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VENiZELOSA iNME iNDi 
seıanik divanıharbinin verdiği 
idanı kararı, 71 lik ihtiyarın sol 

tarafını tutmaz hale soktu 

Hayatı tehlikede! 
, Yunantstaoda idarei \ 
lörfi yakında kalkıyor 

:······················································E 
Marmarada · 

Ancak yere 200 metre kala para. 
§Ütünü açıp rekor kıran .Sovyet 

,.,,m·ec:nı 

Metreden kendini 

Atina, 8 - 1talyada bulunan 
Venizelosa inme indiği söylen -
mekte.dir. Bu hastahk hakkında 
şu malumat alınmıştır: 

Venize)os Giridden Averofla 
İtalyanlara sığındıktan sonra Na
poliye gitmiş ve memleketindeki 

! hadiseleri yakından takib etmek 
için oraya yerleşmişti. 

Atinadaki divanıharbler faali -
yete başladığı zaman 71 lik ihti · 

, yarın asabiyeti son dereceyi bul • 
1 muştu. Bir çok zabitlerin asker -

likten tardedlimesi, ve hapis ce .. 
zasma çarptırılması onda deriıı 

bir azab uyandırıyordu. 
(Devamı :? ncidc) 

Bir biletçi iki 
tramvay 

arasında an 
verdi 

Bu sabahki tilyler 
ürpertici facia 

Bu sabah saat yedide tramvay 
atan adam 1.. bi'etçilcrinden birinin ölümiyle 

Kendini 8,100 metre yükseklik-. neticelenen feci bir kaza olmuş . 
ten kaldırıp atan ve toprağa an· tur: 
cak iki yü?: metre kalınca paraşü - Galatada Sakızlar sokağında O· 

tünü açan adam! turan tramvay biletçilerinden E -
Toprağın ba~ döndürücü bir sad yedi buçukta Beşiktaş depo -

hızla aşağıya doğru çektiği bu a - sundan iş alacaktır. Esad yediye 
dam ahali en büyük bir heyecan on kala evinden çıkmış, tramvay 
ve k~rku ilt> kendisine bakarken, yoluna inmiıtir. Esadm indiği so -
gözlerini elindeki irtifa aletine kak, Galatada Doğru yolda Kapı -
dikmiş, sukut programını takip e - içi hamamının yanındaki sokaktır. 
diyordu. Alet iki yüz :rakamını Esad durak yerinden henüz kal -

(De,·amı •1 ünc;üdc) <De,·amı 2 incide) 

Danzig intihabatında 

bu sabah 
şiddetli bir 

zelzele oldu 
. . . . . . . . . 

Erdek, 8 ( Hususf ~ 

muhabirinzizden) - ~ 
Bu sabah halkı ye- ~ 
niden telaş ve heye- ; 
cana düşür en geni : 
bir zelzele olmuştur. • 
Zelzele saat beşi 8 
saniye geçe duyul
muş, oldukça şiddetli 
olmuştur. Maamafi~ 
hiçbir hasar yok
tur. 

•e ::: 

: Bu sabah şehrimizde de 

~ döniü elli üc geçe ve beşi 
i yirmi dört g~çe iki zelzele ol-

muştur. Fakat çok hafif ol
duğu için ancak uyanık olan
lar tarafından duyulmuştur. 
Cuma günü de gene hafif ol- • 
mak üzere beş zelzele kayd- ~ 
edilmiştir. S ························-.................... -......... . 

Bir polis memu
runu vurdular 
Dün lzmitte frci bir katil hadise· 

si olmu:;;tur. Taharri memurlarından 

Yel1bi istasyonda dururk<'n Zihni ad
lı bir sabıkalı birdenbire bıcakla üze· .. . 
rine hücum etmiş, Ye Vehbi aldığr ya. 
raların te~iri:rle ölmii~tür. Zihni de 

bu esnada Y<'lıbinin attığı kur~unlar· 
dan yaralanmrştıı·. 

Bulgaristanda 

Hitlerciler umduğu mu-ıKomünist tevkifatı 
ff k t

• k d Sofya, 8 (A.A) - Maliye me · va a ıye } . azanama } murlarm-:lankomünistRa-:lenkof'-
un ihtilasiyle alakadar olarak 

1 

m kanun dairesinde değiştirip, Dan· polis komünist hareketine men . Dıınçig, 8 (A . .A.) __ H:n·ns muha
birinden: 

Saylav seçiminin ilk neticesi 
dur: 

zig'in Almanyaya ıidaret<'n ilhakını sup başka bir çok tevkifat yap _ 
::.u· rahat~a hazırlıyabilmek i~in Nazile· E 1 ~ mıştır. zcüm e Mopr ismindeki 

rin, reylerin ü~te ikisine ihtiyaçlarr , 
Uluslararası kurumun Bulgar rer ,·ardr ... ,, 

.. ........................................................ merkez komitesi izasının hepsi .. 
Ulusal- ;:io!'iyalist 148,000 
Sos)al J)emolcral 
:Merkez Ktı tolik 
Komünist 
T Jusal Alman 

:19,000 
;:a.ooo 

8,000 
10,500 

,. 

Polon)a ~.7oo 
Bu rakkamlar ulu al !::losyali~tle

rin tahmin ettikleri gibi reylerin yüz
de 7:> ~ini değil, yiizde 60 şını aldılda· 
ı·ını göstermektedir • .i\tuhalrf ct nam
zetlerine kaı·sı bazı hiicumlar olmu~-

" tur. 
Pariı;:, S ( \. ~.) _ rn:::1 i11tihahatına 

kQ asen 'c :rnpılan azim propaganda
lara nazaran, Danzig intihabatınr, Pa· 
ris gazeteleri, yan muyaf fakiyet ve 
nn hmmet l!lftyıyorlar. 

Pcti Pariziycn diyor ki: , 
"Bu Nasyonal - ~o~yafünıin ilk j 

hHl\·affnkiyl'f"'1i7:1iğidir. 1'<'mel yasası· 

Bobi'nin 
yarışı 

! ni tevkif etmiştir. 

Çocuklar için 
resimli roman 
Yarın başlıyor 
Küçük okuyucularımız için 

. 
: 

yarından itibaren çok eğlen- • 
~ celi biı· roman neşrine başlı-
: yoruz. Bu roman müsabaka -
: 
: hdrr. Bu müsabakanın birinci-. 
: sine güzel bir fotoğraf maki-
i nesi hediye edeceğiz. • : ........ ~ ............................................. : 

Bu komitenin Parİsteki merke· 
zi büro ile olan muhaberalı müsa
dere edilmiştir. Bu muhaberattan 

anlaşıldığrr.a göre, Bulgar komi • 
tesinin pe~ fazla mali vesaiti var

dı ve son seneler zarfında Paris
ten yedi milyon leva muavenet 
görmüştür. 

HABER - "Mopr,, , merkezi 
Moskovada olan ( inkılapçılara 
yardım beynelmilel teşkiliitı) dır. 

Hapiste bulunan ihtilalcilere, mü
zayekaya düşen inkılapçılara nak· 
di muavenette bulunur. 

Kadın asker olabilirmi? 
"Bir çocuğun nasıl yetiştiğini 
bilen kadın, başka 1 arının 
çocuklarını öldütmiye asla 

raz• olamaz ,, 
ŞEHRiMiZE GELEN . BAYAN 

ŞLA YBER BOY LE CEV AB VERDi 
---~-......_ ____ _ 

Şehrimize gelen birlik kadınlarından bir grup .. 

18 Nisanda şehrimizde toplana- Uluslararası Kadmlar Birliği 
ca kolan Uluslar arası Kadmlaı- Başkanı Madam Adol Şrayber bir 
Birliği kongresine iştirak etmek gazetecinin (Kadın asker olabilir 

üzere muhtelif memleketlerin mü - mi?) sualine şu cevabı vcnni§tir : 
rahhasları glmeğe ba,lamıttır. " ...... Bir çocuğun nuıl yetittiği. 

Dün de T evere vapuriyle bazı ni bilen bir kadın, batkalarmın 
mürahhaslar gelmişlerdir. Şehri · çocuklarını öl~ürmeğe nasıl razı 0 • 

mize gelbiş olan mürahhaslardan lur?.,, 

iki tren 
20 den fazla 
yaralı var 

Tsinking, S (A.A.) ·- Man~uri CC· 

nup :;;imendiferi üzcıüdc bir askeri 
treniyle Mançuri neferleri nakl<>d<'n 
adi 1r<"n araı-;ında biı· çarpı~ma olmuı:> 
H' .Japon trenine hağh mühimmat 
yüklü bir rngonda infiliık rnku bul· 
lllU'.;itur. Otuz kadar nefer ölmü!';l n 
bir çok at .raralı \ardff. 

Kopcnhag, S (A.A.) - Fulnwn 
ada:o:ı cwnuhunda diin mühim hir tn·n 
kaza.sı olmuştur. Bir makinist ölmfü ... 
Ye ) irnıi kadar yolcu ağır surett"e 
.raralanmı~tır. j 

- Kardeşimden bir mektup aldım. 

kazası 

- Yahu, bu mektup a'eğil ki beyaz kağıt .. 
- Tabii' değil mi ya: Karde§imle dargınız.! Konufma)'ız.! 
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Venizelos' a ~ ~RU':. AD~Ki SiY ~s~ K~~!,ŞJK!-!~!::~B 
1 
ıraktaki isyan 

hareketi inm~aş!~~incide) Almanyanın esrarengiz 
yü~~~~0~"!:~~:.,u!:~7:~ 1si18hları bayat 1 nisan balığı mı Dokuz şart ileri 

sfirdtt 
diği haberini aldığı zaman büyük 

bir aıabi ~h~an geçirmiı, ve ~u AI manya n 1 n yeni 
buhran netıceaınde sol tarafına ın-
me imniıti. Silahları 

Bunun üzerine İtalyanın en ta - Dünkü nüsha-

Kimseden bir şey istediğimiz yok. 
Yalnız sulh içinde bırakılmamızı, ve 
sulh içinde sulh içi~ yaşamamızı isti
yoruz. Halbuki hudutlarımızın öte ta-

sinin f U parçasını tercüme ede • 
lim: 
Amerikalı muharrir Edwin L. 

lrakta bazı aıiretlerin isyan et 
tiklerini yazmıttık. Aldığ 
maHimata göre uyan kabin 
deiifDleai üzerine yabtmıttır. "Y 

nınnııt doktorları ikendiıini teadvi mızda, "Bitler ne- rafından silah şakırtıları geliyor. 
etmek için çağrdmıttır. Doktor - ı ye güveniyor?,, Sulh yolunda hakiki bir kuvvet unsu· 

Jamea diyor ki: 
' "Yeni 400.000 tonluk bir Alman 

bahriyesi İngilizler için yeni bir 
hesab yapmak mecburiyetini orta -
ya atacaktır. Hatta 1.250.000 

tonluk İngiliz bahriyesinin maba
da kafi gelemiyeceğini de tasav -
vur etmeleri mümkündür. Ve 
yakında yapmak üzere olduklarını 
ilin ettikleri 20 kruvazörden daha 
fazla yapmak da isteyebilirler. 

ni kabineyi Yasin Hatimi tetkil 
mittir. 

d ._ .... _ V 1 Serlevhasiyle, Al· ı k kal k · i te "k dil · larm ver iği ma1U1Data göre eni- ru o ara ma ıç n nsı e mış 
d manyarun müdafa· hir askeri kunet olarak bulunmamız 

Asiler isyana nihayet verm.ecl4.-. 
evvel 9 maddelik bir bey·an:naı ... 
netrederek hükumete dilekler· 
bildirmiılerdir. Bu 9 dilek ara 
ıında İngiliz hükiimetinin 1 
topraklarında yaptığı askeri b 
rargahlann kaldınlmaıı, ID1filt 

zelos ayni zamanıda ıkalbin en de asına tahsis edilen 
rahatuzdır. lbtiyann ölümden lazımdır.,, bir esraren(İZ ışık· 
kurtulması bir mucize sayılıyor. tan bahsetmiştik. Romanya hükumeti meclise yeni 

Atina, - Yeni intihabat ayın Bundan başka, evvelce de, yeni bir layiha vermiştir. Bu layiha mü-
19 zunda yapılacağına göre örfi keşfedilen seri atışh bir mitralyöze himmat ve silah siparişi için milli mü· 
idarenin de bu tarihte kalkması dair de tafsilat vermiştik. Ilu sabah dafaa vekaletine Çekoslovakyadaki 
lizım gelmekteCJir. Çünkü Yunan gelen haberler, bu keşifleri şöyle te· Skoda fabrikasıyle muka,·ele yapmak 

kid etmektedir: salilıiyetini vermektedir. 

ile olan anlapnanın, petrol itin' 
yeniden tetkiki, verailerin inci' • 
mesi, borçlarm ref'i, köylüye ara 
zi daiıtılmaıı, ecnebi memba! 
dan para alan gazetelerin kapa 
tdmuı, ve tek derecelei intibah 
ıulünün kabul edilmeai gibi macl 
deler vardır. 

kanunu esasisine göre örfi ida- Londra, 7 _ Daily Chronicle gaze· 
re bulunduğu müddetçe intihap tesinin haber verdiğine göre, son 15 
yapılamaz. yıl içinde, Alman teknisyenleri, biri· 

Diier taraftan dün pazar olma - birinden yaman, 5 yeni harp vasıtası 
•ma rağmen divanı harpler çalıt _ ·keşif veya icad etmişlerdir. 
makta devam etmiflerdir. Bir çok 1-M. Maks prllh tarafmdan l· 

cad olunarak (halgar ultra) adı veri· 
plıitler dinlenmit, ve selmeyen • len bir tüf ek mermisi.. Bu mermi, 
)erin zoda getirilmesi kararlqtı • 180 santim kalınlığında bir zırhı del· 
nlmıfbr. Venizelist olan Yuna - mek~dir. Bu mermilerden günde 480 
~ıtan Devlet Bankuı müdürünün bin tane yapılmaktadır. 
Cle vazifeaine nihayet verilmiqir. 2- içinde beş tane müteharrik si· 

lih ihtiva eden ve dakikada binlerle 
TOrklyeye sı{lınan 
Yunan zabitleri 
gıyaben muha
keme ediliyor 

Selinik, (J1uauai):- Perıembe 
günündenberi '.bqlayan ve ibusün 
tekrar devam edecek olan ikinci 
d~ Swes falmn 8 mcı 
topçu alayı kumaDdanı miralay 
Linardakis ve kaymakam Koçonis 
ve Lekanidis, binbqı Koçoamuçaı 
ve rütbeleri yüzbqı, birinci ve 
ikinci mülizim olmak üzere 42 
ihtilalci zabit muhakeme edilmek· 
tedir. 

Bunlar arasında: fırl(a erkinı 
harbiye heyetine :menaup zabitan 
ile, Türkiyeye iltica etmit olan ge
neral Anagnıutopuloı, miralay 

V etihOs, binbatı Zimbea, yüzba9t 
Merlaıryo ve Kalavroa, birinci .. 
mülizim Kolayiski, ikinci müli -
zim Martiniı de vardır. Firariler 
hakkında hüküm arya.1;en verile -
c~ktir. 

Atına divanı 
harpleri 

:Atina, (Huausi) -Divanı harp
te ,ahitlerin dinlenmesine devam 
ediımektedir. Efkirı unımiye, 

siyasi fırkalar rüesasını muhake • 
me edecek olan divaıiıharbin bir 
an evvel ite •baılaması arzusunu 
izhar etmektedir. Çünkü bu di • 
vanı lıarb, aon ihtilal patladığı 
günde~ aonra hareketleriyle tas -
vib ve daha evvel ıbu hususta f aa -

liyette bulunan1ann hakiki vazi • 
yetlerini meydana çıkaracaktır. 

mermi atacak olan müteharrik bir 
grup topu .. Bundan, .şimdiye kadar 
2,000 tane yapılmıştır. 

3 - Şiddetli patlayıcı mevad, bo· 
fucu gazler ve hastalık mikroplariyle 
dolu olup 320 kilometrelik bir saha 
dahilinde kabili sevk bulunan bir nevi 
fişek. 

4 - Kiskanç bir itina ile sırn 1ak
lanılan ve Fransaya ~ _airllnmez 
bir sed teşkil edecek oTan ''Z,, şuaı. 

Bu şua tesiri altında köprüler yı
kılmakta, toplar erimekte, tayyareler 
parçalanmakta, telsiz istasyonlan ile 
demiryolları, zırhlılar toz haline in· 
kilap etmektedir. 

5 -10 kilo ağırlığında ve dakika· 
da 600 mermi atan Strange makineli 
tüfeği .. 

Ayni gazeteye nazaran, otomobil· 
le cerrolunan ve dakikada 1,400 mer· 
mi atan başka bir mitralyöz daha yu· 
pılmaktadır. 

Bayat bir nisan 
balla• mı? 

• Deyli Kronikl gazetesinin yaz -
dığı, resmi telgrafların bildirdiği 
ve bütün İstanbul gazetelerinin 
bet sütunluk manıetlerle yazdığı 
Almanyanın harikulade sililıları
na dair, Beyoğlunda 1ktamlan 
çıkan Fransızca lıtant;ul gazeteıi 
"bayat bir Nisan .balığıdır!,, di -
yor. . 

ihtimal... F aJCat, biz ,ayni me -
aldeki yazıyı 5 Nisan tarihli bir 
Orta Avrupa,, gazetesinden tercü
me ederek dünkü nüshamıza yaz
mıttık. 

Franıızc.a lstant;ul gazetesi: 
"Mademki Z ıuaı gibi bir kuv

veti bulmutlar, ayrıca mitralyöze 
ne lüzuin var?,, demektedir. 

Yunan bahriye- "Hududumuzun 
sinde islahat öte tarafından 

Atina, '(Hususi) -Bahriye ne- Silah Şakırtı lan 
zareti malıafilinde söylendiğine geliyor,. 
ıöre hükGmet, donanmaya yalnız Romanya başvekili Tataresko bazı 
l>ir zırhlı kruvazör almağı dütün ~ vergilerin arttırılması münasebetiyle 
memekte, belki daha az masraflı verdiği bir nutukta şu sözleri söyle
bir takım tedbirlerle, donanmayt miştir: 

"- Biz sulha susamış bir milletiz. 
tahiye eylemek istemektedir. Tariht idea1imiz tahakkuk etmiştir. 

Bu t~birlerden biri, son za • ------------
manluda faal hizmete alman Kıl -
kıt_.. ... , .. .ar'atini tezyid için 
kazan1annı mazotla çalı,tırmak ve 
ıemlde eaaılı tamirat yaparak isti-

fade eylemektedir. 
Bunblrdan batka, tersanenin her 

türlü tamirata elveritli bir hale 
getirilmeai de diifünülmektedir. 

ıtalyanın planı 
yokmuş 

taliır. 

Roma, 8 (~. -
A) - Hariciye 
müatepn B. Su · 
viç, Mokka Della 
Kaminate'ye git -
mittir. B. Muıo -
lini geçen Cuma 
gününden beri o· 
rada bulunmak -

Alman istihJ;arat bürosunun 
bildirdiğine göre, Roma, Paris 
ve Londra arumda cereyan eden 
diplomasi faaliyetine rağmen, l -
talyan mahafilinde Roma'nın ne 
Parise ne de Londraya kat'i lıiç 
bir plln, llMDttfiW-i&ıwe n mtrle 
bulun~adığı temin edilm~ktedir. 

Almanya deniz
cilikte boy 
ölçüşüyor 

... --~ Almanya .. 
nın sili.hlan • 
ma itleri ara -
ıında bir deniz 
kuvveti meae • 
leıi var. Al • 
manya timdilk 
400.000 tonluk 

.:>ir deniz kuvveti 
elde bulundur -

mak istiyor .. Almanyanm Yenay 
muatıedesiyle deniz kuvveti ancak 
150.000 ton olmak gerekti. 

Fakat Almanya, ileride C:lalia 
büyük bir deniz kuvveti ortaya 
koYnıak niyetindedir. Önce ltal7a

Şimdi gelelim Amerikaya: A
merikanın deniz siyaseti, ton iti -
bariyle lngiltere ile müsavi olmak-
tır. 

lngiltere, Almanyanm .bahri in
faatma tekabül etmek üzere hah· 
riyeıine 400.000 ton ili ve etmeğe 
karar verecek oforaa, ayni ilive -
yi bizim de Amerikan bahriyesine 
yapmamız icab edecektir .. ,, 

Amerikalı muhanir, netice iti -
bariyle 1935 sonbaharında topla· 

nacak olan bahriye konf eramına 
Almanyanın da çağrılmasını teklif 
ediyor. 

Fransanın millet-
J.~ c~mıv~ne

moracaatı . 
Parls, 8 - ü· 

val, Almanyanın 

müahedeyi yırtması 
üzerine Berline tev
di ettiti notanın 

tafsilith ve tekid 
edici bir nüshasını 
da uluslar kurumu· 

na vermi~tır. Buna göre, Almanya, 
dünyanın bugünkü karışık halinden 
dolayı mes'uldür. Fransa, Almanya
nrn ulu.<Jlar kurumu kon~yinde tak
bihini istiyor. 

-0-

~atbuat kongresi 
hazırlıkları 

içişleri Bakanı dün akşam Ana 
la kJübünde matbuat umum mtid 
ile müşavirlerini toplıyarak matb 
kongresi etrafında konutmu§tar. T 
lantıda Gireson SayJavı ve Jstan 
Basın Kurumu Başkanı Tank Us 
bulunmuıtur. 

Rfizğôrlar sarayınııı 
veneerelerl 

. .,,., Dünyama .. Jiika koaap. ır 
distamn Jaypur şehrindeki •c.R: 
garlar aarayı,, dır. 65 milyon T 
lirasına mal olan ıarayda her tü 
lü iıtirahat ve eilence eahabı ol 
duiu gibi 3462 tane pencereıinİ 

her birisine aıılmıt ayrı ayn bir 
musiki ileti rüzgar eıtikçe en 
zel musiki nağmelerini çıkarın 

tadır •• 
Bu muıiki aletleri oto:natikti 

Rüzgarın iıtikamet ve ti:IJeti 
söre kendi kendine çalmaktadır. 

• Bi' biletçi 
tramvay arasında 

can verdi 
ya yetitmek istediği muhakkak '-- - - (Baştarafı 1 ncide) kun kapıaına yapışmıt, ayaklarııd 
görülüyor. İtalyanın timdiki deniz kan Eminönü- Bebek hattında it - basamağa koymuttur. Eıad b11 
kuvveti ·375.000 tondur .• in.ta ha. ·liyen bir tramvaya binmek iatemif, suretle tutunmaya çalıtırken Top .. 
linde bulunan gemileriyle beraber, -"'aıından koşnıu§tur • Otuz ya - hane cihetinden Ortaköy - Akaa • 
bu yekun 475.000 tona varacak • tmda ve biraz da tipııanca olan ray arabasının geldiğini göreme • 
tır Esad yüz metre sonra tramvaya mit, Eaadın en arka basamakı-
Almanyanın aonradan eriımek yetitmit, fakat gidit istikametine durduğunu Ortaköy • Aksaray ar~ 

iıtediii millet Frama o1acağı an - ıöre açık bulunan kapdarın cihe - baıının vatmanı da göremedijİ 
lqılıyor. Fransanm timdi tezgih- tine geçerse arabaya hitpamıya - için tramvay biletçiıi kartılıklı ti• 
ta bulunan 100.000 tonluk deniz cağını anlaml§tı. Bunun üzerine den arabalar araıında kalmıft 
imalatına 550.000 tonluk bugünkü sol tarafta kapalı bulunan romor- çarpıtmanın tesiriyle de yere dü • 

bahriyeıini ili ve edecek olursak, iiciiimiiiiiiiiiiiiiirin:iiiaiiiaiiiııiiiiıiiiiii: İia iiıwinıiiii!JJİİİaiiiii%:iiiiiil terek ezilmiştir. 
toptan . ton er. ransa • 650000 ed F Başmakale Biletçinin feryadı üzerine her 

iki araba da durmuf, Eıad araba " nın 650.000 tonuna eritmek Al -

hu·· ıasalarını lar araıından çıkarılmıf, hemell manyanın tuttuğu yoldur. bir otomobile konmuııa da bir-' 

1930 bahriye konferanamda in- bundan ·sonra sonra ölmü§tür. Kaza hakkınd• 
giltere için kolonileri de hesaba zabıta memurları tahkikata bati•" 
katılarak 1.250.000 tonluk ibir d • 
bahriye karar}a§MI§ Ve A°Jman aıma 
bahriyeıi hiç heıaba katılmamıt • 
b. 

Avrupada hadis olan bir vak'a• 
nm Amerikaya nasıl tesir edebile -
ceğine çok iyi bir miaal olan "Nev
york Times,, ıazeteai bat makale· . . 

4 U··ncu·· 
$ayfamızda 
okuyun 

ll!lııaııurlf nmnııuı--.--.--...ın 

mıtlardır. 

lhtlkarla milcadeJe 
Belediye ihtiklrla miicaMle...,,. 

için hile yapan esnafın isimlerini "'
zetelerle ilin etmeği kararlaştırntıtC'" 
Bu karar yakında tatbik edil•d' 
başlanacaktır. 
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'İ\enim q,ötüşüm: 
-.;~ 'W'~--- z::wwwı ~ -

r latbuat hürriyeti 
ve 

Kapitülasyonlar 
Ebuzziya zade, dünkü makale • 

sinde, uzun uzun dütünülmeie de. 
ğer bir meıeleden bahaetmit: 

Beyoilunda çıkan "Beyojtu,, 
ıazetesinin ıahibi Primi ltalyaya 
taalluk eden bir yazı yazıldı mı 
derhal ortaya atılıp müdafi keıi • 
liyor .... 

Filbskika, bunun •izli kapaklı 
oir yeri olnıua 1erekti: Primi, es
li len, Akıam ıazeteıinin Fran 

sızca nüshasını çıkarırdı.. O za· 
ınandanberi ahbaplığımız vardır • 
Fikirce an!atamamakla beraber , 
ken:liıini sevimli de bulurum; ah
babımdır .. 

Bu zat, ltalyan olduğunu, Mu • 
ıolini' ,,e adeta atk beslediğini 
gizleyememektedir. Hatta, sene· 

lerc yakasına, F aıist işareti taka · 
rak gezdi ... 

Et 
Fiyatları 
neden 

yüksel dl? 
Buna iki sebep 

gUslerlllyor 
Son üç gün içinde et fiyatları 

tayanı dikkat derecede yüksel -
mittir. Bu yükaelit kiloda 20 ku· 
ruıa kadar olmuftur. Daha üç 
gün evvel vasati olarak 40 - 45 
kuruta satılan koyun etinin buıün 
kilosu 60 kunıta çıkmıttır. 

Dün bir muharririmizin mezba • 
haya kadar giderek yaptıiı tahki • 
kata nazaran bu yükselitin ba9hca 
iki sebebi vardır. Birinciıi kur -
ban baYTammdan aonra tehirde 
normalin fevkinde bir .tok hasıl 

Ve itte, bugün, Türkiyede bir olduğundan lstanbula kasaplık 
gazetede fikirlerini netretmekte · 1 hayvan gönderen mmtakalar daha 
dir. ihtiyatlı davranmaia bqlamıtlar-

Etsin varsın.. d ır. 
Eğer elimde iktidar olsaydı, ikincisi her aene olduiu ıibi lstan· 

Primi'nin bu yaptığına maddeten, bula kıtın kasaplık hayvan ıön • 
manen mini olmağa kalkıtmaz • deren Şark viliyetleri ihracatı a ~ 
dmı .. Zira, Türkiyede, Fatist ola· zaltnııtlar ve buna mukabil ıarb 
rak tanınan bir yerli ecnebinin viliyederi henüz tami bir tekilde 
propağandaaı tesirinde kalacak sevkiyata batlamamıt1ardır. 
pek mahdud zümre bulunacaiı • itte bu iki aebeb lstanbuldaki 

Barbaros 
Hayreddin 

Bu büyük 
denizcimizin 

türbesi 

Gülce mal 
Vapuru 
satışa 

çıkarılıcak 

Fakat bir lhtllAlın 
halli IAzım 

meydana Vapurculuk Şirketi Ökonomi 
Bakanlığına müracaat ederek her 

ÇlkarıhyOf teyden evvel Deniz Yolları ile ıir-
Belediye büyük Türk denizcisi ket arasında tonaj nisbetinin tam 

Barbarosun mezarını meydana çıkar- bir tekilde teabitiyle tonajı muha· 
mdk için /Jeşiklaştaki Barbaros tür- faza için iki idarenin de Haliçte 
besinin etrafını yıkmağa ı•e mezarla- bağlı tuttukları gemilerin çürü. 
n kaldırmağa baılamak üzeredir. • . • 

Bir muharririmizin aldkadarlarla mekten kurtarılmasını 11temıttır • 
yaptığı temasa göre Barbaroaun mc· 

1 
Aldığımız malumata göre bakan

zarı etrafındaki temizlik şu şekilde hk bu müracaatı iyi bir tekilde 
olacaktır: ıtlezarın etrafındaki Ha- kartılamıı ve bu iti bir tekli halle 
ıan I'aşa veresesinc alt dü~kdnlar bağlamak için tetkikat yapmağa 
kaldınlacaktır. Bu meyanda ıstlpdat 
der:ırinin meıhur ıiması Beşiktaı mu· baılamııtrr. 
halın "yedi seki:: Hasan Paşa., mn Vapurculuk Şirketi Denizyol • 
mezarı ve diğer mezarlar da bu arada ları ile arasındaki tonaj niıbetini 
kaldırılarak diğer bir mahalle nakle- muhafaza etmek için ıekiz vapuru 
dUecektlr. Bu mezarlık bir park hali· H l' t bawl tut kt d B n 
M konulacak ve yalnız Barbaroı a ıç e g 1 ma a ır · u. • 
Bayrettinle soy ilifiği olanlann nıe- lar; (Anadolu), (Samıun), (Mıl • 
zarları bırakılacaktır. Bu arada Be· .fet), (Bülend), (Kaplan), (Kır· 
ıiktQf Kaymakamlığı kö,eılne tna- lanııç), (Yeni dünya), ve (Cidal) 
dilf eden ,ekerci ve kunduracı dik· vapurlandır. 
kdnlarımn, türbenin sahU clhetlne 
dilfen çatal kaıık fabrikmımn kaldı
rılarak ml!zarın denizden görünilr bir 
,ekle konulması mukarrerdir. 

Bu va;>urlar Deniz yollarına 
kartı her an ıefere hazır göıteril • 
mek için Haliçte tutulmaktadır. nı dütünürdüm.. stoku azaltmıt ve fiyatlann yük • 

Bizim hükiimet de böyle dütü . selmesnie kifi ıelmiftir. 
Büyük harpten evvel denizden gli

~n bllgilk denizcinin ml!zarını dil· 
dlJk w bayrakla ıeldmlamak, gerek 

ByUp camllnln kapısı Tilrk gerek ecnebi gemiler armında 
nüyor, ıüphesiz .. 

Zira, Beycğlunda bize yabancı 
' ·· §Ünce!er netreden gazete, yalnız 
r imi'n~ki değildir. 

o 

Yoksa çoğunun ite yara?" tarafı 
yoktur. Buna mukabil eğer tonaj 
iti halledilae Deniz yolları da 

batta Gülcemal olduğu halde dört 
büyük ve üç küçük vapurunu der • 
hal satılığa çıkaracaktır. 

, Fra.usız
1

arm, Almanların da ıa· 
--..alc.'IAIR

0 oWuiuu ı.mn.. 
• • • • • • • 

tehlikede blr teanWl halindeydi. o vakitler, 
Eyüp ~amiinin arka kapısı üze. luıttd harp senelerinde bUe Barbaro

rinde bir müddettenberi görülen ıun ml!zarında ölümünün yıldönll· 
milnde ihtilaller yapılırdı. 

çatlak aon zelzelede büyük Ye boy· •----...,,,..------- Şimdilik, herkes bildiii halde, 
bu kartılıklı komedya dnam etti· 
li için bu Yapurlar ıu üzerinde çil· 
rümeie terkedilmit nziyettedir. 

s 
1

1le uac,1le "°' -- ~,,_.., ~'-'~ 

Tarihte en büyük 
şaklabanlık! 

Tarihte en büyük ıaklabanhk 
Rusların çariçesi ikinci Katerina .. 
ya oynanmıttrr. Çariçe 1787 yı -
lında yeni topraklarını görmek 
için Dinyeper ırmağından ataiıya 
doiru bir ıeyahata ç.ıkmıtlı· Bu 
toprakların çoraklık ve çıplaklı • 
lığını hükümdara göstermemek 
iç.in nazırlar ırmaiın iki yalısına 
da zengin ıehirlerle çiftlikler kur
mut!ardrr. 

Bu kasabalarla çiftlikler tatıla -
cak kadar büyük bezler üstüne 
resim olarak çizilmit ve oralara 
gerilmiıti. Öyle ki uzaktan bakan 
bir yolcu bunları sahici aanıyor • 
du. 

Sonra da öteden beriden devf İ· 
rilmit insanlar kraliçenin gemisin
den evvel yola çıkardan gemilerle 
buralara gönderilerek, insan kala • 
bahğı teşkil etmitlerdir. 

Yalnız insan değil, ayni zaman
da öküz, inek ve keçilerde burala
ra dağıtılmıt ve hükümdarın ala· 
yı geçtikte:n sonra gene hep top -
)anarak geceliyin daha ilerilere 
göndermiıtir. Bu it tam 3200 
kilometre uzunluğundaki bir yol • 
culuk boyunca yapılarak safdil 
çariçenin gözleri boyanmıştır. , 

• 
20 mllyon bls'kletll 

lnıilterede kazaların önüne ıeç.. 
mek için timdi bisikletlerin bazı 
aokaklardan geçmeıi menedile -
cektir. 

Uzun zamandanberi, Londra -
da, lnıiltere nakliyat nazırlığı 
yaya halk için bir çok tedbirler al-
dı. 1 

Şimdi sıra bisikletlere ıelp.ıiı • 
tir. 

1928 aeneaine niabetle buıün bi· 
ıildetlilerin yollarda uğradığı ka
zalar yüzde yüz artmııtır. 

Asıl burada ifaret etmek iste · 
di:im, tudur: 
Ecn~biler, acaba niçin Türkiye

Je ille Türk hükUmetinin tesirin · 

de matbuat vardır sanırlar da 
herkesin yazdığını kendi ıahsi 
fikridir telikki etmek istemezler 1 

&!an baya hil' 7&nk teklini a1mıı • 
br. EYkaf mimarlan 80ll saman
larda buraya üç defa cam koy· 
mutlardır. Çatlafm büyüyüp bü • 
yümediğini anlamak için konulan 
bu camhum üçü de çatlamııtır. 

Bundan da kemerin tehlikesi ıit • 
tikçe artmakta olduiu anlqılmıt· 
tır. Evkaf burasını bir &n enel 
v~ esaslı tekiıcle tamir ettirmezse 
bu güzel eser yazık olacaktır. 

DBvU9tUler 0 Bu:ıun halli için, iki çare gör • 
Balatta Ayan caddesini süpü • Şehir Meclisi mektedirler: 

Türkiyede, matbuatın hükiimete 
bağlı bulunmak mecburiyetinde 
olmadığını sade tu kenditerinin 
çıkardıkları gazeteler ıöatermez 
mi? Her halde, matbuatm premib 
itibariyle yalnız kendileri itin 
serbest olabileceğini ummamalıdır 
lar ! "Uhudu atika,, devrinde de • 

ğiliz .. 
(Vl·NO) 

Iran hastahanesi 
kapandı 

Sultanahmetteki lran hastahane· 
ıi '-at huauai sebeplerden dolayı 
kaP&nmlftır. Kültür müdürlüiü 
hastahane binaaını satın alarak bu· 
J'ada bir leyli okul açmalı düıün· 
mektedir. 

Muallimler toplanıyor 
l1tanbul Muallimler Birliği bu· 

gün saat on altıda Halkevi salo • 
nunda toplanacaktır. 

Bu toplantıda kidem ve maaş 
tahsisatının tekrar verilmesi için 
yapılan teşebbüs!erden alına?.ne • 
ticeler tetkik edilecek ve yenı ıda • 
re heyeti seçilecktir. 

---0-

Rahçıvan mektebi 
açılıyor 

Büyükderedeki fidanlıkta ya • 
ı: 1makat olan Bahçivan Mektebi 
o'numın in,ası Mtmiıtir. Yakın· 
da açılına merasimi yapıla~r · 
Burada bahçıvan yetittirilecektir · 

ren Mehmed ile Hüaeyin bir ıü • Şehir Meclisi buıün ıaat on Birincisi, bisikletin geçeceği yol-
pürıe yüzünden kavra etmiıler, dörtte toplanarak 933 bütçesi kat'ı la.rı tekemmül ettirmek, ikincisi; 
Hüaeyin Mehmedi dövmüıtür. besabatının tetkikine devam ede • bazı yollardan bisikletleri ıeçir -
UtUrUkt;U yakalandı cektir. memek. 

Şehrimize Sovyet 
san'atkArları geliyor 

Moskova sana't heyeti reisi 

Zeyrek caddeıinde Emirler ha · I============== · lngilterede bisiklete binenlerin 
nmın birodaamda oturan Erzurum ev on dört bin liraya sigortalı ol· sayıaı pek çoktur. Bütün lngilte. 
lu lbrabim üfürükçülük yaparak duiu ıibi eıyaları da bet bin li • rede 20.000.000 bisikletli bulımu • 
Cibalic:le aakin Eminenin altı lira. raya siıortabdır. Yanıın hakkın · yor. 
sını dolandırmıt, yakalanmııtır. da zabıta tahkikat yapmaktadır. 
Yangın Su ahrken 

Dün ıece saat onda Kuzıuncuk· Takaimde Nane aokaimda 12 
ta lcadiye caddesinde 133 numa. numarada oturan Nobar ıu almak 
ralı büyük evin üst kat tavanla. Jiizünden Saka Hüaeyin ile kavga 
rmdan yanpn çıkmıt, itfaiye ıe • etmiftir. Hüaeyin Nobarı dövmüt· 
linciye kadar üıt kat tamamen tür. 

iç ticaret mDdDrtl 
iç Ticaret Umum müdürü lıma· 

il Hakkı tehrimize ıelmiıtir. lı -
mail HakJr1 burada Ökonomi Ba • 
kanı ve beraberindeki mütehassıs· 

Stronberı buıün tehrimize ıele • 
cek ve alqam treniyle Ankaraya 
gidecektir. Bir kaç sün aoma da 
kadın ve erkeklerden mürekkeb 
bir Sovyet tan'atkirları heyeti lı· 
tanbula ıelecektir. San'atkirlar 
ıehrimizde ye Ankarada bir kaç 
teımil •ereceklerdir. San'atklr • 
lar arasında Sovyet elçiıi Karaba
nın zeyceıi de bulunmaktadır. 

yandıiı ıibi alt kat da kısmen yan· Tat atarken lar heyeti tarafından yapılacak 
mqtır. Feriköyde oturan Veli otlu Hı· tetkiklere ittirak edecetkir. 

Avram, Sümbül, Evliya isminde zırm batına Kamberin otlu izzet 
üç kitinin sahih bulwıduklan bu laf atarak yaralamııtır. 

f • 
ŞEHRiN DERDLERİ 

Yemlşde bir mikrop yuvası 
Yemişte tüccar Kemal Alemdar diyor ki: 
"- Yemlfte Değirmen sokağında cami yanında bir 

hald vardır. Tütün Gümrüğünden tutun da .lfleyvahoşa 
kadar herke• buraya gelir. Fakat hergün binlerce Ai· 
şinin girip çıktığı bu yer, fcvkaldde berbat r:ıc pistir. 
Tüccarlar bir olup para topladık. Duvar falan ördür· 
dük. Fakat gene fayda ı•ernıedi. Hele gazın burası o 
derece kokar ki dükkanda oturmak kabU olamaz. Bir 
çok defa belediyeye şikayet ettik. Buraya asri bir ltald 
yaptırılmaaı için yalvardık bir netice çıkmadı. 

Bu haldnın ayni zamanda halk lçln de çok zaran o
luyor. Yazın toprağa kanf'DI ve kuruyan pialikler ufak 
bir rüzgarla hemen havalanıyor. Ondan ıonra nefeı a
labUiraeniz alın... 

Zeytin tUccarlanndan Yahya da ayni şeyden şikayet 
ediyor: 

.. _ Nmıl dlgeglm1 TarU edUeml!ı ki. Pigaaanu& en 
işlek gerinde olan bu püllk, bu mikrop gıwaıı blltiln bu 
civardaki eınalın De tliccarlann bafuıa bir belddı.r. B_u· 
raya ııapılat!ak aari hald Mrhalde Sultanahmeddekın· 
den daha lüzumluydu. PiaUlder kıfın fQllUlr, 11azın toz 
halinde bülün gelip geçıenlerin re bvrada çallfanlann 

1ıhhatinl tehdit ediyor. Çok fena, çok fena.. Uıtelik bir 
de su derdi var. Eğer dükkanınızda, yahut ahbabınızın 
dükkanında terkos bulunmazsa hüldnın yanında bir ku· 
ııu var. Suyu bu ku!Judan tedarik etmek mecburiyetinde· 
siniz. J'e nitekim yüzlerce esnaf bu suyu kullanıyor. 

Pisliğinden, berbatlığından binlerce kişinin şikayet 
ettiği bu halanın iki metre ötesindeki kuyunun temiz 
ve .,likropsrız kalmasına imkan var mı? Şelırin sıhhat 
işleriyle alôkadar makamları buna naaıl göz yumabUi· 
yorlar? Hayret ediyorum. Bu derdin ne kadar bilgilk 
olduğu anlatılmakla bitmez. Eğer ılze on anlattunsa 
ılz yilz gazın da bari göze lllpln." 

Gene bu civarda ticaret yapan Hilmi, Muhtar Ta· 
lat, Hasan, Dimitri, Adem, Vasfi de bir ağızdan ' ayni 
halden dehşetli surette şikayet ediyorlar. Fakat hail· 
nın manzarası da bunlann şiklyetlerine kat kat hak 
verdirecek bir şekildedir. 

Belediyenin, bilhassa İstanbul Sıhhat MtldDrlOttı· 
nün şiddetle nazan dikkatini celhederiz. Biran evvel 
buraya halkın ihtiyacına uygun asri bir hala yaptı.,). 
malı, ve mikrop yavuı olan kuyu kapatılmahdrr. 

-0--

Mahkt\m olan 
erolncller 

Arnavutköy sırtlarında eroin 
fabrikası itletmek ve eroin aat· 
maktan ıuçlu Emil Kapanos ve ar

kadatları hakkında sekizinci ihti • 
aa. mahkemesi kararım vermittir. 

Emil Kapanoı bir yıl hapse ve 
1106 lira para cezasına, arkadat • 

larından Ziya on ay hapse ve 
921 lira para cezasına, Haydarı 

bet seue hapse ve 460 lira pP.ro. ce
zasına mahkum edilmitlerdir. 

Avcıların toplantısı 
Avcılar Cemiyetinden: lıtan • 

bul Avcılar Kurumu senelik top • 
Jantııı ve idare heyeti seçimini 12 
Niaan cuma günü aaat 7 de (Şitli 
Bomonti caddesinde ld~l lvkon -
tası) ibtündeki merkezdi! yapa • 
caktır. Kı..'TUma bağlı bulunan ar
kada9lar- gelmelerini dileriz. 

# 
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8.100 metred~~ Sabah Gazeteleri ı~~~~~~~~~~-~ 

d• . • t d ' ne diyorlar? : Esir Kadın kell illi 8 80 8 8filee "Yakında bir harb 1 

------ tehlikesi var mı?,, J 

Paraşütünü ancak toprağa 200 
metre yaklaşınca açtı 

(Baflaralı 1 ndde) 
göıterince, bir düğmeye bub. 
?arqüt açılarak zaferi müjdeledi. 

* $ • 

Altimetre yani yübekliği ıöa · 

Ruılar bir harp takdirinde 
dütman hatlan gerilerine böyle 
paratüt vasrtaıile askeri kıt'alar 

indirebileceklerini hesap etmek -
tedirler. 

teren saat 8, 100 metreyi ıösteri • . . . • • • • . • • • 
yor. Atağıdaki topraklar belirıiz 

bir gölge gibi. Sovyetlerin meıhur 
paratütçüsü kendini timdiye ka -
dar yüz defa botluğa a.tmıftır. 

Ancak bu atı9larm hiç biriıinde 
bu kadar tehlikeliıini yapmamıt • 
tır. Titremiyor yüzünde bir kıl bi· 
le depretmiyor .• Sanki adi bir it 
vapacakmıı ! .. 
Aıağıda binlerce kiti korku ve 

heyecanla bekletiyor. Çünkü bu· 
ıün Jevdokimov kapalı DarafÜt· 
le atlama rekorunu kıracaktır. Pa
rqutünü toprağa ancak iki yüz 
metre kalınca açacaktır. Ataiıda 
binlerce kifi çılgm gibi bainfıp 
tepinirke;ı Jevdokimov hep sakin· 
dir. Toprak onu öldürücü bir kuv
vetle kendjne çekiyor. Bir kaç sa· 
niyede bin metre düşüyor ve bun • 
dan daha az bir zamanda bin 
metre daha iniyor .. 6100 derken 
5100, gözJ1:r kapanıp açtlmcıya 

bdar 4100 de itte 3100 e vardı! 

Şimdi 2100 de .•• 
Jevdok:rnov hiç i~t!fini bozmu

yor koluJla bilezikli bir saat gibi 
geçirilm\§ Altimetreye bakıyor .. 
400, 300 ve 200 metre! 

Para§Üt, zafer teranesini an · 
dıran bir c,.• çıkararak fevkalade 
aüzel bir c İ!rek gibi açdıyur. iple
rin ucuna bağlı olan adam gözlere 
hot görünen bir vücut ahengiyle 
müvazeney; bulmaja uğrqıyor. 

Jevdokimov bir damör hllfifliği i· 
le ı!yaklarm yere baab. Böylece 
dünya rekfltU ela kırılmıt oldu. 

Bir kaç gün sonra bu mefhur 
parqütçü. hir çok ralôpl!'ı-e kartı 
çıkarak kendi rekorunu ds kırma· 
ğa uğra§acakbr. Bu münuebetle 
Sovyet RU'yada muazzam tenlik · 
ler tertip edilecek ve tayyuecilik
le, paraşüt~ülük için propaganda
'u yapılacnktır. 

Sovyet Rusyada tayyareden pa
ra§ütle atlamıt olanların aayıları 

binleri geçmektedir. mr çok tehir

8100 .~.:.treden atJama'<, ve pa· 
rqütü ancak yere 200 metre kala 
açmak nedir biliyor musunuz? 

Bu, Bey~zıt kulesinin yüz misli 
irtif aından atlamak ve yere ancak 
Beyazıt kulesinin iki buçuk misli 
kala para~ütü açmaktır. 

Par~§Ütç.ünün ne derece ba§ -
döndüriicü bir hızla yere vardığı
nı anlatmak için de a,ağıdaki ra
kamlara bekmak kafidir: 

Paratütçü paratutünü açıncıya 
kadar, yani 8100 metreden atla · 
yıp yere 200 metre kahncıya ka -
dar ancak 40 ıaniye gibi gayet az 
bir zaman geçmittir. Bu noktaya 
kadar geldiği zaman paraıütçü • 
nün ıürati saniyede 350 metre idi. 
Yani bir s<:ıniyede Beyazrt kulesi
nin dört m'ıli irtif aından dütü · 
yordu. Eğ~r paraıütçü daha ya • 
nm saniye tereddüt ebeydi, düğ
meie basmakta göz yumup açın · 
cıya kadar geç kalsaydı saniyede 
350 metre ıibi ha, döndürücü 
müthif bir süratle yere ;arpacak 
ve tuzla bl•Z olacaktı. 

Gece 4500 
metreden atlayış 
Moakova, 7 (AA .• ) -Paratüt

çü Zabelin, uzun mesafeli bir gece 
atlama rekoru kırmıttır. Zabelin, 
tayyare 4500 metre yübekliğinde 
iken tayyareden atlamı§ ve para. 
9ütü açmadan 3600 metreyi 66 ıa
ııiye 5--10 da katetm;§tir. 

Stadyom 
kapısında 
350 yarahl 

Arlık Taksim 
stadyomundan 

şlkAyet etmlyellm ı 
lerin park '\le bahçelerine yerletti· Glukov, 7 (A.A.) - Bir fut
rilmit huıvı1 kulelerden pMatütle bol maçı aeyretmek üzere Hamp
atlıyanlann aayııı 300,000 den dom ıtadyomuna girmeğe çabıan 
fazladır. Bu kuleler !İmdl Rusla. ahaliden 350 kiti yaralanmıf veya 
rın en büyük eğlencesi olmu9tur. berelenmittir. 

Mütah?l&aıı ve yılmaz parqüt - 30.000 kiti itçeriye girmek fır-
çülerin ıayısı da Rusyada günden satını bulamamıılardır. Zabıta 
güne çoğalmaktadır. Bundan ev • müdahaleye mecbur olmuttur. 

vel de Evı ... yev adlı tayyareci ken· G l'lıı ı·. kd 
dini 7092 ::netreden atmq ve top. um r'-1 e 
rafa ancaİl 150 metre kal' para· I ) I U , ti k 

··t·· ·· b ş er n s r a e çı a-,u UDU açmJf . 
Kadınların rekoru da Nina rılması temin ediliyor 

Kamniyevı adlı, 20 yqınd,, genç Ankara, 8 (Telefonla) - latan. 
bir kızdadır. Bu kız geçen yaz bul gümrük it1erini tanzim etmek 
tayyare ile 3000 metreye çıkmıf, üzere yeni bir to.limatname hazır • 
kendini bu yük.eklikten qajıya lanmııtır. Bu yeni talimatnameye 
bırakmıt v~ parqütünü toprağa gümrüklerde manifesto, muayen:'!, 
ancak 300 metre kala açmıftı. ambar, muhaaebe, muafiyet, mu· 

Beden kültürü enstitüsünde ta· amele, tetkik, hukuk ve icra, leva· 
lebe olan bu kız toprağa iner in· zmı, yazı olmak üzere on bir aerviıs 
mez ga-ıei-dlere demifti ki: buhınacaktır. 

- Atlamaktan hiç te korkum İstanbul gümrüklerinde timdi 
yok. it bir kere atlamakta artık çalıtımıkta olan memurlar ka.bili • 
ondan sonra yüksekliğin biçe· yetleri itibariyle bu ıervialere tak· 
bemniİyeti kalmıyor. Hem bunun aim olunacaklardır. Yeni memur 
~ &1r t.t.Hkesini ıöremiyonmıl almmağa ihtiyac basıl olmıyacak. 
Jd •• Paratütü biraz ıeç açmak İ§İ t'rr. Bu talimatname ile gümrük 
de sadece bir apor bir de alqkan-1 muamelelerinin azaltılması, be -
hk meaeleıidir. yaıuıameteıin uzun muamelelere 

KURUN -Asım Us bugün yazmıf 1 
olduğu yanda dünya barııırun uhli· 
kede olup olm«dığuu t.etkik edi11or. 1 

................................ = 
Nakfeden: i 
< va - na > i . ................................. 

ff ABER' in 
tefrikası 

ltalyadan sonra Fransanua akerkri· Sorduğu aualin aeheb ve mana· ı - Çabuk .. • dedi.· Oıüyo' 
ni scfe~_ber etmekte ve 1lman hudu· •ım, tam olarak, kendi de bilmi • Aydınlık odaya girdiler .. 
duna gond~~me!:t~ ol~ugu~ y~zdık· yordu... Kamile, tuvalet odaaından, Jco 
!.anad ve bugui nku kıı.gasık vazıgld ~tin ne "-Niçin beni aldattın!.,, mı de- ıarak yatak odasına geçti. 
" ar gerg n ve arqı o ugunu an· k . . d 1 • I ki . A 1 .. 
tattıktan ıonra acaba gakuılarda bir me ıslıyor u · · fi ar, temız, parlak lake er 
harp tehlikesi olup olmıgacağını a-( Yoksa: zerinden süzülüyordu. 

" N" . . ff . ? "? M t "d 1 l L .. raştmyor. NeUcede her milletin harp - ı~ın ıenı a ettım .. ,, mı.. aaa.ar, gerı on ar, örtü er,.,.... 
mes'uliyctini üstüne almasından - Yoksa: lrlar ..... 
k-Or~i'!"ğu lçin __ Ycıkuıda_ bir. h"!p tehli· "- Bu iUhi ıükun ve ıükut an· Kamile, penyuarını çözdü, Y• 
kesının baş gostermesıne ihtımal f1«!r· larınclan1 ıonra nirin daha ileri ta~ t ld LA b ·· d ·· dii 
miyor. Bununla beraber thvamlı bir r- "'3' ga a 1 1•• am ayı son ur . 
barışuı da olamıgacağını söylügor. gitmek ihtiyacını duyuyoruz?.,, • Yatak soğuktu .. Vahid, geçık• 

CÜJJHURIYET - Yunus Nadt mu?. yordu .... 
gümrüklerde zati eş11adan da gümrük Vahid, cevab vermedi ve ıual de Erkek her dakikayı, ayrı a 
vergisi alınma.sını r f evkalôde yanlıf · ıormadı.. hiuediyordu .. 
bir hareket olduğunu söylüyor. Bu· Bunun tehlikeli bir it olacağı • Odanın aamimi havası, dorııı 
nun biran evvel düzeltümesini temen· l d 

. di ıt'akal . -.:L- ı:--'- d m an ıyor u. zün üzerindeki heyecanlandırı 
nı e yor. ır.ı enın nuıu.ge uıuc: e • 
son dakikada gelen bir emirk bunun Merdıven haaa.makları çıtırdı • küçük elbiae .. Arjantin ayakkaP 
önüne geçildiğini memnuniyetle kt111· yordu.. lar, çoraplar, mayolar... Bunlar 
dediyor. Geriye, ıeldikleri kapılara doğ- hepıi .... 

MiLLiYET- Btlfmaluıle.i goktur. nı baktılar: Atk, bw'alarmı fethet- Sonra, bu koku ... 
ZAMAN -Zaman imzalı yan har mifti ••. Atk ilerleyordu. Bu temizlik, kadınlık ve lava 

bin ne vaki.t patlak verebUec.Jl-ı a. v.:.-·1 · · · -'~· t k k l ,.._,.,.. 1MUUI e ıçını çauı.. a o u arı ...• 
raıtınyor. Evt:Jeld 11on günlerthld 1ui- MerdiYen üzerinde bir camekan "- Bu kadının bu güzel muh' • 
dlllelerin Avrupanm harp etmediğini, d ni bozmaktansa, çekilip gitseydi 
ve harpten kaçındığım illpat ettiğfnl var ı .. 
söylüyor, ve yazı fU ~kilde bitlgor: BUJ'&dan yıldızlı gecenin karan- daha iyi ederdim.,, 

"lngilterenin •ulhü idame etmek la- bit ıüzülüyordu.. Hali o fikrin zehunuydu: 
temeai de hakiki mdhperverlilfnden Matmazel Jackaon, Vahidi gör- "Yarın bütün bunlara bir niha 
midir, yok3a Almanların. da .aUdhlan· dü ••. Yükaek boyu ile, Kimilenin yet versem ..• ,. 
maaına büe bUe milaaade, hattd belki --~ h ec1· Bu gece, alelade bir macerad~ 
gizliden gizliye bunu üıvik mretlgk, .Jaaauua, onu imaye ıyormuı 
bugün ADrupadald Franaız luVdmiye- vaziyeti vardı. daha yük.ek bir mahiyette obna • 
ti siyaaiyeslnl kırmak arZU11undan mı Mtil'ebbiye, yavq yavq, büyük hdır. Hayalının son muvaffakı 
Ueri geliyor? bir itina ile kapıyı kapadı.. yeti ... Son ıevi~li gece.i... Zir 

Bu çapraflk l!e nazik ıuale de dol- Gürültüaüzce yürüyorlardı. bundan sonraki feci bir akibet o 
rusu açıktan a~a ot!MJ1 ~ek bf.. Baaamaklar çıtırdadığı vakit , lacaktır ... 
zim ifimlze gelmez. Onun cevabını da Kimile dedi ki: Soğuk yatajı içinde, Ki.mil 
Fransız dosUarınuz kendflm dllfll· A--- d!1_1 __ ı T d aabıraızlandığmdan dolayı utanı~ 
n.üp gene kendUeri Dersinler. Çünkil - .l"UU4Ua, uuw.t • urğ u uyan· 

d ---'- l"" yordu .. Bir ıonauzlulc, onu Vahi muele bizden çok ziyade onlar için ırm1UD&K azmı ••• • 
ha'liaft blr mneletllr.,. v .. VMW. --.ıloaln omıızunu den ayırayotau. 
AKŞAM~ A~ 6ilglln tloktpr •ıkmıftı ... • 

Fakaçellinin hayatından bahsediyor. GeM Kamile: ongre Bütün hayatı müddetince fakirler i· _ Oflumuz, eenin e.ki odanda 
çin çalıımıı olan bu büyük doktoru llerispor • Bozkurt klübu 11 

4 / 935 ıünlemecinde ıaat 20 d 
ıenelik kongresini yapacağınd 

bütün üyelerin bu toplantıya gel 
meleri gerektir. 

büyük bir hürmetle tuUflOT. yatıyor •.• • 
SONPOSTA - Bir Yıldız inualı Soma, S111111Ufhı. •• 

gazı ban diplomasız Rum ve Ermenl Tursuchm mncudiyeti, heye 
minıarlaruı küpik iddiası altında çir· canlanmaama mini oluyordu. 
kln binalar yaptığından ~ikdyet edi· Vahid de, çocuğu uyandırma -
yor. Ve bunlann menedil~aini ten;. mak için, bU,ük bir dikkat ıarfe -
siye ~yor. diyordu .. Pek yavaı yürüyordu • 

ldare heyeti 

Kalp gllmUş. para 
yapanlar 

Gümü§ liraların sahtelerini pka· 
rarak piyasaya sürmekle suçlu olan 
beş kişi hakkındaki karar dün Alır 

ceza mahkemesinde verilmi~tir. Maz. 
nunlardan Hakkı iiç sene hapse "e 
bin lira para Cau'I öclemefe, Hacı 
l\fehmed yap noktumdan ce7.8SI a· 
zaltılıp iki buçuk &:ne hapse ve 833 
lira para cezası ödemeğe mahk6m 
olmuşlardır. CeJAl, kahveci Hamdi Ye 
Mehmed beraet etmişlerdir. 

-0--

Dütünüyordu. T eodor Vafiadis 
"-Oilumm .. Oğlumuz ..• ,, 
Ve, hiç bir fey ifade etmeyen bu 

Zemberek Fabrikası 

aöz'ler, yüreğini hızlı hızlı çarpı -
yordu ... 

Kim ilenin tim dilik bütün emeli, mıı gramofon 
bir an evvel odaya varmaktı.. saat zembe 
Utandmcı bayyaller onu takib ıabyor. Kil 

ediyordu •. Şimdi artık, Vahidin, 
140 kuruş!ur. Bu çeliği~ Is karuiyle birlikte, bütün manevi . 
olmadığını ispat edene 100 1 ittırapJan pay etmek lazımdı. 
tazminat verilecektir. Erkek, tuvalet odasının önünde 

d d Adreı: 8eyoi7lu Yükıekkal4 Uf U••• • D 

Kadın: rım Kalekapı No. 665 
ZAtteşyadan~mrUk-·~~-P-e_k_y_a_k_ın_d_a_S~A-R~A-Y~s-in_e_m_a_s_ın_d_a~~~. 

alınmıyaeak 
DUn ıııabah bakanlıktan gelen bir R Q Ç İ L D 

emir ttzerlne, iki günden beri liimrük· I Muazzam, zengin ve muhte§em filminin NATHAN RO-
Jere gelen zatı eşyalardan almmakta ÇILD rolünde büyük aktö& GEORGES ARLISS ve kıymetli 
olan 'era-inin alınmaması bildirilmiş· 
tir. Bu şekilde zati eşyalanndan is- artist BORIS KARLOFF ile dilber yıldız LORETTA Y AUNG 
tihlik vergisi alınanlann paralan ge- ı,.rafından temıil edilecektir. 
ri ,·crilecektir. Bu filmde, milyonlar sayesinde dünyay!l nasıl rekabet edildiğini 

-0--- I••••••••••• göreceksiniz. 
Irakta toz fırtınası 

Geçenlerde Irakta Baidat civarın· 
da müthiş bir toz fırtmur olmuştur. 
Fırtına Bafdat civarına 2300 ton toz 1 
bırakmı~tır. Bütün sokaklar, ve evler 
kalın bir toz tabakası altındadır. 

tabi tutu1.madan aüra'tle yapılma • 
ıı temin edilmit olacaktır . 

Talimatname timdilik tecrübe 
mahiyetinde olmak üzere ay 90DU• 

na kadar tatbik edilecek bu tecrü • 
beler hazirandan itibara tatbik 
edilmesi mukarrer yeni gümrük 
tetkili.tı kanununun tanzimine 
eaaı tefkil edecektir. 

Ş<hzadebqmda HiLAL SiNEMASI 
Bir kaç günden'beri röaterilmekte olan bu iki ıüper film 

pek çok rajbet görmilftür. Son günlerinden istifade ediniz. 
Yakıcı yıldız BRIGITIE HELM ve kıymetli aan'atkir 

JEAN MURAT'm bü;,ült muvaffakıyetle oynadıkları Ufa filmi 

VORONZEFF'IN ESRARI 

Fransızca sözlü his ve heyecan filmi. 
Ayrıca Türk filmlerinin ıaheaeri olan 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Tür• eözlü büyUk operet filmi. 

Matineler: 2.1/ 2 - 5.1/ 2 te Suvare 8.1/ 4 
Buıün talebe matinesi vardır. Fiyatlarda zam yoktur· 
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"Tek başınıza koca bir donan
manın ortasına atllmak mı?,, 
Ali Reis onun ıözlefıne baka • 

rak: 
- Ben • hemen ıitmeliyim. Şim· 

di onlar çoktan denize açılmıf bu -
lunuyorlar ... Arkalanndan yetit • 
meli ve kurtarmalıyım .. Bana izin 
verin vcsizi hemen bırakıyorum. 
diye ıuç!u bu!mayın !.. Siz onu 
bana vermi§ kadar oldunuz .. Ne 
yapalım, bu sefer de taliimiz tera 
gitti. Elbet genıe buluturuz .•. Tek· 
rar görmek isterainiz, değil mi? 

Dedi .... 
- S' zi tekrar görmekle mes'ud 

olacağım azizim ıövalye !. Yolu -
nuzdan alıkoymak istemem, çün · 
kü mukaddes bir vazifeye gidiyor
sunuz?.. Yalmz .. bir teyden korku· 
yorum ... 

- Tek batınıza, koca bir do -
nanmanın ortasına atılmak .. Eğer 
ora -:la da bir aksilik olur, ve .... 

- Buna hiç üzülmeyin.. Sizi 
tekrar bulmak için her yerde ve 
her zaman ölümü çiğneyerek geçe
ceğim ... Siz bana ümid ve kuvvet 
\•eriyorsunuz, değil mi?. Sizinle 
tekrar bu luıacağız ve ..• 

- Bu benim biricik dileiim • 
dir .... 

Ali Reis gene kızın ellerine aa
rılCh .. Onları uzun uzun öptü, ıık
tı ve a ı...atetten yanarak doğrul· 
du .. 

Ali Reiı, gitmek için sabırsızla
nıyor, pWJÇ kıs da -.. hak ....t • 
yordu ... Şaıkm tatlan bakan Uf&· 

ğma: 

- Çabuk ahrrdan en iyi atlarr 
çıhmnız! .. 

De::i. 
Uş::ık askerlere emir verdi ve iki 

da~dka geçmeden on beı yirmi ka· 
dar din:, genç ve güzel atJ avlu· 
vn çıkardılar .. 

Grnçyoza Ali Reiıe döndü: 
- Kaç tane ister.eniz seçiniz ve 

ıize daha batka ne gibi yardım • 
lar da bulunabileceğimi hiç çe
kinme:len söyleyiniz! .. 

- Cok teıekkür ederim... Yal
nız bi; laneıini veriniz, bu bana 

yeter! .. 
- Nasıl isterseniz?. 
Ali Rei. atların arasından en 

çol. ko abilccek o!anı ıeçti ... Eğer· 
letıi v: sırtına atladı .. 

Yeni den Graçyozanın elini ateı 
gibi dudaklarına götürdü .. 

Ba§ını kaldırdığı zaman genç 
kızın gözlerinde bir ıis ve kirpik
lerin:lc 11allanan bir kaç damla yaş 
gördü ... 

Onun kulaiına doğru ijilerek: 
- Seni seviyorum .... 
Diye mırıldandı .. 

- Ben de .... 
- Beni beklemiyec:ek misin ? 
- Ölünciye kadar... Likin 

kendini koru .. Kendine iyi bak ••. 
Sen ölürsen, ben yaıamam artık .•• 

_ Seni de, babam, annem ve 
kardeıim kadar seviyorum .. Senin 

için yaşayacağım ... 
Genç kız soluk soluğa i<li .. Gö • 

iüsü inip kalkıyor, ıesi hıçkınk • 
lanıyordu .. 

Ali Reis atını şahlandırdı .. 
Al at, iki arka ayağının üstün • 

de c•kalı bir dönüt yaptı.. Sonra 
tato kapısmdan dıtarı kızıl bir ka
ıırga gibi fırladı .• 

Ali Reis ıon defa fapkaımı ha • 

vaya kaldırarak genç kızı aelim
laınıftı .... 

Genç kız güzel ve beyaz eliyle 
bir mendil sallıyor ve fÖyle bağrı
yordu: 

- Yiğit delikanlı! .. Yolun açık 
olaun ve Allah seni korusun! .. 

Sonra u9ağma döndü: 
- Aarabayı hazırlayınız, Vene

nediie dönüyorum .. 
Ali Reiı kapıyı anıızın açan bir 

kıt rüzgarı gibi otele girdi.. Onu 
kar9ılayan otelci, tek söz bile söy· 
leyememitti .. 

Delikanlı merdivenleri üçer 
dörder çıktı .. Kara Yuıufla San. 
sarı odasında buldu. Soluk aolu ~ 
ğa: 

- Çabuk hazırlanın,.gidiyoruz ! 
Dedi .... 
Ayni zamanda ufak tefek eıya • 

yı topar!amak için odasına geçti . 
Kara Yuıufla Sansar onun böy 

le ıpaaağlam dönmesine tevin -
mi§lerdi .. 

Demek ki bütün ıüpheleri bota 
çıkmıftı ... Fakat Şahin Reis nere· 
de? .. O ne oldu?. Onu kurtarama • 
dı ını?. 
Yokıa sahiden bir pusu kurul -

muftu da A1i Reiı ondan kurtula • 
rak buraya kadar ıeldi ve timdi 
hemen kaçmak mı istiyordu?. 

Kara Yusuf Sansarla beraber 
hem etyayı toparlıyor, hem de iki. 
de bir ara yerdelii apıdan batı . 
nı uzatarak aoruyordu: 

- Ne oldu?. Niçin yalnız sel
din? .. 

Bunu bir kaç defa tekrarladığı 
halde cevab alamadı ... 

Üç. bet dakika sonra her fey 
hazırdı .... 

Ali Reiı Sansara emretti: 
- Çabuk &§ağı in de otelciyi ça. 

ğır ... Hesabı keselim!.. 

- Peki reis! .. 
Sansar odadan çıktı.. Ali Reis 

aoluk aoluja ve kızgın bir halde 
yatağın üstüne oturdu.. Çenesini 
bıçak açmıyordu .• Yüzünde kor • 
kunç bir futma kargqalığı 

vardı .. Oatü batı toz toprak için -
deydi ... 

Neden sonra batını kalılırdı ve 
ıaıkın pııkın ona bakan Kara Yu
sufa: 

- itler fena! .. Ah, h~p ters gi
diyor .. Allah beliıını versin .. E -
ier iki üç rünevvel davransaydık, 
her teY yoluna aimıi9 olacaktı. 

Diye derd yandı ... 
- Ne oldu?. Valeryonun kızı 

aldattı mı ıizi?. 

-Hayır ...• 
- Bir pusuya mı düıtünüz?. 
- Hayır! ... 
- Şahin Reis nerede?. 
- o gitti!.. 
- Nereye?. 
Tam bu sırada kapı vuruldu. 

Ali Reis arkadaıına §u cevabı 
verdi: 

- Sus timdi! .. Sonra söylerim .. 
Dediklerimi yap! ... 

Otelci içeri girdi .. 
Kara Yusuf kapıya kotlu ve o. 

telciyi geri çevirdi: 
- Biraz dııanda bekleyiniz ! .. 
Sonra kapıyı ımıııkı kapadık . 

tan 1<>nra Ali Reiee yanath: 
- Buradan temelli mi gidiyo • 
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merasiminde bulunmak üzere ı -r - 30 -
talyan hükumetinin daveti!e Ro • Demir, yağıızlığın kendilerini cana hatmi çayı doldurarak Ali 
maya vardığı ıün Mösyö Louis omletten ınahrum edC\:::ğ!nden Cengize uzattı: 
Lumiere bize istikbal için olan korkmuıtu. Bu son havad1~ bir an - içiniz, dedi, size çok faydası 
projelerini anlatmıftır. Sinema· için kaybeder oibi oldu~.ı ornlete d ku o o· o nur ... 
nın babası olan ve son qıinlerde onu yenide.n kavufturmuf ve se -
kabartma t ilmlerin tecrübesini ya- vindirmitti: 
pan bu yorulmak bilmez kaıifin - Bak, dedi ... Bu daha iyi.. 
sözlerini aynen naklediyor~z: Marika yağı doğradı. Demirin 

- Siz de bundan mı içiyordu • 
nuz?. 

- Hayır! Biz üzüm reçelinden 
ho§af yaptık onu içiyorduk.. Size 
bu çay iyidir .. 

Ali Cengiz etrafına mütehayyi -
rane bakarak mırıldandı: 

-Akşam yemeği üzüm hotafı .. 
Garib.. Burada böyle ıeyler var 
ha?. Yoksa rüya mı görüyorum. 

Demir: 

Sevdiğimiz yddızlardao biri· ıetirdiği bir eski tasta da ]'Umur
ıinin teklini beyaz perde Uıerinde taları çalkadı. Nejat ateıi canlan· 
kendi tabii cisimlerinden dcıha bü· dırdı. On dakika aonra yemek 
yük boylaı da görecek olursak on • aofraya konmut bulunuyordu. 
ların oyunlarını, hareket ve jest- Odanın sağlam ıandl'fyesini 
)erinin inceliklerini daha >yi tak. Matmazel Marikaya verdiltr ve 
dir edebiliriz. Hele arazi manzara· ıofra batına oturdular. iki gencin 
ları hiçte muvafık değildir. Dün. yemeğe büyük bir hırsla ~a.rılma
yanm herhangi bir noktau beyaz ları Marikayı sevindirmi~tt Artık - Hayır, dedi, rüya görnniyor
perde üzerinde asli heyetinden odanın rengi tamamile değiımit • ıun .. Matmazel Marika bize ziya. 
çok daha küçük göıterilmek mec. ti. Biraz evvelki hüzün yerine ne· fet verdi .. Sen hatmini iç .• Çünkü 
buriyeti vardır. Sinemalarda ol- te ve zevk gelmitti. hastasın! .• 
duğu gibi fotofrafta da lnfra kır· Nejatla Demir sanki biraz ev • - Azıcık yemekle, hotaf daha 
mızı tua tatbik edildikten sonra velki inıanlar dejillerdi. Yüzleri çok itime yarar .. 

t imdikinden çok daha büyük per· gülüyor, keder ve teeuür namına F k h -
h 

- a at ıen astasın.. Hara • 
deler üzerinde muazzam reıim ve iç bir fey görünmüyordu. Büyük · 
manzaralar göstermek imkanı hi- değitikliği bir omlet yapmıştı. 
sıl olacaktır. Perdenin büy~tülme- Marika tatlı getirmek diitüncesi· 
sini şimdilik bir tarafa bl:-akalım le odasına gitmiıti. Demir Mari • 

kanın gitmesi üzerine: 
da esaı meselelere gelelim: Son 
zamanlard~ benim icadını olan - Biçare Ali, dedi. Yazık ki 

bizim bu ıiyaf etimizi görtımedi. 
kabartma ı-eıim meselesinhı tecrü
beleri yapıldı bunu gazeteler de 

bütün tafsilatiyle yazdılar. Şimdi 
renk meseleıile uğraşıyorum. 
Renk iti çok zor bir meseltdir. Bu 
itte ıimdiyc kadar yapılan tecrii • 

beler ve ortaya atılmıt ol:ın eser • 
ler hep noksan ve külfetli yani ik· 
tisadi kullanııı olmıyan usullerdir. 
Kırmızı bir talvar, plajlardaki 
......yelerinnasf silti lra~ Ye ka
lın renkler yapılmıyor deiH fakat 
havada ıörünmiyecek kadar ince 
renkler, len renkleri, saten ve ti • 
fonlar memnun edecek tekilde ak
settirilemİ)or. itte ben bunun için 
uğraımaktayım. 

HABER 
Akşam Postası -tD.\R E E Vl 

IST ANBUL ANKARA CADDESi 

TelgTaf Adreal: tSTAN'BUL HABER 
Telefon Yazı: 2S872 ldanı: 2U70 .................................................. 

ABOrtE $ARTLARI ; . 

- Mademki uyuyor, uyandır

mamalı .. 
- Bari onun için biraz omlet 

ayırsaydık ... 
- Bunu teklife cesaret ede· 

mem .•. 
- Ne zararı var ... Komşumuz o 

kadar iyi yürekli ki .• 

- Sus geliyor •.• 
Marika elinde kücük bir kava • 

noz olcluiu halde aelcli •• 
Demir: 
- Bu ne?. Gene bir fCY mi ge -

tirdiniz?. 
- Size üzüm reçeli getirdim .. 

~ - Üzüm reçeli mi?. Matmazei, 
bugün bizi tatlılar içinde yüzdürü· 
yorsunuz! .. 

- Cidden büyük liıtufkarlık e
diyorsunu~ ! .. 

- Haydi sizi göreyim!. Bir 
parça reçel için ba:kalmı ne kadar 
teff"kkür edebilecekıiniz? Bunda 
eh~mmiyete değer bir fCY yok .• 
Bugün ben size ziyafet veriyorum. 
Bir gün de ıiz bana ziyafet verir • 
• • '""Jd •• 

sınız .. ' etırız ... 
ı a 6 ız aylık : 

Türldye: llO UO eeo 1~ Krf. ! - 8 -
Ecnebi: 150 •H5 840 1610 : 
iLArt TARiFESi ! Arkad&.§larımn epeyce zaman . 
TICUl!t UAulıınıun aatın 12,50 i dan beri komıu kızıyle konut • 

ae..-n1 UAnlar ıo kuMlftar. ; tuklarını bir şeyler içtiklerini gör-
...................... - ................ -. .... 1 

Sshibi ve Ne,rivat Müdürü: mü§ o1an Ali Cengiz yatağında 
HASAN RASiM US doğruldu ve: 

Basıldıfl yer: ('\'AKIT) Matb&uı - Susadım, dedi, hepsini siz iç-
l••••••••l!ll••••.11 meyiniz! .. 

KUPON 

89 
8 ·4·835 

Nejad yatağın yanına kotarak: 
- Uyandın mı Ali? Biraz uyu

dun bari rahat ettin mi?. 
- Evet biraz kendime geldim . 

Şimdi bir fey verirseniz içerim. 
Matmazel Marika bir kırık fin -

rebn var •.•• 

- O yorgun1uktanldı, geçti .• 
Şimdi hiç bir fCYİm yok .• 

Demir, tabakta kalmıf olan bi
raz omletle bir parça peynir ve 
ekmeği Ali Cengize vererek: 

- Madem ki istiyorsun.. Sen 
bilirsin! dedi .•. 

Ali Cengiz, yatağında oturarak 
yemeğe batladı. Bu sırada Mat
mazel Marika: 

- Demek ki Matmazel Eteniyi 
gördünüz?. 

- Evet matmazel.. Sizi bir 
müdet bekledi .• Burada oturarak 
bizimle konu§tu •• 

- Kimbili:r ıize, münasel>et.iz 
fe)'lerden b&h.etmittir. Arkasın -
dan söylemek gibi olmasın amma, 
biraz budalacadır. Gerçi gülünç 
hatleri çoktur, fakat kalbi temiz 
ve saf bir kızdır. 

- Batma gelen bir felaketten 
bahsetti .• 

- Nasıl feliket yoksa ltık mı 

olmuı?. 
- Hayır! .• Köpeğini kaybet

mif ••• 

- Bobiyi mi? Çok iyi olmut·· 
Hınız bir köepkti.. Bir sün ben 
Eleni ile konuıurken boyun atkı • 
mı alıp kaçmı9tı •• 

Bu sırada arkalarmda bir ta • 
bak kırılmasından hasıl olan ıan • 
gırtı üzerine dönüp baktılar.. Ali 
Cengiz köpek ve Bobi kelimeleri
ni itidince korkusundan elindeki 
tabağı yere dütürmüflü •• 

(Devamı var) 

ZA Yl - Üskildar asker ilk şube
sinden aldığım askerlik teskerem ile 
nüfus kağıdımı za)i ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Üsküdar hlurad Reia mahal· 

lesinde Tahtaravancı soka· 
ğında U numaralı hanede 
lbrahim oğlu Haydar 

ruz?. 
- Kimbilir ... Fakat ne diye a -

damı içeriye bırakmadın?. 

••r······---- KL"Sit< Et;ERLelıDEft .. eni Çıktı 

- Bir dütündüğüm var .. Eğer 
bir daha buraya gelmiyecekıek ıu 
iti de bitrielim, diyecektim .. 

- Hangi iti?. 
- Soyguncuların cezalandınl . 

matı itini! •. Bu herif~ri ölüme 
mahkilm etmittik •• 

- ETet amm~ betki de d8ne -
riz •••• 

( Deoamı VGT) 

Değişişler 
Ol/ I D 

S. Z. AKTAY 
Ovid eski Romanin en bUyUk klls1k talrldlr. De§I· 
•itler bUh n orta 4'•ilar1 kaphyan ~alrln en UnlU ve 

en özlU eaeridir. 18 Forma - 75 kurut 

Da~ıtma Yeri- Vakıt Matbaas1 - Istanbul 
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Yazması benden 

Beşiktaş klübü 
ve 

istifa eden 
oyuncular 

Son hafta içinde Beşiktaş klübü
nün iki m~ur oyuncusu istifa etti-
lef. Bu hareketler, gerek Beşiktaş, ge
ı-ek istifa edenler hesabına, siyah be-

yazı sevenler için bir üzüntü mevzuu 
oldu .. 

Bir klübün, senelerce bağrında bil· 
yütüp yeti,tirdiği Şeref ve Eşref gibi 
iki oyuncusunu kaybetmesi elbette 
hoş görünecek bir iş değildi: 

F.:nela Beşiktaş klübünün bu ka· 
dar senelik emeğine, sonra da başka 

klüplere gidip ziyan olacak iki iyi o- ı 
yuncuyn acımamak elden gelmezdi .. 

üç dört gündür, bu işle alakadar 
kimi görsem, büyük bir heyecanla, 
Beşiktaş klübünün bir felakete uğra· 
dığını, belini doğrultamıyacağını söy- 1 
leyip duruyorlar.. · 

Ben, bugün bu iddiaların aksini dü· 
şünüyorum. 

Kendi klübüm olan Galatasaray üç 
senedir, bu çe~it hareketlerin en zor· 
lulariyle karşılaştı. Bu kadar kısa bir 
zamanda, Galatasaray betb.; ü~ takım 
iyi oyuncu kaybetti. İki sene ev:velki 
takımdan bugün elde A vni'den başka 
kimse kalmadı. Fakat ne oldu. Hiç! .. 

işte bu sene de iki en güzel oyun· 
cusunu kaybettiği halde, Galatasaray, 
şampiyonluk yolunda en zorlu bir ra
kip olarak yol gösterdi. Şampiyon ol· 
masına 'anciik für şanssızlık mani ol-

du. 

Beşiktaşın başına gelen, Gatatasa· 
rayın başına gelenin yanında hiç ka
lır. Bir iki, hatta beş on oyuncunun 
istifa etmesi, koca bir Beşiktaşı ancak 
bir sene sarsabilir. Unutmamalı ki; 
Serefleri, Eşrefleri, Beşiktaş başka 

klüplerden hazır bulup almamıştı. 

Onlar, şimdi siyah beyaz forma altın· 
da yetişmekte olan gençler gibi, sene-
lerce en·el ayni şerait altında yetiş

mişlerdi. 

Bugün bir, üç, beş oyuncu giderse, 
ne çıkar?. 

EvYelce onları yetiştirmiş olan Be
şiktaş, bu sefer de başkalanm yetiş

tirir. 
Yeter ki, siyah beyazlılann imanı, 

şe,·kleri klüp aşkları kırıtmasın! .. 

Ayni darbeleri kat kat daha fazla
sıyle yiyen Galatasarayı gözönünde 
tutsunlar. 

Giden oyuncular, muhakkak ki her 
şeyden evvel kendilerine yazık etmiş 

bulunuyorlar. Şimdiye kadar hangi 
yükselmiş oyuncunun başka klübe gi
dip de kendisine ve gittiği klübe tam 

Paris-Viyanayı 1-2 yendi 
Viyanalıların sert oyunu halk 
üzerinde çok fena tesir bıraktı 

Paria muhtelitinin Viyanalıla ra attığı ük gol •• 

Geçen haftr. Periste Pare des Pr- r yuncular vazifelerinde hiç muvaffak anlarda yapılan bu sayı Fransızların 
inces'de Viyana ile Paris şehirleri a- j olamamışlar ve topları her defaıoıında km·n~i maneviyelerini yüi\seltmiş ve 
rasında yapılan temsili futbol müsa· kaptırmışlardır. Bilhassa açık onu ParisliJer arka arkaya tehlikeli hü· 
bakasını Parisliler güzel bir oyundan boş olduğu halde bile muntazam vu- cumlarda bulunmu~lardır. Çok geç
sonra bire karşı iki ile kazandıklarını ruş yapamamış n topu ekseriya dışa· meden bu akınlar da mii~mir bir ne-
hir ka~ gün enel yazmıştık. Ye şimdi rıya atmıştır. tice \'ermi~ \'e Fransızlar kolaylıkla 
maçın tafsilatını yazıyoruz.. * * • ikinci sayılarım da kaydetmişlerdir. 

Bu müsabaka her iki şehir arasın· llk akını Parisliler yapmış n Yi· Bu ikinci sayı üzerine galeyana gelen 
da bu güne kadar yapılan maçların yana kale!'ine inmişlerdir. Mütekabil A \'usturyalılar biraz kendilerini top
dördüncüsüydü ve ilk defa olarak akınla Paris kalesine kadar sarkan lamışlar ,.e muntazam inişler yapmış
Fransızlar tarafından kazanılmış bu- Avuşturyalılardan topu Fransız ka- lardır. Fmnsızlara bir korner olmuş 
lunmaktadır. Son zamanlarda Fran- Jecisi Thepot kapmış ,.e uzun bir ,·u- kafa ile topu alan Viyana muhacimi 
sızlann futbolda gittikçe terakki et· ruşla sağ a~ığa göndermiştir. Sağ a- sağ açığa pas \'ermiş o da sıkı bir şüt
mekte oldukları ,.e Avusturyalıların !ık topu sürmüş \'e korner çizgisinden le A"usturyahların yegane golünü 
da eski kuvvetlerini kaybettikleri ıoııkı bir vuruşla yerden ortalamıştır. yapmıştır. Birinci devr 2--1. Franınz· 
yaptıkları müsabakalar neticesinde Merkez mühadm Herpln'ln ayatına ların lehine bitmiştir. 
anlaşılmakta olduğundan bu müsaba- gelen top plase bir şiltle Al·usturya lkinci derrede her iki taraf da bü
kanm Fransrzlar lehine bir netice ve· kalesi ağlarına takılmıştır. üç dakika tün gayretine rağmen sayı çıkarama· 
receği tahmin edilmekteydi. Avustur- içinde yapılan bu gol Fransızlar tara· mıştır. Avusturyalılar hiç olmazsa be
ya milli takımını kendi sahalarında fından şiddetle alkışlanmış Avustur- raber!iği elde etmek için çok çalışmış· 
hiç bir tevile mahal ,·eremiyecek bir yalıları da çok ne\'lllit etmiştir. llk lar fakat gol atamamışlardır. 
surette~iffi~r y~m lWn~H-----------------------------~ 
.Fransızları Uomada güçlükle ancak 
2-1 yenebilmişlerdi. Düny~ kupası 

maçlarında ikinciliği alan Çeklerin 
meşhur Prag muhtelit takımını da 
bundan bir kaç ay enel gene Parisli
ler yenmiş bulunuyordu. işte bu neti
celer Framuzların daima ilerlemekte 
olduğunu gösterirken Avusturyahla· 
rın da futbolda gUnden güne sukut 
ettiklerini gösteren birer ölçü idi. O· 
nun içiil bundan bir kaç sene eHel 
her tarafta büyük akisler uyandıra· 

cağında hiç şüphe olmıyan I<'ransızla· 
rın bu galibiyeti bugün hiç de hayret· 
1e kar:.: lanmamıştrr. 

Paris - Viyana maçında seyırcı 

bulunan yirmi be~ bin kişi 1933 sene· 
siyle 193;) senesinde Viyanamn çıkar
dığı iki takım arasında bu kadar bü· 
yük bir fark olacağını akıllarından 

bile geçirmemişlerdi. 

Hollanda - Belçikayı 
2-4 yendi' 

Birinci devreyi mağlup bitiren Hol
landalılar ikinci 

devrede çok hakim 
oynamışlardır 

Nerede o eski dünyaca tanınmış 
meşhur Wundert<'an nerede şimdi o
nun gölgesi bile olamıyan bu takım! .• 
l\fahaza şunu da itiraf lazım geJir ki 

manasıyle ha)TI dokunduğu görül- ParisliJer fevkalade güzel ve seri bir 
müştür. Bu iddianın doğruluğuna, oyun oynamışlar ve Yiyanalıları tek· 
hemen önümüzde bir kaç senede 1:>·20 ' nik hakimiyetleri altında ezmişlerdir. 
den fazla misal bulunabilir. Kendi oyun sistemlerini Viyanahlara 

35 bin seyirci önünde Amster · 
damda oynanan Holland'l. Belçi • 
ka milli takımları futbol maçında 
HollandahJar Belçikalıları ikiye 
kar§ı dört ile yenmi§lerdir. Belçi • 
ka takımı sahaya tam ka.lrosu ile 
çıktığı halde Hollanda taı..ımı bir 
ihtiyat oyuncu oynatmak mecbu . 
riyetinde kdmıftı. 

Müsahaka hatlar ba§!amaz 
Belçikalılaı hemen hücuma geç • 
mitler ve Hollandalıları adam a -

Dünyanın 

en iyi (Rug -

1\e güzel bir ata sözü vardır: (Her kabul ettiren Parisliler her fırsattan 
horoz keneli çöplüğünde öter) derler.. i.;:;tifade etmesini bilmişler ve hasımla

• * (: 
Beşikta~a gelince, Hüsnü, Feyzi, 

iyileşmekte olan Adnan gibi esash o
yuncularının arasında, her bir sene 
içinde yeni istidatların yetiştiğini gö
receğimize şüphe etmiyorum .. Ve ben, 
Beşiktaşı se\'en bir insan sıfatıyle, 

bu istifalar karşısında hiç bir bedbin· 
Jik duymuyorum. 

ııı:. * 
Son sözümü, Be.5ikta~dan çıkan o

yuncuları alacak'klüplere söyle im .• 
- Senelerden sonra, kePdi klüple

rfnl yilztistn bırakanlar, acaba sizin 
işinize ne kadar yarayabilecekler? !,, 

Çok merak ediyorum!-
izzet Mulıiddin APAK 

rını mütemadiyen tehlikeli ' 'aziyete 
sokmuşlardır. J."rnnsızların bilhassa 
muavin hattı .Anısturya muhacimleri· 
ne göz a~tırmamıştır. Birinci dene 
çok temiz oynanmış ,·e halk zeykJi ve 
halecanJı bir oyun seyretmiştir. 'Eı-:a· 

sen goller de bu devrede atılmıştır. 
Fakat galibiyetin ellerinden kaçtığmı 
gören Avusturyalılar ikinci devrenin 
ortasından sonra sert hir oyun tathi· 
kine başlamışlar Ye bir kaç Fransız 
oyunc:ısu yaralamışlardır. Hakem 
şiddetle müdahale ederek hunun önü 
ne geçmiş halk da Viynnalıları ıslıkla 
tez}if etmiştir. Viyanalılar iki iç mu-1 
hacimlerini geri oynatmışlar ve açık· j 
Jar vasıtasıyle ilerlemeğe çalışmışlar·} 
sa da yeni tecrübe edilen bu genç o· 

kıllı aıkı§tırmıtlardır. Bel~ika mu- bi) oyuncu · 
hacimleri turafından bir ~enber 1 larınJan 
içine alınar. Hollanda m•~tlafaası F ranaı.z; takımı kaptanı 
çok tehlikeli dakikalar geçirmif - Max RouHie 
tir. Her an Belçikalıların Lir gol l lılar da ilk sayılarını ya·prmşlar -
yapacaklar. bekleniyord•ı. Niha •

1 
dır. Birinci devre 2 - 1 Belçika

yet bu int,2ar çok sfümemi.~ ve 171 nın lehin~ Mtmiftir. 
nci daki'<&.da Belçika ıolaçığı ikinci cievrenin yirmi betinci 
Hollanda1" müdafiin bir h~tasın • dakikasın'l kadar gene 8.!~~ikalı

dan istifade ederek ilk sayıy1 kay- lar hakim c;)'namıştır. l,te bu da · 
cletmiştir. J...kınlarına dev.un eden, kikadan ~lnra vaziyet tan,amile 
Belçikalıhı;· biraz sonra da jkinci değişmiş ve Hollandalıla•da bir 
gollerini .\tmı§lardır. BumP~ üze · fevkaladeıik görülmüştür. Takım 

rine Hollanrlahlar muhacim hat - battan atağı mükemmel bir oyun 
larmda t~Jilat yapmıtla., takat

1 bir türlü oyunlarını düzel~e:memi~-

1 ferdir. 38 ~·ıci dakikada Hollanda· 

oynamağa başlamıştır. Ho!landa
lıların Mt!§hur muhacimlen Bak • 
huys beraberlik sayısını vapmıt · 
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Holtzer Avrupa tüy siklet 
şampiyonluğunu kazandı 

Geçen hafta Pariste r'ranıı.ı: 

Holtzer ile ltalyan T amatnini a -
rasmda yapılan Avrupa tüy ıiklet 
boka şampiyonluğu müsa'!>'\kasın
da Franstı Holtzer sayı beaabile 
galip gelerek Avrupa tüv siklet 
ıampiyonu ilan edilmi§tir. 

On bet devre devam eden bu 
çetin musabakada gaiibiyetin 
hangi tarafa teveccüh edeceği 

son dakikalara kadar kat'~ bir su
rette anlatılamamıştır. Neticede 
hakem heyeti gayet az biı: farkla 
ve sayı hesa bile Holtzer'i:• galip 
addetmiştiı. Esasen Fransız şam • 
piyonu bu galibiyeti çok c:ddi ve 
muntazam çalıımasile hak etmiı 
bulunuyordu. 

Uzaktsıı döğüşmede ha~mının 

kendine bariz faikiyetini anlıyan 

Holtzer rakıbine yakında:& döğüı· 
me sistemini kabul ettirmiş ve 
bunda da kendi faikiyeti Jolayısi
le neticeyi lehine çevirmiştir İtal
yan boksörünün en büyük hataaı 

itte hasmmın kurduğu bu tuzağa 
dütmesi olmuıtur. Yoksa "f amag· 
nini rakibine nazaran daha çevik 
ve daha fenni bir bo}~ördür. Ve 
uzaktan dcğütmelerde daima has
mına faik bulunuyordu. l~i hemen 
ilk raundlarda kavrıyan Holtzer 
çok güzel bir plan neticesi humı
nın bu faikiyetine karşı koyacak 
bir sistem bulmuf ve onu tatbike. 
derek muvaffi.J(ıyetin kendi tara· 
fma teveccüh etmesini temin et. 
miıtir. Tamagnini bidayette galip 
döğütmüt fakat iı, Corpaa Corpsa 
dökülünce burada hasmına karı ı 
olan zaafı yüzündn mağlup ol • 
muıtur. 

Müsabaka battan nihayete ka· 
dar seri ci?reyan etmiı ve her iki 
boksör de bir an ge~femoden dö
ğüımütlerJir. Her ikisinin de tam 
anform oldukları belli idi. Halk 
çok halecanlı v~ \ -ıtlı bir maç ıey
retmiıtir. Holtzer için yi.pılacak 

baılıca tenkit bütün maç müdde • 
tince oyununu biç deği~'iımemit 
olmasıdır Fakat bu müabaka -
nın bir Avıupa şampiyon\uğu ün· 
vanmı ortaya koyduğu nazarı iti
bara alınırsa bunda da kendisine 
biraz hak \·ermek icap edecektir. 
Çünkü tatbik ettiği yegane tistem· 
de muvatf ak olduğunu rörünce 
bundan başkasına geçmeğe pek 
haklı olarak lüzum görmemittir. 
Asıl İtalyan boksörü bu plandan 
kurtulmaya çalıtacak ve c:ma göre 
bir sistem crtaya koyacaktı. işte 
bunu yapmadığı içindir ki daha 
fenni bir boksör olduğu halde rin
gi mağlup olarak terketm?ıtir. 

Müsabakadan evvel tartılan 

boksörlerden Holtzer 57 kiJo 80 
gram Ta:nagnini de 56 kilo 200 
gram gelmittir . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tır. iki dı:ıkika sonra gene bu o· 
yuncu üçiıncü golü de yapmıtsa 
da hakem ofsayt vererek bu golü 
saymamııtır T amamile hikimiye· 

ti ele alan Hollandalılar aruı çok 
geçmeden ayni oyunculan vaaı • 
taaiyle ür•incü sayılarını kllydet • 
mitlerdir. Biraz sonra ele aV\JC& 

sığmıyan hollandahlann bu met· 
hur oyuncusu dördüncü 11a; tyı d• 
yaparak taJumını bütün iiır.itlerin 
kırıldığı bir günde galip çıkarmıt· 
tır. 
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-dyodan şikayet ha 

Olinıpi!lad mii ab~kala~ı~zn 1936 .da 
Almanyada olacagını bılıyoruz. Olını
piyad oyunları csrıasında çalacak olan 
büyiik çan1n biçimi bir Alman hcy-
1.:cltraşı tarafından hazırlanmıştır. 

çan ıo ton ağırlığında olacaktır. 

U:erindc ".Jlcmlckctin Gençliğine 

sesleniyorum.,, diye yazılıdır. 

'Suallerimiz ve cevaplar 
- Neşriyatınızı ıslah 
edenıez nıisiniz? 

- Paramız qok ki! .. 
- Avrupadan na il 
yapamaz mısınız? 

- Ah ! parasızlık ... 

• 

• • 

.. i NiSAN - 1935 

lı 1111? 
-

Hemen· her rad· 

yo makinesi sa
hibi lstanbul rad 
yo şirketinden 

şikayetçidir. 

Radyo şirketi 

bu şikayeti göz 

- Fasıla işaretf: o ara 
niçin zev siz bir gürültü 
seçtiniz? 

önüne afmış mı
dır? Neler yap
mayı düşünüyor, 

biz bunları öQ -
renmek istedik. 
Rady9 şirketinin 
verdiği cevapları 

bu yazıda oku
yacaksınız. 

- 1/aklı mız, dediğiniz çok poğru .. 
- Su lıaldc budalaca bir söz söylr-. . 

dim! 

- Balı; bak' 

"npur geliyor. 

-.Ne bıiC1"JJ'Orfun 
.Qı:nrUq.Oa va 

' r görmodin mJ ? 

- .Aman sevg11lm, 
li::ı.l>ıın milyoner, sen 
de onu~ blrfclk kw .. 
Öylo ofdutn lıııılde eo
nı BCvdlğhn~en ~ 
cıUphc edebilirdin r 

ıngiltere iJe Fransa rug
bide berabere kaldılar 

Buff alo stadında on br. bin se
yirci önünde İngiltere ile Fransa 
milli takımları arasında <"ereyan 
eden rugbi maçında her iki takım 
r'a on be~e:- sayı kaydeder ... \: bera
bere kalmışlardır. Bu müsabakada 
Fransız oyuncularının münferiden 
İngiliz oyuncularından daha yük -
sek olduğu fakat takım halinde 
de İngilizlerin daha iyi '!\Qlattığı 
ve çalıştığı görülmüştür. İngiliz • 
)erin akıllı ve hesaplı O}"Jnlarına 
karşı Fransızların şahsi gayret ve 
fedakarlıkları nazarı dikkati cel • 
betmiştir. İngilizlerin muhacim 
hatları en kıf vvetli hatları ~di. Ka
rıtrk vaziyetlerde topu daima on • 
lar kapmışlar ve oyunu mütema -
diyen Fr nsız kalesinin 22 metre 
sahası dahilinde cereyan ..!tlirmiş
lerdir. Buna karşı Fransızların 
müdafi hattı çok iyi çalışmış ve ta· 
kımmın mnğlup olmamasına ye -
gane amil olmuştur. Muavin hat -
ları hiç bir İf görememiştir. 

- Bütçe meselesi! 
Şu halde hep birlikte 
Radyonun 
par al an nıası n i 
tenıenni edelinı! 

Hergün ititiriz: 
-Canım, şu bizim radyo da çe· 

kilir dert değildir. Nedir o dan 
dan dan? Nedir o zırıltılar, gürül
tüler, vınlamalar? Programlarda 
dişe dokunur ne var ki ... Biz plak 
dinlemekl~İn radyo almadık ki .• ,, 

biri doğru galiba! Gene plak çalı
yorlar. 

Nerede radyo bahsi olsa, bunun/ 
gibi ve buna benzer tikayctler itit· 
mek mukadder gibidir. fstanbul 
h!llkı kendi radyosundan memnun/ 
değildir. Radyo için yapılan ten· 
kitler yerinde değil midir? Ayuka 
çıkan bu şikayetler karşmnda bi
zim radyo şirketi ne yapıyor? Ku
laklarını tıkamış bildiği yolda mı 
yürüyor, yoksa halkın dileklerine 
karşılık vermeğe mi çalşıyor !.. 

Şirketin en üst katında müdür· 
lere mahsus salonda, radyonun 
şeflerile karJı kar,ıyayım. Şirke · 
tin idare müdürü lsmail Jsa, tek 
nik müdürü Hayrettin ve spiker 
Mes'ut Cemil... Maroken koltuk
lara karşılıklı kurulduk. Ben, Is-

Geçen akşam, kafamın içindeki 
bu sorgulara cevap bulmak için 
radyo şirketine gittim. Yol halıları 
ile kaplanmıt merdivenlerden çı
karken sağda önüme ışıklı bir lav· 
ha çıktı: · 

"Dikkat! Mikrofon açıktır. 
Yüksek sesle konuşmayınız. Gü -
riiltü etmeyiniz;. Kapıları çarpma

yınız.,, 

Kulak kabarttım. Orta kattaki 
salonda çalınan bir gramofon 
plağının sesi aşağıya kadar geli
yor. Ayaklarımın uclarına basarak 
yav~f yavaş çıkmaia devam eder
ken: 

- Hiiim, dedim. Şikayetlerden 

lanbul radyosu için yapılan dedi
koduları komprime halinde toplı 
yan suallerimi birer birer sordum. 
Bu sorgularımla aldığım cevapla
rı bir kelimesini bile deği~tirme 
den yazm;.ık suretile bitaraf bir a 
dam hüsnüniyeti göstermeğe ça . 
lışacağım. İşte suallerim ve onla 
rın cevapları: 

. - Programlardaki fasılalar ni· 
çin o kadar fazladır? 

-Biz bu fasılada haddi aısga -
riyi tatbik ediyoruz. Bu müddetten 
daha çabuk olmak ihtimali hemen 
hemen yoktur diyebilirim. Sebebi 
basit: Bilfarz "Demir caz,, neıri -
yatını bitirdi. Bu heyetin atüdyo -
yu terkederek ikinci grupun gelip 
yerleımesi için zaruri olal'ak bir 
zama'1 lazımdır. Maalesef bir baş
ka stüdyomuz daha yoktur ki biri 
bitince hazır olan öteki baılasın. 

_.Fasıla işareti olarak niçin 
o kadar zevksiz bir gürültü seçti
niz? 

- Ondan ben de mü~te-kiyim. 
Daha evel, Ankara radyosunda 
olduğu gibi yalnız manometrenin 
taktakım i itiyordunuz. Değişiklik 
olsun diye alete bir tel ila\'e edil 
di. Şimdi çan sesi çıkarıyor. Tet -
kikat yaptık. Bir notayı veya mu· 
zik parçl!-sını tekrar etmek veya 

Radyoda larkı söy/iyenlcr:den 
Bayan Nimet Vahit 

sak, onu versek ... Fakat bu da pra
tik bir şey değil! .. 

- Plak ne§riyatı yaparken çalı
nan parçaların isimlerini neden 
söylemiyorsunuz? 

- Bunda kabahatli olan biz de
ğiliz. Çünkü plfı.k kum1>auyalarile 
mutabık kalmıştık. Onlıır bize 
plak gönderiyorlardı. Biz hem 
bunları çalıyor, hem de mensup 
oldukları firmayı, numaralarını, 
ismini söylüyorduk. Alakadar ma· 
kam, bu suretle söylenen her ke -
limeden vergi olmak üzere 3 kuruş 
istedi. Biz bunun aboneleri mem. 
nun eden bir şey olduğunu, tirke
ti alakadar etmediğini bildirerek 
itiraz ettik. Menfi cevap aldık. O
nun üzerine söylememeğe haşla. _ 
dık. 

bir kuş gibi ötmek şekilleri tecrü- - Jimnastik dersleri için en 
be olundu. Fakat bu aletleorin her . münasip zaman akşam yemeği .za. 
biri için büyük paralar lazım .. Sin- manı mıdır? 

yal bir kere tanınınca sık şık de- - Onu ben de kabul etmi 
~· . k d ~ d "''ld' B. H yorum. 
gıflırnte o~.ru. e,..gı . •r. . ı~aen- er şey varlıkla kaimdir. Bütün 
aleyh seçecegımız aletın bırı bo - dünyanın yaptığı gibi s b hl 

ı . . . k k . . a a arı 
zu ursa yerme aynını oyma ıçın saat yedide n,.•riyat yap k · · • 1 • . -s ma ıçın 
bır kaç tane a mak ıcap edıyor. te~kilatımız kafi deg"ı'ld' B' k' 

dd
• 'h ır. ır e ıp 

Son zan l d f 'l an /arına Amerilt.alılar çılgınca bir iptılcı giiı-
ıan ar a ı Y ) .11 · r.• 1 b ·1 • · 

lcrnıektedlr R 1 d b ton ağırlık çeken fı erın n.O om 118 uı ayelın-
Bu da ma ı cı etten adimülim · daha çalı!tırmak lazımdır. Sirke· 
kandır! Şimdi dütünüyorum: Se · tin noktai nazarı !ludur: ı· t'k 

l k 
. . b. 

1 
:r ımnas ı 

çi ece ıtaretı ır p ak üzerine al- f aydalr bir §eydir. Yapıla!l hare 

• es m e on eş - ·• n 
de Ohlo şclırinin okaklarmda koşma ğa uğraştıklar.ını goruyo~sunuz. 11 

ııarışı burnunu .. 1 .. d 2 arası olan Joe adlı fıl 200 yardayı saatte 60 
k'l n us un c num 

1 omctrc /uzla koRmak sartiyle kazanmıştır. 
l :,; 

ketler, uzun uzadıy~ tarif edildiği 
için, arzu edenler not alır, sabah· 
lan kendi kendilerine tatbik eder
ler. 

(Sözün l>urasında Mes'ut Ce • 
mil §U sözleri ilave etti: ' 

- Jimnastik mütahassıslan bu 
hareketlerin dinlendirici hareket
ler olduğu için ıJcşamlan yapılma
sı faydalı olduğunu aöylüyorlar.) 

-Halkın §ikayetlerindf"n bir 
kısmını haklı buluyorsunuz. Bu 
İ§leri düzeltmek için., ~eni tqki}at 
ve vesaite ihtiyaç görüyor, fakat 
bunların parasızlıktan dolayı ya • 
pılamadrğını söylüyorsunuz. Peki! 
Fakat, A vrupanm en zengin istas
yonlarının bile yaptıkları gibi ba§• 
ka istasyonlardan nakiller yapa • 
maz mısınız? \ 

- En çok paraya ihtiyaç göst~ 
ren iş budur. Çünkü nakil ;!İ için 
tesisat lazımdır. iki istasyonu hat
larla hirhirin bağlamak icap edi
yor. Evvela hükumet 1>una Avru. 
paya giden hattını verecek, muka• 
bil devletle onun hatlarına 'bağla· 
mak için anlaşılacak. 

Bu ayrı tesisatı yapmak çok 
masraflıdır. Bat bakan So~yaya 
gittiği zaman böyle bir nakil yap· 
mııtık. Ankara lstanbul nakilleri 
bile çok giiç ve muraflı oluyor. 

- İstanbul radyoıundaki vm • 
lamaya ne dersiniz? ' 

- Her postanın yakın mesafe. 
de bir esas sesi vardır. Bazı maki
ne kullananlar, tatlı dinlemek için 
sesi iyi ayar etmiyorlar! Makineyi 
bağırtmak hevesine kapılıyorlar. 
O vakit te vınlama fazla hiuedi
liyor ! 

- Avruparun bazı memleketle· 
rinde (parazitle mücadele kanun· 
lar1) kabul olundu. Mesela, Fran
sada .. Bu kanunlara göre, her e -
lektrik aleti kullanan adam elek
trik kaçaklarını toprağa verecek 
bir alet kullanamağa mecbur tutu
luyor. Bu !luretle parazit çok aza
lıyor. Şirket hükumetten böyle bir 
temennide bulunamaz mı 7 

- Bu hükumete karıı bir te .. 
mennidir. Bulunamayız demenin 
imkanı yoktur. (Muhatabım aözü
nün burasında batını aaUıyaralC 
gülmeğe haıladı) .:. 

- Neye güldünüz? 
- Hiç; bir şey ycık! 

:(Der.>amı 8 nci !affiltUı.~ 
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Ço~uk . haftası 
Hediqe kazQ.nanların 
isimlerini neşrediqoruz 

21 - 3 - 93S tarihli bilmecemizi. J 
hall«lllmlf ,ekli fU itli: 1 

1 - Kavu~ 2 - Kelek. :ı - Kazak, 
t - Kayak, 5 - Kapak, 6 - Kabak, 
7 - Kepek, 8 - Kırık. 

Bu bilinecemizi doğru halledenler
de11 Beyazıtta Tavşantaşı mah. Zekai 
Erdoğan 1 nci, Ankarada Cebecide 
Sadiye Şükrü Eren 2 nci hediyemizi 
kazanmışlardır. 

Kakao kazananlar: 
3 - Etyemez Salih sokak 63 Ner· 

min, 4 - Pangaltı ;; Maide, :i - Bakır 
köy istasyon Nadir, 6 - Beyoğlu 2'ı 
~arret, 7 - Erkek L 396 Burhan, 8 -

meli ~ayat 229 Cemal, 9 - Nurios
mani1e :i6 lrikmet, 10 - Is. erkek L. 
J'.16 Ihsan, 11 - Üsküdar l:l Orhan. 
1~ Cibali basmane veciha, 13 - Gazi 
Osman P. 38:'i lbrahim, H - Erkek ı .. 
l:J76 Seyfettin, l;) - Çemberlitaş IS 
Dedi Erşmaa, 16 - Maçka 861 Adnan 
Kemal, 17 - Şişli Terakki L. 371 Acar, 
1 - Taksim 93 l~"Bn, 19 - 1 nci mek. 

(,Ol: "el 1lJuıSDW\J.)()X - 0(; '!Ul?LıJ 1L 
l\lehmet 

Bisküi kazananlar: 
:!1 - t:cıtiklal J,. 209 Feyyaz, 22 -

Yeni Ne"il mek. 101 Edip, 23 - Siiley
maaiye 13 Şükran, 2-1 - Büyükada 
Gündüzbey ırok. 1 Bilge Bilgütay, 
2:> - Sıraselviler 151 il. Ture, 26 -
Beyoğlu 14 A..11üman Nedim, 27 - Top 1 
K. 10 Cevdet, 28 - Top k. 1:> Handan, 
29- Çengel k.159 A. Gürel, 30- Ga
latasaray L. 721 Adnan, 3ı - 2 nci 
mek. 263 Müberra, 32 - Kabataş L 
M8 Sabahattin, 33 - Kasım P. 64 Şe
refnur, 34 - Davut P. 165 Kut, 3:; -
EyUp Orta mek. 160 Nedim, 36 - Ber
ber Saim Erirgen, 37 - Gazi Osman 
P. 22 Orhan, 38 - Hayriye L. 15 Ner· 
mfn, 39 - Davut r. 117 Safa GUrses, 
40- l. k. L. 1074 Sabiha Işık, ...,,,. ......... :. 
.41-~ ·. :lS7 Mustafa, 42 - Kur· 

talaş 23 Fantazi, 43 - Erek L 1003 
Orhan, 4-l- ilk ıaek. 3. C. Nuri, 45 -
ls. Erkek L 67 Esen, 46 - Gazi Os
man P. 1 2 Fahamettin. 47 - Fatih 
781 Mastara, 48 - Kuleli Askeri L 
623 Cemal, 49 - Kadı k. 16 Bülent, 
;;o - Galata 73 Hale, 51 - Şehzadeba
şı Mehmed, 52 - Kız Muallim mek. 
36' Mazaff er, 53 - J& 52 Meliha, 
5' - Etyeıaeı 14 Tuğrul, 53 - Eyüp 
Orta mek. Adil, 56 - Kasım P.1 Ay· 
sel, 57 - 19 uncu mek. 298 Hüseyin, 
58-17 nci mek. 55 Esen, 59 - LAieii 
5 Nejli, 60 - 44 üncil mek. 3 Salihat
tin. 

Def ter luızananlar: 
61- Pertevniyal L 787 Dalçın Ka

ya, 62 - 12 nd mek. 213 Nejat, 63 -
Tdp k. 19 Aykut Kor, 6' - Etyemez 
32 llhami, 65 - Etyemez Salih sobk 
63 Behat, 66 - Mevline K. 4 Ş. Ka
run, fr1 - Beşiktaş 18 Nuri, 68 - Da
vut P- 266 Halim Z. Fırat, 69 - Kam
kapı 4 Antüla, '10 - Etyemez Salih 
sokak 63 Güıin. 

109 - Gazi Osman P. mek Hulusi, 
ilO - 47 nci i1kmektep. Adnan, 111 -
41 üncü ilkmek. Kamber. 112 - Be
~iktaş 407 Nimet, lt:l - O. K. O. :177 
Makbule, 114 - Erkek L 428 Rüknet· 
tin, ıı;; - Sen Mişel mek. 7 Orhan. 
116 - Beyoğlu Bursa sokak 40 Adil, 
117 - Galata .Muse,·i mek. 46:> Nesim, 
118 - lst. Rejide Halice, 119 - lst. 
3 üncü ilkmektep 1\•yriye, 120 - Se· 
ma güran Divanyolu, 121 - lst. Er. 
L. 396 Burhan, 122 - Ga\· ta 12 Ner· 
min, 123 - Büyükada l:i S~);Bn, 124 -
Adana 61 Ahmed, 12:> - Bakırköy 69 
Sami, 126 - Karagümrük 91 Adil. 
127 - Amerikan mek. Alber, 128 -
Kabataş Er. L. ~..ı~ 129 - 13 üncü ilk 
mek. 46 Şükran, rno - Ortaköy 39 un
cu ilkmek. Ali, 131 - lst. Er. L. 1120 
Kemal, 132 - Galata 13 Sabire, 133-
Beşiktaş 92 Ali, 134 - Büyükdere 3 
Mehmed, 13:t - Sultanahmed ~,.) Mu· 
sa, 136- Kurtuluş 6-l Naci. 137 - Ba
kırköy 180 ·ecıa, 1:18 - Sultanahmed 
Şadiye, 139 - Adana 13 Memduh, 
140 - Gelenbe,·i mek. 229 F~ Hl -
Kurtuluş ;;;; Ana, 142 - Samatya 3 

ermin, 143 - Divanyolu 1:; EryıJ~ 
maz, 144 - Davutpaşa 57;, Oztekin, 
1.W - Aksaray :> Şükran, 146 - lst. 
Yeni 'esil mek. 76 Metin, 147 - Da
vutpaşa mek. :;7:; Tekin, ı.ıs - Ada k. 
3 Mehmed, 149 - Kadıköy 3 Maalla, 
150- Bakırköy 30 Sultana, 1:;1- Ka· 
raköy Hirant, 152 - Mecidiyeköy 4 
Mehmed, l:l3 - Kadıköy 208 Geyvan 
154 - Adapazar 31Süzan,15:> - Cs
kildar 9 Necip, 156 - Mahmudpaşa 
2 esim, 157 - Kadıköy Cevizlik 40 
Handan, 158 - Büyükada 9 Mehmed, 
U>9 - Jst. Orta mek. Mualli, 160 -
Saltallllelim Satiye, 161- Btiy.ükdere 
71 Aclaan, 162 - Şişli 12 Hatice, 
16.'l - Osmanbey 92 Hilmi, 16-l Kadı· 
kly 3 Maazr.ez, 165 - Er,nköy 6 Se-
ullıllıtJ~~•lllllA~ıdr .. ııatr · 'l ...._., __ .._. 
Ankara 70 Salim, 168 - Samatya ;;ı 

1'feri, 169 - Sultanahmed 2 Hilmi, 
ı;o - Feriköy 130 Melahat. 171 -
Kartalq 12 Sami, 172 - Adapuar 9:; 

Iİıat, 17S - Ankara caddesi 7 Ksti
na, 174- Erenköy 66 Asım, 17:> - Ça
nakkale 1Mehmed,176- Beyoila 12 
Ram~ 177 Adana 91 Rana, 178 - Me
ddiyekiy 61 Nesim, 179 - Mahmatpa
şa 2 Adnan, 180 - Kragümrük 20Nec
JA, 181 Amavutköy 3 Sami 182 - Ak
saray 1301 Gtilen, 183 - Samatya 301 
Asuman, 184 - Büyükdere 30 Asım, 

185 - Ankara 3 Adil, 186 - Uskiidar 
3 Necmi, 187 - Kdıköy 40 Hayri, 
1~ - Samatya 21 Mehmed Gülen, 
189 - Adana 33 Sümer, 190 - Etye
mezde 32 Müzehher, 191 - Kadıköy 

22 Hamdi, 192 - Büyükdere Sanyer 
2 Necip, 193 - Fatih 71 Fatma, 194 -
Erenköy 61 Saniha, 194 - Şişli 2 Ser· 
vet, 196 - Osmanbey. 15 nci llkmek. 
Belkıs, 197 - Fatih 92 Mehmed, 198-
Maçka Palos 2 Sadi, 199 lsL K. L Gü
zin F., 200 - Osmanbey 3 Mehmed, 

11-n~~~cu~a";;~e Tına~ Çocuklar! 
72 - Püzant 166 Beyojla, 73 - Is. Er· Petfembe günü tayyare pi • 
kek L 8J9 Ragıp, 74- Fener 30 Ra- ycmioaı felıilecefi ~ gazete
miTe, '15 - 23 üncü mek. 35& Hüseyin, mizie Ja~r ita/ta mutat t"t/an ço 
76 - Çemberlitq 8 Sefer, 77 - Emir· eai myluı yaln-a bu halta İ,.;n 
gb 10& F. Erkmen, 78 - Zincirli K. ~-
9 Hiieeyin, '19 - Samatya 25 Berç, Salı pr.ü intifar edecektir. 
80 - Gedik P. 22 Nuri, 81 - Galata Yarınki sayımızı 
29 Yavu~ 82 - 2 nci mek. Ahmed, muhakkak 
83 - Galatasaray L lskender, 84 - k 
Bostanca 2 Ozdemir, 83 - Kam k. O UJUDUZ 
:ll Seyfi, 86 _ Şehremini 9 B. Günes, uaımm11aa:111-:nm::::..-:::::::nDiiiiiiil 

87 - Anadolu ll Handan, 88 - Orta DIKKA T 
k. 10 Nazım, 89 - Boetanca Hatice, 8~. el • . L~ :a~ıalıı•m•ı 
90 - 15 nd mek. 941 Azime 91 _ Ge· suıy enmı.z: nr:r n ta 
dik P. 34 Şermin, 92-K...; K. 33 Ali, Pr:rıembe pnlr:ri matbaa· 
93 - Gedik P. 82 Sinan, 9ı& - :eo.rtan- malla dağıtılır. 
ca 98 Saime, 95 - Karagibnrük ıı Sa- 11111mıım:n1111:ımma11uaı:m=111smmmm 

JIABER .....: Akşam Pos1ut 

Radyodan 
şikayet 
haklı mı? 

(Baş tarafı 7 ncide) 
- Radyo kullananları ıirketini· 

ze abone yapmak istiyorsunuz, e· 
linizde halkı size abone olmağa 

mecbur eden kanuni bir müeyyidt' 
var mıdır? 

- Hah, timdi demin neye gül
düğümü anladınız mı? Kel mer • 

8 Nt~AN - 1935 ' 

Yahudi gazetec 
lsviçreden Almanyay 

nasıl kaçırıldığı 
anlaşıldı •.• 

hem bulsa batına sürer. Elimden Son gelen Avrupa gazeteleri yaklaımıı oluyordu. 
gelse ben kendi derdime çare a · Yahudi gazeteci Jakob'un Alman iki gün sonra Vesman'dan 
rarım. Şirketle hükUmet arasında gizli memurları tarafından Al - telgraf aldı: 
bir imtiyaz mukavelesi vardır. Bu manyaya kaçırılıtı etrafında ıu "Yarın oradayım. Otomo 
mukavele mucibince, rady~ kul- ı.fsili.tı veriyorlar: beni istasyonda 6ekle.,, 
lananlardan ruhsat verme~ mu - Jakob'ur~ asıl ismi SalamO'tl -

1 
Jakob hl!nu da yaptı. K•n 

kabilinde senede on buçuk lira a · dur. Kendisi evvelce Ber,inde ve- Vesman'ı .-engin, müthi, H 
lınır. Bu ruhsat bedelidir. Biz kı- sair bir çok Alman ıehirlerinde düımanı, ~e kendisile birlil te 
saca abone bedeli diyoruz. gazeteciltk yapmıf, bilha11a gaze- manyadan kaçmıt bir adam 

Şirketin karının yüzde altmıtı telerde istihbarat tefliklerinde yordu. Bilhassa son zamar.I 
hükUınete aittir. Bu itibarla alınan bulunmuıtur. paraca sıkıntıda olması d" bl 
bu para doğrudan doğruya ıirke- Salamon yavaı yavaı kuvvetle· hareket etmeıine ıebep olmuf 
tindir denemez. Bu mukavele ile nen nasyonal sosyalizm, y .. ,r.i Hit- Nihayet muayyen vakitte 
kabul edilen ruhsat bedelini ver_ lerci teıkilitın en aman -vermez man Bazele geldi. Ve Jakob 
miyenler hakkında diğer memle- bir düımanı idi. Hitler o z ıman - f ınd~n k&111landı. Beraberc-e 
ketlerde olduiu gibi cismani ve lar ıizli gizli hazırlanıyordu. Sa - mobile bindiler. Vesman k 
nakdi cezayı ihtiva eden kuvvetli lamon istihbarat teıkilitile bü • disine fevkalade karlı bh· de 
müeyyideler yoktur. Bunun için- tün bunları haber alıyor, gazete- itinden bahsediyordu. Pariıte 
dir ki abonelerimizin adedi hiç lere yazıyordu. ken Bazele'de bir kasa dolusu 
bir zaman (5500) ü geçmemiıtir. Bu itibarla nasyonal so\yalist- tın gömmüt bir adamla k~nut 
Halbulci lstanbulda tahminen lerle arası hiç te iyi değildi. ğunu söylüyor. Ve hazinenin 

Nihaye\ Hitler Alman hükii • lunduiu yeri tarif eden bir p 15000 kiti radyo kullanmaktadır. 
Bu noktada tirket te, hük\amet te metini ele alınca Salamon da der- gösteriyordu. Böylece ıehirdell 
zararlıdır. hal Almanyayı terketti. lımini de zaldaıtılar. 
_İstanbul radyosunun kilovat Jakob'a çevirerek lsviçred~ ya • Jakob hararetli hararet'. k 

kuvvetini yükseltmek dütünülmü- f&IDağa baıladı. Fakat tabiiyetini nuftuğu için kendilerini arka 
yor mu? deiiıtirmemiıti. Hitlerin yerinde bqka bir .otomobilin taki:> et 

tutunamıyecağını ve düşeceğini, nin, ve gititkçe hududa yakl 
- Bunun için yeni bir iıtuyon böylelikle bir gün tekrar Alman - !arının farkında olmuyor'1u. 

yapmak li.znndır. Şirketçe hazır· yaya döneceğini ümit e-ıliyordu. Nihayet bir yere gelerek 
lanmıt bazı projeler vardır. Te - Bunun için lsviçrede de bi!' çok mobilden indiler. Bu esnada 
ıebüsata geçilmek üzeredir. ıazeteler vasıtuile Almanya a - ci otomobll de kendilerine ye 

- lstanbulda elektrik cereyanı leyhine büyük bir mücadele açtı. içerisinden altı kiti inerek ta 

~}!'a a
8
1ni kuvvette deiil&. ~:Uw~~~~~~~"'"...,.*t""!'.,mr~~~- Y• Jakola

1u 
-· ôliit~ ıır anm ortaya çılc&rlfı. la otomobillerine bindlrere 
de bu cereyan kuvvetfbazan 125 Fakat Jakob tahmininde al • man hududuna doğru İıe.tllll~ 
oluyor, hazan daha qağıya dütü· dandı. Hitler gün geçtikçe bili - Jakob otomobilden atl&.111ak 
yor. Bu hal radyolar için zararlı kis daha fazla kuvvetleniyordu. kurtulmak istedi iae de munf 
oluyor. Bir tedbir düıünülmüyor Nihayet son aylarda bütün ümi - olamadı. Diler taraftan V• 
mu bu it llakkmda? dini ~ybetti. Ve Fransız tabiiye- da diğer otomobille bqka ltir 

- Bu oütün elelmik mi?~ueaa
tmı alakadar ed«. (Garjp ! De 
mek radyo tirketini alikadar et
mezmiı ! ) 

- Halk alafranga muıih iye a -
lı•kın değildir. Ona bu lt'\llikiyi 
sevdirmek için nqnyabn11Ja ha -
fif, ejleaceli m\'\•kiJen 1-•tlrya -
rak kliaik:f!re doğru gi~.ek ıure
tile muayf~" bir ~ist~m la~ip edi
liyor mu? 

- Şirket, alabırka kalkmadan 
evvel dünya muaikiaini halka sev
dirmek içi1' böyle bir yol tutmut
tur. Ajrr eserlerle ite baflamakta· 
ki miifkülib nazan itibara alarak 
en çok sevilen ve bafjf eat9rlerden 
olan tanıo ve valsleri Tüılr~e söz
lü olarak okutmayı dütündü. Aldı· 

tine geçmek için müracaatta bu • tikamete doğru ilerledi. lıtu 
lundu. vardıiı zaman toföre 2000 f 

Jakob Almanya aleyh1nde Ç&· vererek izini kaybettirmek • 
htırken Alman gizli memurları Pariae doiru hareket etti. 
da kendisini gözlüyorlar, ve takip Şoför bir müddet kendisini 
ediyorlardı. Çünkü Jakob'un Al • dit ettikleri için hiç ses çtka 
manyanın bir çok sırlanntı vakıf mıf. Fakat bilihare it zab 
oldujunu h ~1yorlardı. Nı-tekim diifünce derhal karakola gid 
son zamanlarda kendisin;n Fran- bütün ıördüklerini anl~tm 
sız tebaalığına geçmek için mü • Bunun üzerine de Pariate h 
racaat ettiğini de öfrendiJer. nan Vesman, ve diğer dört t 

Bunun üzerine mukabil taar • beli adam tevkif edilmiıtir. 
ruza geçtiler. Diler taraftan temin edifd" 

Jakob Alman tebaası oldukça ne göre Jakob daha evvelce 
nisbeten emniyette idi. f3kat te- man gizli mahkem~leri taraf 
baasmı deiiıtirdikten sonra it dan idama mahkiim edam· 
tehlikeye firebilirdi. Ve kurtulmuma kat'iyyeu i 

Bu vaziyeti düıünen A.lman yoktur. Belki de bu aaatte ço 
ıizli teıkilitı Jakob'un k:ıçırda • öldürülmüttür. 
rak cebren Almanyaya getirilme- Jakob'un karııı kocumın 

jmıız bir çok mektup ve t~lefon- sine karar verdi. Ve bu !1tran 11- çınldığını öğrenince derhal 
larda evv~Ji ıikiyet ettil•. Bil· viçredeki mümessil Vesman'a bil- ydmıfbr. 
farz, Almınca olarak t!:nJemeie dirdi. -----------~ 
alııtddarı ırenıonun bu ıef er Türk- Vesman bu esnada bir '' için .__._.._.,, .............. .... 
çe parolle:!e aöylenmeaini çirkin Parise ıitmit bulunuyordu. Emri 
buldular. Fakat, radyo bu tikiyet· alınca ahbabı gibi gö. ündüğü 
feri nazarı dikkate almadı. Bu ti· Jakob'a töyle haber gönderdi: 
kiyetler kulaklann alıtami!.muın· "Mühim bir it için seninle mu -
dan ileri ıeliyordu. Şirket bu nok· hakkak ıurette ıöriifmek istiyo -
tada o kadar ileri ıitti ki kendi rum. lt bir para itidir, ihmal et • 

23 Nüan 
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Size çocuğu tlüıüntlürecclı 
tanın hafla~cıtlır. 

müzisyenlf!rimizi, kendi kompo • me. Bazel'de büyük otelde beni ............................. ~ 
zitörlerimizi teıvik etmek için bir bekle. yol masrafı icin san" para 
de eaer mü•bakaaı tertip etti. ıı d • ıun enyorum.,, 

Jih, 96 - 20 aci mek. Orhan, 97 - Ko
camustaf a P. 343 Alpaslan, 98 - Fe
riköy 2 Hasan, 99 - Beşiktaş 7 Bar
hanettin, 100 - Ankara lnkihip K. 
Kemran, 101 - Eyüp Kavakdere sok. 

ProıramJanm~ tetkik edilirse, a - Jakob mektubu ve parayı aldı. 
ZAYi - Nüfus tezker~w-. 11e ğır kluikleri pek az çaldıjmıız Hiç bir teYden füphelenmeden 

askeri veıika ve mektep ,ehadet- ve daha ziyade halkın ho,landıit Bazel' e hareket etti. Bu auretle 

.... 
<Aml, 102 - ı.t. L Salüattin, 103 -
B'aMlf il ....... 10& - Heybe1i 
lM NeelA. lCM - lst. Kız L. 1381 ls· 
met, 106 - Edirnekapı 1 Yani, 107 -l 
lst. 106 Cevat, 108 - Çapa 397 Hatice, 

namemi kazaen zayi ettim. Yeni- nqeli, hafif musiki netriyatı yap- kendi ayağı i!e Alman hududuna 1 Vrolog - Operatör 

sini alacajundan eskisinin bük - bğumz anlqılır.,, =============== Bevll'e MUteha ..... 
mü olmadrğou bildiririm. Benim suallerim, onlarm cevap- - Bayanlar, Baylar, bir kaç Krakög - kbel•lgor 

A.Jra: Balnrlı6y Ceoizlilı Yalı lan bitmifti. Bir müddet qaiıdan •dakika ıonra... yanında. Her f1in Bğleden 
ıokağıntla 2 numaralı lanetle gelen plik sesini dinlf'dik. Sonra Ve dan ... Dan ... Dan ••. baıladı! ill2•·-de•n•S•··e-ka•d•a•r• .. •T•e•l•:•41_., 

ffü•eyİn Yaıar ı o da bitti ve spikerin sesi duyuldu: lluan Aril GOKPINAR 



Selıüikqe~ 

Mahmud paşada 
bir saat 

Yol cu yetişin! kalmıyor, bitiyor, 
çabuk yetiş! 

Ualınıudpaşadan bir giirünüş 

. -1stanbulun meşhur neleri - Baylar, bayanlar, geliniz, gÖ· 
vardr? diye bir sual sorulsa ne ce- rünüz, ucuz, sağlam yerli malla • 
vap veririz? Şöyle bir dütünelim: rımız var. diye bağrıyorlar .. Görü-

Büyük camiler, saraylar, müze- yor musunuz: Hepsi öz Türkçe .. 
ler, Dikilitaş, Kıztaıı, Sultanah - Geçen gün Mahmutpaıadan yu • 
metteki burma taş, Beyazıt ve karı çıkarken itte bunları dü:ünü
Ga'ata kuleleri, K1z kulesi, hisar- yordum. Bir adım ilerimde kürk 
lar, surlar, Yere batan Mrayı, Gül- mantolu, Napolyon şapkalı, şık, 
hane parkı, Kapaiıçarşı .•. Daha, çıtkırıldım iki bayan gidiyordu .. 
daha .... Bir de Mahmutpaşa yok\ı. Biriıi benim işideceğim kadar he • 

§U•••••• 

Evet, buraıı da lstanbula mah -
susu hususuyetler araıında -sayıla
cak bir yerdir. Bu pazar, latanbu -
lunmaziıinden bugüne kadar kal· 

mıt bir parçadır. 

~ıa.llaim~ 
tmekıedir. Yalnız, dekorda u -

fak tefek değiıiklikler olmu9tur . 
Buranın vitrinsiz, küçük dük -

kanlarının sabit sergilerinde e.ki
den fes, şam hırkası, sünnet çocu -
ğu elbisesi, yemeni görülürdü. 

Şimdi, bunların yerini ka~ket , 
ber~, jile, golf pantalonu ve ıskar
pin almış .. G~ne dükkanların sa
çaklarından yerlere kadar renk 
rek basma perdelikle, pazenler u
zatılmış ... Yoku§a amut gelen yan 
sokaklara kumaş parçaları, ~op 
top patiıkalar karma karıtık yıgıl-

Bunların başına toplanmıt mış.. k 
çığırtkan satıcılar, yangında~ .~r-
tulmuş bir kaç parça c:'~uı onun • 
de tepinen biçareler gıbı, kollar~n.ı 
açnrak mütemadiyen bağırıp çaj -

rıyorlar: 
- yolcu! Yetif, kalmıyor, biti· 

yor altı metresi bir liraya ..• 
Yaya kaldırımların üzerıne çe-

'

it ç~şit renk renk kadın, erkek, , . f 
çocu,c ayakkapları bir asker ın_ ı: 
zamiyle ııralanmıf··· Ba,ında hırı· 
sı: 

- Batan tüccarın mallarını bu -
raya getirdik .. Çifti dört liraya, di· 
ye bağırıp duruyor .. 

Buranın satıcılarında haıtalrk 
halini alınış bir huy var.. Yalnız 
alış verişe çıkmış, d~~kin ~ükkan 
dolaşan alıcıları degıl, gelıp ge-

h k . çag"rıyorlar. Yalnız, çen er esı _ 

yecanlı bir sesle arkadaşına çıkı • 
şıyordu: 

- Aman Melahat .. Beyoğlun -
dan kalkıp da alıt verit için Mah
mutpa aya kadar gelinir mi?. Ya 

hizi timdi burada birisi görürse?. 
Öbürü, pJ,k~ 1'ir eda ile cev•p 

verdi: 
- Tuhafsın kardeı .. Ne olur 

ıanki..... Bak patiskalardan 40, 
perde!iklcrden 25, çoraplardan 30 
k~:uı ki.r ettik. Şimdi döner bu 
ki.rımız!a bir sinemaya gireriz, 
fena mı?. 

Bir sakızcının önünde iki mek
tepli kız münakqa ediyorlar: 

- Ben ıakız alacağım .. 
- Aaaa, vallahi ayıp! Sakız 

çiğnenir mi? Bari sabret de ileri -
den çiklet alalım .. 

Bir aralık arkamdan acı acı bir 
seı yükıeldi: r 

- Vatanda9! .. 
Ko~kumdan yerimde kalıver -

dim ... "Acaba ne oluyor?.,, diye 
arkama döndüm .. Bir satıcı itpor -
ladan kucakladığı bir yığın ipekli 
çorabı havaya kaldırmıf, halka 
gösteriyor .. Sözüne devam etti: 

- Y:erli malı kullan! .. 
Kalbimin çarpıntııı geçmeden 

bir ikinci gürültü ... Dükkanın bi -
rinde (frak) diye bir tokat ıeıi ..• 
Ahali ÜfÜftÜ .. Ben de sokuldum .. 
Ortada enaeıi takkeci kalıbı gibi 
iri yarı bir adam, bağırıp çağrıyor: 

- Beni hırıız zannettin sen 
ha?. 

Kartııındaki bodur dükkancı -
n.n bir eli tokattan kıpkırmızı ol
mut suratında .. Boynunu bükmüt, 
aeı, sada yok ... iri yarı adam küf -
rede ede gitti, ahali dağıldı .. Bo -

Vahşi Hayvan 
Borsası! 
"Bir çift fil, 
bir çift aslan, 
•• uç su alJgırı ve 
dört timsah 

•• J • • ' 
qonuerınız. ,, 

Vahşi hayvanların 
• 

satış pıyasası 

nedir biliyormusunuz? 

Diridiri aslan (- n"i: ka;;an,;si•;ı 
öpmesini acaba na. 

Ve kaplan sıı 1.-ar§•larsını:? 
• Hu adam pek mcm· ) 

yakalamaktakı nun görünmüyor! 

güçlük .. 
"Bir çift fil ile bir çift aslan, bir 

su aygırı ve üç timsah gönderiniz. j 
fiyatta mutabıkız!,, 

Sık sık buna benzer müracaat· 
lar kartısında kalan "ticarethane· 
ler,, memleketimizde hiç yoktur; 
fakat Almanyamn Hamburg şeh· 
rinde bir kaç tanedir. 

Hamburg bu ticaret ıahaaında 
dünyanın hemen hemen yegane 

şehridir ve Hamburgta adeta bir 
"vahti hayvanlar borsası,, vardır 

denilebilir. Bu ticarethaneler Av· 
rupa ve Amerikanın bir çok fehir
lerinde bulunan hayvanat bahçe -
lerine, canbazhanelere vahti hay· 
van tedarik etmekle para kazanır
lar. Bu ticarethanelerin Nevyork
ta, Çinde, Hindiıtanda, Avustral
yada ve Ha bet istanda şubeleri 
bulunur. Dünyanın dört tarafına 
vahti hayvan sevkiyatı yaparlar. 

Vahı i hayvan ticarethaneleri
nin yaptıkları it hakkında bir fi • 
kir edinebilmek için, yalnız bir ti· 
carethanenin üç sene zarfındaki 

satıtını göıteren fU rakamlara göz 
gezdirmek kafidir: 

1500 aslan, 500 kaplan, 700 
leopar, 1500 ayı, 500 fil, 300 züra· 
fa, 30 gergedan, 800 deve ... 

En karlı ticaret yollarından bi
ri olan bu İf ayni zamanda çok 
tehlikeli, bir çok inıanların ha· 
yatına mal olan bir kazanç veıile
sidir. Bu zorluk ve tehlike ise vah· 
fİ hayvanların yakalanmasında -
dır. 

Aslan, kaplan gibi vahşi hay • 
van adının ne kadar tehlikeli ol • 
duğunu ıöylemeğe lüzum yok ... 
Avlanmaları bu kadar güç olan 
bu hayvanları diri diri yakalamak 
ise tasavvur edilemiyecek derece· 
de güçtür. Yakalanacak hayvanın 
zahmete değecek bir para getir · 

mesı ıçın genç olması lazımdır. 

Çünkü yaıh hayvanların terbiye 
edilmeleri çok zor olduğa cihetle 
bunların piyasası gençlere nisbet
le düıüktür. Bundan baıka yük -
sek bir ücretle satın alınacak bir 
hayvan ne kadar genç olursa o ka· 
dar fazla yaııyacağı için ihtiyar 
hayvanlar bu sebeple de daha az 
para getirirler. 

Vahşi hayvanları yakalamak i· 

çin umumiyetle çelik ağlar kulla· 
nılır. Bunun için bir kaç yüz kiti
den mürekkep bir avcı kafilesi 
Afrikanın balta girmemiş orman· 
lannda bir kaç kilometre murab
balık bir sahanın etrafını çevirir -
ler. Gece olunca bütün kafile el -
lerinde büyük meıalelerle ilerle -
meğe hatlar. Vahti hayvanlar a -
teıten çok korktukları için telaş i
çinde oraya buraya kııçıtırlar. 

Muhasara dairesinin yalnız dar 
bir noktası alet le çevrilmem it tir; 
bütün hayvanlar oraya koıutur

lar. Fakat orası da gayet kuvvetli 
çelik tel ağlar türlü tuzaklarla 
doldurulmuttur. Bir çokları bu lu· 
zaklara tutulurlar. 

şudur: 

Hayvan bir müddet aç bırakı • 
lır. Sonra mürebbi, kafesin dııın
dan olmak ıartile, hayvaca. fU ve· 
ya bu hareketi yaptırmağa çahıır. 
Hayvan istenilen hareketi yapın -
c"a mükafat olarak kendisine bir 
miktar yiyecek verilir. Fakat hiç 
bir zaman karnı doyurulmaz ve 
mürebbi böylece terbiyeye devam 
eder. Nihayet hayvan yemeğe hak 
kazanabilmek için kendisinden 
istenilen ıeyleri y&prnaja mecbur 
olduğunu anlayınca kuzu ıibi o • 
)ur. Buna rağmen gene bir aılan 
veya kaplana güvenileDlİyeceği i
çin bir numara yaptırılacağı za • 
man zavallılara bir miktar afyo11 
yutturmak ihtiyat eseri sayılır. 

Vahıi hayvanların bu suretle 
tamamile terbiye edilmiı, bir hale 
gelmeleri cinslerine göre değiıir. 
Mesela fok balıkları en güç hare
ketleri bile nihayet altı haftada 
tamamile öğrenirler. Bir aslanın 

veya bir ayının terbiyesi ise iki ve
ya üç ay devam eder. Filin terbi • 
yesi nisbelen kolaydır, iki ayda 
gayet uılu bir hale gelir. Fakat 

İtin güç tarafı bitmemittir. Şim· gayet zeki olan fil kendiıine fena 
di tuzaklarında kıyametleri kopa· muamele yapılmaıına hiç taham • 
ran bu hayvanları yakalandıkları mül edemez, bir an içinde vahıi • 
yerlerden c;:ıkarmak, demir kafes· letiverir ve kendisini kızdo-ım a • 
lere koymak lazımdır. damın vay haline! Zavallı bir kaç 

Bu iş hemen daima bir kaç in· saniye içinde filin ayakları altın
samn hayatına mal olur. fakat bu da yamyassı olur! 
beyaz avcılar için hesaba katılır Bu suretle terbiye edilmi9 hay
ıeylerden değildir. Çünk:.i bu va· vanlar satılırken yeni sahiplerine 
zifeyi yan'armda çalıttırdıklarJ her birinin huyları hakkında ince
zavalh yerli zencilere gördürür - den inceye mal\ımat verilir; ne -

ler. Bir kaç zenci ölüvermit, ne1 )erden ho,landıkları, nele~i iste • 
çıkar? Kendilerinden hesapları · medikleri anlatılır. Ve hepıinin 
nı soran yok ya !.. 

Kafeslere konulan vah si hay . 
vanlardan -ancak yarısı sağ olarak ı 
Avrupaya varabilir. Umumiyetle 
diğer yarısı, yolda, iklim değitik

ayrı ayrı marifetleri gösterilir. 
Pazarlıkta uyutuldu mu hayvan -
lar yeni sahiplerine, daha Cloğruıu 

Mahmutpaşa esnafı bu çagırma 
. . d "nkılaptan ders almı' -
ıtın e sor ı 

lar .• Eskiden: f d" 1 ' 

B 
Hanıme en ı ... 

- uyurunuz 

dur dükkancı herkeı dağılınca kü hem kumatı çıkardı attı, hem 
§Öyle bir etrafına baktı.. Karııda de suratıma bir tokat indirdi.. Bu 
beni görünce dert yanmağa batla- tokat yenıeıeydim, aldırma:ıdım 
dı: amma, timdi eın~f araıında itiba-

liği yüzünden ölür. 

Hayvanlar, ticarethanenin mer-1 

kezine geldikleri zaman aatılabil· 
meleri için terbiye edilmeleri li. -
zımdır; aksi takdirde çok para et· 
mezler. Bu sebeple vahıi hayvan 
ticarethanelerinin aynca bu itle 

onlara "numara,, yaptıracak olan 
canbazhane memur!arına adeta 
takdim edilir. iki tarafın birbirle-
rini tanıması temin olunur. 

Vahıi hayvan piyasası cok oy
naktır. Avların iyi gitmediği se .. 
nelerüe fiyatlar çok yükselir, ba -
zan çok hayvan yakalandtğı sene
lerde fiyat oldukça düter. 

H ı . l ·ı· kumaclarımız var, a ıs, ngı ız ~ 

memnun kalacaksınız.. . 
- Beyefendi bir dakika teşrıf 

buyurun .. Mallarımızda bile, huda 

yoktur .••• 
Gibi ekserisi arapça, acemce söz • 
fer kullanırlardı .. 

Geçenı gün <likkat ettim, ~men 
ftepıi: 

- Dinim, imamın hakkı için rım kırk para oldu. 

h ' "f k · "d. Be k d Adamcag"ız daha çok dert döke· bu erı yan esıcı ır.. n a ın-

larla pazarlıkta iken dükkana gir- cekti .• Fakat, dükkana &'İren ka· 
di. Ne yaptı, etti ise, bir parça dınları görünce beni de, tokadın 
kumatı göğıüne soktu .. Soktu am- acııınıda unuttu: 

be de kartıdan göz ucuyla - Buyrun bayanlar, buyrun .. ma n . . 
·· du··m Kottum yakaladım .. Fa- diyerek ıeyırttı .. 

gor . . ' /L A ·ı a··1ı 
kat, ketke yakalamaıaydım .. Çün- 1 nıan rı o pınar 

uğratan adamları vardır. 

Vahıi hayvaniarın terbiyesi,] 
tabiatile, hayvanların cinslerine 
göre deiitir. Fakat hepsi için kul
lanılan terbiye uıullerinin eaat1 

Umumiyetle alb )'afmda hir 
IU ayflrl 3 - 4 hfa, fergedan 5 
hin, terbiye edilmif fil 4 bin, aı -
lan 1 O bin, kaplan 6 bin, zürafa 3 
bin lira değerindedir. 



JAlalfJut sofuıldawula: 

Niyet kuşları 
İnsanlar için teselli'nin bir ih

tiyaç olduğunu biliyoruz amma, 
7irminci asırda istikballerini 
(niyet kuşları) ndan bekliyen in
sanlara gülmekten de kendimizi 
alamıyonız. 

Dün Üsküdara geçmi°§tim. lh
timisaniye civarında bir caddenin 
batında tezgahı kuran niyetçinin 
ba§ında çoluk çocuktan ziyade 
yaşlı başlı bir kadın - erkek kala · 
balığı gördüm. 

- Kuruşa niyet .. Kuruşa niyet .. 
Diye bağıran niyetçinin müşte -

rileri yabana atılır kimse değildi .. 
Bunlardan yirmilik bir taze yanın
daki kendinden biraz daha küçük 
arkadaşına: 

-Taliimizi deneyelim .. 
Diyerek, niyetçiye kuruşu uzat- J 

tı: 

- Ver bir tane bakalım .. 
Paçaları yünlü bir filorya kuşu 

gagasını bükülmüş niyet kağıtla • 
rının arasına soktu .. Bir mavi ka
ğıt yakaladı .. Niyetçi bunu müş -
terisine uzattı: 
-Okuyayım mı?. 

Gülüştüler .. İkisi de okumak bil
miyorlardı .. Niyetçi okudu: 

" Başbaşa verdik, içtik, 
Gönülde sevda biçtik .. 
Biz kendimizden geçtik; 
Sabah oldu mu bilmem?.,, 

iki arkadaş biribirlerine bakı -
§arak: 

İki arkadaş biribrilerine baliı • 
§arak: 

- Bir tane daha ... 
Diye mırıldandılar .• 
Niyetçi elini uzattı: 
- Kuruş peıin .. 
-At .. 
Bu sefer niyeti uzatan sarı Ka • 

natlı bir kuştu. 
Niyetçi sormadan okumağa 

başladı: 

"Bir sofra isterim kimse sermedik, 
Bir yayla isterim kimse konmadık, 
Bir güzel isterim yad el değmedik, 
Ellenmiş de bellenmişi nideyim? .,, 

Yaşlıca bir hanım demindenbe
ri sabırsızlanıyordu: 

- Niyetçi başı! Ben böyle şey
lere inanmam amma, tazeleri gör
'düm de eski günlerimi hatırla -
dım .. Hele bana da bir rtiyet çek 
bakalım! .• 

Niyetçi, niyet kutusunun içinde 
karga yavrusuna benziyen bir ku
ıa işaret etti: 

- Haydi aslanım, söyle baka -
hm şu büyük hanımın tali ini! .. 

Büyük hanım: 
- Bizden okumak geçti, oğ -

lum!. 
Diyerek niyeti yanında duran 

bir erkeğe okuttu: 
"Nerede yaz, nerede bahar? 
Nerede gülen sevdalar?. 
Hepsi asırlar kadar, 
Benden uzak, şimdi bak!.,, 
Büyük hanım içini çekerek ge -

riye çekildi ... 
Sıra bekleyenlerden bir genç 

kız ... Civardaki evlerden koşup 
geldiği başındaki örtüden belliy • 
di ..• 

K~ruşu uzattı .. Niyeti çekti ... 
Heceleyerek okuyor: 
"Size doyum olmıyor ! . 
Size doyum olmıyor !.. 
Niçin benim de kalbim .• 
Bir sevgiyle dolmıyor? .,, 
- Niyetçi .. Al bir kuruş daha!. 
Niyetçi sarı kuşa bir niyet da -

ha çektirdi: 
B kü. "k h ' - uyurun, çu anım .. 

Genç kız niyetini okuyor: 
"Sevdin, sevdin almadın?. 

. Hiç gönlümde kalmadın! •• 

Baygın baygın bakarak, 
Gözlerime dalmadın !.,, 
Genç kız bir kuruş daha uzatır -

ken kızarmıştı .. 
Niyetçi: 
- Hak oyun üçtür! .. Hak niyet 

de üçtür! .. · 
Diyerek kırmızılı saka kuşuna 

bir niyet çektirdi .. 
Genç kız niyeti alıp uzaklaştı ... 

Bir müddet açmağa cesaret ede • 
medi ... Bir mezar taşının kenarıı 
na oturdu .. Şimdi hızlı hızlı oku 

yor: 

"Sivri sinek saz gelir, 
Davul zurna az gelir, 
Sen benim ohıversen, 
Hergün bana yaz gelir r .,, 
Niyetçinin başındaki kalaba -

iık gittikçe artıyordu .. 
Siyah ceketinin içinden kırmızı 

boyunbağı görünen bir erkek: 
-Arkadaş... Bir de bana çek 

bakalım! .. · 
Diye seslendi .• 

Niyetçi kırmızı kanatlı saka ku-
şunu parmağının uciyle kenara 
çekti: 

- Haydi yavrum, şimdi de şu 
delikanlının taliini söyle! 

N:yeti uzattı... ikisi birlikte o
kuyorlar: 
"Kadir mevla, senden bir dileğim 

var: 
Şöyle bir güzel ver, gönlüm • 

eğ leyim! 
Ellere verirken, benim ne suçum? 
Birini de bana ver, gönlüm 

eğleyim !,, 
- NP doğru söyledi be!.. Vay 

canrna ... Öyle üstüne vurdu ki .. 
Elini cebine götürdü: 
- Ver bir tane daha 
Niyetçi gün görmüş, alaycı bir 

a~mdı ... 
- Bayım dedi, kendini Bodo 

sun meyhanesinde mi sandın ? . 
Gülerek, karga yavrusunun ağ -

zmdan bir niyet çekti: 
-Buyurun! .. 
Gene birlikte okudular: 

"Çıkıp yücelere bakmak istersin!.. 
Coşkun sular gibi akmak İstersin!. 
Hep güzelle yatıp kalkmak 

istersin! 
Ben senin kahrım çekemem 

Bu sırada in.ce bir 
işidildi: 

gönül!.,, 
erkek sesi 

- Evlat .. Ne doğru söylüyor bu 
kuşlar! Al şu kuruşu ... Bir tane de 
bana uzat! .. 

Karga yavrusu niyeti çekti .. 
Y etmşlik ihtiyar gözlüğünü ta -

karak okumağa başla~.l: 
"Kaç zamandır kalbinde, 
Var derin bir kederin! 
İstediğin olacak, ~ 
Düşünme derin de~in!.,, 
- Hay Allah razı olsun sen

den ... Benim· de böyle bir teselliye 
ne kadar illtiyacım vardı! .. Valla
hi nasıl da üstüne uğradı bilseniz ... 

ishak Ferdi 
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Bulgaristanda 
gül yağı 

ir vakitler Bulgaristan gülyağı 
istihsal ve ihracatını adeta kendi . 
inhis(\rma almış ve yabancı mem· 
leketlere yaptığı ihracat büyük 
yekUnlar tutmakta bulunmuştu .. 

1909 ihracatı 6092 kiloya baliğ ol
muştu .. Fakat acun savaşından 

sonra uluslar arası gülyağr piyasa
larında gerçekleşen değişim, kim -

yevi, kimyevi esans kullanılması • 
nın artması ve Ru:::.ya gibi çok 
koku kullanan bir piyasanın ka -

panması Bulgar gülyağlarına olan 
talebi eksiltmişti. Bulgaristan 

1929 yılında 343 milyon leva kıy -
metinde 3790 kilo gülyağı ihrac 
edebilmişti. u yıldan sonra ise a-

cunu sımsıkı saran ökono~iya 
buhranı Bulgar gülyağı ihracatını 
büsbütün azaltmıştır. 1934 yr · 
lında gülyağı ihracatı 36 milyon 
leva kıymetind

0

e 1218 kilo idi. 

Bulgar gülyağı sanayiine acun 
ökonomiya durumu tesir etmekle .. 
beraber orada vaziyeti düzeltmek 

için çareler aranmaktadır. Bu Jş 
için de 16 Mart tarihli bir kanun 
neşredilmiştir. Bu kanunun birin
ci madesi gülyağı istihsalini 
teşkilatlandırmak ve yağın safi • 
yetini emniyet altına almak için 
imalatı bir inhisar halinde Bulgar 
ziraat bankasiyle. itimat ve emni • 
yete şayan fabrikatörlere vermek· 
tedir. 

Gülyağı imalatı için elde edile
cek gülleri yalnız banka işliyecek -
rikatörler tarafından yağ · imali 
için kullanılması yasaktır. Böyle
tir. Başka menşeli gülleriı:ı fab
ce müstahsillerden gül almak için 
rekabet dolayısiyle fiyat yüksel -
mesinin önüne geçilmiştir. Ka -
nunun üçüncü maddesi istihsalatı 
ihtiyaca göre tahdid salahiyetini 
mütehassıslardan müteşekkil bir 
komisyona vermektedir. 

Bulgar Ziraat Bankası gülü 
doğrudan doğruya müstahsilden 

alacaktır. mübayaa fiyatını hu· 
susi bir komisyon tayin edecektir. 
Müstahsiller tahdidattan sonra ka
lacak fazla gül ağaçlarını tahrib 
edecek, buna mukabil bir tazminat 
alacaktır. 

Yeni gül fidanlıkları tesisi an -
cak hususi müsaade ile olabilecek. 

tir. Zira~t ankas~.gül~a.ğı .tica:e- ı 
tini kontrol edecegı gıb1 ımalatı 

da nezareti altı~da bulunduracak· 
tır. 

İhracat ancak mezkur bankanın 
müsaadesiyle yapılır ... Ziraat Ban- . 
kasının imal etmiş olduğu ve ya · 

, hut kontrolü altında imal edilen ; 
gülyağları ihracatı her türlü teka· J 

liften muaftır. 

Yirmi küsur maddeden ibaret 
olan bu gülyağı kanunu ehe~mi • 
yetle tetkik edilecek bir projedir . 
Ökonomi Bakanlığının bunu da 
tetkik ettir.:netke olduğunda şüphe 
Y.oktur. 

NtSAN-1935 

Amerika kadınları 
arasında futbol merakı 

Sinema kumpanyaları artistlerirı 
futbol oynamalarını menediyor 

Nevyorktan yazılıyor: netmek vazifemizdir. Sinema yıl• 
Kaliforniya Olimpiyatları ka- dızlarına (sıhhi müşavir) leriıııİf 

dınlarda da futbol oynamak me- tenis gibi hafif sporlar tavsiye et
rakını uyandırmıştır. mekte ve bu sporları onların biill-

Sinema yıldızları arasında yeleri için çok faydalı bulmakt_. 
başlıyan bu merak halk arasına dır. 

da süratle yayılmıştır. Bir çok Açık hava sporları sineııı• 

mekteplerde ve zengin ailelerin yıldızlarım hem vaktinden ev..-el 
bahçelerinde futbol maçları ya· ihtiyarlamaktan kurtarıyor, bedi 
pılmaktadır. de daha güzel ve cazip görünıne" 

Los Angelos'da muhtelif spor lerine yardım ediyor. Yorucd 
kulüpleri arasında (kadın futbol sporları sinema yıldızlarına ta"• 
takımları) teşekkül etmeğe başla- siye etmek, onları biran ev..-el 
mıştır. . çirkinleştirerek perdeden uzak• 

Geçenlerde (B.V.) ile (0.A.) laştrrmaktan başka bir iıe yara• 
takımları arasında yapılan bir maz. 
maçta 0-0 kalmışlar ve iki taraf Mister Philip A. Jimes'in vef" 
da ayni derecede enerji sarfede- diği bu izahat bir çok sinema yıl• 
rek hasmına mağlup olmamağa dızlarını sinirlendirmekten başk• 
çalışmıştır. bir netice vermemişti. Yıldızl&t 

Sinema yıldızlarını futbol maç- futbol maçları hazırlıklarına d~ 
larına iştiraktan meneder. stüd- vam ediyorlardı. 
yo direktörlerinden biri, bu me- Bir kaç gün evvel Janet Mak• 
raktan bahsederken fikirlerini donald, Klara Boy ve Şarl Rojet 
şö~le izah ediyor: . gibi san'atkarların futbole fa:ıl~ 

_:: ""'ema yıldızları, bizce mat- . temayül göstermeleri, rejisörler• 
lup oi'an tenasübü futbolda çok de Mi~ter Jimes'in fikrine iştirak.' 
çabuk kaybederler. Çünkü ka- mecbur etmiştir. işte bu mecbur•: 
dında faz10, hareket, onu adeli bir yet yüzünden stüdyolarda haylı 
tip şekline sokar. Bu şekil, perde- dedi kodular çıkınıf ve yıldızla• 
de çok çirkin görünür. Bunu bir rın futbol oynamamaları hakktıı• 
kaç artistde denedik .. Eski ince- da kat'i kararlar · verilmesine lii' 
tiklerini derhal kaybettiler. Bu zum görülmüştür. 
neticeyi aldıktan sonra, yıldızları · -Janet Makdonald bütün spot' 
futbolden menetmek zarureti ha- lai'a merakı olan bir yıldızdır. La' 
aıl oldu. Hatta bu menınuiyeti er- Angelosd:'l teşekkül eden yeni 'f 
kek artistle~e de tatbik etmek kadın· timine iştirak etmesi ha'i-" 
mecburiyetinde kaldık. Erkek yıl- kındaki tekliffi henüz kabul edif 
dızlar da ayni şeraite tabi olduk- etmediği anlaşılmamışsa da · ır 
farı için, bacakları sertleşmekte vimli yıldızın tatil günlerinden ir 
ve adaleleri kalınlaşarak perde· tifade ederek Holivuddan L'os Arı" 
de çok çirkin ·görünmektedirler. gelosa gideceği ve kadın maçrncl• 
Sine~a yıldızlarını spordan. n_ıe- oynıyaca~t tahmin edilmeld.edir~. 
netmıyoruz. Fakat, onlart çırkın· Janet M.,kdonald kendis~ne ınü' 
leştirecek ve perdede kaba gös- racaat eden bir gazeteciye~ 
terecek oyunlara iştirakten me· "Böyle bir tekliften lialleri1" 

IJ l ~ T 1 
IR.'&.SD 'D.U:SA 
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yoktur. tos Angelosa gezmek ~• 
hususi işlerimi görmek için gide" 

w• f 
cegım .,, 

Diye cevap vermiştir. 

Bütün bu dedi· kodulara rai• 
men Janet Makdonaldın hatti. tt' 

nunla beraber diğer bazı yıldızl_. 
rın futbol maçına gidecekleri id• 
dia edilmektedir. 

Ka.clınların futbole kar§ı göl' 
terdikleri alaka Nevyorkta da ıs' 
ri bir hastalık halinde kadınblc 
alemini harekete getirmiştir. 

Viııcenne'de yapıl~n .tayyare . . şenliklerinde, res~ıini gö1·~~ğ.ü~üz .f'' ,.;; 
son sistem UÇU§ makınesı binlerce se ylrclnln 1fo0nae muvan aKlyetl. blf 

tecrübelerinde- bulunmuştur. Tayyare iki tekerleği arasına sıkıştırılnıı' ·ctıt 
iskele ü.<~tünde 5 C V sisteminde küçü ciik bir otomobil taşımaktadır. BU ';ıtr' 
· Amerikalılarındır. Tayyare · karaya indikten sonra pilotla tay11a~rc 
küçücük otomobillerini iskeleden çıkararak diledikleri yere gitmektedıf· 

e 

ı 
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Eski bir çeka reisi- Zavallı Zengin 
~')aporunda anlatıyor n 

V h 
. . G, 1 K r ara 

atan aını enera olçak 
harcamadığı için 

nasll kurşuna dizildi? pek üzüntüde 

600.000 
Sovyet Rusya, ihtilalden sonra 

bir çok iüşmanlarla uğratmalf 
mecburiyetinde kalmıftı· Bu dil§· 
rnanların bir kısmı harici olduğu 
gibi, bir kısmı da dahili düşman· · 

lardı. 
Bu dahili düşmanların t:n mü . 

him ~ahsi11etlerinden biri c\e beyaz 
~ ., 

Rus Generali Kolçak ile baş yave · 

isticvabım yapbktan sonra Hiri . 
mof Y oldaıa bir rapor vermiş, ra. 
porumda Kolçak, Pepelyef ve 20 
zabitin kurşuna dizilmesini teklif 
etmiştim. 

Bu teklifim de her nasılsa du -
yuldu. Ve General Voyselevoski 
şehri bombardıman etmeğe başla· 

dı. Top sesleri gittikçe yaklaşıyor
du. Sokaklarda halk bize fena fe
na bakıyor ve tehditler savuruyor
du. Her an halkın üzerimize hü
cum ederek mahbusları zorla eli -
mizden almasından korkuvorduk . 

Lira aylık gelirini ne 
qapacağını bilemi1Jor I 

ri Papelyef'ti. 
ihtilal hükumeti uzun müddet 

beyaz Ruslarla çarpıştığı esnada 
lrkutz şehrini ani bir hücumla 
zaptetmiş, ve şehirden kaçama . 
dan Kolç<ık ile yaveri Pepelyefi 
esir etmişti. 

D~rhal şehirde teessüs eden Çe-
ka da kendilerini idama mahkunı 
etmiş, böylelikle iki beyaz Rus za
biti bundan on beş sene evvel bir 
Şubat sabahı kurşuna dizilmişti. 

Meşhur beyaz Rus Generalinin 
idar.11 etrafında şimdiye kadar bir 
çok laflar söylenmiş, bir çok ki · 
taplar n~şredilmi,tir. Fakat büyük 

bir karışıklık esnasında ~ereyan e
den bu vak'a etrafındaki esrar son 
zamanlara kac1ar devam etmiştir. 
Nihayet geçenlerde o zamanki lr-

kutz ~ehri Çekası olan ve General 
le yaveri bizzat kurtuna dizen 
Yoldaş Çidnovski Sovyet hükUme
tine yeni ':>ir rapor vermiş, idam 
hükmiinü nası] infaz ettiğini bü -
tün tafsilatına kadar bu raporun. 
ela bildirmiştir. 

Yo1c1a~ Çidnovski diyor ki: 
''1920 senesi Şubat batlangıcm· 

da !rkutz ~ehrini bir hücumla ele 
geçirmiştik. 

Şehrin içinde de pek çok Bolşe
vik aleyhtarları vardı. Sibiryadan 
ve bazı Bolşevik vilayetlerden ka· 
çıp ıplenler, beyaz Rus grupuna 
mensup askerler, hatta tehrin asa 

yi,ini teminle muvazzaf polisler a· 
ra:unda bile bizim aleyhimizde 
mukabil teşkilat vardı. Bunun için 
h:ıpish:ınede bulunan Kolçak. :e 
Pe~1~lyefi muhafaza etme'k ıçın 
ço!: di!tkat etmek lazım geliyordu. 

Diğer taraftan Voyselevo.s~i, 
arkadaşı Kolçak'ı kurtarma.k .~çı~ 
§ehı:e hücum etmiş ve bize bar ultı
matom göndermişti. Bu iiltima
tomda. eğer Kolçak Pepefyef, ve 
onlarla birlikte tevkif edilen bü • 

tün zabitbri serbest bırakınasak 
tehri topa tutaca3ını bildiriyordu. 

Bu ültimatomdan sonra ıehirde 
ihtilal aleyhinde çalışanlar faali · 

yetlerini büsbütün arttırdılar. Ve 
bütün Rusyanın kurtarıcnr, 8.mirı 
saydıkları Kolçakı kurtarmak için 
bir teşkilat vücude getirdiler. Ca -

suslarımız vasıtasile bütün bunla
rı haber alıyor, ve korkuyorduk. 
Sonradan yaptığımız araştırmalar 
neticesinde elimize bütün bunları 
ispat eden evrak geçmiştir. 

Kolçak'm maksadı cepheden ka
çan, ve dağınık bir vaziyette olan 

7 Şubat gecesi bana teklifimin 
kabul edildiği, ve Kolçak'ln arka -
daşlarını kurşuna dizebileceğim 

bildirildi. 

Sabaha karı• en ziyade vüven . 
diğim askeri yanıma alarak ha · 
pishan~ye gittim. Düşman şehre o 
kadar yaklaımııtı ki top seslerin . 
den maada tüfek sesleri de duyul
mağa başlamııtı. 

Kolçak'ın hücresi önüncte dura · 
rak açılmasını emrettim. Kolçal< 
hapisaneden çıkarılarak serbes: 
bırakılacağına emin olduğundan 

giyinmi,, ve hazırlanmış bir halde 
beni karııladı. 

Yanma yaklaıarak ihtllal ko 
mitesinin kendisi hakkında verdi 
ği idam hükmünü okudum. Ve el· 
terine kelepçe vurulmasını emret . 
tim. 

Bir şey söyliyeme .. 1i. A .. 
•aiı indirilme.sini söyledikten 
sonra yukarı kata Pepelyef'in 
mahbus bulunduğu hücreye çık -
tım. O da giyinmiıti. O da kurtul· 
duğunu zannediyordu. Fakat beni 
görünce hirdenbirJ! benzi attı. O • 
na da emri tebliğ ettim. 

Pepelyef mütemadiyen ağlıyor, 
şimdiye kadar yanlı! yolda gittiği
ni, bundan sonra boltevizm için 
bütün kuvvetile çalışacağını, hü. 
kum ete f evkali.de fay dalı olaca
ğını söylüyor. 

Suamaaınt emrettim. Birlikte 
olarak hapisanenin yazıhanesine 
gittik. Kolçak da orada idi . 

On heı nefer seçtim. Ve hareket 
emrini verdim. Kolçak bana bir ri
cada bulunacağmı söyldi: 

- Neye dJLir? diye sordum, ce
vap verdi: 

- Karımı bir kere daha görmek 
istiyorum. Daha doğrusu resmi ve 
nikahlı karım olmayan prenses 
Finiriyevayı. 

- Prensesle aranızda 
bir münasebet var? 

ne gibi 

- Bana ait hususi bir munaac· 
bet. Kendisile dostum. 

Nepal 
Veliahdinln 
Muazzam 
.Serveti 

Nisten yazrlryor: 
Hindistanda Nepal mihraceliği 

veliahti olan prens Nepal iki ay 
kaldığı Nisten maiyetiyle birlikte 
ayrıldı .• 

Veiiahd buarda kaldığı müddet
ce mümkün mertebe nazan dik · 
kati celbe~emeğe, seasiz ıadasız 
bir hayat yaşamağa çalıştı, fakat 
dünyanın en büyük zenginlerinden 
birisinin öyle sessiz sadasız bir kö
şeye çekHmesine, hiç r..azarı dik · 
kati celbetmemesine im.kan var 
mıdır?. 

"Dünyanın en zenginlerin -
den,, diyoruz, çünkü Ford'lar. 
RokfelJer'ler, iktısadi buhran, bor
sa daaveraları nedir bilmiyen, 
Hindistan mihraceleri yanında a
deta fakir sayılırlar. 

Mihraceler içinde değil umum 

servetinin, hatta varidatının 
miktarını bile bilmiyenler pek 
çoktur. Bunlar Avrupaya geldik
leri zaman nazarı dikkati celbet • 
memeğe çalışırlar ve memleketle -
rindeki yaşayışlarına nisbetle ha. 
kikaten "fakirane!,, yaşarlar. Fa.. 
kat böyle bir ya§ayıf bile Avrupa
da fevkalade lüks bir ya.şayıf oldu
ğu için dikkati çekmemesi imkan~ 
sızdır. 

Prenı Nepal da, bütün arzusuna 
rağmen, ayni surette nazarı dikka· 
ti celbetmekaizin Niste vakit ge . 
çiremedi. Bunun bir sebebi de şu
dur: Prenı Nepal Avrupada vakit 
geçirmek ve biraz para sarfederek 
eğlenmek arzusunda idi. Fakat za
vallı buna muvaffak olamadı .. Ev
vela her gittiği yerde herkesin gö ~ 
zü onun üzerindeydi, bu vaziyette 

eğlenmeğe imkan bulamadı. Para 
sarfetmek arzusuna gelince; buna 
da bir türlü muvaffak olamadı.Fil
hakika para sarf etmiyor değildi. 
Lakin sarf ettiği para onun serveti 
yanında bir hiç derecesinde, ade
ta 100 lira maatlı bir adamın gün
de on para sarf etmesi gibi .kah. 
yordu. 

- Bu bir ıey ifade etme:ı. Mü- Çünkü Nepal mihracesinin ser-
saade edemem. veti hiç kimsenin hesap!amağa ce-

p 1 f h d 'k saret edemediği derecede muaz-- epe ye yazı ane e ı en 
b. ktu t M J j zamdır. Nepal veliahtının varidatı 
ır me p yazmış ı. e ctup an- . 

• h" b 'd' V ise günde, 20 bın, yani ayda 600 
nesıne ıta en ı ı. e sonunda · 

"Viktoru unutma!,, cümlesi bulu
nuyordu. 

- Mektup yerine gidecektir. beyaz Ru5 askerlerini toplamak, 
sonra General V oyselevoski ile 
birleşerek Bolşeviklere karşı yeni 

bir cephe teşkil etmekti. 

Dedim. 

leri muayene ettikten sonra sordu. 
- Bunları 9imdi ne yapacağız? 
Benim yerime bir nefer ileri 

atılarak cevap verdi. 
Dışarı çıktık. Hava müthiş so- - İçlerinde babam da bulunan 

ğuktu.Hararet sıfırın altında 35 binlerce Sibiryalıyı kurşuna dizdik 
derece idi. ı ten sonra yaptığı gibi yapalım. 

- Atq ! emrini verdim. Şehri Neferler baltalarile yakmınd:ı 

döven top aealerine kısa ve sert bulunduğumuz büyük ve donmuı 
bir takırtı cevap verdi. lir dereniıı sathını krrdılar. Vece

NEPAL VELlAHfl 

bin Türk lirası dadardrr. 

Bu yazıda bahıedilen (Nepal) hü
kumeti Londraya bir elçi gönder
di. Bu elçi kabul reıimterinde 
muhteşem ve her taralı r.ıura11a 
elbiseler g~yiyor. Altın, ine~ . .züm· 
rüt ve elmas içinde yiizen bu elçi· 
nin yalnız bCl§ındaki batlık · yüz 
l<nlerce wltın kıymetindedir. Ne
pal elçisini muhafaza etmd Lon· 
clra zcıbıtaıt için mühim biJ İ§ teı· 

1 
_ k:l etmektedir. 

Hintli prens Niste elinden gel-
diği kadar çok para sarf etmeğe den tenis &ahasına gelmişler, sa • 
çalışmış, Nisin en büyük otelini at!erce bekledikleri halde prens 
kiralamış, en güzel iJH villasını da gelmeyince telaılanmıılardır. A -

maietindeki kimseler için tutmuş· caba ne oldu, yoksa hastalandt 
tur. Bütün bunlara reğmen günlük mı?. Nihayet veliahdin oturduğu 
aarfiatı bin Türk lirasını apnamış- otele gidilmif, bat tetrifa~sına 
trr. Bu rakam ise onun muazzam ıorularak mesele öğrenilmiştir: 

bütce•ine niabetle bir hiçtir. Veliahdin zevcesi prenses bi,. 
Pre~in biraz ıarf ed~~~~mesi an· I gün evvelden muhterem zevcinin 

cak mucevher merakı yuzunden ka tenis elbisesini, raketini ve tenis 
bil olabilınittir. Franaada bulun - kunduralarını hazrrlamağı unut _ 

d~~ müddetce bir milyon liralık muf .• Maç sabahı prens uyandığr 
mucevher salın almıştır. Kendisi zaman elb·ıselen·n· b ki · p 

H
. .J• ı e emış. rel:l-

esasen ın<ııstanm en zengin mü. k d ld 
. . . ses uy u a o uğu, ve prense 

cevher kolleksıyonlarından bırıne zev,.-s·ınd b k h. d 
h. · B'lh ..... en a§ ası ızmet e e. 

sa ıptır. ı assa bunlardan bir • ... ... 
tanesi, üç metre uzunluğunda el • ~ıye~egı ıçın bu bekleyif satlerce 
mas gerdanlık, baba biçilmiyecek ıurmuş. Pren~esi uykudan uyan -
bir değerdedir. Nisin en büyük dı"?ak çaresı de var amma buna 

·· h ·ı · d b .. b tetrıfatçılann cesaret etmeleri ak-mucev ercı erın en ın u ger- l . . . . . 
danlıktaki elmaslardan yalnız bir ~ gel·mıyecek bır ıhtımaldır. Pren-

. . ... . sın uyandırması is nezaket · l'k taneaının magazasmdakı b"tü . e sızı ~ u n lenn e b.. .. w .. ı 
mücevherlerden daha kıymetli ol- n uyugu sayı ır. 
duğunu söylemiıtir. . . .... Pre~s b~ yüzden o gün ancak 

ı:ı r.: ı:c ogle uzerı maça gelebilmiştir. 
Nepal Prensi Fransada da, Hin- Prensin riayet etmeğe mecbur ol -

distandaki adetlerine göre ya§a ~ duğu garib adetlerden biri de §U • 
mı§br. Mensub olduğu din mucİ· dur: Prenı; yılda ancak het gün 
hince bazı yemekleri, bu arada me içinde kumar oynayabilir. "Côte 
seli.; aığır eti yemesi haramdır. Bu d' Azur,, de bulunduğu sırada 
itibarla daima kendiıiyle birlikte Montekarlo kumarhanesine ancak 
gezen hususi aıçısının yaptığı ye ~ beş gün devam eclebilmittir. Ken
meklerden batka bir yemeği ağzı· disi yanında hiç para bulundur -
na bile sürmemektedir. madığı için kumar masasrna olur _ 

Prensin yatak odasına karaın - duğu vakit: 
dan başka hiç bir kimse, hatta o • - 100 bin frank getiriniz ! .. 
dayı toplamağa gelen bir hizmetçi - 200 bin frank getiriniz!.. 
bile giremez .. Bu sebeple prensin Gibi emirleı· vermekle iktifa et-
oda hizmetçisi yoktur. Kendisine miştir. Lakin bu kadar büyük pa _ 
tuvaleti için karısından ba.tka kim. ralara oynamasına rağmen ilk 
se yardım edemez. Bu yüzden dört gece kaybettiğiyle kazan.dıct 
Niste iken garib bir hadise de ol - müsavi kalmış, beşinci gece ise 
muştur : SOO b in frank kazanmıştır. 

Nepal veliahdi tenise pek me • Bunun üzerine bir türlü para 
raklıdır. Sabah erken·den burada aarfe::lemiyen prens üzüntülü bir 
edindiği ahbaplariyle birlikte te- tavırla kumar masasından kalk • 
nis oynar. mış, yanındaki hususi katibine: 

Buradan ayrılmazdan bir hafta - Şunları alın! diye paralan 
Önce bir sabah iddialı bir tenis göıtermi; Vv İ~ini çek~;;:!; :~!o~ .. 
maçı yapmağı kabul etmişti. T eniı , dan çıkıp "githmi~lir. 

Kolçak, General Voyselevoski' • 
nin verdiği ültimatomdan haber • 
dv olmu§tu. Bundan dolayı uıu 
hakl;;ak • ur~tte serbest bırakı]aca· 
ğını zannediyordu. I 

Ben S Şubatta Kolçak'ın ıon 

lhtilal komitesinin emri infaz setleri buradan attılar. 

edilmiıti. Hapiaane doktoru ceaet· M. S. 
meraklıları ve prensi görmek iıste· ı' Zavallı prens! .. 
yenler muayyen gün, ıabah erken- F. 
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H AB E R' •• n ı r~~~~a h~pe:!~'!.~!'!. ~ ~ ~J 
~ defo "HABER,, de çı .' .. ıyor. Ba romam bir sinema seyreder ri6ı ıakib 

··-...... -·-···············································-··· .. ··· 
Gizli bir çete Pavrs isminde bir zengini 

dürüp Mrvetint elinden almak istiyor. Fakat 
,-etin asli sahibi Evetin ismindeki yeğeni 
Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan ka 

11111ıııııııııuııııııııııııııMınııı lllllllfllımlll"lllllllUIJ O edecek, heyecandan he~ccana clüıecek•ini~. lan gen-; kızı kurtarıyor. Ve çetenin reisini ar 
w 

O MAL.OE e:Mf\\ -
Nl'Z.E HAZ.\ -

RlM··· 

MAA\..&Saf:'. T~~A.N tAOA O 
lt.\1'11'\. E.N ,'Z.A'l\1=' NOK."t~M OA 
SUDUR• H\~&\f\ VA~\T 

'TA8ANtA TA~lMA .. 
DUY°\ ..... 

LükS O·i omobilli Adam 

ıöaterilen mezkiir arsa biııeainin 
!LAN mahalleai iPmübaberinden göıte -

Tarabyeda Tarabya caddesi ve rilen verese namlarma intikalen 
Fırın "Sokağında eski 86, 88, 90 tescili talep ec:lilmit iae de Tapuca 
7f1Dİ 1, 90, 92, 3, 1 No. larla mu • kaydına tesadüf edilemediiin -
nkkam !,~, 1at•a ananın 30- tzo den Senetsiz tasarruf at ilhkimı
lıiueai vergice septi defter edilen na tevfikan tahkikatı mahalliye 
10 S 288 tarihile Sinadtn namma icra Inlmaaıfından mahaili mez -

kur hakkında tasarruf iddiumda 
bulunacaklar mevcut olduğu tak-

Senenin en gDzel, en heyecanlı, 
en meraklı romanı 

Selami izzet 
eu şaheseri, bulunmaz kalemı 

ile ı-orkçeye çevirdi. 

Lüks 
otomobilli 
ADAM 

( L' Homme a 1'Hispano) dur. Bütün 
dünya bu romanı kapışa kapışa 

okumuş, s·neması oynandığı zaman 
aylarca salonu hıncahınç doldur muştur. 

Bu çok güzel, 
Bu çok heyecanh, 

Harikulade merakh 

Aşk ve Aile 
Faciası 

Edebi kütüphanenizde ölmez 
bir ün bırakacaktır. 

Yeni. çıktı Fi. 50 Kuruştur. 

lstanbul Avcılar ve 
dirde tarihi ilindan itibaren bir Bı·rıı·gv ·ınden. 
ay zarfında. Tapu müdüriyetinde Birlii4ui:ı. tarafından 12 Nisan • 
Beyoğlu Tapu bapnemurluğuna 1935 Cum:ı ıünü için Ç.narcıkta aaat 12 ·~~ 14 araımda Birr 
935/263 - 264 Muamele No. ai- büyük bir ıürek avı hazn-l~nmıt - Sirkecide Aıopyan hann.JiJ. i 
le müracaatları ilin olunur. (73) 1 tır. l:~:ı-~k arzusunda olanlıı..rm av ci katta alb numaradaki !Lerk 

tafıilitnu öirenmek üzere hergün ne müraca.i..tları. 
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smanlıcadan Türkçey ....... s 
klavuzunu neşredi r 

ı - Öz tiirkçc köklerden gel~ 
..• 1 . '·ar~ısırıa (T. Kö.) beldcs;~ 

SO- C'rl1' tı :.; f h 
( alômeti} lmnmu§tur. Bun arırı er 

T ıüh etmek :::;; Bozulmak, çürü. 
mek, kokmak 

Fetret (fa51Jai ultanat anlamına) ::::-: 

Fırka (askerlik terimi) = Tümen = 
(Fr.) Division 
Fırka kumandanı = Tümkomutan = 

(Fr.) Commandant de division 

Örnek: Fihir, dimağın i§lcmc.sin . 
den doğar = ide dimağın İ§leme in . 
den doğar. 

2 - Bıı parayı fuzuli olarah al<lı 
lar = Bıı parayı lıah ı:; olaraT.· aldı 
lor. 

Füceten :: Anıı:un, birdenbire 
biri lıal•kmda sırası ile ıızmanlanmı4 
wı (mütclıassı.s) ,a:ılcznm gazıcte 4 

lcrc vereceği.::. . . 
2 - }'eni honarı kal"§lLkların ı.)ı 

Kargap devri (Fr.) Anarchie, İnter
regne 

Fettan = Oynak 
F eve = Bölük, takım 

Fırka kum ndtuU mirliva :;:;; Tüm • 
general 

Fırka erkiını harbiyesi = Tüm kur. 
may ;:::: (Fr.) Etat • major de division 

Fırsnt = Fırsat (T. Kö.) 

Fikri = Düıünscl, ideye), fikriğ 
Örnek: 1 - Fikri mesainin verdi. 

ği yorgzmlul~ = 1Jii§ii11sd ralı§mala • 
rm verdiği yorgunlu/,. 

Örnek: Füccten vefat tti = An:;ı 
zm (bridcnbirc) öldü. 

Fürcc = Aralık, delik 
Füru = Aıağı 

ayırd edilmesi için, ereğine g?,rc, 
f razı ızçaları da ya:ılml.§, aynca or • 
ncklcr de lronulnıu..,tur. 

Örnek: Fcı c /eve ;;; Böliilı·, böliik. 
ıahım ıa/i:ım. 

Fıtrat (Hilkat, cibillet) = Yaradı • 
lış 

2 - in anlamı fikri lmdrcıi = /n. 
sanların /ilcriğ erki. Serfüru ebnek = Başeğmck 

Füruht = Satma, aabm 
Fürumaye = Alçak soylu 
Füru§ = Satan 

Feveran = fı§larma Fikri takip = Güdcrge 
3 - Köldi ıı1rkrc olan kclimelc • 

riıı busiinkü i~lcnmi§ vn lwllanılmı 
f'ıt:!killeri alınmı§tır: Atlı ak oları haiı:. .. 
0$/ı iigiim olmı hii1'iim, tiirl~e "çel.-., 

Fevvare = Fııkırık, dönel' f11kiyc 
Fevk= Oıt 
Örnek: KMmı /crkan'i. = Üst. hı • 

smı 

Fıtri (hilki, cibilU) = Doğumsal 
(Doğun.sol'irı şonımdalri "l,, ince 

ohun ur). 

Örnek: O, fil.-ri takip ile Tıarckt!l 
eder bir gençtir = O, giiclcrgc ile /ıa. 
rclı·ct. eder bir gençtir • 

Örnek: Malıimat fiirıt§ - Bilg 
sa tarı 

Filhakika = Gerçekten 
1·ökiinden gelen ~el.il gibi. 

Feshetmek = Bozmak, dağıtmak 
(Parlamentolar terimi) 

Fevkani tahtani = Altlı üstlü 
F cvt = 1 - Kaybetmek, kaçmnalc, 

elden çıkarmak 

Örnek: Kendisindeki nnfo)ı§ tın 
fabuh kavrayı sonradan olma değıl. 
fıtridir == Kcndi~indcki anları~ vn 
çabuh kaurayır: sonradan olma değil, 
doğıınsaldır .• 

Firaınu§ etmek = Unutmak 
Firar = Kaçma 

Füshat = Geni§lik 
Fesih = Gen, gcniı 

Fütur = Bezginlik 

2 - Olüm. 

Fiat = Paha, eder 

Firar etmek = Kaçmak 
Firari =Kaçak 
Fira§ = Dötenck, döıek 

Örnek: Göni.yorum 7d, Jiiuı 
Örnek: 1 - Almanyanın a.slrnr • 

liği ycnidmı J.·urması~ V crsay mua · 
lıcdcsini feslıetmehtcdir. = Alman · 
_ranın as1•erliği yeniden kurması, 1' er· 
ay and~masını bozmaktadır. 

Örnek: 1 - Fırsatı feı·t eden. son4 

rn <lör:üniir = Fırsatı, ha,ıran ( cldHn 
çıkaran) sonrtt döL"iiniir. 

Fevza (Bak: fetret) = Karga§ll 
(Fr.) Anarçhie 

Örnek: Bu def terin fi atı 1.at; pa • 
radır = Bıı de/terin ederi kaç pa • 
radlT'. 

Firak, firkat (iftirak = Aynlık) 
Fitade = Dü§m\if 
Fitne (fesad anlamına) = Bozut = 

(Fr.) Corruption, scdition, pcrturba • 
ti on 

uğramı§sını: = Göriiyorıını Td bC'..z 
ginliğc uğramı~sını.::. 

Fütüvvet = Alolık, cömertlik 
F Üzun = Çok, nrbk 

G 2 - Fran ı.; kabinesi (J<ITlamen 
t.oyu fcsTıetmck iste<li = Fransız ka· 
bine i parlamentoyu. dağıtmak i.stc • 
rli. 

infisah ::: Bo:ıulma, dafılma 

F eyez:an = T aıma 
F eyz: = Gürlük 
Feyzdar = Oregen 
Feyz bulmak, fe)'l';dar olmak = Gü. 

Fidyei necat = Kurtulmalık 
Örnek: llaydı11lar yaTurladıldan 

zenginden biiyiil~ bir f idyci necat il) • 
tcdil.cr = llaydutlar yaTuıladrldarı 
::-enginden büyiik bı"r kurtıılmalıh is· 
tcdiler. 

Ör neli OrtaUkta f iuıc aliimctlcri 
göriiliiyordu = Ortalıl;ta ho:mt bel • 
dcklcri görüliiyordu. 

Gab\ıvet -==: Kaim kafolı1ık, ınanka 
falık 

Örnek: Tembelliğe çare bulunu 
gabarcle bulunma: :::::: Tcmbclli~ 
çare bulunur, lmlzn 1.af alılığa (mll1t 

relmek Fitne (nifak anlamına) = Araboz • 
ma Örnek: 1 - Aramızdaki anim: • 

manırı infi.sahı yüzimden = /. .. · 
mı:tlalu anlaşmmıın bo:zıılmmL yii· 

Feyyaz ;:::: Gür, bereketli 
Fezleke (Bak: icmal, hulasa). 

Fıkra = Bölek = (Fr.) Paragraphc 

Örnek: l"a=ım:ın ii~üncü bölcğirı· 

Figan (Bak: f eryad) '= Haykm,' 
- figar = . yaralı 

Örnek: Aramı.:a fitne soktu= :.f. 
ramı:ı bo:du. 

kaf alılığa) blllıınma: 
Gtlbi ::: Kahn kafalı, mnnknfo 

: 

0 "lden. 
2 - lngilıcredc parlame.ntonun 

in/isalıı - İngiltercdc parlamento • 
mm dağılması. 

de {/ıkra.'\lnda) = Dans le troi eme 
pqragraphc de. rntrc articlc 

Örnek: Dilfigôr = Yiircği yaralı 
Fihrist = Bulmaç 

Fitnecu (Bak: müfsit) = Bozulçu 
(Fr.) Balourd 

(Fr.) Balorud 

Ömek: Bu çocul~ oTmdusunu on. 
lanuyan bir /.-alın lwfalıdlr ::;: C 
en/ atıi c~t urı balorırd qui ne com 
pl'cnd pa.oı co qu'il lit.. 

Fikdan = Yokluk, bulunmazlık 

Mütefcssih - Bozulmuı. çürümü,. Fıkra = Anlatık (Fr.) Anecdotc Fikr == Fikir (T. Kö.) = (Fr.) Pen· 
see 

Örnek: Bilm~ ini:, o ne fiınccrı 
bir adamdır = Bilmc:;sini:, o ne bo· 
;:utcu bir adamdır. ltolonu~ 

Örnek: llliiıc/cs.~ilı bir cemiyet = 
Ro:ulmu" ( çiirÜmİİ§) bir sos ·ete -
liitefe rih etlerden ·emek yapmn • 

malı Kolmwş etlerden yemek 

Örnek: Nasreddin Ilocanırı anla· 
tığı (fıkrası) = L'arıccdotc de Nas • 
reddin lladja 

Fıkra (terim) = Boğum = (Fr.) 

Vert bre 

Fikr = DüJÜnce = (Fr.) Avia 

Örnek: Brı i§tc b nim fikrim §ll • 

clur = Bu İ§lc benim dü§iinccm fl.& • 

clur. 

Fuzuli = Boıuna, haksız, yeniz 
Örnek: 1 - Bu konu§maya /uzu. 

li. rniidahale etmcni=c ne demeli? = 
Bu konu~maya bo~una (yersiz) ka • 
n~manı=n nı> <l<'mrli? 

Gabgab = Gıdı 
Gabni f nhit = Atın aldatma 
Omek: Bu satı ta gabni fnlti 

UJJnt<ıt'Ulfl. Fn-kıı = Parti (T. Kö.) Fikr == lele (Yakutça) =- (Fr.) İdcc 

2"4 BORJIVA 
==-~--=.-::s::=::ı=e:~===--_,..----

g as tanı hayret içinde bırakarak oda· şinden bir kaç giln sonra, bir akşam 
sına çckiJdi. kumsalda gezinirken ihtiyar Borjiyn 

o zaman nefret \'e dehşet içinde Romayn dönüş hakkındaki fikrini pa· 
kalan Şövalyenin d.udakl.arı arasın· paza açmış ve onun bu husustaki dil· 
dan gayri ihtiyari bır kelıme dökül· §Üncesini ormuştu. Bu esnada Papa· 
dU: nın önünde 'c nrkıısın da bir takım 

_ Se:ıar!.. muhafız askerler kendi ini uzaktan 
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BORJlfANIN JÇ RABATLIGI 

Papaz Anjelo J{aprera şatosuna 

geleli bir kaç gün oı~udştud •. ~QSkr de 
hususi bir haberci gon er lo• ezarın 

elmesini sabırsızlıkla bekliyordu. 
g ihtiyar Borjb·a ölüme m~hkumdu. 
P 

az AnJ·c1o bu hu ustakı pllnım 
np D H\ •• . 

Lôkrcse anlatnu~tı. u P na gor_e sı· 

h. baz karıyı şatoya okmak lazım 
ır t . d" . 

gefö•ordu. Bir 1<erc l"a oya ır ı mı 

nrtıl< l\Iaga iie I:ıaşlıyacaktı. 
J,,Qkres, l\Ilıga hakkında, genç pa-

paza bir çok sualler orduktan onra 
buna razı oldu. Anjclonun ihirbaı 
knrı hakkındıı bildikleri çok az oldu· 
ğu için fazla maH'lmat Yc.re.memişti. 

tik anda bütün çahŞltlalar Papanın 
korku unu gidermek yolunda harcan· 
dı. Gerçi Papa gene her akşam odası· 

11 değiştiriyor ve Uç kat kilit altına ka· 
panıyorsa da yavıış yaraı. emniyet 
getirmeğe başlamıştı. HattA atodan 
dışarıya çıkmağa kadar c ar t edi• 
yordu. Bazı akşamlar deniz kıyısın· 
dald kumsnla inerek ağır ağır gezin· 
mcj i bile göze nlmı u. Bu sıralarda 
Pnıı:ı nldığı melctupl~rı 'e hnb~_rlcri 
dii iinür oğlu Sezar ıhı Marki do Ro· 
koz;rntn'~·a yaııJacak emirleri kıırnr· 
]aştırdı. 

Bu sırada Romadan da iyi h:ı,·a· 
disler geliyordu. sezann mağlubi~eti 
ile lı:ışgösteren isyan, kendi kendıne 
ptışmağa yüz tutmuştu. 

Alnna Aleksandr, imdi artık Ro
maya girebileceği tarihi hesaplıyor· 
d~ • 

.._ Papaz Anjelonun Kapreraya gelr 

takip ediyorlardı. 

Bir aralık Papa Anjeloya dedi ki: 

- Azizim, ayfiye)i değiştirdiğim· 
den dolayı çok memnunum, Tivolide 
canım sıkılmağa başlamıştı. Burada 
iıı:e gayet güzel bir deniz manzara ı 
var. Buraya geldiğimden beri kendi· 
mi on yaş g~nç hi f'diyorum. 

- Muhterem pederimiıin vücutce 
hu kadar iyi olduklarını şimdiye ka· 
dar hahrJıyamı)orum. 

- Doğrudur. Deniz h:n'D.Sı insana 
:>arıyor Anjelo !. Bir kaç günden heri 
kendimde büyük bir iyilik duyuyo· 
rum. Duna hep kızım sebep olmuştur. 
Ah Anjelo onun ne kadar hayırlı bir 
e,·llli olduğunu bilemezsin. Hiç bir 

Yakit telaşa ,.e heyecana kapılmamış 
bann her zam~n için kunct \C cesaret 
''crmi tir. Hcrne) c imdi Lu'h.ıesi hı· 

rnkahm da başka eyJe.rden bahsede· 
lim ! Ben buraya 'ardığım zaman d· 
ilcr hakk1nda çok biiyUk bir hiddet 

duyuyordum. LA.kin şimdi bunlara 
bir ceza Yeremiycccğimi anlıyorum. 

Hep ini affedeceğim .. Bütün hapisim· 
nelerin kapılarını açacağım! Bu m<'r· 
hnmct ve ~cfkntim diln:ru~ ı hayrette 
bırakacaktır. Ve bu urctlc her zaman 
hayırla anılacağım. Af kadar iyi mu· 
kabele yoktur Anjelo .. En hiiyük cc· 
zaların uslandıramıyacağı azılı cani· 
leri af kuzu gibi eder. 

Papa ha sözleri öyledikten sonra 
kendi kendine: 

- Ben affedersem, belki beni de 
affederler! .. K@limelerlni mmldnndr. 

Tam ha esnada idi ki denlı: Jayı&m· 
da hayal gibi iynh btr in an gölg · 

Za\"allr Magn, bütün ömrünce Rod· 
rik Borjiyanın aşktylc yaşamış oldu
ğu halde ~imdi ona knrşı tok büyük 
bir kin ,.e nefret duyuyordu. Dünyada 
bir tek emel ve düşüncesi, Altıncı 

Aleksandr'd:ın intlknm almaktı Rod· 
rik Borjiyayı mutlaka öldürmek iı:ıfj. 
yordu. Göıil bundan başka hiç bir 
e)i görmüyor, hiç bir şeye ehemmi

yet \"ermiyordu. Onun için henüz Yar
drğı balıkçı kulübesine Rngn"tanın 

da girdiğini görünce hiç Ş.'lşmnmıştı. 
Ragnstan ile lspnda Knpynyı ku· 

lilbesine ııln.n balıkçı Şö\'nlyc;>i tepe
den tJrnağa. kndnr sür.dükten sonra: 

- Glakomo tarafından geldiğinize 
göre iıi adada kim enin görmemesi 
lazım ol doğu anlaşılı) or ! Öyle de
ğil mi7 .. dedi. 

Rngn.stan sihirbaz kadının nazarı 
dikkatini celbetmek için ona baka· 
rnk: 

- El·et, beni ndadn kimsenin gör
meme i fevkııldde ldzımdrr, decli. 

- Öyle ise burada bulunduğunuz 
müd<lctçe cmni) ette olacnğınızı vade· 
derim. Hiç kim"c sizi rahat ıı ede
mez .. Odanın f mdi gö teririm. Şayet 
f'izi nrayacak ol atar bile hiç kim e 
bulamaz. Odanız tamamen gizli hir 
yerdedir. Uıkin izden bir ricam oln
cnk. Lutfen Giakomoya emirlerini ta· 
mamen tuttuğumu, ye ta,·siyesi üzeıi· 
ne hareket ettiğimi bildirin •• Hnklnm
da iyi şahadettc bulunun. 

- Bu hu usta ku ur etmiycceğimc 
<'min olabilirsiniz .. Hem de ynkmda 
kendi ini görüp emirlerini tnmame.n 
tuttuğunuza şahitlik edebileceA-im. 
Çünkii buraya gelmek üzere yola çık· 
tığım ırada Giakomo da gemiye bine· 
rek bo adayı ziyaret etmek üzere Ro· 
maYJ te.rketmi§tJ. 

Ş(;val)enin öyJtdiği ga son sözier 
ftzerfne ~oza ba§Int kaldırdı. Tel!şla 
10rdu: 

- Giakomo buraya mı g lecek? 

. - ETet Madam! 

(L{itf cn gavıfayı ~evirin 

~6f 

-Pek aHU .. 
- Beni tnnıdmız mı Madam?. 
- Evet tanıdım. Hntti'\ sltin hü)'ilk 

bir derdinizin olduğunu da bilirim. 
Ragnstan ha;>TCt etti : 

- Nc.rden biliyorsunuz Madam?. ' 
- Anlyo mağnrasında sin gördü· 

ğüm zaman yüzünüzden nnlnmıştım. 
O sırada hakkınızda amimi bir sevgi 
duymu tum. Sizi cvlfidım gibi sevi· 
yor, mes'ut olmnnııı diliyordum. Fa· 
kat maalesef görüyorum ki bu iyi te· 
mennilc.dm yerini btilmnmıştır. 

Jtagııstan bir müddet ustu.1\faga· 
nın ısözJeri ona. ÇQk tesir etmişti. Yn
vaşça dedi ki: 

- Hakkınız var l\fn.dnm 1 O zaman 
da bir derdim \"ardı. ltlkin bugünkii 
gibi değil 1 

- Evet, o zaman c\·iyordunuz \C 

sevgilinizin izi evmediğini sanıyor· 
dunuz! Bugün i c sc,ildiğinize emin· 
siniz, lnkin bu ef er de se\'gilinizi eli
nizden kaptılar. Du iki cin derdin 
hangisi dahn acıdır?. Bunu ta)in ede· 
mcdim. 

- Siz söylediniz!. 
- Ben mi? •. 

- E,·et, siz 1 Gerçi ağzınızdan bir 
şey duymndım. Lakin haliniz '(' ha· 
r<'kctlcriniz b:ına h<'r şe) i anlattı. 
;"iz 1\ont Almanın kızını sc\i) orsu· 
nuz! Hani şu Be:ıtrls denilen genç 
kızı •• Aniyo mağarasına geldiğiniz za. 
man sizi pek bedbaht gördlin1. Kalbi· 
~izi ynkan ümit iz bir nı;kın ntl':.i ile 
ıstırap çektiğiniz halde derdinizi l\a· 
yıt ıztık ve ne ·e pcrd~ i altında giz. 
lemeğc ~alışıyordunuz. Bu ka)ıtsıılı· 
ğrnız: aşkınızın bir humma nöbeti idi. 
Bcatrl l hakikaten SC\'fyordunuı. C:::c

zarın fonteforte kalesi ii:ı:erine yürü. 
yüşüne, ordusunun kaleye yaklaştığı. 
rm uüfi' malthnn~ ülwn:. !!;:~;-:. ;:.."!':.."""!' 
diğinb; çalı§mn, sizin hu knleye hu. u. 
et bir ehemmiyet vcrfmniıi ispat et
mekteydi. S<'.zar Borjfyanın hareket· 
]erini bilmek husu unda benim de 
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Osr11anlıcadan Türkçe.Ye Sö~ 
klavuzunu neşrediyoruz 

rardır = Bu .4iatı~ta a§ırı aldatma t'ar
clır. 

Kimi gelir. kimi gf!fmcz. 
Nngah = Ansızın, apansız 

Galiba = Belki, görünü'şe göre, • :ı 
benzer ' 

ortluları doyurmnğa )'<'terdi. 
Garabet (Bak: acayiplik, tuhafhk) -

Garib (Bak: acayib, tuhaf) == "f•' 
bansı 

Gadr = Yazık 
Örnek: Bu işte bana gadroldır -· 

Ru i~tc bana yazık oldu. 

Örnek: Ormanda dnla§ırlwrı, rıa
gnlı kar§ınıa ihi aclmn çılaı = Or . 
manrln dola§ırhen, mısızrn ( aparı.sı • 
zm) lwr§ımn iki odam çdıtı. 

Örnek: il öyle olacağa brn =<'r = 
Galiba bö ·le olacaf..·. 

Yabansılık 

Örıwk: /Ju rulamm f ikirlcrindı• 
lıiç bir garabet görmiyorımı = Bu a· 
damuı fil.-irlt>rirıde hir,: bir valmnsılıl• 
gönni yuru m. 

Öıncl.:: Garip bir kıyafetle ortll 
wı t;ıktı Yabnn.~1 bir 1.-rlıkla orta) 

Galeyan - Kaynama, kaynaşma cıhtı. 

Gadretmek = Y uık etmek Örnek: I - Suyun galeyanı = Garib (Gurbetzede anlamına) ~ 
Elgin Gaib etmek Kaybetmek (T. Kö.) Suyun kayrumw.~ı. Örnek: O mlama neden bu kadar 

gadrcttiler = O adama neden bu ka
dar ya::ıl~ ettiler. 

Gadrolmak = Yazık olmak 
Gaddar, zaJim = Cücemen 

Caib olmak, tagayyüp etmek 
Kaybolmak 

Gaile Dert (T. Kö.) Sıkıntı 

2 - /lal/; orwmula galeyan uyarı· 
ılırııra/;: sifrlr.r = Tlalk ara.~mda kay-
11<1 .;•111 UYantlınıcah $(;;:;for. 

f stiğrab etmek = Yabansımak 
Örnek: Onun bö~·lc lınrekr>t f'tmi· 

olmasına lıiç tlı• i.çfiğruh etml'<lim = 
Omm böyle lrarclwı <'imi.~ olma.wm 
lıiç dı• yabmısımmlım. 

Örnek: l"erim/l'n yurdunrlnrı ıı • 
:.akta <'lgin ( garib) f.wldı. 

Carize (sevki tabii) = içgüdü 
( Fr.) lnstinct Örnek: /Jaşırıdahi gaifo yclmİ)ıır 

gibi, cı <la bir ba~lw gaile ta1ımil <'f • 

ti = llrı.~ımlal;i sılmıtr W?lmiyor gibi. 
o da bir bn~laı ,f,•rt viildt•tti. 

Galey;n etmek Kaynamak, kay • 
naşmak 

Galiz Kab" 
Örnek: Bu gadd,,rın elinden nf' · 

fer çc!.·tiğimi l>cn bilirim = Bu gii • 
remenin t•linden n.<ıfor çel.riğimi ben 
bilirim. Gala = Pahalılık • J 

Ürnck: Ağıza alırm11yacah galiz 
Garaz (Öteki anlamı için, bak: mak· 

sat) - Öcük ' 

Ünlt'k: İ11.w111/nr nkrllarrna. /ı<t) 
l'r,mlar ~nfd fuuiilrrirte tribidirf N ~ 
İ rı.~anlar alııllarma, hayvanlar içgii 
rliilfrritır. r:yrul..ıurlar = Lc.or hortt 
11w.~ agiss<>nt par leur inıelligencr r 
le.ç ani111au . ..: par leur instinr.t. 

Zulm = Zulm (T. Kö.) Örnı'l .. : /\ala ve gala yıllarında 
.~ii:ler $Övfcdi = Ağı::n nlrnmryncch 
imim ~(j;;;/n .~ijyl<'d;. 

Örnı•k: l"iirl'ğirıde bc.~ledi'[d f{m-•1. 

zm lıarl l't' pa..-anı yn!. = }' iir,,~inılr• 
be,ç/t•tliği iiriiğiirı uru lwru yol:. c,:ol:. ii::.iildiih K11fıl;; ''" pahalılı/; Gılzet Kabalık Gaflet - Dalgınlık, bot bulunma 

Gaflet etmek ~ Dalgınlığa gelmek, 
'-<>t bulunmak 

Gafil Aymaz, dalgın, boı 

yıllarrnrla çol• iiziildiih. 
Cali = Yüksek 

Örnek: B11 /iat bana peh gali gÖ· 
riiniiyor = Bu eder bana peh yii/; . 
s<!l~ ı;öriiniiyor. 

Ürnek: Sözl<'rimle rn durıı§ımdtı 
i>yfo bir grl:l't rar hi ... = · Sö::.lerind<> ı 
t:I! dı11w,:ımda iiyltı bir haba/r/; rnr 

Garazkar = Öçmen. 

Ürnck: lliddctli adamdan cfoği!. --------------~ 
• garazhnr admrr<lan lmrlanalı = Kı • 

Örnek: Gaf il bulundum = Bo~ 1 l.i .... 

lmlundum. Cam = Tasa 
zarı adamdarı değil. öçmen adamdan 
horlmıalı. 

Ö~ERGELER 

Gafil avlanmak = Dalgınlığa geti • 

mek 

Galat = Yanılma, yanlı§ 

Örnek: Galtit sö: = Yanlı..~ söz, 
Gallltı basar = Gijz yanılması. 
Bu benim ista.~yoııda göriilmeh • 

Mağmum = Tasalı, pusarık (hava 
için) 

intikam= Öç 

Örnek: fı·imde ona lmnı öyle bir 
intikam hissi rnr ili = içimde orıa 
lwr.~ı öyle bir öç duygu.<ıu t•ar ki. 

intikam almak = Ocalmak 

Kılavuz &özleri ü.:erine, her /isl 
nin (ULUS) ta çıktığınclan ba~lamı• 
ii::.ere bir ay itinde, istiyenler ye 
ni bir önerge ileri siirebilirler. Burı 
lar T. D. T. C. Genel Katipliğine ~· 
~ekil altında l(Önderilecektir: 

Örnek: Bizi bu i§le gafil adadı · 
m:: = Bizi bu i~tc dalgınlığa getirdi-
ıız. 1 

Örnek: Mağmum adam = 1'a.<ıalı 
adam. 

Gafil avlanmak = Daylgmlığa getİ· 
l"ilmek 

liğinufon galiittır = Bu bcnirn istas . 
yonda göriilm<"l.-teliğimdcn yanılma· 
dır. 

Mağmunı luwa = Pu$arılc ham. 
Gammaz = Kovcu, fitçi 

Örnek: 1 - O ne gamma::. adam • 
dır, bilseniz. herkesi biribirinc ha • 
tar = O ne lwı-cu adamdır. bilseniz, 
Tıcrhcsi biribirinc Trnıar. 

Örnek: Diişmarımdan intikam af. Pllll••••••••••••• 
mah içirı biitiin tıarlığmı ortaya koy-Tegafül etmek = Anlamazlıktan 

telmek, anlamaz görünmek. 

Galebe = Yen, yenme 
du = Dii.~manından ikalmak için bii. 
tii11 ı:arlığmı ortaya lwydu. 

0$manlıca •••.•.. kelimesine '/\ ı 
lavuzda ••••••• . kan:ılığuıı uyguı 
()·alı ut: yeter) görmüyorum. Örnek: Pek İ)i bildiğiniz bir iş • 

ten nü;in tegaf iil ediyorsunuz = PPli 
İ)i bildiğini: bir i~tc niçin anlama:: • 

lıktan geliyorsunuz (anlamaz görii • 

Örnek: Galebenin yarı.sı l•eııdirw 
giivenrrwhtcn gelir = Y crımerıin ya . 
rm 1.-erulirıc giiı·crınıclaen gelir 

Galebe etmek = Yenmek 

Örnek: Diisnumlara galebe etmeh 
it;in ilk Örıcc /;:endi kudretine güı:en
rneh ln::rmdır. - Dii~manları yenmek 
için ilh önce laındi erkine gilı·cnme . 
lidir. 

2 - Gammaz/ıh onda sarıki fıtri 
bir lıal = Vitçilil: orula sanhi doğutı· 
.~al bir Tıal. 

lntikamcu = Öçgüder 

Örnek: O, intilmmcu bir adam · 
dır = O, öçgiitler bir adamdır. 

Sebebi: (kısaca) • • • • • • • • • • 
. ............. . 
. ... .......... . 

üyorsunu:)? Gamze = Süzgün bakış 
Canem = Koyun 

Garb =Batı 

Örnek: Garb devletleri = Batı 
Önergem ~udur: • • • ·( 1) 

imza Gah, gabi, geb, gehi = Arasll'a 

Örnek: Galıi gelir, bizi scı·indirir
ıliniz, ~imdilerde gelme: oldunuz = Galib -= Yenen 

Cani = Bol, zengin, varlıklı 
Ganimet = Algı 

dr.l'leılcri. 
Garet = Yağma, talan, çapul 
Garib = Zavallı, kimsesiz 

( 1) Burada bir önerge gösteril . 
miyen yazılar üzerine bir şey yapıla 
mryacaktır. t ra.ura gelir, bizi sedndirirdini:. 

'imdilerde gelmez oldunuz. 
Gah, gahi, geh, gehi = Kimi 
ÖmelC: ~Ti. gelir. gôhi. gelmez -

Örnek: Bıı rnulıarcbedc galib ge
len ordu, biitün şerefi l•azanm1ş o • 
lur = Rıı sıwa~ta )'Cn('n ordu biitiin 
mı11rH /;aznnmrş olur. 

Örnek: ılluluırcbcdc alınan gani · 
met, c.<ıf..·i zamanlnrda galip orduları 
doyurmtığ<ı 1dfayet cdPrdi """' Savaşın 
pfo ~<'''"'' nfor. P.dd -::.tır11f11ılnrrlrı_::.mı'.:.'' 

Örnek: Şu. garibe merhnmeı cdi 
ııi.:: -= Şu ::.m·<11l1yrı (kim~r~ize) arı • 

vıru.::. 

.. , ..................... 1 
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şahsi menfaatlerim vardı. Onun ıçın - ?\e demek istiy\)rsunuz? •. Yoksa 
huna dair Giakomo'dan her gün mek- Beatrise dair bir bildiğiniz mi Yar? .• 
tup alırdım. Giakomo'nun mektuplan Ah Madam, rica ederim söyleyin, ça· 
Montefortede neler yaptığınızı bana buk söyleyin!. 
açık~a bildiriyordu. Sezarrn gayretle· - Kafi olarak bildiğim bir şey yok, 
rini ancak sizin müdafaalarınrz neti- lakin daha enel şunu öğrenmek iste
ccsiz bırakıyordu. Hele Sezar Horjiya rim ki siz ~imdi)e kadar Liıkres ile 
sizi ordusunda parlak bir kumandan· görüştünüz mü, münasebette bulun· 
1ığa tayin edeceği halde Monteforte-

1 
dunuz mu, yakından tanışıyor musu· 

nin müdafaasını zalim herifin vaidlc·ı • nuz? 
rine tercih etmiş olduğunuzu öğren- - Heyhat ki bu felakete uğramış 
diğim l"akit ne kadar yüksek kalpli l bulunuyorum! 
,.e hamiyetli bir insan olduğunuzu an· ı - Lfıkres, kocası olan talih"iz Dük 
Jamıştrm. Beatrisi ddden sel"iyorsu- dö Bizalya), öldürtmüştür. Halbuki 
nuz, ve sevgiliniz için dünyada her zamllı adam alçak kadının hiç bir e· 
§eyi fedaya hazır bulunuyorsunuz. meline, hiç bir arzusuna karşı gelmi· 

ihtiyar Maga, bu sözleri söylerken yor, Liikres l\,er hareketinde serbest 
dalgın gözleri fırıl fırıl dönmeğe baş· bulunuyordu. Şu halde zavallı kocası
lamıştı. Yaralı kalbinde insanlar için nı niçin ortadan kaldırtmış buluna· 
sevgiden eser kalmamışken Şövalye I hilir? Şüphe yok ki bu kah he şimdiye 
dö Ragastan hakkında büyük bir şef- kadar kapılmış olduğu heveslerden 
kat duyuyordu. Gens Şövalye ihtiyar 1 daha şiddetli bir iptila yüzünden ko· 
kadının sözlerini büyük bir hayretle casını öldürtmeğe lüzum görmüştür. 
fak:ıt sakin olarak dinliyordu. )faga Acaba Liikres sizi seviyor mıydı ? 
1tözünü bitirince Ragastan dedi ki: Doğru ~öyleyin bu alçak kadın size 

- Madam? Düşüncelerimi, istirap· gönül vermiş miydi? 
)arımı, emel ,.e gayelerimi açık bir ki- - Diyelim ki vermişti •• 
tap gibi okudunuz. Şu halde böyle bir - Diyelim ki, demeyin .. Ben kat'iy-
hakikati sizden gizlemeğe lüzum gör· yen eminim ki Uıkres size gönül ''er· 
ıırıem. El·et Kontes Beatrisi seviyo- miştir .. Hayalinde kim bilir daha neler 
rum. Ye bütün istirabım onun orta· kuruyordu ki kocasını öldürttii. Son· 
dan kaybolmasından doğmaktadır. ra Bcatri i sevmekte olduğunuzu an· 

- Bu adaya onu aramak icin mi layınca zamlh kızdan intikam almak 
geldiniz? · sevda"ına diiştli. Durası hence muhak· 

- Evet Madam! .. Sevgili Beatrisi- kaktır. 
mi bulabilmek ümidiyle buraya gel· - Çok doğru . öylüyorsunuz :'.\f:ı· 
dim. Belki ümidim boşa çıkacaktır, dam? 
Hikin emin olunuz ki o zaman ben de - Hen Liikresin ne mal olduğunu 
artık yaşayamam.. iyice bilirim. Dediklerim muhakkak 

Ümidiniz ni~in boşa cıksın?.. doğrudur. 
Yoksa sevgilinizin l,fıkres tarafından -Peki l\fndam, depıin Beatrisin ya
öldürüJmüş olmasından mı korkuyor- şadığından emin olmaklığımı söylemiş· 
sunuz?.. tiniz.. Demek oluyor ki Lükres sel"gi-

" - Evet, bundan korkuyorum.. A· limin c&nına kıymamıştır. Bunu ne· 
tan gelmek için belki de geç kaldım.. reden tahmin ediyorsunuz?. 
Korkuyorum ki vaktiyle yatişemedi- - Dedim ya! .. Lukre~in ne mal ol· 
ffmden iş işden geçmiş olmasın. duğunu bilirim. Bu s~tiJ, sizi kalbiniz· 

- Ya.~dığından emin olmalısınız.. den yarahyarak ebedi bir istiraha dii· 

I 

nnRTt'f'' 

;;;ürmek istiyor. Sonra yalnız sizden 
değil delicesine kıskandığı sevgiliniz· 
den intikam almak istiyeceği muhak· 
kaktır. 

- Aman ne diyorsunuz Madam? .. 
Sözleriniz hana dehşet ,·eriyor!. 

- Dinleyin Şövalye 1. Liikre~e göre 
ölüm işkenceden sayılmaz! Adam öl· 
dürmeğe alışmış, Kan dökmeğe kanık
samış olan bu canavar kadın artık ö· 
lümü dehşetli bir ceza olmak üzere 
telakki etmez!. Eğer bir adamı kendi
si için kUl'\'etli bir engel addederse 
ancak o zaman zavallıyı ortadan kal· 
dırmağa karar ,·erir. Lakin iş intika· 
ma gelince bambaşkadır. O l"akit düş· 
manının ölmesini hiç istemez. Pen~e
sinde ağır, ağır; kına na, kıvrana; ö· 
lecek olan bu za,·alhnın ölümle öyle 
kolayca kurtulmasına razı olmaz! Za
,·alhyı herhalde öldürür, liıkin i~tedi· 
ği gibi intikam ala, ala, yavaş ya,·aş 

öldürür. Sevgiliniz Beatris hakkında 
da böyle dananacağı muhakkaktır. 

- Ah Madam. acaha ne yapacak-
tır?.. · 

- .ı. ·e mi yapacaktır?. Durun söyli· 
yeyim ! Ev·vela kızın namusunu zorla 
berbat ettirerek onu rezil edecektir. 
Sonra bu leke ile size görünmekten
se öliimü hin kere tcl'Cih t•dece~i mu· 
hakkak olan zavallıyı hir paçana gi. 
hi önUnüze atacaktır. ~onra da sizi 
takip ettirerek mane' i hir ölüm de· 
mek olan bu dehşetli facianın tesiriY· 
le ne hale girdiğinizi, nasıl can ç~
kiştiğinizi gizlice seyredip intikamını 
damla, damla almakta devam edecek
tir. 

Ragastan deli gibi bir hal aldı: 
- Bu ne zulum, bu ne al~aklık Ma· 

dam! .. Demek ki Uıkres denilen sefil, 
bir insan değil, fıdeta bir iblis, bir ca
navar! .. Öyle mi? .• 

- Şüphe mi var?. 
- Lakin siz LQkrcsi nereden bu 

kadar iyi tanryorsll"nuz? .• Onun bu ka
dar gaddar olduğunu nereden biliyor-

:-.unuz? •• Yoksa siz de Lukres için mi 
bu adaya geldiniz? .. O halde bu alçak 
kadının sizden de intikam almak sev· 
dasında bulunduğu, can düşmanrn1z 

oldufu anlaşılıyor. Öyle midir? •• 
Maga, gamlı gözlerle bir lahza ka· 

dar Ragastanı süzdü, sonra Şövalye· 
yi uıun müddet titretmiş olan bir sa· 
kinlikle: 

- Lfıkres benim kızımdır! Cevabı
nı verdi. Dehşetten şaşkınlığa, şaşkın· 
hktan korkuya düşen Raga~tanın, ağ· 
zından: 

- Kızınız mı?. Suali fırlayıverdi. 
- E'·et kızım. Bir annenin kızından 

bu suretle şikayet etmesi belki size tu
haf, çirkin, hatta tabiat kanunlarının 
haricinde görünür. Hakikaten kendi· 
mi, Lükres \'e Sezar gibi iki müthiş 
helayı dünyaya getirmiş olduğumdan 
dolayı, tabiat kanununun haricinde a· 
deta canavar gibi bir ana say1yorum. 

Maga bu sözleri söylerken utancın· 
dan yüzünü elleriyle örtmüş, arkasın
dan hüngür hüngür ağlamağa başla· 
mıştı. Ragastan kendi derdini unuta
rak ihtiyar kadını avutmağa çahştı. 
Bir müddet gözyaşı döktükten sonra 
kendine gelen Maga: 

- Siz ne iyi adamsınız Şövalye!. 
Bana acıdınız .. Sizi iyi bir adam ola· 
rak tahmin etmiştim. Dediğim çıktı!. 
Sözlerini söyledi. 

İhtiyar Maga, balıkçının hazırla
mış olduğu odaya çekilmek üzere a· 
yağa kalkmıştı. Fakat Şövalye ayrıl
madan evvel ilk sözJerini tekrarladı: 

- Sevgiliniz için ölümden korkma· 
ym ! Çünkü demin de söyJediğim gibi 
Lukrese göre ölüm kafi bir intikam 
değildir. Bunu merak etmeyiniz! Yal· 
nız ..• 

- Devam ediniz?. 
- Yairırz s~cın üunaya aıeimesi 

için Llikres kendisine mektup yazdı. 
İhtimal ki yola bile çıkmıştır. lştc 
bundan kork ... 

Maga sözlerini burada keRti ve Ra· 
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SATIŞ DEPOSU: 
Sofuzade Mehmed Emin • 

Hakkak zade Rahmi • Merıin 
Ankara: Hüseyin Hüınü • 
İzmir: Turıun Eşref • Samsun 

Zaltıta memur- -
lanna mahıuı 

200 M. meaafey; 
söıterir. 

Oaimon 
Ceb fenerleri 

selmiıtir. Her 
yerde 1526 No. 
tahtmda arayı -
nız. 

-'--·-S:Z::: 

T~OKiVE 

llR~AT 
BANKA51 

R A 'AER - Ak~am rotılasr 

BugUn 
lSATNBUL: 
18: Fransızça ders. 18,30: Dans 

musikisi (plzk) 19: Hafif musiki plftk. 
20: Gavin kardeşler mandolinata or · 
kestrası. · 20,30: Senfoni Eroika, Bet -
hovenı 21,15: Son haberler, borsalar, 
21,20: Bayan Bedriye Tüzün. Tango 
,.e caz orkestraları. 

17:> Khz. MOSKO\r A, 1724 m. 

17,30: Parti yayımı, 18,30: Yeni 
Rus şarkı lan. 19,30: oKlhozlara kon
ser - Piyano - şan - 21: Kanşık 
konser 22: Almanca yayım. 23: Jngi • 
lizce yayım. 24,05: Macarra yayım. 

832 Khz. Moskon, ($tali) 361 ın. 

16,30: Sözler. 18,30: Mikrofon ti • 
yatrosu. 22: Dans musikisi. 24,05: BU· 
yük Moskova yayımını nakil. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 

18: Çocuk şarkılian - Sözler. 
19,10: Piyano birliği;,tle prkılar. -
Sözler - PJAk. Sözler. 21: Hafif mu· 
siki. 21r'5: Duyumlar, 22: Senfonik 
konser. 23: Rekllmlar. 23,15: Salon 
musiküd. 

5'5 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Bartha salon orkestrası, 19, 

50: Almanca ders. 20,20: 'fargato -
düo konser. 21,10: Tiyatro, 23,25: Du
yumlar, 23,50: Opera orkestrası. 

PARlS (Kısa dalga) 19ı68) m 
14: Duyumlar. 14ı30: Konser nak· 

Ii. 15,30: İngilizce duyumlar. 15,40: 
Sözler. 15,50: Paris hayatı. - Konf e
rans 16,30: Andre Delrnon. caz takımı. 

,, ___ DiKKAT ---... 

EMLAK ALIM SATIMI, VE
RASET Te iNTiKAL, iFRAZ 
muameleleriyle her nevi vergi 

i,leri müteha11ıslar tarafından 

takip ve intaç edilmekle beraber 

bu İ§ler için yapılacak MAs· · 
RAFTA YARDIM ve kolayMc: 

gösterilir. 

tS 

Sayesinde yüz tuvaleti için 

Bir anda sıcak su 
1O1 lıtiklll caddeai 

Veresiye sabş 

ÇALI KUŞU çıkb 

Kapaız ı 00, kaplı 125 kurut Sabt yeri: İkbal KütJiNPMi 

--~Dr-.-c=-E=-=:M:-:S::;-' ın=-· ---:--,;;;;;;;;;;;;;;;;;;--- Dr. HAZIM --ı!! 
11ıo ı Ad • •kt•d CerrahJ>&t& hastanesi sabık 

BClytık 

NASIR iLACI emı ı ı ar· cildiyevezübreviyemütehau .. 
Bel a•vteldiii. tenuüli zafiye sı: Beyoilu lstiklll caddesi Etu· Tayyare Piyangosu 

.,.. vakitsiz, vücut n zilıin al ıinemuı karıumda Beklr 
yorfunluju.. sokak No. 9 ikinci daire her sün 18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Ni&an 1935 dedir' 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Umyeti tenbih eder, ıinirleri vt 
climaiı JruyyetJendirir, vakitsiz ih 
tiyarl•im önüne seçer n Y•ta . 
~ neıesini iade eder. 

Jıtanbulcla fiyatı 150 kuruı 

Eczanelerde bulunur. En ••ki naıırlarr bile pek kı .. bir 

--...ela tamamen ve kökünden 9~. - Adreı: Galata Poıta kutuıu 126f 

nr. UMUMi DEPOSU: Jqıızlliıll-•----------ede bu-
ICANZUK Ecuneıi, her eczan.,. dı 

hunu·. Cideli " müeııir bir nasır ilacı r. 

sabahtan akpma kadar. 

J.t~O..~uN 
ELiNDElli 
K.ALEM 
OLMALID . .._ _ _. 

Büyük ikramiye :. 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler ve S0,000 liralık 
mükafat vardır . 

!inhisarlar U. Müdürlü{lünden:I 
İdaremiz için ıartnamesi mu cibince 70 adet Ruat ileti arttır • 

ma ve eksiltme ve ihalat kanununun 41 nci maddesine teyfikan a • 
çık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. istekliler f&J'tn&meleri Ci • 
balide Levıuım ve Mubayaat Şu besinden alacaklardır. 

Eksiltme 20 - 4 - 935 tarihine müsadiE Cumartesi rünü saat 
14 de yapılacaktır. 

Talip olanların % 7,5 muvakkat ~venme paraıile birlikte ta • 
yin olunan gün ve saatte Cibalidelri alım, satım komisyonuna müra· 

Alafranga ve alaturka Heryerde arayınız caatları. "1674,, 

YEMEK ve TATLI ~TABI ,:~~~~·.·~'~':~~~~~'.·~:·.~:~~.:::~=·~•>e>c>=:acw:w:w:•:c:•: 

1 
HcrgüQ pişecek ycmcklcric ve tatlılann hStesinı \C ~apılışlınnı T .. k o 1 ca F 

Cıldı 125 bu kitıbda bula.aksınız . I ur ce • sman l • ransızca 
iltsiz ı 00 Satış yeri; İstanbul Ankara cıddcsı No. 157 • 

.... ?~ lnklllb Kitabevi ~ 1 s o·. z L u·. K r Doktor Ahmet Asım . . 

Ortaköy Şifa Yurd~ 
all'm Naci cad. No 115: 

Tramvay golıı. ~u ~ • d geniş bir park ortasında her türlü asri 
lstanbulun en güz~l ,~ıntt rı çok ehven ve kadın erkek her türlü 

konfora haiz çok temız, f ıya 8 

hastalara açık hastahane. 
Yatak r· ti ·k· r dan itibaren 

ıya an ı ı ıra d. 't f tık basur ve buna "'-"- . tl yle apan ısı , ı , 
an1sum ft kadın amelıya arı u edene fiyat listesi ve 

l-.r ftntellyeltt için hususi, fiyatlar, arz .....,,or KÖn derilir. Telef on: ( 42221) 

Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 
Jsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lfi.gat öz 

1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını f!Öst~rmektedir. 
Herkesin ve batta ecnebilerin istifade edeceği bu SCZLCJK 

intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

.... ;.11.ııııııı111111flKanaat ...-...-011111 k··ı··bh • u u 011esı:uc:•~-' 
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16 sene evvel rnc~ hur homih Şarlo nun na=arı dikkatin celbeden kü
çük Ceki Kı:gan bir ~inema yıldızı olmuş, Şarlo bu çocukla beraber 
"Yumurcak,, adlı bir film çevirmi§ti. Yukardaki rnsimlcrden soldaki 
o filmden bir &ahneyi gösteriyor. Cchi Krıgan .~ ·mdi yirmi yaşını geç- 1 

mİ§, koca bir adam olmu§tur. Gc çenlercle Şarloyu ziyarete gitmiş, 
1 ikin de hatıraları anmak üzere o ~= ·.:-:.:.:! .. i l.ıj·a. <..t1cr::c fotoğraflar ı 

çektirmi§lerclir. En yukarıda sağda/~i ve ortadaki resimler bu I 
Fotoğraflardır. ı ..... --·

.• ' 
~ Almanların mqhur balonu "Gral· 

ı
' Zeppelin, çoktan.dır Berlin üz.erin

de uçmamı§tı. Üç gün evvel balo. 

1 

nun Berlin üzerinde uçması bu se· I 

1 

beple çok alaka uyandırmı§tır. 
Almanyanın harp vasıtası olarak 

' kullanılmak üzere böyle bir balon 
yapiıracağı söyleniyor. 

:························································: . . : . : 

! HABER! . . . . . . 
hstanbulda ençoki 
isatılan gazetedid 
= ru = 

lilanıarınızı. azamı! 
faydayı temin 
edebilmek için 

Kampel Blak J ngiliz tiyatro artisti Floranı Dezmonol ile evlen mi§ • 1 Ver İn j z 
tir. Tayyareci ile karısı §İmdi balayı seyahati yapıyorlar. Resmimiz L ...................................................... . 
karı kocanın tayyare ile F aıa hareketlerinden biraz önce alınmı§tır. 

Amerikalı yiizücü Cek Mediha (Solda) Harvard §ehri yüzme ha· 
uuzunda yapılan müsabakalarda 1500 metre ~erbcst yüzme dünya 
rekorunu kırmıştır. Amerikalı şampiyon 1500 metreyi 18 dakika 59 
saniye 3, 10 ela yüzmÜ§tÜr. Gilhula ( ıağda) ikinci gelmiştir. 

Habe§İıtan ile müzakereler ve Ha bcşistanın Milletler Cemiyetini 
ıikôyetleri devam ededursun ita( ya Şarki Alrikaya mütemadiyefl 
asker gönderiyor. 1914 sınıfı gençler silah altına alındılar. Bu müna· 
sebetlc ltalyanrn her tarafında merasim yapıldı. Yukardaki resimde 
silah altına alınan gençlerin Roma sokaklarında Musolininin bir lo · 

. . ' toğraliyle dola~ tıkları görülüyor. 

ltalyan tayyareci Agello deniz tayyareleri arasında dünya sürat r' 
horunu saatte 710 kilometre süratlc uçarak hırmı§tır. Muso!ini b'1 
münasebetle tayyarcciye büyük bir merasim esnasında, niftı" 

vcrmİftİr. 


