri:;; <ılduğunu bilirim. Bence ha,·a 
hoş, emin olunuz ki uğrunuzda canımr 
,·ermek benim i<:in en büyük şereftir. 
Ya siz ne yapacaksınız?. Siz mahkiım · 

::;unuz. Romada ise Marki Rokazanta 
isminde bir adam Yardır. R l'ndiı;;ile 
sıl~ ~ık ka,·g-a ettiğim hu herif gayet 
kurna7. \'e binrinci dere<·ede bir poli ·
tir. 

- Sözleriniz dofTll, haydi şimdi 

Romaya ~idelim. 

- Bir !"aniye sabrediniz .Monsenyör! 
Sizin ba~mızr getirecek olana para \a

Araba gcçmeğe el\'cl'iı:;Ji yalnız bir 
yol bulunduğu için 0 yalnız bu .} ol dan dedilmi~ti. Onun için sizi civarda bu • 

, lunan bir en götüreyim, orada son gidiyordu. 
t:'zakta, yakında yol kenarında bu- derece bir emniyet içinde buJunursu-

Junan han, çiftlik gibi yerlere girerek nuz. Bu c~nada ben de şehı·c girer l:"t
lazım gelen mahimatı aldıktan sonra zım gelen mahlmatı ahnm ! 
tekrar yoluna deram ediyordu. Raga:-tan ba~ını ı;;allayıp CC'\'a{) 

}' akat ornra çıkınca biitün izler Hrmeden atmın başını Roma tarafı· 
kayboldu. Çünkü burad<!- bir çok yol . na giden yola çe' irip dörtnalla ileri • 
Jar birleştiğinden hangisini takip et • ye atıldı. lspada Kapya da, meyus o -
mek lazım geldiğini kestirmek rnüm- )arak, efendisini takip etti. Şövalyeyi 
ı .. ün değildi. Bu düşünce altında czi • <:ok elemli ,.e mustarip görüyordu. 
len Raga:;tan atından inerek bir ı,a - Hap·anlan sağlam Ye kunetli ol -
Tak ağacının gölge:-inde oturdu. \ azi- duğ'u icin döı:düııcü günü akşamı Ro
reti çok fena idL Hemen hf'men biitün ıua kaprlarına 'vardılar. Şehre yaklaş

l mltleri krrılmrştı. Primver kfmbilir tıkça Ragastan, büyük ve umulmTyan 
1tasıl bir feUıkete sürüklenmişti? bazı şeylerin nıkuunu ı;rö-.terir izlere 

BOR.UY .~ 

bulunan Rom<L civarında şimdi asker 
kıya! etli ' 'e silahlı bir çok adamlar 
dolaşıyorlardı. Nihayet kalbi çarpa • 
rak şehre girdi. 

Şen Sara},n öniinden ge~erken 

g·ayriihtiyari ürperdi. Bu anda rnüthi~ 
bir manzara gözüne çarptı. ~arayı 

yağma edilmiş, pencereleri kırılmış, 

hah~esindeki gi.izel heykeller den-ile· 
rek parçalanmıştı. 
Şehir tuhaf bir manzara gösteriyor· 

clu. Ahali takım takım krhç mızrak w 
hazlları tüfekle :-;ilclhlanrnış olarak 
sokakları dola~ıyorlardr. Ragast;ın, 

şehrin ortasına yaklaşhkc;a artan, 
halk kitleleri arasından çekinmeden 
yürüyordu. Yanında gelen lspada 
J'apyaya sordu: 

- Hu nt- demek oluyor? .• 
- l\lö~yö, Romalılar artık esaret 

7enciri altında yaşamak istemiyorlar. 
lstipdaclnı kahredici pençesi altında 
inlc)·en böyle fırsat gözler. Halk ar
trk bıkmı4ır. ı;oaacletlerinin, servetle
rinin. hayatlarının r,-azpedilmesine 
miitemadiyen tahammül edecek değil· 
]erdi ya! ... 

Ragastan cernp 'erml'di. Gene 
Primverin~ Liikres tarafından kaçırıl
dığı akla gelmi)ti. Sapa hir yoldan 
eskiden oturduğu güzel Y;ınüs oteli 
ne rnrdı. Avluya girip atından indi. 
Otel sahibi Bartolomeo, bu atlının 

girdiğini görür görmez hemen karşı • 
lamaağ seğirtti.Fakat şaşırmış,hayn

tinden ağıt açrk kalmış, olduğu yerde 
mıhlanmıştı: 

- A •• Mösyö Lö Şövalye dö Ragas -
tan! kelimelerini mırıldandı. 

- Evet benim, azizim Bartolomeo 
geldiğimden dolayı ~a-:-ryor musu-
nuz'! .. 

- Hayır Monsenyör. Yani bilakis!. 
Bu Borjiya rezi11erinin ~İ7.İ mahkum 
etmeğe cesaret ettiklerini düşündiik

c;e !. Lakin hakikaten siz onların en 

i~in ne ~ereftiı-, yaşa!, Sezaı· 
ıun dü:;.manı olan Şö,alyc do 
tan!. 

Eğer Ragastan herifin üz 
hp kulağım kavramamış olsa 
dala otelci hala bağırmakta 
decekti .• 

- Bartolomeol J:;;inize çok 
cak olan şu sözümü dinleyini 
benim i~mimi söylemekte deY 
seniz tutmakta olduğum şu k 
keserim. 

Otelci derhal sustu. Ragas 
züne dc'fam etti: 

- Hundan başka, otelinizd 
duğumu kimseye söylerseniz 
ğınızı keseceğim. 

- Hiç bir şey ı::öy lemcm. 
- Oyleysc birbirimize ıstı 

Haydi beni Tib<'r nehrine bak 
çük odaJ a götürünüz .. 

- Onu dl'ğil, ben ı$önlyeJ 
min en güzel bir odasını, pr 
oturmasına mahsus olan oda 
ceğim. 

J:t'akat Ragastan, Romay:ı il 
ği zaman oturduğu odayı m 
istiyordu. 

Çünkü bu oda ona bit· ~o 
hatTrlatryordu. Bundan başk 
tanın mahir bi1· yüzücü oldu 
unutnuyahm. Tiber nehri onu 
bir kere daha kurtarmıştı. Eğ 
şacak olursa gene bu nehrin 
kucağında sığınacak bir yer 
ceğini hesaplıyordu. 

Ayni akşam, Şövalye lspa 
ya ile beraber araştırma işin 
dı. Fakat çah~ması bosa gitti 
giin durmadan Roma ,.e civarr 
tırdığı halde Lukresin izine ra 
mamr::;;tı. 

Ragastamn Prinn eri bulma! 
gittikçe azalıyordu. 

Bu ıo.ekiz günii dehşetli bir ~ 
de geçirmiı;ıti. Bu sırada da R4 
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