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Amerikadaki Bir canavar Tevfik 
Rüştü 
Aaras 

An karadan 
geldi 

--._:t ztw;ıı ~ .. 

-- - muharebe Tam 17 çocuğun 
canına kıymış 

65 yaşında bir saatçi yakalandı, 
lakin ahali "Çelik miğfer,, lerin 
eski reisinden şüpheleniyor 

Motörle Pendiklen 
Heybeli'ye gitti 

Dışişleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras bu sabahki trenle An- ı 
karadan lstanbu1a gelmiştir. Dış 
Bakanı Pendikte trenden inmiş, 
motörle Heybeliadaya geçmiştir . 

Tevfik Rüştü Aras, Heybelia· 
dada oturan Başbakan ismet lnö -
nü ile görüşmüştür. Tevfik Rüştü 
Aras bir kaç güne kadar, Avru -
padaki vaziyeti gör~şmek üzere 
toplantıya çağırdığı Uluslararası 
Konseyine başkanlrk etmek üzere 
Cenevreye gidecektir. 

KADIN 
ticaretinin men'i 

- -
Holivyalılar çekiliyor. Paraguaylılar 

yedi 
kasa bu 
işgal 

etti 

Vahşi 
Bolivya 
orman
ıannda 

Hemen lıepsl yahudi, iğneli fıçı! 
H ambuı gtan yazılıyor: 
Meklenburg ve bilhassd Svc -

rin'in ahalisi haftalardan heri bü· 
yük korku ve endişe içindedir. 1 -
kide bir de 8 ve 12 ya§mdaki er · 
kek çocuklar esrarengiz bir suret. 
le ortadan kaybolmaktadırlar. 

Son günlerde sekiz çocuk daha 
yok olunca iki seneden az bir za 
man zarfında kayıplara karrşmııt 

çocukların sayısı on seki"le çıkmış
tır. 

bolmuşlur. Çocuk arkadnşlarile 

birlikte mektepten çıkmıştı. Eve 
giderken, annesinin bir sipari§ini 
yapmak için başka bir sokağa sa · 
pacağmı söyliyerek birdenbire ay
rılmış, gece evine dönmenuşlir. 

Çocuğu bo~ yere güniercc ara
mı§lar, ni'ıayet şehirden bir kaç 
kilometre uzaktaki ormaP-:la delik 
deşik bir halde cesedini bulmuş

lardır .. 

Kamutay beynelmilel 
mukaveleyi 
tasdik etti 

çarpışma 

En son kaldırılan üç çocuk ise 
bütün memleketi derin bir heyeca· 
na düşürmüştür. Bundan on beş 

gün evvel Hans Neurnann adlı ta
lebe hiç bir iz bırakmaksızın kay-

Bir hafta sonra 11 yaşındaki 
Haynz Zimerman adlı bir çocuk 
ta hemen hemen ayni şerait altın -
ela ortadan kaybolmuştur. Anne5ı 
akşam üslü onu bir şeyler satm al-

(Dcrnmı 4 ünçüdc) 

Ankara, 8 (A.A.) - Bugün Ce
lil Conker'in başkanlığında yapı -
lan Kamutay toplantısında reşid 
kadın ticaretinin men'i hakkında 

1 1 Birinci Teşrin 1933 de Cen.e\Te
dc imzalanan mukavelenin tasdiki 

lapaz, 9 (A.A.) - Harbiye ne
zaretinden haber verildiğine göre, 
Paraguaylılar, dört günlük çetin 
bir savaştan sonra Parapiti nehri· 
nin şimal sahilinde Kopere mev -

ve bir cok da esir aldıkları haber 
veriliyor. 

••• • ·~15a.1 e1.•ıl'lfı.U.;..auıa. -uu. ııc..a 1"" • 

Ridat eden düsman, levazım 

karargahındaki bütün kamyonla • 
rını ateşe vermiştir. Paraguavy 
ı .. ~ ..... u;=Pa .... pn; •n•hrinm=-oJ •ahi
linde, yedi kasaba işgal eylemi§ -
)erdir. 

hendia mektebi 1935 yılı bütçesi 
kabul edilmiştir. Bu bütçe ka . 

nunu ile Yüksek Mühendis Mek -
tcbinin 935 yıl masarifi kar§ılığr 

olarak 495.782 lira tahsisat veril -
miştir. 

Gene bu toplantıda Suriyede 
Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 

( r azısı 2 nci sayfada) 

yişin umumi vaziyete tesiri olma -
dığı ve Bolivya kıtaatmın yeni 
mevzilerine muntazam surette çe -
kildikleri beyan ediliyor. 

Asompsiyon, 9 (A.A.) - Har -
biye nezaretinin bir tebliğinde, 
Paraguvay kuvvetlerinin Parapiti 
nehrini geçerek, Bolivyalıların iki 
süvari alayını perişan eyledikleri 

Sar'ın D • 
arkasmdan... anzıg 

sonra Avusturya 
Almanyaya ilhak olacak _mı ? 
Vaziyet şimdilik öyle göstermıyor! 

Almanya umumi harpte mağ -ı ~a.nyanm diğer kısmılarını bir · 

Jup olduktan sonra bir çok top - bırınden ayırdı. 
ki k b tt" ' B da Hitlercitiğin bir gayesi de, Dan· 

rda Darını. aby. e ı.b u mh.eyhanı· ziği geri airp birliği temin etmek· 
a, anzıg ır ser est şe ır a ı - . . · ı·ı 

· · . tir. Fakat bunun ıçın, Danzıg ı e· 
ne gctırılerek Şarki Prusya ıle Al- d ~· t" 

rin kanunu esasilerini egış ır -
(De,·nmı 2 ncidc) 

Mimar Sinan 
ihtifali 

Bugün büyük rrürk 
mimarının hatırası 

anılıyor 

Mimar Sinan 
(Yazısı 2 nci 1'a)ıfadn) 

Terziler basıldı ? 
Yüksek ailelere 300 liraya 
satllan "sonmoda,, elbiselerin 
içyüzü rrıeğer neymiş ? 

1Pek yakında, gazetelerde meraklı 
muhakeme safhaları okuyacaksınız •• 

Danzig'de nutuk 11öyliyen Hess 

- Viy madam ! Sö ;ıe pa tro 

şer! 300 liraya bir balo elbisesi .. 
1 
Pekala pahalı değil .. Nespa ma • 

ı 
dam?. 

Zengin ailelerin kadınlarını 

böyle yaldızlı sözlerle kandırıp on-

lara yaldızlı ve yıldızlı balo elbi • 
~eleri satnn &yoğlunun meşhur 

kdm terzileri, fakir halkımızın a
rasında da bir zübbelik hevesi 
yapmakla mücrimdirler. 

<Dcrnmı :.! incide) 

Habeşler 
silah ahyorlar 

Silah tacirleri nasıl 
sevkiyat 

yapıyorlarmış? 
Aden, 8 - Cibutiden gelen bir 

habere göre, Habeşislana gönde • 
rilmekte olan silahlar ve mühim 
mat Fransız Somalisinden serbest
çe geçmiştir. Bu silahların ge • 
çenlerde Almanya, İsveç ve Dani
markadan gönderilmiş olduğu 
söyleniyor. 

Stokholm, 9 (A.A.) - lsveçten 
Habeşistana guya silah aevkedil . 
miş olduğuna dair Adenden 'veri • 
len haberleri tefsir eden gazeteler, 
Habeşistana silah ihracı için hiç 
kimseye ruhsat verilmemiş oldu 

j ğunu, fakat ihracat tacirlerinin, 
başka memleketler için elde ettik. 
leri ruhsattan istifade eylemiş ol . 
maları muhtemel bulunduğunu ya
zıyorlar. 

Çocul lar, 

• 

Zavallılar! 

iki kişi sokakta 
öldü 

Biri kalbden, öbürü 
veremden ••• 

Dün gece iki kişi sokakta öl~ 
müştür: 

Polonya sokağında oturan alt -
mış beş yaşında sobacı Vensan 

dün gece Hamal başından geçer -

ken üzerine ansızın fenaJık gelmiş, 
hemen yere çökmüştür. Etraftan 

yetişenler kendisine su vermişler • 

se de ihtiyar adam suyu içememiş, 
bir kaç dakika sonra ölmüştür. 

Ölümden Beyoğlu merkezi haber -

dar edilmiş, belediye doktoru 

Vensanı muayene etmiş, kalb sek
tesinden öldiiğü anlaşılmıştır . 

(Devamı 4 iinçUde) 

okuyunuz! 

• 
BOBi'nin JAR)~I 1 ~ ~AYFAOA BllŞLADI 
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lngiltere Başveki.f-inuavini Baldvin sulh için 
2 9 NİSAN - 193.1) 

• yap~lan işlerden bahsederken diyor ki: 
'Kendimi tımarhanede sanıyorum!,, E 

Jngiliz ve Fransız Başvekilleri Streza'da Musolini ile buluşacak :~; 
Balduvinin nutku .. tngmererun, herhangi bir tecavü··ı lngilizler müstem-

Londra, 9 (A.A.)- zun vukuuna meydan vermemek sure- lekelerinden emin Kadın teırzıı"' ler~ 
Dün Llandrinda - tiyle bütün Avrupa ile beraber, kendi 1 k · t" J1. .il. 
Welles'de bir nutuk rolünü ifa edeceğine kanaatim vardır. j Q m a IS I yO r b 1 d 1 

• irad eden B. Bald- ı M F·ı· d s ı J Ve gene kaniim ki sulh temin etmenin ısır, 1 ıs · • 
\'in demiştir ki: tin ve Sudanda-

"Uluslar sulh en iyi çaresi, uluslar kurumunun mü-
h ti 1 ·· k b ' ki İngiliz mü -yolunda değil, har- za ere Ye muştere ir emniyet sis-

du .. faa kuvvet (Bsu;ıtarafı 1 ncide) bı'se getı'rmey.e muvaffak o'rnu' ·-; be ulaştırabilecek temi vücuda getirmektir. • ........ ' 
tehlikeli bir yolda lerini teftite Filhakika, kadınlar araeında tur. 
yürüyorlar. Ben HABER: çıkm:rş . olan in- pek minauz bir moda yarııı var· Mühür albna alınan elbiae ve 
bedbin değilim, la- Baldvin, lngilteredeki ''tek başına giliz erkanı dır. Öyle bir yarıı ki aileleri ba . / kumaşlar hakkında bir terzihane 

n: 
ial 

çiı 

rin 
•ih 
ler 
kaı 

1 
Yıl 

kin bazı anlar olu- kalmak cereyanı,, nın muhalifidir. harbiye reisi tırmaktadır. Devletler arasındaki sahibi bayan, bunların gümrük 
yor ld, kendjmi bir tımarhanedeyim ·ı·h l d ·ıı~ 'k d' b.aı Clngilterenin hudutları Ren sahille- l Sör Arçibold sı a yarıfı ca ar, mı' 1 1 tııa ıya· resnıi verilmiş olduğunu ıöylemİ!• ııu 
sanıyorum. 

A vrupada cevelinm bir tımarhane 
kovuşunu gezmekten farkı yoktur. 
Harbe hazırlanmakla, sulh feda edili-

rinde başlıyor!) Diyen zattır. Montgomeri tmııza zararı vardrr. tir. Kendisinden beyanname iı"' l 
Lon~raya dönmüştür. Meğer moda dellillarının kaba- tenıniştir. d: 

İngiliz erkanı harbiye reisi, ha.ti bundan ibaret değil mi§!. Bundan başka bazı elbiselerin lngılterenin b~ş 
yor. 

Yirmi birinci asmı bir mizah mu
harririni, hali hazırdaki vaziyeti tas
vir İçin, harbin, büyük devletlerin 
bünyeleri rahnedar ettiğini, nekaha
tin, uzun sürdüğünü, sık sık hastalığı 
11üksettiğini, hararet derecesinin nor- 1 
mal haddi aşarak hazan tehlikeli bir 

1 mertebeye çıktığını ve arada sırada, · 

hastalığın yeniden patlak verip 1914 
deki veba salgınının ayni şiddetle or
talığı bulaştırmak istidadmı gösterdi
ğini yazabilir. 

şartı 
Pragla Kolon. 

ya ar.asındaki 

tayyare seyaha • 
tinde, Lord Eden 
fena sar3ıldığı İ· 

çın kalbinden 

raporunu hazırlamı§ bulumıyo~ • Zabrta ve muhafaza te§kilatı ku- de yüksek ailelere aid olduğu ıöy " ter 
Geç.en sene, lngilterenin dömin • maş ve elbise kaçakçılığı yapan lemni~tir. Bu iddia hakkmda da taı 
yonlarını dolaşarak müdafaa teı • ·bazı büyük kadın terzihaneleri tahkikat yapılmaktadır. du 
kilitı hakkında oraların e:rkaniyle hakkında ııkı bir taki.bata geçmif· Memleket heaabına bilhassa acı· laı 
konuşma neticesinde bir rapor da. ler ve Beyoğlundaki bir kaç müeıı- nacak bir nokta var: 
ha hazırlanmıştı. sese ve ikametgaha anıızın gire • Halkın başhca gıdası olan te • 

mustariptir. Bir 
kaç hafta iyileşe-

Bu raporu hazırlayan "lmpara • rek arqtırmalar yapmıtlardır. kerden alınan vergiyi bile büyük 
rator'luk müdafaa komisyonu,, a • Bunlardan bir kaçında yakalanan bir ferağatla ıeve seve veren bir bli 
zasından Sir Boris Tankey idi.. kumıfar mühürlenmittir. memlekette balolarda, tedansan .. ZÜ 

LORO ıoeN Sir Boris Hankey'in raporu da Büyük terzihane sahiblerinden larda giyecek elbiseleri, yani el'l a.rı 
miyeceğine göre, b 1 A d ] · erkanı harbiye reisinin raporu ile azı arını~ vrupaya mo e getır• lüks eıı.yayı memlekeıe gümrüksüz, "1; 
Streza konfe - k k k d ~ birlikte gözden geçirilecektir. me üzere 911 11' gi ip gelmeleri vergi vermeden sokmak ve bun• 

Paris ve Londrada ilA.çlar tertip 
olunduğu ve yakılar yapıştırıldığı 

halde, h~stalar, ger~i hala yaşamak
ta ve fa~at lıiç birinin sıhhati normal, 
bünyesi sağlam bir mahiyet arzetme
mektedir. Bunların, hepsi de Versay 
hekimlerinin tavsiye eylemiş oldukla
rı tedavi tarzına karşı isyan etmişler
dir. Hiç kimse, silahları bırakma a
meliyatını yaptırmağa taraf tar değil
dir. 

ransına İ§tirak edemiyecektir. "t d b · ·· d k 1 d Diğer taraftan Hang • Kong, 0 e en erı goz en açırr ınryor u. lardan yüz de be• yüz kar etmek 
8 1 h ~ ik 

Streza konferansına İngiltere Kolombo, Singapur, Adende tef- un arın ariçten getirdikleri en büyük bir suç olmak icab eder. 
namına Mak Donald'la Sir Con tişler yapmış olan bir diğer lngi .. beş kat ipekii elbiseyi kendi zati Memleket içindeki kazançlarmı Ya 

Seymen ittirak edeceklerdir. ln • liz generali de bir rapor hazırla· ·elbiseleri gibi göstererek gümrük - azrmsıyan bu gibi terzilerin muha.. nı. 
gilterenin müdafaa edeceği beş mıştır. Birlikte tetkik edilecektir. ten geçirdikleri ve ıonra zengin a.. kemesini halkın büyük bir ali.k• K 
tez ıudur: M s· neıere ıoo - ıso hatta 200. 300 li- ile takib edeceği muhakkaktır. "1 

t - Milletler Cemiyet1 çerçe . imar inan raya aattıklan anla9dmıttrr. Ha" Muhakemelerinin yakında bat· W • h ricten mamu) o)ara'f< a.PfİTilPn ,.J • L __ _ __ • • ... v. _ ! 1 , _ 
vesi dahilinde umumi bir emniyet ( tifaf İ biselerin "son mod!l,, diye zengin çakçılan mahkemeye düıtükten ki 

J1 

'fezlil edilen Almanya, kendisine 
verileni reddetti. Ve sfüıhlandr. Bü-

misakı yapılması. Yüce Türk Mimarı Sinan için aileter arasında rağbet bulduğunu sonra ibret obun diye teşhir ede • 
bugün saat 16 da Süleymaniyede görünce, bu açık göz terziler, biz - ceğiz ..• • ~~ 2 - lngilterenin Şark misakı

na herhangi bir şekilde asla işti . 
rak edemiyeceği. 

büyük bir merasiın yapılacaktır. zat getirdikleri elbiselerden temin Ankara kahvelerinde 
yük devletlerin uzun birer tarihi var
drr ve 1914 hadiseleri bu tairh1erin 
mahi} etini esas itibariyle· değiştirmiş 1 
değildir. Versay muahedesi zorla ka-

Uzun bir zamandanberi hazırla • ettikleri yüksek kazançları az cc 
.. . b••lmu!l'lar ba-.ka çareye ha• vur. oyun oynanmıyacak 

3 - Fransa, Sovyet Rusya, ve nan programa gore, merasım ge · .. :ı ' Y :ı-

ç k 1 ky d k l 
· h 1 f k ı~d muşlardır: Ankara vilayeti 1 Hazirandaı1 

e os ova a arasın a rnüte a . çen sene ere nıs et e ev a a e O· . 
' B d 1 nd 1 !la Rum itibaren bütün kahve ve gazino -

bul ettirilmekle, bunu kabul ettiren- bil yardım mise.kına lngil~erenin lacaktır. Mezar baımda güzel san u a, yan arı a ça I-,ı- n 
b k 1 Y nan.stana gönd----ek larda her türlü oyun oynanmaamı 

!erden ziyade, eden]erin mahiyetinde itirazı yoktur. Yalnız bu misak atlar akademisi mimari şu esi ta- ız arını u 1 
..... m 

P · t Y · t d k meneden bir kararı dün Ankara• bir değ·işik1ik olacağını zannetmek, Almanya ile Lehistana da açık ol- lebesinden Orhan, yüksek mühen- V·e ans en, unanıs an an pe 
f · ·· 1 · b iki b'" f k t · d'I lb' ] · b daki bütün alakadarlara tebliğ et"' za erı mutea op e ta u, a at her- malıdır. dis mektebi talebesinden Sadık1 ucuza emın e ı en e ıse erı u 

halde azim bir hata olmuştur. belediye imar müdürü Ziya .. Hal _ kıilarm zati eşyası gibi güm - miştir. Bu karar uzun müddet& 
1 · 4 - Avusturya hakkmda in· 1 k'kl · h ı··d·· ngiltue · ha.Tbe kevi azalarından Abdullah Ziya rüksüz memlekete sokmaktır! yapı an tel ı erın ma su u ur • 

istekli değildir. Bir giltere yalnız isti!arede bulunmak birer nutuk söyliyeceklerdir. Nu • Hatta bit• terzi bu şekli de ma.s. Diğer vi'layetlerin de bu karara u-
harbin çıkmasını is- vadini kabul edecektir. fl b ld .., · · y · t d yup uymayacakları belli deg~ idJir. 
temiyor ve eğer, tuklardan sonra mezara muhtelif ra 1 u ugu ıçın unanıs an an 
mütearrızın kim ol- 5 - Lokarno misakının yeni- teşekküller namına çelenkler ko . Türkiyeye gelecek kadınlara az Karar yalnız Ankara §ehir :--dut -
duğunu tayin etmek den teyidi. nacaktır. ,Gece de lS,S ta Halke _ bir para vererek ·buraya ipekli el. ları içindedir. 

suretiyle harbin ö- Diğer taraftan haber verildiği4 vi azalarından Mimar Kemal rad h b 
:~:~u~:çr:~ .:'~!: ~ ne göre Amerika hük\imeti Stre. yoda bir sôylevde bulunacaktır. Venizelistler in ti a ata 

za'ya ayrıca müşahit göndermiye- -o-
pada hiç bir zaman ı 

::.~ı~:.hur •demi- ;:1:·~~u:~_:;ı::i;~fareıi vası - Kadm İştirik edemiyecek er 

S 1_ d O . ticaretinin men'i A . 5 1...... .k d. h 1 ,, · arın ar Kasın an anzıg . . (Baştaralıl•cid•) tına ve ~anı ıvam arp erı 
. ait emlak hakkındaki itilafname. yarın yenı kararlar verecek 

(Baştarafı 1 ncide) 
mek üzere, yüzde altmış altı iki 

. sülüs bir ekseriyet temin etmele
ri lazımdır. Üstelik, ana yasada 
yapılacak bir dğişiklik, milletler 
meclisi tatafmdan da tasdiki icap 
etmektedir • 

Geçen parlamentoda, Hitlerci
ler, 72 mevkiden 38 ini i~gal edi • 
yorlardı. Bu sefer ise, yüzde yet
miş ekseriyet kazanacaklarını u • 
muyorlardı. Ha!buki, ancak yüz ~ 
de aitmiş bir kadar kazanmışlar· 
dır. 

Hitlerin murahhası Hess, say -
lav seçiminden evvel Danzige git
miş, gen"Çlerden dokuz bin kişiyi 

toplamıt, nutuklar söylemi§, fa · 
kat, neti'.:e gene böyle olmuştur. 

Buna rağmen, Hitlerciler, bu 
neticeyi· muvaffakıy:et sayJJ:orlar. 

Danzig, 8 (A.A) - intihabatın 
neticesini mevzuu bahseden Al · 
man gazeteleri muhabirleri bu 

neticelerin Danzig halkının tama
miyle Alman olduklarını göster -
diğini ve uluslar kurumuna yapı
lan §ikayetlerin esassız olduğunu 
kaydetmektedirler. 

Danzig 9 (A.A) - Zoppat be
lediye intihababnda nasyonal sos· 

yalistler 15 ve_ diğer muh~lefet 

frrkalan da 13 azalık elde etmİ§· 
]erdir. 

Avusturya 
memnun 

Viyana, 9 (A.A) - Siyasal ma
hafil aşağıdaki ıeheplerden do
layı, Danzig intihabatı neticesin
den memnuniyet gösteriyorlar. 

1 - Bu netice, muhalefetin 

nin altı ay daha uzatılmasını göze
ten kanun da kabul edilmiş ve di ~ 
vanı muhasebatta açık bulunan bir 
azalık için yapılan seçimde hu ye· 
re muhasebatı umumiye müdürü 
Ali seçilmiştir. 

Kamutay perşembe günü topla· 
nacaktır. 

ıınmıoı1euıı~ııutmmımurmııııuıııu11u111ıımınu11mnmımıınıı11nııuıı11•m•1Un1tıtt1 

muntazam bir tarzda mukaveme· 
ti karşısında nasyonal sosyaliz • 
min hudutlarını tayin etıni~tir. 

2 - Danzig'in va:ıiyeti mahsu
sasını A vusturyanınki ile bir tu · 
tan Hitler propagandacılarının O· 

yunlarmı altüst etmiştir. 
A rusturya yurd severleri Dan· 

zig intihabatı neticesini Avustur· 
ya' da reyiama müracaat etmek ih
timalini düşünen Na-ıilerin nik 
hinliğini tadil edecek mahiyette 
görüyorlar. 1 

Atina, 9 (Hususi) - Venizelist rarın yarın verilmesi muhtemel 
fırkası 19 Mayısta yapılacak inti- dir • 

habata hazırlanmakta~~~- ~ükU. Hüriyeti koruma 
met gazetelerle neşrettıgı bır teb- • . ,,,. 
liğde Veni7elistlerin intih:ıbata it- teşkılc!ıtı dıvanıhar 
tirak deiniyeceklerini bildirmiş. be verilecek 
tir. HükUmet, bu fırkanın reısı Atina, 9 (Hususi) - Hürriyeti 
Venizelosun vatana hiyanet itha · koruma le§kilitı reisi Gener,.l 
mı altında bulundukça Venizelist Papulas ile bu teşkilatın bütün i• 
fırkanın intihabata iştirak edemi- zaları divanı harbe veril~ekler -
yeceği kanaatindedir. dir. Muhakeme gü~ü henüz belli 
Divanıharplerde değildir. 

Venizelosu 
öldürünl 

Atina, 9 (Hususi) - Atina ve 
Selanik divanı harplerinin her iki
sinde de dün ve bugün öğleye ka-
dar müdafaa şahitleri dinlenil - Atina - Tipos gazeleti Veııi: 
miştir. Bugün her iki divanı harp· zelosla Napoliye gitmi! otan iir•rf 
te de müddei umumiler ~ddiana • Yunan zabitlerine, kendisini ö1 .. 
melerini okuyacaklar, maznunlar dürdükten sonra Yunani~taflE'
müdafaalarmı yapacaklardır. Ka· dönmelerini tavsiye ediyor. 
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1"'tı q,o.cuşum: ---- ---
H ,--H--- -, Cumaların gemisi 
ayır• ayır• Bundan yüz yıl önce lnglterede 

M· s. 1 k 1 a D l d M az n un cuma günleri uğursuz sayrlITdı •• 
ımar ınan sa •. cı . r. o an ırıcı lngiliz amirallığı bu biçimsiz ina. 

ihtifali böyle m 1yetın1 fo rd ruıa bir nihayet vermek için, cu. ce s·ır kaç kiş"ı ıstan- ma adlı hı· gemı" ·n tt• . tir" tes'ı"d edı·ımez ! r 

1 

ıa e ırmıt • Şikayet buldan mektupla nıüdürleri Busemininomurgasıcuma rünü kurulmuf, tekne de cuma günü de-

Ana d O 1 U nize indirilmitti. İngiltere bat • Sofuluktan yana pek o kadar 
~~it değilim!! Buna rağmen, j. Ticaret odası bundan 
11.~~.n bir sıkıntısı, kafamın birlba ka çare bulamadı 
lu~uncesi olduğu vakit yollarda Ş ~ rü .. ' . b. ~konomi Dakanlıgı bundan altı a11 
ruıneğe başlarım; ekserıya, ~r cvı·el balıkçılığımızın inkişafı için ye

le bakarım ki, ayaklarım. benı, ni ue escslı tedbirler alınması lüzu
~üley:ınaniye camiinin önüne ~e · munu görmüş re bunun hakkında a· 
fD1.İ§. Binanın uzaktan seyrıne Uikadarların fikirlerinin alınmasını 
lalarım; medreselerinin harap 'J'icaret Odasma. bildirmişti. Bu emr~ 

b 1 
. Altı kişinin cezalan- tan aşağıya aranmrt ve "Cuma 

e ediyelerinl dırılması isteniyor adlı bir kaptan bulunan (Cuma) 

dolandı tmlş Gümrükler Teftiş Heyeti "Ford ~dr.h olan bu gemiye tayin edilmi,. 

Belediyeler ticaret 
odasına baş 

vurdular 

JJlotör Kompani,_ nin lstanbul fabrika· 
sında tesadüf ederek malıkemeye ver- Gemi ilk seyahatine cuma günü 
diği yolsuz muamele ııe gümrük resmi çılanrştır. Fakat tuhaf değil mi 

kaçakçılığından sonra fabrikanın bütün gemi ilk seyahatinde fırtınaya 

lvlul d d l • Mabedin alan lstanbıtl Tıcarct Odası Ekonomı, 
ann a o atırmı, ~ ,, .. "k b. /. • t · . . . · h · 1 Bakanlıgınm uyu · ır e ıemmıye 

~ıne gırerek, çızgılerın, acım e- uerdiği ve müstacelen cevap istediği Son zamanlarda Anadoludaki 

muanıeliitını gözden geçirmeğe karar tutularak batmış, tayfalar kurla • 
vermiş ve tetkikata başlanuştır. Dl· nlmıştır. İngiltere hükumeti bu 
ğer taraf tan bu işle alôkadar görülen kazayı gizli tutmuştur. 
gümrük memurlarına işden el çekti· 0-
rilmiştir. f:'sker kadınlar ~~' botlukların, Ioılu~larm~ ' 1.şık bıt iş lıakkında DaıU.çılar Cemiyetin- belediyeleri muhtelif vesilelerle 

luıülüşlerinin, renklenn bırbır • den ne diyeceğini sormuştu. Bu sorgu dolandıran bir zümre meydana 
-: lerile imtizaçlarına uzun uzun ba· yapılalı tam dört au olmuştur. Du çıkmıştır. Yeni ölçü ve tartı alet· 

karım... dört a.l/ içinde Balıkrılal' Cemiyetin- • • . • .. . 
den Jıiç bir sc çıkmamıştır. Oda :a- lerının tatbıkmden daha ~una.sıb 

Gümrükler teftiş lıc11clinin ~imdi nılıa· 
kemeye verdiği resim kaçakçılığı işi Umumi harb esnasında bir çok 
ancak son iki ay içinde olan kısımdır. kadınlar hüviyetlerini gizliyerek 
Talıkikat neticelerine göre resim ka· bir asker gibi cepheye gitmeğe. 
çakçılığı, müessesenin Jtjtanbul fabri- muvaffak olmuılar ve yaralanmak 
kası crkfuııyle Ford fabrikasına ne- ve yahut ölmek ıuretiy1e cinıiyet
zarct eden gümrük memurları anla- leri meydana çıkıncaya kadar er
şarak yapılmıştır. Teftiş Hey'eti ra. kekler gibi dövü~müşlerdir. Fran· 
porıma gi;rc bıırılar gümrük resmini 

Bugün Mimar Sinan'ın 349 ncu 
e l dönümüdür; bu yazıyı. bu mü· 

man zaman cemiyetten niçin cevap bir fırsat olamıyacağım düşünen 
ı·ermediNerini sormuş, müspet bir ce· ı' bu şahısların her biri Anadolu şe • 
vap alamamıştır. hir ve kasabalarının belediyeleri-

llasebetle, basmakalıp yazmıyo
. hun. Yıl dönümü olmadığ: gün· 

Ekonomi Bakanlığının kendi işleri 1 müracaat ederek lstanbulda bi· 
lıakkında fikirlerini bildirmcğe im- ne .. .. ~ l . .. 

• d' v• 

/ 

ld b • r • .ı: d . t. rer o!çu ve tartı a etı satan mues-
,. krde nice defalar, büyük Türk 

abisinden bahsetmiştim. O, za-

kan rıer ıgı ıa e u ım,.un an ıs ı- . .. . • .. .. .. 
iade etmek ve balıkçılarımızın müta- sesenın mumessılı susunu takın • 
leasuu almak zamllctine bile katlan· mışlar ve bu belediyelerin ihtiyacı 
mı11an bu cemiueti Ticaret Odası Eko- olan ayarlama ~]etleriyle kantar 
ııomi Bakanlığına şikayet etmeği dil· ve saireyi vcreliileceklerini bildir· 
~ünmcktcdir. O~a E~o.nomi Bakanlı- mişlerdir. 

az rcrmck için otomobil ve kamyon sada böylece dövüşmüş kadmlann 
şasi/erinin ağırlıklarını az gii,.ternıiş· saysı 389 za varmaktadır. Bunla • 
ler, t" mal.:lm.zlarda talırifat yapmış- nn hepsinin ismi harbiye bakanlı· 
[ardır. Fakat bu makbuzları sonradan ğında kayıtlıdır. Hatta içlerinden 
düzelterek hazineyi iki türlü zarara birisi Alman cephesinde çok bü • a 

n, daima bizim gönlümüzde ya · 
r. En beğendiğimiz, en zevk 

Üuyduğumuz eserler, onun yapı· 

larıdır. 
Buna rağmen ... 

. . . .. . . . ~ . . 
sokmu.~larclır. Bu iki ay içinde 138 bin k h liralık bir partinin gümrük resmi o- yük a ramanlıklar göstermit ol• gına cevap t'ernıck ıçın artrJc daJıa B 1 b 1 d. ı t b" ·r 

fazla balıkçıları beklemiyecektir. un ar e ~ .•ye ekre al~ ır ıdı-
mad vermek ıçın ata oglar a 

-o- tabettirerek göndermi~lerdir. İtle 
Kara Bekirio 
muhakemesi 

Muhacirlerin gümrük muafiye • 
tinden istifade makaadiyle Bulga. 

Buna rağmen, her büyük, or -

r ta.nca, hatta küçümence ölümü -
"' zün, her yıl merasimle hatırasını 

11 nmağı öteden beri manasız bul . 

, "lıaktayım. 

ristam:lan onlar namına muvazaalı 
bir şekilde ıeker getirmekten suç· 

Yalnız hu son günler içinde, lu tüccar Kara Bekir ile arkadaş • 
iki meşhur dişçimiz için merasim larınm muhakemesine dün seki . 

bütün bunlara aldanan belediye • 
ler bu uydurma müesseselerin 
verdikleri adreslere pey akçası 
göndermişlerdir. Tabii buna mu· 
kabil belediyelere ne kantar, ne 
de ölçü gönderilmittir. Şimdi bu 
belediyeler birer iki§er İstanbul 
Ticaret odasına mürı.caatla bu 

lan 25 bin, 14 bin liralık bir partinin duğundan kendisine ıavat haçı 
resmi 3 bin lira ortadan kaldırılmış- verilmit ve bu yüzden de harbin 
tır. ıonuna kadar cephede bir erkek 

gibi kalmaıına müsaade ,olumnut
tur. 

Ford fabrikası erkdnından teknik 
müdürü Uhrey G. Moleaıe, fabrikanın 
nakliyat şefi Arthur Vıuter, fabrika 
muhasibi Güstav Fredrik, fabrikanın 

gümrük işleri şefi Efdal sekizinci ih· 
tisas maJıkemcsi müddeiumumiliği ta
rafından, 1918 numaralı kanunun 20n
ci maddesi del<iletiyle tecziyelerini is
temiştir. 

ı:»s•I köoek! -
' ya.pıldı; bir biçare muhan·ir Ke • zinci ihtisas mahkemesinde de -

rnal Ahmet için broşür çıktı... vam edUmiş, bazı ıahitler dinle . 

Kinıbilir, hatırlamadığım daha nel ni'lmiştir. 
müesse~elerin adresini vermekte , 
ya paralarının geri verilmesi, ya • 

but malın gönderilmesi için oda • 
mn tavassutunu istemektedirler. 

Müddediumımıilik ~mriiJc ~nwr
larından izzet ve lbrahim Etemin de 
aynı kanunun 39 uncu maddesi hü
kümleriru f/Öre cezalandırılmalarını 

istemektedir. 

Şimdiye kadar bir köpele 
gösterilen en büyük saygı 1910 
yılında İngiliz kralı yedinci Ed .. 
vardın cenaze merasiminde Sezar 
adlı köpeğe tahsis edilen yerdir. 
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"tebcil,, ler yapılmııtır. iyi. hesap -O-

la~~·-- helLri d. ıı- .ı.Jölua.~ Mlınarsi.n.an lbtifaline 
ra ıım yapmamız ıcap ecıerı \JUll• Davet. 
kü, Türk milleti, öyle eski ve bü · Milli Türk Talebe BirHği fu!nel 
yük bir millettir ki, seneyi teşkil Katiplğnden: 

• •-111 .. 1~1 u da L- .a~ -ı-..ı.. lsint 
seyi bulamamaktadır. 

Ticaret Odası bu adresi meçhul 
ıahıslan müddeiumumiliğe vere • 
cektir. eden dakikaların her ... birine ayrıl 9 .~i~an 9~5 Salı. günü s-~~.t 16. 

bir öğünecek yahut aglanacak ma· da buyuk Mımar Sınanm olumü -
cera isabet eder. nün yıl dönümü münasebetiyle 

. • • • • • • • • • • Süleymaniyedeki mezarı başında 1 Muallimlerin dünkü 
Bu sene, Mimar Sinan'ın 349 hatırası anılacaktır. Birlik üyele • , toplantısı 

.•• stan u mua ım er ırlıg"'i ge-ncu yıl do··nu"mu·· rinin gelmeleri. ı b 1 lt· l s· . 
-o-

Önümü1.deki sene 350 olacak... lngilizlerle ticare{ çen haftadan yarım kalan kon • 
Dünyanın her yerinde, ancak to • gresine dün devam etmittir. Ma • 
Parlak rakamlar geldiği vakit, görüşmeleri kam tahaisatiyle kıdem zam.lan. 
hüyük merasim yaparlar; ve 

0 
za· Türk- İngiliz yeni ticaret anlaş· nın tekrar verilmesi hakkında ya-

ması hakkında Ankarada konuş · pılan teşebbüsler etrafında idare 
ınan, büyük ölünün hakikaten şa- malar da bulunan lngiliz elçiliği heyeti izahat vererek bum 1 • nına layık bir ihtifal canlandır · ese emn ticaret ataşeai kolonel Vuds şehri· Mayısta fırka kongresinde konu • 
tnak mümkün olur. mize gelmiştir. şulacağmı bildirmiştir. Bundan 

Her yıl derme çatma yapılan Dün elçilik binasında maluma · sonra azanın istekleri teabit edi _ 
ihtifaller bizim caddelere çaktı tına müracaat eden bir muharri • lerek bunların yeni idare heyetine 
ğınıız tahta taklara benzer.... rimize demiştir ki: verilmesi kararlaştırılmıt ve yeni 

Bu gibi merasim, az fakat uz "- Müzakereler devam ediyor. idare heyetine şu zevat seçilmiş • 
olınahdır. Yapınca değsin, hatıra· Yakında iki taraf için memnuni • tir: ilk tedrisat müfettişlerinden 
la.rda iz bıraksın. Öğretici, terbiye yeti mucib bir netice elde edeceği- Şevki, Adil, Selahaddin, Hüviyet 
edici mahiyetleri olsun. Hatta mizi umuyorum .• ,, Bekir, Kenan ... 

-o-

DükkAnların kapan-
ma soatı değişmedi 

Dünk-ü gazetelerden biri dük • 
kanların akşamları kapanma sa -
atlerinin yeniden cleğiştiı :Jdiğini 

yazıyordu. Bu haber doğru değil • 
dir. Daimi enciimcn kapanma 
saatleri hakkında yeni hiç bir ka • 
rar vermemiştir. 

---o-
Takas suiistimali 

tahkikatı 

Şehrimizde takas tahkikatiyle 
meşgul olan gümrük müfettişlerin

den Ali Kemal dün gümrük baş 
müdürü Seyfiyi ziyaret ederek u· 

zun müddet görüşmüştür. Takas 
evrakının Ökonomi ve Gümrükl "'r 

Bakanlıklarına verilmek üzere bi
rer kopyası çıkarılmaktadır. 

lrıaddi eserleri kalsın. 
Yoksa ... iki nutuk, iki şakşak ... 

Sonra, fıstık yiyerek dağıl, sefer· 
tası kılıklı apartımanına dönüp 
gramofonu kur, kir cazbant hava· 

r 
• 

ŞEHRiN DERDLERİ 
• direl' ! 

Kralın gözdeıi olan kıvırcık 
tiiylü bu küçücük tazı, ahibinin 
tabutu arkasında yürütülmüttiir'. 
Böylece koca cenaze merasimin -
de 9 kral ile hemen bütün dünya 
prenslerinin en önünde yürümek 
~eref i bu köpeğe verilmiştir. 

Şehir Meclfstnde 
görüşiileoler 

Şehir Meclisi dün öğleden ıonra 
toplnnmrş, daimi encümenden ge
len muhtelif mazbatalan ali.kalı 
encümenlere havale ettikten 10nra 
eaki Maarif nezareti binasının 40 
bin liraya ve taksitle satın alınma• 
sına dair bütçe encümeni mazba.. 
tasını kabul etmittir. 

----0--

Askerllğe ~ağrılanlar 
Kadıköy Askerlik şubesinden: 

1 - Kadıköy Askerlik tubesin • 
de yazılı yerli ve yabancılardan 

şimdiye kadar Askerliğini yapma· 
mış 316 dan 328 e kadar (328 
dahil) doğumlulardan piyade ve 
deniz ıınıfına ayrılmıt olanlar bu 
Nisanda ıevkedileceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günü 24 
Nisan 935 tir • 

3 - Bedel vereceklerin bedelle
ri nihayet 23 Nisan 935 akıamma sı çalmağıı başla ... 

Mimar Sinan böyle tes'it edil • 

yerıne 
:ü kızartacak IJir lıaldedir. kadar kabul edilecektir. 

Ben doğdum doğalı bizim mahallede. yani Nesli 
§alıda yolların tamir edildiğini, iı;i bir lı:aldırım yapıl· 
dığını görmedim. Jlepimiz ser.elerdir ııol parası rerıyo

1 - İsminizi lütfen söyler misiniz? 4-Yukarıda yazılı doğumlar. tnez !. 

- ------------ ruz. Böyle olduğu lıalde rıe yollarımız yapılırmr, ne de 
defa malıallcli birlik olup müracaat ettik. Aylarca uğ-

(VA·rtO) 

Atatürk köprllsU 
kaça çıkacak 

Atatürk köprüsünün şartna~~ 
"e keıifnamesinin belediye daımı 
encümenince tetkiki bitmiş, bele • 
diye reisliğine verilmi§tir. 

Köprünün pe!in para ile iki mil· 
''?' liraya çıkacağı tahmin edil · 
llıİ§lir. 

.~okakları aydınlatacak bir tek lamba takılıyor. /lir kaç 
raşlık, çalıştık çabaladık. Nilıa11et zorla maJıallemizc 
elektrik direkleri diktiler, 'Fakat o kadar! Yalnız direk
ler dikilL Ne ampul, ne de ışık var! Bakalım ne uakit 
bunlar tamamlanıp cereyan l'erilecck? 

Sonra bu taraflara seyyahlar çok gelir. Gerek Ka'· 
riye camiini

1 
gerek Edirnekapı camiini, senede binlerce 

8
eyy_ah gezer. Belediye bunu lıiç gözöniinde bulundur 

mU!JOr. Şeltrimizin en büyük abidelerinden biri olan 
Edirnekapı camiinin avlusu çöp ve moloz dolu- Şadır· 
vansa 319 zelzelesinde yıkıldığı ve bozulduğu şekilde 
duruyor. Ka'riye camiinin ctraf ındaki sokakların pisli· 
ği, ederin haraplığı bu ecnebilere karşı cidden yüzümil· 

- Lüzum yok. Ben si:e bunları biitün f(aragümriik· d · d d lüler ııamına sülJliiyorunı. an pıya e ve eniz 11nıflarmdan 
. - Ya siz? Siz de bunlara hir şey ilave etmek ister 111•• olanlar 22 Nisan 935 günü gubeye 
mnb~ ı ·A .. • t gelmeleri ve yoklamalarını yaptır. 
• - rkadaşımın sozlerıne tamamen iştirak ederim. l lA d 

l alnız şunu da ilclve etmek istiyorum: lJ!alıalfrmizden ma arı azım ır. 
Topkapı-Yedikule asfalt 110/u için t r k t iiijjjiijITTiiii;MHliiiiiiıiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiM.miiiiiiiiii~;iiiiiiii; llu toprak yüklü arabalar zaten perisd ı. halaşdıyorllar. 11ıtflllltllll11H1111llMlllllUt1111ııııııııııııı111111ı"llllllllnwılltfRJa 
,. ıldı l b" b"t" I \ n ır e o an . rım arı us u un ırırap etmektedir • 

Hele araba~ardan dökülen toprakla; sokakları 0 d 23 Nıaan 
rece b.~rbat edıyo~ ki _ufak bir rüzgar çıkar rıkmaz to~ Çocuk Bayramı haltturnm 1!1L 

dan _11oz açmanın !mlwnı olmımor. Acaba bu to;;:-::1:!:::-:r. "~ 
lı?l~a ;arar r:ermmece~ bir şekilde nakli kabil değil mi· günüdür. ;·avruiarırw:uı ÖCayrcım1 
dır. Kaldınm, cadde f.<;terken so1 .. aiiımı.., bü~h"C' h için hazırlanınız. 
bat oluyor. Dimııata piri11l'e giderken - evde/.~ u; l er-
dan oluyoru:ıl " oıır • .............................. 



K.UllYN - AşffPI Uı ~ y~ Esir Kadı 
Bir canavar 17 çocu
ğun can1na kıymış 

(>ldu#u bafkamaletle demlryelltmrwa ._ __ N_k_l -d---ı 
a e en: 

(~I l •dde) l tetli de.iikodular yapılmaktadır. kazfl!Ulıjı Zt/trdeR baJıaejfMlclfl4ir. ( VI • "Q ) 1 HABER 'la 
tefrikası mak üzere göndermifti. Yemek Eski çelik mltferliler kumandan . Bir kfl'1 ıe11el '1"Pt1 ~ ,.,,,.,. ................. -1 

~tm·nmd:ı Havnz priye gelme. lanndan Makı Laas adlı bırisin. efng§ında bu nakil fJl&lıt~n lf!raF .... . 
'f - 1Jerdil' MRnetllllllğllll, luılkld blıgün 

7bace maele polia bilclirilmiftlr. ~ füpbeleailmektedir. Bu 1-dam kdr ııtllt ~fa tpıl'lflldı~ •iJyle· 
Dört gjin w.nra oawı dt pa~ par· 193Z ıeneai lkinciklnununda 4 dikten ıonra l/'WY'ı fU ıeldlde bftiri
p. olmut cesedi Neuman'mki ıibi, yıl bf.piı ve 5 :nl medeni hukuk • yor: 

....-.in keaannda bulumnuftur. tan mahrumiyet cezaıma çarpıl- ,.l'akttule Türki11et1e firrıerull(er 
l<atil, bu avallı çoculun teaatül mıf!t. h1"\>J de p vakitler altı, yu~ ~uaal "'-'"'11t1t1 ffm I~ o
üetl.im lıeanaif*ir. on bil' ve on altı fa.tında üç kızın labilir; takat hiç bir vakit efconomi/C 

Evvelki gün de Vitenherg teh· QDl1Jl\HJ4 ~z eımit elnıaJı .
1
1 bir Uf8bbl.iB •IUtll, "4UfreltP 6ugün. 

riade 8 Yatındaki Tomu •dlı ço· dır~ Düyiik Jcızden bir de ~oc;up kil ıonunç ve durum karıısında U· 

cuk kaybolmuttur. Bu zan.lir er.. ehawıtu. Hitler rejimi iktid•ra ler gerekti,.,, 

J 
tflllçlanndan ba§lannı önlerine eğse· 

kenden mektebe giderken kaldı.. 8'1!1ikten ıonra Luı serbest hll'&· CÜMllU/llYET-. fUllW Naıli bu 
rılmıştı. Akşam üıtü l>ir pelia me· kılm~dam hapishaneden ~ı • günkü bqmakaleşini yeni harp silôh· 

muru bu çocu~n cesedini tehriIJ kah iki ıene ~~ ve çoeuklamı lanna tahıla et1Nlftlr. Müdafaa ettiği 
parkında bulmuıtur. t7 ÇocuktaJJ kayıplara karıtına'sı me,eleai de fikir bu müthif 1Udlllt1Fdtm .,.ima
hepainin cesetleri buluna:naımı • iki yıldan heri olmaktadir • ...._ .__ • mllk 1'e yılmtf!Mkur. 1'ın htrluMgi 

B b ı,..··kull l m4lf/ı.lf bjr hicum ıUdhc icatl ettiae 
tir. Katilin bu '°'Ykkrdın buııı.. ütün u '""~ anma ara rtw.hflkk~ bımq, kar§ı da. .,,,at1ı4f bir 
ttJ lveri• ıölüne atnn§ olduğu aa- r"jnıen Şverin polişi dün &S ya . mad;;';ı ~cod flt'"'*tlr. Ht1r ze. 
aıl"or. tında bir aaatsiyi çocuklqrı öldür hire kcırfı bir pan"':ehir~~ ~ 

Ç9'uk cinayetleri iki yıldan 1'e- ıntk f\IÇuyla tevkif t;tnıiıti:-. 8ı.ı &· Fenni mantQtıman takip tlt,nek lQ., 

Pİ devam .ettiii halde pelis, cani .. elam t,ltklonbu11 ile Braudolburı' nmdır. Harp eninde sonunda lelrrar 
lerl henüz bu1ıunantı!br. Oldürü . ta kaybol•n en socuiu ö!dürmek to,,ralın tJ&tantle oleealrtıF. 
len çoeulclann hemen hr.pıi Ya • ithamiyle 1imdi adliyeye verilmiş MiLLiYET- Ahmed Şikrll Eı· 
hu•idir. b\ılunma'ktadır. En son öl~n To . nwr yazwltda /ngtllerenin gilttitJii 

1111aaayı fllllaüflOT, Ya.t11a gire ı,.,u. 
Cesetlerlrı muayenesi neticesin· mu'ın tuzaia dütürühııeıi itind~ t~re evvele. Al'"""fOIWI t:ı.nüdtn 

de, katilin parmak izlerini belli bu '"4inin parmağı oldupna keııdi&ine f allt olmGlllll bek.lemetlili 
etmemek !~in ka~~ktan eldi . dair peli~e kuvvetli deliller elde it;in Alman,a aü111hind4 luırp eUi. 
venlerle İf görmekte oldufu anla~ edildi il ıöylenmektedir. Saatçi 1 Şimdi de Framanın hava kımveU.rin· 
tılmıım. H'" lld tehir de de cleh • henüz itiraflarda bulunmamııtır. de_, kendişirıe faik olma.sem iıtemlyor. 

Rum bahçıvanın 
katili 

Meçhul kalıyor 
r On ıün evvel Silivrikapıda Sal
labq Dimitrinin olfu 2Z yqmda 
Pirildi bir ıece kahveden kendi 
boatanına dönerken m05hul biriıi 
taifıntlan atılan kurtunJa kalltin • 
elen vurularak öldürülmüfti. Ev
~!i jandarma tarafından tahki .. 
itala baılanmıf, ıonra, mesele aa· 
wı.1 -ceçmiıt\ .• Şilphe kmn• Rı
p, Koço, korucu Amavud Malik. 
lll!i"ail, Said, Seyyid, Bekirle Perik 
Hain kardef i lıpiro ve ilç kadın 
zamıaltma almmııtı .. 

iki kişi sokakta 
öldü 

(Bqtarafı 1 nddı) 

ikinci ölüm de Sirkecide olmut· 
tür: 
Dün pce aaat yirmide Hamidiye 

Tür'beti yanmda bir ada.mm yer • 

lerde J"&tblı zabıtaya haber veril· 
mi1, bunun üzerine yatan adamın 
yanma ridilerek bir otomobile 
ltoimnıftur. Haıta otomobille has· 
tahanıe)'e ıtcferken yo1aa vefat et -

mittir. 

Üzeri aranmıf, cebinde çıkan 
nüfua kiiıdmdan Edirneli 318 do
jumlu lbrahim oğlu Salim olduğu 
anlqılmııtır. 

Bunurflçl~dc Almanların: 

"Btlfka der7leUer ıUdhlannı ne ka. 
dar azaltırltn'S<ı, Almanya da o kflllar 
utıltacaktır. Btlfluı tletMUer. hngi 
ıutd .Utflu Uga Hnleıw, AlntanMG 
tla o 1ındı Ugtı ~ •• Blnbtll Ur
rifle liirllgorlar. B• ...U. la-. brOt 
veUeri kalkacak olıaaa 11111Utemdn 
ha~ten lıerluıngi blr ldlcıunla ka7ır.
lQfmaıına lmkdn yoktur. 

ZAMA~ - Zaman Urualı llfUI k· 
giJn Mimar Sinantlan IJahaetmıektedlr. 
BüyiJ.k nıimann nfl!ıl yetiftiğint uzıuı 

uzadı11a anlattılctan aOlll'a eaerlerlnltİ 
ne katlar IJlmu oltlulu- .a,,uı..r. oe 
fin'RUtlft lletf~ Mtmm- Sin.an r.P "· 
serlerl~e iltUıar edebileceğUıi il6ve e-
derek yazısuu bltirlgor. 

AKŞAM - Ak,amcı bugün yazdı
ğı yazıda Maarif Y elc4ktlnln Oıbanak 
hevesini arttırmak için yaptığı ~ 
malardan bahlediyor. Ve bu ifde ter
cüme11e büyük bir ptqJ qnlma1ı lü.· 

On bir maznun dün ıerbett bı , 
ralkılmqlardır. Bununla heraber 
katili meçhul kalan bu cinayet et • 
rafında tahkikata devam edilmek. 
tedir. 

Doktor tarafından yapılan mu· 
ayenede Salimin veremden öldü -
iü tesbit edilmittir. 

rumunu ı6ylilyor. 
SONPOSTA - Bir Yıldız imzalı 

makale lngUterenin güttüğü müvaze
net ııuaıasının il l~ «fiğini söylüyor. 
Ve Uzak Şarkta Japonyanuı. Akde-

(8) muhteliti 
Dün Şeref stadında 
çalışmaya bat 1 ıdı 
F ederuyon çok yerinde bir ka-1 

rarla antrenörün bot ıünlerinde 
mmtaka futbol heyetinin hazır • 
]ıyacağı takımlarla me,gul olma
"mt emrebniıti. 

Bunun üzerine futbol heyeti ta· 
raf mclan ilk olarak bir ikinci 
muhtelit yapılmıı ve 18 oyuncu 
davet edilmiıti. 

Libertas takım 
ilk maçını bu cuma 

nlzde ltal~ De Avrupada .4lman· 
ya ile Ruaganuı lngUterege dddl ııı· 
retU llldlı H aanagl ıalumıntla bir nz. 
kip olduğunu Uôve ediyor. 

a 

Yeni nesrlyat 

Hollvut yapacak 
Bu hafta ıehrimize gelecek ve Holivudun t 7 inci sayııı Suad 

Galatasaray - Güneı - Fener . Derviıin, Münür Süleymanm ve 
bahçe klüplerile kartılaşacak o . Elif Nacinin yazdarı ile intiıar et .. 
lan Viyananın Libertas takımı mittir • 
hakkında dün qağıdaki tebliği .,,,.,., ... __ , -••n••0=••-• -· ••=----· _ .. 

ve kapılar da saat 13 den ltibarell •· 
alclık. ık ç tır. • 

Talrmı hakkındaki mütaleamı· 8 - Malt şeraitin ağırhfı dolayı-
n yannki apor ıayf amızda yaza • sıyle, serbMt duhuliye varakalan kal· 

i dınJmrcr.tır. Bu huausta kltip ve stad-ca ı:z;. y 

LUMn. maçlan .trtip lıeuetinün: yom idarelerillı beyhude yere milra- I 
Avusturya Profesyönel birlıaci li· caat edilmemesi bildirilir. I 

kine dahll Vlyananm "Ubertat. takı- 7 - Hahalıf ett hava veya dlter 
mı 12 - Nlean - 1935 cama gUnU sa- berhanfl bir •bep dol&YI$ıyle ~lar 
bahı lstanbula gelecektir. kat'iyyen tehir edilmiyecek, ilin edi-

VJ.!Jidi affettiji, Vahidin şu 
dakikada burada \>ulunduğu, doğ. 
na mvydu? • 

Demek ki, o, bütül\ niyetleTi~, 
ltuarlarma ra~en, gene teslim 
elım>rdu?. 

Deme ki esiTdi .. 
Eıir .... 
Etir kadmı ... 
Bacald~ ka~yordu .. 

Göiıünü muhafaza ediyordu.. 
Ve titriyordu ... 

Ne olmu9tu?. 
Niçin ıelmiyordu? 
Y alm~dı... Bu yalnız yatakta 

ki>rkuyordu .• 
l•dada çairır ıihi haykırmak 

istedi: 1' 

~- Vahid..... ' · 
- Vf.h zavallı Klmileciği;ın .. 
Erkek, karısını kqlları uuına, 

bir çocuiu ~ar cibi aldı .. 
Elleri, kollan, bacaklan l<abla -

ıarak, kadın mukaftlllet etti. Va
hid, fazla gecikmi9ti .. Demin ar • 
zu, timdi müthit bir aaabiyet ha · 
lini almııtı ••• • Klmile, Vahdi itti .. Tıpki, rü -
yalannda, kinle, nefretle ittiği gi. 
bi .••• 

Seıi, çok tathydı •• Fakat istedi -
ii o deiildi •• 

Bu erkqi, bunun için bekleme
miıti. Bunun için iıtememitti • 

Bu ne demekti böyle?. 

-O .. 
yordu •• 

E*ek de mütemad" 
lmda tutu,.du: 

- Bu kadın Kimile 
le!. 

lqu, ~ilerini ...... 
h\attcli,or 1-.r.Aı •••• 

"._..Bir ilaha bayata 
~lt .. ,, diye dimailan 
Je>rclu ... 

O.iz .. lif el~ İ9 • 
lkıiniş do kaJ'"~ 
doftit, \t\e 11-di ko•dU" 
•itti ... s~, nihayetaia 
niz. Babyorlardı, çıkıyor 
ıii10r1-nb. UtuıQrlWfJ~ 

" ....... BtW.d.A IQQff, 

bat, i.d\ h&J&- cl.\itaıenla 
~var?., Diyş dUti.iQU 

K.iınilenia kul•i~• .. ı 
caaı, çok botuna ıiden 
lüyordu ••• 

Kadm, ona cenb 
Kendi benliğinin duvwl 
kapanmıfh... Dııardan o 
aksediyor, fakat sea dıf&I" 
yordu ... 

Nefea aliyor muyc:lu? 
muydu? Onun farkmda 
Yqadılmı bfte umıtımı 

Bu ıaadet.. Bu taadet ••• 
Bu aaadete llyrk mıydı 
Birdenbire, Kimilenin 

dibinde .._batka 
1e1 çınladı: 

T:ıtb bir ıes.. Kulaima bir mı· 
nlduu, ••• S~ okp.11t-· Na -
m tözler ••• Af dileyiı-. Pitman -
lık ifade eden eümteler.. -----------

Kamile, altı sene müddetle bun· 
ı~ ı-.rettnf çe1aneml!\i.. Um -
dulu. b~lr1,.,w~; h. ... ı ... .L.~;ı;m; 

Battan atağıya kadar asabiyet 
kesilmit, bu tefkat hamlelerine 
kartı, kendini müdafaa ediyor • 
clu ••• 

Kanı batma çıkıyordu •• 
itiyordu ...• 
Nihayet, nasıl oldu acaba?. 

Göklerde dolatan qk meleği on • 
ları gördü de, okunu çevirdi, ü
zerlerine attı ve ikisine bir hamle 
de mi sapladı?. 

Erkek, deiifmi1 bir sesle: 
- Ki.mile .... dedi .• 
Kadın, artık mukavemet etme

Bunun üzerine, bu fani dünya -
ya ıelmelerinin hakiki sebebini o 
zaman anlamı§ oldular. 

Ki.mile: 
- Nihayet... •• dedi... 
Etraflarında bütün mevcudiyet 

ıilindi ••.• 
Yalnız biribirlerini hiuediyor . 

lardL .. 
Kadın: 

"' ........ 1 ........ " ...... 

Kuunpqada oturan 
nmda amele Mehmed düo 
da çalııırken arkadatl1PW114ılm 
rim taka için gözüne 
yaralaıımuma sebebiyet 
tir. 

Otomobil ~arpb 
Kalyoncuda oturan 

latiklil caddeıinde Ki 
reaindeki 2411 numaralı 
çarpmıı, bacajmclan 
br. 

Kumar ovnarlarken 
Uzwıçartıda sabıkalı 

fetin kahvesinde aenar 
rahim ile Hüseyin kumar 
larken yakalammılarclır. 
parası müaadere edilmiftİI'· 

iki manlo ~aldı 
Haydarda "Pekmezci 

9 namarah Nazminin 
bulunan kapıdaa Ali imı· 

riti sirmit iki manto 
yab.Janm4br. 

Bu Perşembe Akşamı SARAY sinemas 

ROÇiLD 
Büyük banker ailesinin hayatını musavver emealıis 

Her Pazartesi, Çarpmba çalı .. 
fK&k olan bu oyw1C11larm dün 
çajrdan 18 zi birden antrenör 
Mister Silel'J''in iclareainde Be. 
tiktat aalıumda ilk iclmanlarmı 
yapmqlarclır. 

Çalııma eanaımda futbol h.y• 
ti batkını Necmi de oyunouıa.. 
ra nezaret etmiıtir. 

l- ilk maç 12 _ Nisan _ 1935 ta- len A&tlırde oyunlara başlanaeaktır. 
rihlnde Taksim ıtadrnda Galata!aray BUyUk maçltrdan evvel kapılarda tz. 
takmııyle saat 16,30 dadır. dthama mani olmak içil\, aene ehem· ı 

2 - lldncl mao Günet klabü ile mi1ıtli b&fka maçlar hallrlanmıttrr. 

Lüks dekorlar - Göz kamaştıncı sahnel 
Sefaletten saadete, zafere, zen~nliie ve asalete 

OJDı1anlar: GEORCES ARLIS - BORIS KARLO 
------LORETTA YOUNIGm ___ _ 

""""""'"""1nnm1111~ 
13 N'-n 

Ç..Ui Hal1111UtUt hflflftflcl .. ""· ... 

14 - Nillan - 1935 tarihinde saat 17 ll••İll•••••••••••••••••••••••••••lil••·
de pne T&kıilrı ıtadındadır. 

a - UçUntü mac da 19 - Nisan -
1985 tarihhade ıaaate 16 ad Fenerbahçe 
ıtadmda Fenerb&h~ klubü ile yapıla
cıalltır. 

4 - P'l)'ttlar herkes i~n: 
Banıoa ,.,.. hlhll mevki 200. trf. 

Mn 100, •üaUre 50 kuruştur. 
5 - Olfelır Mat U den IUbarea 

DnOmDzdekl Pel'fembeden itibaren iPEK slnemasm 
BUtUn dUftyayı hevec•n• •eren bir ttl1111 

Aşk Yüzünden Katil 
Çok laeyecanh - Çok haıeketu •t~ •e macen filmi Frauazea l&ıll 

M"tt6 - Go'"""" - M,. •• ,. filmi 
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Şahl.n'·ın Şirketihayriyenin ~ ~~~:::: CEBiDELIKLER 
mukavelssİ ! Gebldellkler Şahı Açıkgözler Padlt•h 

5 "A .. BI • • • • f ....... n;:79-.. imzasının netredilmesir.1 iste· ft Ali Cengizin başından geCjenler 

O C U ~ Rüyük Deniz Romanı miyen bit okuyucumuzdan bir :m::mn=ıs:aaıımr ı M ıll' ı ıum:=::=nı=:::::::s:::::::::::::::.::::::::ı:mmflllllllllı 
·-.... - .. -·--·- mektup aldık. Bu mektupta deni - - 31 -

liyor ki: 

·-·-····················-··: Yazan~ i 
Kadırtan Kaflı İ 

································· 
Ali Reisle arkadaşları kaçma 
· hazırlığını tamamhyorlardı 
_ Belki de dönmeyiz Reiı !.. babasını nasıl kurtaracaiını bir 

Her halde hiç olma:ııa bu iti bitir- türlü kestiremediği halde, gülü
rneli .. Bunu da askıda bırakır gi • yordu. 
denek gözüm arkada kalır.. Zorla, fakat zorla güldüğünü 

Ali Reis de durıunlaıtı.. belli etmiyerek büyük bir artist gi-
Kara Yusufun hakkı vardı.. bi gülüyordu. iki kardeıin ellerini 
_Peki, zaten kolay bir i, .. Biti· 1 kuvvetle ırktı. 

· · - Venediıkte bulundugv um sıra-
rırız .... 

Ali Reis bu cevabı verdikten larda bize gösterdiğiniz kolaybia 
son.-a Sansara baktı ve: tekrar teşekkür ederim. Bunun 

- Otelciyi içeri al!.. " kartılığını hesap puıJanızda gös-
Dedi.. terdiği para ile ödemek fÜphesiz 
Otelci içeri girdikten sonra ona mümkün olamaz ... Puılayı verir 

. .• 7 
da tunları ıöyledi: mısınız ... 

- T oakana taraflarında bir Pusla zaren Y 0 tl'nin elindeydi, 
dostumun davetine gidiyorum.. uzattı. 
Donanmanın sefere çıkmıt oldu - Bu, sabahki tatlı sözlerden yüz 
ğunu haber aldım .. Marki Valeryo bulduğu için Yorgi tarafından a· 
da bir türlü gelmek bilmiyor .. Bu damakıllı kabartılmıştı. Ali Reis 
giditle ıe.lmiyeceği de anla9rlıyor. bunun farkına varmakta geciıkme
Hemen yola çıkacağım ve donan . di. Bıyık altından gülümıedi. La
maya yeti9ecğim.. Bir gönüllüyü kin onlara dönerek: 
ıeri çeviremezler. Valeryoyu bek · - Oteliniz, gördüğüm iyi ka
lemti'le kabahat ettiğimi amıyo . bul ve rahata ıöre oldukça ucuz-
rum timdi.. mut! ... 

- Fakat Marki Valryo her hal· -Evet, efendimiz .. Otelimizin 
de gelirdi efendimiz ... Biraz da· ufak ol<luiuna bakmayın, biz müt
ha... terilerimize en lüks otellel"in hiz. 

- Hayır, hayır! .. Hemen gide - metini yaparız. 
celim .. Utaklarım kotramı hazır· Yalan söylerken hiç de ıeıi tit-
laymcaya kadar ıiz de hesabımı remiyordu. 
çıkarınız! .. Burada bekliyorum. Kardeti ıbu ıözle:ri hemen he. 

- Emredersiniz.. Fakat sizin men olduğu gibi tekrarladı. 
ıibi asil bir fÖvalyenin otelimize Ali Re' · · d .. ı d '' .. 

ıs ıçın en şoy e uıun-

'9uırtitelf.;Izıir.'t'l'ln ma~- r ~. tk" . 
ki ıitmek isthroraunuz H b" :-- ••• de madra:bazlıkta biri-

-.r •• emen ırıncle "at" r B .ı.. • .-. 
sunaTım, muhterem fÖvalye haz . far bil ~ u utn. .• ~~~. olmaıa-

tl . e ara opragın uıtunde de-
re erı ... · iil, altında bulunmaları daha u • 

- Sız hazırlayınız da zamanı gun adamlar... Y 

ıelince çağırırnn .. Eğer kardeti -
nfa de beraber bulunursa ho9uma 

gidecektir.. Her i1kinizi de bize 
karı ı gösterdiğiniz saygı ve kolay• 
lrlctan ötürü ayrı ayn sevindirmek 
isterim .• 

- Ba,üıtüne muhterem fÖvalye 
hazretleri!.. 

Otelci çıkarken Kara Yuıufla 
Sansara !U emri verdi: 

- Bonifas, haydi Vittorya ile 
birlikte hemen rıhtıma in ve kot • 
rayr hazırla!. Hazırlık bitince de 
Vittorya ile bana haber ıönder · 

- Başüstüne muhterem ıöval • 
Ye hazretleri ! .. 

Aradan bir ıaat geçmemitti 
itile •..• 

Sansar kapmm arahfınadn aıy
rrlarak içeri girdi ve Ali Reisin ya
nına sokuldu. Kulaima fısıldadı: 

- Her fey hazır! .. Sizi bekli -

Cebinden keıeaini çıkardı. Al. 
tınları birer birer Yorginin avucu. 
na saydı sonra ayrıca her ikiıinin 
eline ikiter altın bahf it verdi. 

Bu kadar bol bahtiti o zama· 
na kadar kimseden almamıtlardı. 

İki baa·krncı ne diyeceklerini 
bilemiyorlar, ağızları kulaklarına 
vararak sırıtıyorlar, yerlere kadar 
eğilerek: 

- Çok iyi yüreklisiniz !.. Bizle. 
ri yeniden dünyaya gelmiı gibi se
vindiriyordu ! .. 

Diyerek yaltaklanıyorlardı. 

Ali Reiı bunları da bıyık altın• 
dan gülümıiyerek seyretti ve din
ledi. Şimdi iki baskıncı geri geri 
çekilmi,Ier, Ali reiıe yol açmı§lar, 
içlerinden ıbiri;kapıyı daha çok aç 

mak istemİ§tİ. F a1kat Ali Reis bir
denbire toparlandı Ye: 

"Şirketi Hayriyenin ilk imtiyaz 
müddeti 1304 senesinde bibDİftİ. 
O zaman Hüseyin Haki ,irketin 
ihtiyat akçesinden binlerce lira 
rütvet vermek suretile imtiyaz 
müddetini 30 sene daha temdit 
ettirmitti. Şirket taahhütlerinden 
hiç birini yerine getirmediği hal -
de üç yüz on sekiz senesinde im
tiyaz müddeti hususi bir irade ile 
elli sene daha uzatıldı. 

Halbuki tirket mukavelesinin 
on altıncı maddesiJ?de aynen fU 
cümle vardır! "His•eda.ran tara -
f ından talep olunursa it bu im ti -
yazı cedidin tarihi inkızasından 
bet ıene evvel temdit ve tecdidi 
hükUnıet seniyeden istida oluna -
bilecek ve bu bapta zuhur edecek 
sair taliplert: teraiti müteıaviye 

ile Şirketi Hayriyenin hakkı rüc
hanı olacaktır.,, 

Dikkat edilirse imtiyaz müd -
delinin uzatılması ancak evvelki 
imtiyaz müddetinin bitmesine beı 
sene kala kabildi.:, Halbuki mu
kavele imtiyaz müddetinin bitme
sine on bet sene kala uzatılmıştır 
ki bu hareket tamamen gayri ka -
nunidir.,, 

Midye kabuklannı 
ne yapıyorlar? 
Bir kariimiz yazıyor: 

"Bugünlerde lstanbulun Ka -
sımpqa, HaıkCSy gibi yerlerinde 
bir takım kimseler yollardaki mid
ye kabuklarınr sepetler ve küfe
lerle toplıyarak onları Ge.1atadaki 
bir. .m&i__•»Y& aötürilp satmakta -
Clırlar. Bu- midye .. bulu toplayı -
cılarmdan birine sordum: 

- Bunlar~ ne yapıyorıunuz? 
- Galatadaki bir dükkana gö-

türüp satıyoruz! 
- Orada ne yapıyorlar bunla

rı? 

- Bir makine ile un gibi ezip 
tozundan hayvanlara bir takım i · 
liçlar yapıyorlar. 

Bunun üzerine bu dükkanın 
adresini sordum ise de kabukları 
toplıyan adam bir türlü adresi 
söyl~mek iıtemedi. 

Etrafına şatkın şatkın bakını- f 
yordu. 

Demir gözlerini oğuıturdu: 
- Bızi uyandıran münaaebetais 

kim? .. Geç te yatmıftık. Nejad hayıkırarak: 
- Ne oluyorsun Ali Cengiz? Nejad: 

Yemek tabağını yere mi attın di
ye sordu: 

-Belki kom,.. tavaıile çayda
nını almak icin gelmittir. 

- Hayrr elimden kaydı. , . 
Demir gülerek: 

- Malum malum.. Sebebini 
ben biliyorum. Matmazel Eleni -
nin köpeğini kaybetmesine sebep 

kendisi olduğunu söyleriz diye 
korkuyor, dedi. 

Matmazel Marika: 
- Nasıl dedi? Köp~ği efendi 

mi kaybebniş .• 
Ali Cengiz heyecanını zapta 

çalışarak: 

- Hayır Matmazel hayır: Ben 
bir fey almadım. Köpek arkam -
dan geldi. Bende kabahat yok .. 
Kovmak istedim bir türlü muvaf
fak olamadım. 

- Zararı yok .. Köpeğin sahi· 
bi yabancımız değil, ketıdiaine ia
de ederiz. 

- Bumı ben de isterdim, Mat. 
mazel.. Fakat mümkiin değil.. 
Çünkü köpt>k kayboldu. 

- A i§tc bu fena .. Eleni köpe · 
ğine çok d\İ.fkündü. 

Matmazel Marika bu son cüm
leyi çok sakin söylemitti. 

Bu sakinlik Ali Cengizin heye • 
canını giderdi. Şen tavrını takın -
dı. Pek yakında bulunan Matma -
zel Eleninin elini tuttu. 

- Matmazel, dedi. Omletinize 
çok teşekkürler. Fakat sizden bir 
ricam var. Şu batımın altına koy • 
duiunuz yasbkları alınız.. Sizi 
yastıksız bırakmaya ıönlUm razı 
olamıyor. 

- Hayır .. Bana bunlarr yarın 
verirsiniz, tamamile iyile§tifiniz 
zaman .. Artık yatma zamanı gel -
di. Yemeğimizi yedik. Sizin de 
artık bir şeye ihtiyacınız yok. Ge
ceniz hayır olsun .. Çaydan!, tava
yı ve kapl&rı yarın alırım. 

Demir yeore doğru eğilip seli.m
iadı: 

- Yarın müsaade ederseniz 
biz getiririz. 

- Zannetmem o hali uykuda -
dır! 

Kapı t ekrar tekrar ve daha 
kuvvetli vuı uluyordu. Ali Ce.ııgiz 
yatakta birdenbire doğruldu. 01 -
dukça ya\raJ bir ıeıle: 

- Aç.mayınız!. Açmayınız •• 
Belki polislerdir. dedi. 

Nejad: 

- Poli 1 ·n burada ne iti var, 
diye cevap v :rclı. 

- Olura .• ln5all hali hu .• 
- Galiba dnha dün ıeceki h .. 

zeyanların g çm~di.. Kas>ıyı aç • 
mak la2ım .. Deınir ! Kalk ta kapı-
yı aç .• 

- Sen kallc aç .. Ben dalıa yata-
cağım .. 

- Ali açtJn !. O bu gece l>izden 
fazla uyudu. 

- A: Tamam .. Gidip te kapıyr 
açacağım .. Ben ak§ama kadar ya
taktan kalkmak niyetinde deii -
lim .• 

Kapıyı açmak için içeride miİ -
nakaıa devam edip dururken kapı 
önünden hir ses haykırdı: 

- Ten belliğin lüzumu yok •• 
Y oba kapıyı açmamıya mı kara\' 
verdiniz? 

Üç arkadaş ta bu sesi tanıyarü 
bir ağızdan bağırdılar •• 

- A .. Naci, Naci gelmi! !. 
Dıprıdaki ses taıdtlf< etti: 

- Evet Naci .. F'alaı*'Leni aqa•. 
ma kadar burada mı bekletecek • . . ,. 
sınız ..• 

Nejad, Demir ve Ali Censiz 
hep birden kapıya koıtular. Ace -
lelerinden giyinmek hatırlarına 
bile gelmemi, ti. Bir dakika sonra 
Naciyi ku.:aklıyorlardı. 

Naci, yirmi bet yatlarında, or
tn boylu, ciddi tavırlı, süzel ol -
ınakla beraber sevimli bir gençti. 
Tatlı bakı,ı, ıözlerinin canlrlrjr, 

HABER 
- Zahmet etmeyin!. Ben gelir 

alırım. Erkekler tava ta9nnaz .. 

setinin tatlılı iyi bir kalbin, hiıli 
bir ruhun sahibi olduiunu anlatı
yordu. Yü2', insanı çok nadir ola
rak aldatıt. Bunun akıini iddia e

denler ıimadan anlamıyanlardır. Akşam Postasa 
iDARE EVi 
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Matmazel Eleni şamdanı alıp 
odasına gitti. Ali Cengiz: 

- Komtumuz, dedi, çok güzel, 
çok sevimli bir kız! 

Demir a7ıcık kızgın cevap ver -
di: 

- Gene mi fikir deği9tirdin .. 

Nacinin anaıile babaıı meml• 
ketlerinde hatırı sayılır insanlar • 
dandı. ÇoC'uklarma az ve fakat 
bir genci idareye yeter bir ıe"et 
bırakm19lardı. Senede eline seçen 
muayyen bir varidatla Naci uzun 

yonız ! .. 

- Biraz yiyecek lalan aldınız 

~ ILAn TARİFESi i 
- Bir dakika durur musunuz?.. • • i ncıaret U&nlannm latan 12,IO ! 

U tainn ancak yarım saat soma : .ReemJ uanıar 10 kunqtur. : 

Biraz evvel onunla konuımaktan 
bisi menediyordun .. Şimdi de .• 

Nejad Demirin sözünü kesti: 
- Şimdi dedi, münakap ede -

cek vakit cleiil uyumak lazım .. 

zaman pek güzel yafamJJ ve ıne•
kiini muhafaza etmitti. Hukuk 
tahsilini bitirdikten sonra edebi _ 
yata olan merakı dolayııiyle dava 
vekaletini bırakmıt, intihap ettiği 
bu yeni mesleğe ciddiyetle sarıl -
mqtı. Fakat bu sıralarda önüne 
çıkan bir vak'a onun fikrini deiit
tinneıine ıebep olmuıtu. Şüphe • 
siz burada bir kadm parmajmdan 
bahsetmek iıtediiimi okuyucula -
run anlamıılardır. Erkeklerin mu
kadderatı daima bir kadının elin
dedir. 

ya!.. 
- Aldık .. Suyuı;ıuz da var .. 
- Yelken, kürek, ipler, her §ey 

tamam ya?. 
- Evet reis?. 
- Öyleyse sen git ve çıkmadan 

evvel baskıncı karde,leri de bura
ya yeJla ! .. Dilsiz olduğunu sakın 
unutma ha! ... Ne zaman dilJenece-

iini ben ıöyılerim .. 
Sanıar ağzını açmadı ve sadece 

batını salladı .. 
lk dakika sonra Y orgi Palama

kia, onun arkumdan da kardeşi 
Yani IÖribaclGilr. 

AH Relt, çok fena hir halde ol· 
:uiu, Venedilc donanmuıyle bir· 
dete Forsa olarak cenuba açrlao 

her ,eyin hazırlanmlf olacağını • ..................................... : 
Sahihi •e Ne,riyat MudÜ;ü;·· 

söyledi. de ... Henüz zamanımız HASAN RASiM US 
Demir: 
- Komtumuz isteseydi .. 
- Neyi isteseydi? var .•. Şuraya buyurunuz.. Sizinle Buıldığı yer: ( \ 'AKIT) Matbauı 

leventten, Valeryodan, baskından ı••••-•••••••.11 - Hiç.. • , 
ve fu barbar Türklerle yapılan bü
yük sa \'aflardan konutmak istiyo
rum .. Ah, Venedik donanma11nın 
arkasından yetitebilmek için ka
natlanamadıiıma öyle yanıyorum 
ki .• Dü§Ünmeyiniz ! ... Oturunuz e-

fendim, oturunuz! ... Şimdiye ka-
dar ben sizin konuğunuzdum. Şim· 
di de siz benim konuğum olunuz! •• 
Rahatsız olmaztmız !... Ben çok 
demokrat bir ŞöYalyeyim.. Diğer 
uılzader ıibi değilim !.. Buyuru
nuz! .. şayle aerbeat oturunuz! •.. 
Hah, töyle!., Bravo! .. Bana ,.ref 

KUPON 
90 

9-4-936 

. ' verıyorsunuz ..• 
iki kardeş odanm köıesine doğ

ru, bile bile oraya. konmut olan iki 
koltuia oturdular. 

(Devamı vat) 

Ali Cengiz batmı battaniyenin 
altına sokup mırıldandı: 

- Komtumuzun, dedi, Mat _ 
mazel Eleniyi tanımasına nıütees
sifim .. 

Bir kaç dakika sonra üç genç 
arkada, derin bir uykuya dalmıt 
bulunuyorlardı. 

-9-
~t 

- Saat dokuzu bir hayli geçmit üç 
arkadat hala uyanmamı,lardı. 

Oda kapııına vurulan §İddetli l 
darbeler ayni zamanda üçünü de 
uyandırdı. 

Naci, istikbali parlak bir ıenç 
muharrir olarak Şiıli muhitinde 
bazı aile toplantılarında bulunur 
ve zamanın modası mahivetinde • 
ki bu crrleı1celerden geri kalmu .. 
dı. Paraca biraz daha genit obay
dı hiç tüpheıiz bunlardan reri de 
kalmamıva calııacaktı. 

fDennu vır)' 
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iedlve Wüsteı:i 

Çocuğunuzun suallerini 
nasıl karşılamalısınız? 

Ha beşistan' 
içyüzü 

ın 

Jki yqmdan itibaren on yqmın ı 
baılangıcına kadar devre "sorgu 
sormak çağıdır,,. Bunu bütün ana ı 
ve babalar bilir. 

Araarra bir ansikloped\, hazan 
bir kamus açma1t mecburiyetinde 
kalırız, ekseriya da sahil' ve ta -
hammülümüz tükenir. Bütün bul 
sogular Jazım mıdır? 8unlann 

1 
hepsi ciddiyetle teemmüle değer 
mi? Çocukların ilk tuhaf sorgula
rı için uzur. ve ağır karıılıklara lü
zum yoktur sanıyorum. Çü.:kü on
lar cevabı bir iki dakika •cnra u • I 
nutur sonra da verilen cevaplar I 
ekseriya oııların anlıyamıyacağıl 
gibidir. 

Bütün basit suallere cevap ver -
menin bir tek yolu vardır:O da ço
cuğa doinıyu söylemekti,·. Çocu. 
ğa içind.,n çıkılmaz biçimöe mu -
ammalı söıler söylemeyiıı::ı On · 'ı 
lar basit ~ak'a ve ,.akikatleri biz
den daha iyi anlarlar; h:ssiyatla ! 
karıtık yanm yamalak bc-.kikatle-; 
re tahammül edemezler ve ekseri
ya böyle sözler onları ko~.4:utur. 

mukabil ıuallerle onun düıüncesi-

ni batka bır istikamete i;Virmek Zavallı 
ıuretile fikrini anlayınız. 1 

Göz önünde tutulacak küçüklf d 
bir nokta da ÇOCUğun güç LC

0

rguJa- ın an 
rına çabucak cevap vermektır. Ço-1 
cuk doğumu evlenme ve hunlara 
benziyen 2or ıorgularla daima! 
karıılaıırız. Cevap olarak hemen 1 

en baıit hakikat söyler.melidir. ! 
Şaıırmaym ve tereddüt elmeyin 
hele suali cevapıız bırakmayı hiç i 
aklınızdan geçirmeyin. 

Goşo, yabaniler tara 
parça parça edilmişi 

Cevap ne kadar normai ve ça -
buk verilirse çocuk buna o kadar 
az ehemmiyet atfeder. 

Yüzlerce sual vardır ki hunlara 
cevap bile vermeğe değme::. Çün -
kü çocuk böylece kendini :a.ahmet
ten kurtarmak niyetind;dir; ken -
disinin arattırıp bulması !izım ge· 
len bir iti, bqkaaına sorm~kla hal. 
!edivermek iıtiyor. 

lıte bu vaziyetler kilrtııında 
çocuğa nasıl ara,bnp bu!abilece -
ğini göstermek bizim için bir ülkü 
olmalıdır. Çünkü ancak l<endisi -
nin cevap vereceği ıuaU<!rdir ki 
küçük çocuğun hatırasında daimi 
bir iz bıralcır. 

Vahıi bayvanlara yem olma • 
mak için nehir kenanndan hayli 
uzakta kurulan karargah bir sa • 
hah yüzlert.e Habeı taT11.fından 
sarılmııtı. Sadık Pqa ıord.ı: 

- Bunlar kimdir? •• Niçin gel· 
diler?. 

Tercüman ıu cevabı veı-di: 
- Bunlar size durgu ıe:tiriyor· 

lar. 

- Durgu mu? O ne dea..ek •. 
- Hab~~istanda lmp.!L~torun 

aıkeri ve miıafirleri her nereden 
geçerse ahali onları bfftemeie 
mecburdur Sizin geçtiğinizi du -
yan halk, sıze durguıunu getiri -
yor. 

Sadık Pata, hediyeleri kabul 
etmemek istedi. Çünkü kafi mik -
tarda yiyecek vardı. T ercUman, i • 
ki büklüm olarak: 

Fakat ak:f&llla doğru Habeı dağ • 
lannın üstünde dolatan l:;ulutlar 
kararmaja, ıök ıürlemeğe baıla
dı. Habeı tercüman, Sadılr Pataya 
yaldqarak: 

- Korkmayınız .. Biz buı ıün
ler bet deta ıslanır, bet d~fa ku -
ruruz. Yağmur geçicidir. 

Bu eınada her Habetli. omuz -
larını bir kaplan deriıi ile kapla • 
mıttı. Sanki hiç bir teY olmamıt 
gibi yoluna devam ediyor. liök gü
rültülerine aldırmıyordu bile. 

Y ajmur bardaktan bo,anırea • 
ıına yağmağa hatladığı vakit, ka
tırcılar, hemen karargahı kurdu· 
lar. Artık ~idilemiyeceğin~ haber 
veriyorlardı. Yollar, bir kar, daki • 
ka iç.inde ıeçilemiy~ek derecede 
çamur olmuttu. 

MayHm on yedinci aahabı a 
ı ırken, ılık bir rüzıir eıır.-,ie 
lamıth. Kafile sabah kahvaltı• 
yapıncıya kf'.dar her taraf kura 
muı, geceki fırtınanın tek ;zi kal 
mamııtı. 

Şimdi yükıek ağaçlard.1n hafif 
bir rüzgar 11zıyor, kut ıeıleri tatil. 
bir muıiki aibi kulaklara akıyor 
du. 

Şimdi ~1er Habeı. gece J&ball .... 

bir hayv~" tarafından pa i-ça.lanall 

Goro'yu konuıuyorchı. Hem.-~• 

herkeı te: 

- Aptal.. Kendini 
dı.. diyordu. 

••• 

Çocuklann en hayreti! tayan 
hayalleri vardır ve kendilerine ya- , 
rım yamalak bir hakikat Vf!rİlirse 

bunu en müthit bir resim haline Amerikan terbiyecisi Hr rold 
sokarlar. Onlara ya doğru}u oldu· I Mc Guire'in malıalainden. 

-Aman .• dedi. Habeı im.,.ra
torunun hediyeleri geri verilmez. 

Bunun üzerine Sadık Pi.:.}& bal, 
yumurta, pide ve saireden ibaret 
olan bu dw guları yanmda bulu -
nan hab91lere dajıtb. ftabetler 
büyük bir •tef yakafak tavuldan 
yoldular vr yarı çiy yeme~e bat • 
laddar. B:r saat sonra yüzlerce 
Habeılinhı getirdiği hed\yeıerden 

Habtiıtan dağlannın geceleri, 
tarif edilmez derecede korkunç 
bir hal alır. Hele fırtmalı ıeceler 
olursa inıan ne yapacağını tatınr. 

O günün öile yemeli çok zevk" 
li ıeçmifti. Bir kaç saat önceld 
dekor taınamile deiifmiıti. Sacid& 
Pqa da, yabani hayvanlatla bo • 
ğuıan Habetlere fazla ibam 
ti. O gün vurduktan av hayvanla • 
nnı da onlara baittladL F 
yemekten sonra ortaya çıkan b. 
hidiıe hem aülünç, hem acaklı idi. 
Bir Habeı, kendini yerdeli y 
çarparak baiırıyordu. Elle • 

iu gibi söyleyin; yahut b cevap 
yerine ıiz de bir ıorgu ile diifün -
celerini batka bir iıtikamatf' çevi

• 
ınsan beyni 

Gece yağmur biraz dinmiıti. 
Bir aralık uzaktan korkunç bö • 
iürtüler c:luyulmafa baıl~dı . 

rin. Alın ıize bir misal Yeteyim: Dimağ hangi saatler-
Bir çocuğun küçücük b:r köpe - de daha h88888tır? 

Habeıler, çadırlann fltrafında 
çığlıklarla bağırarak dolaııyorlar
dı. Kendi lıaanlarile bağ rıtıyor • ii vardı ki bütün eilence ve se -

vinci bu hayvanın ü,erincle top· 
lanmııtı. Basit bir çocuk ciejildi, 
ulalu, miimJD.in olmıyacak derece-
de hayalRerver ve yufka yürekli 
idi. Ana ve babası kendiı~ ne oku
yacakları yahut anlatacakl11.n ma
sallan çok dikkatle ıeçmek mec
buriyetinde idiler. Çocuk sergü -
zeıtlerini seve seve dinler ve 
bunlardan zevkabrdı, acıklı sözle· 
re hiç daya namazdı. Sözün ıonu 
daima ıevinç verici bir biçimde 
bitmeli, yokıa uyuyunc:ıya kadar 
·,ıçkmklarla ağlardı. 

Günün birinde küçücük köpek 
sokağa kaçmıt ve bir otomobil al
tmda kalarak ölmüıtü. Alqam 
sofrasında çocuk yemek vermek i
.;in köpeğ~ ıordu. 

Köpek nered? Evden kimse
nin haberi olmadan kaçmıı. Na · 
ııl? Çocuğu alıp götürdüler ve kö
peğin kaçtait yeri gösterdiler. Pe
ki nereye gitti? lıte annenin zeki
ıı burada kendini gösterdi. Oilu • 
nun hassasiyetini biliyordu. Ona 
doğruyu ıöyliyemezdi. HP:nen bir 
~ualle çocuğu oyaladı: 

- Köpek kendini burada bed • 
baht sayarsa nereye ıider ki? 

Çocuk hemen ka11ıhk VPtdi: 
- Annesine: 
Ve mesele böylece kapandı. Ço

cuk bu köpeğin annesine pek düı
kün olduğuna ve onsuz yapamıya

cağma karar vermiıti. Bir kaç 
gün sonra yeni bir köpek almmıı 
çocuk ta eıkiıini unutmu9tu. 

Mütkül bir vaziyeti baprmak 
için bu hareket tarzı iyi bir netice 
vermiıti. Pazı sual ve cevaplar i • 

çin ultra • modern olmağa lüzum 
yoktur. Vaziyete ıöre iti idare et -
mek en elveriıli yoldur. 

Çocuğun sorduğu bütün sualle
re cevap vermek için eld~n gelen 
sayret esirgenmemelidir. Basit ve: 
11111tat nemeler için daima dotru-

1 
yu söyleyin; ve ıual çocu~n he -, 
yecanlanns dokunacaksa, ıiz de 1 

lardı. Tercüman: 
karnına götürüyor, etrafmaakil 
den yardun umuyordu. Jlk3nce z 

llmi araıtırmalann göstermek
te olduğu gibi beynin basaaıiyeti, 
harici bk çok teairl.-e bailıdır. 

bir tek ıey kalm•mııtı. - Vahıi Au1ı·aa.1as--...., .... -rmtr•'lllll atım ıslllılt. F.a.t 
yordu. radan arkadaslar. _ppun f:k!" t>iıygu merkezleri1e duygu u -

zuvlarınrn hauaıiyetleri doğru -
dan doğruya günün saatine tabi • 
dir: Hassasiyet saat 14 te azami 
derecesine çıkarak akf&ID~ doğ -
ru tekrar düter; asgari siniri de 
sabahın ıaat 2 ile üçü arasında o
lup buradan itibaren yüks"lmeğe 
bqlar. Yaıayıı ve çalııma ıartla 
rının değitmeıi bu münhaniye hiç 
tesir etmez. 

Falcat H,.,,,.,1i1,..;" v•-·L , ... 

meleri belki yer yüzünde l.il' eti • 
ne daha Ta~tlanmıyacak katlar ıa· 
riptir. Hahetliler yedikle-r: yeme • 
ği kimseye göstermezler, l ura da 
yemek hazırlandıktan ıonra on 
bet yirmi Habq, yemekleri düz 

Vaziyet tehlikeli icli. Bu dağlar- et yediiini söyledikleri v "t me • 
da sürü ıürü kaplan, ıırtl&n bu • sele anlatıldı. Bu dai hatmda oe 
lunduğunA göre zifiri karmlık bir yapılabilirdi. Sadık Papam aldı 
gecede bunlara kartı durmak im- na ishap h&.plan gelmiıti. Hemdi 
kansızdı. Yapılacak hareket onla- ondan bir kaçını Habete yuttur " 
rl korkutmak olacaktı. Fakat bu - d V bu ti . il ffa'L-0 

bir yere ko)dular. Sonra uzun ve 
genit bir ç.ı.dırı üzerlerin4' alarak 
yemeklerlni onun içinde yemeie 
bqladılar. Yemeklerin hazırlanı -
ıını öncden görmiyenler. .:>nların 
çadınn altında ne yapmakta ol • 
duklarını bir türlü anlıyamazlar • 

u. e sure e zava ı .-, 
nun da imkanı yoktu. Ya~ur a • kurtuldu. fakat bir daha çiy 
tef yaktrrmxyacak halde idi. Bir a- yemiyeceğine de yemin etti. 
ralık silah atmak fikri ileri sürül-
dü. Fakat dıprdaki gürült;Jler top N. A. OKAN 

Beynin ha11aıiyeti yılın mevsi
mine tabidir: ilk ve sonbaharda 
izami derecesine çıkar; kıtm ve 
yazın asgari seviyeye iner. Şal.sın 
yqı da bu itte müessirdir. Çocuk
lukta zayıf iken 20 ve 25 yatma 
kadar mütemadiyen kuvvetleıir 
ve bundan ıonra ihtiyarladıkça 

ıeaini bile iıittirmiyecek derece Altıncı yazı: Bir saatltlc muo 
idi. Habetlerin bajırıtı, ailah se - letlen lıonuıan Habqler - Ge 
sinden üstündü. bir sırtlan hücumu - Habefia_t 

dı. 

Sadık Pqa, Habeflerin bu va -
ziyetini §Ciyie anlatmakta :lır: 

Bir Habef, çare buldu. Sekiz maymunları - Kaplan nasıl lıiJ 
on kiti büyük çıralar yakarak bi. cam eder. 

gev19r. 
Hassasiyetin bu çıkıt ve initle· 

rini izah edici bir çok vak' alar 
vardır: Gündelik münhaniler bize 
niçin kolayca uyuyabildiiimiz ve 
ıündüz uykularının neden tam 
minasile rahatsızlandırıcı olma • 
dığını izah eder. Öğleden sonraki 
saatlerde beynin çok hassas ol~u
iu zamanlarda harici sebepler o -
nu çabuk tehyiç eder ve sinir mer
kezlerine lazım olan rahati ver ~ 

- Bir hayli insan yan yana ao

kulmuf, çömelmif, üzeri lrftnıilen 
kapalı ça~f kımıldanıyor. Al -
tında bir ! t görülüyor. Ho\ckabaz 
mıdıT. Nedir, belli olamaz •. 

Bunun sebebi ıu idi: Ha betler 
"göz,, den korkuyorlardı. "Nazar 
deier,, diye yediklerini kimseye 
göstermezlerdi. Hatta Sadık Pata 
Habeı hademeden ıu ietediği va
kit hademe gizlice ıuyu getirir, ve 
Sadık Pqa suyu içerken etekleri

rer tarafa oklarla ıaldıraca:k, bu 
suretle vahı i hayvanlar ürkütüle • 
cekti. 

Çıralar hazırlandıı. Habetler, 
büyük bir ıürültü ile muhtelif 
semtlere ao!dırdılar. 

On dakiha sonra bir Habqli, 
korkudan ctudakları çatlamıt bir 
halde çadıra gelmiıti. Şunları an
latıyordu: 

- iki y\i7 metre. kadar ıitmiı
tim. Birden Goro'nun sesini duy· 
dum. Bağırıyordu: 

- Ateıim ıöndü.. Bana atet ni Sadık Patanın yüzüne doiru 
kaldırıyol', kimsenin görmesine ver ... 

mez. Ona doğru k09&rken benim ate-y .. . ... . . b' mün mani oluyordu. 
aıa gore çızecegımız •r •• L tim ıöndü. Birden Goro'nun: 

hanide 20 ile 25 yaf arasında bil· Habetiıtanda ıeyahatb UfGA - Aman .. diye baiudıiını duy-
gl'len' nı'çı'n daha kolay öarenebil- ve katırcı kat'iyyen ata bhamezler. b'l · 

"" dum. F azle bir teY ı mı yorum. 
dilimizi, yaı ilerledikçe anlayııın Kimin maiyetinde bulunuyorlarsa, Kaçtım. O muhakkak bir vahti 
da neden yavaılamakta olduğunu silahlarını da ~e?dileri tqırlar. hayvan taıafından parçalandı. 
anlatır. Sadık Papnın ıılahını da Habet B f d h b" "k m• .. le -

d b. _ d" .. u ıe eı, a a uyu -y-
Beynin hauaıiyeti milliyete ve tatıyordu. Yol a ır av goı umu, 

1 1 
k' • H L-.' tan"f etti~ 

.. ... . S d-'- p · er e on ıtI a~m •· ıahıın cinsiyetine bağlı değildir. hemen tufegı a ıa &f&V"- ven - .. 
1 

H L-· halda var. 
E 1 H .._ yere aitti or. a.-,ın 

lstanbul asliye 3 üncü hukuk yordu. ğer av vuru urıa. a~ı ,. .. _t d' "' ' erde Goro'nun 
d • • d mıı. uu. er ııı Y 

mahkemesinden: Fethiye tarafın an ıüratle koıuyor getırıyor _:1• • elbisesinin bir parçası ile meıale • 
Çemberlitaşda Sofucalar hanında Dağ yolu devam ederken bır1 • • ... f b' ba ... d 

t Ak·r ı vhı· n.. acılan ... . .. .. b' ... sı, dıger bııra ta ır cagj uru • seyyar sa ıcı ı a e. ' . gün öğle yemegı buyuk ı o: ~gacın d p I b 
da··adan dola .. ·ı ilanen vaki tehligrata • 'd' yor u ~,..a anmıı . 

• J altında yendi, hava çok ıyı ı ı. O • ·:ı 
1 

b' ku L 1 rağmen müddeaaleyh on günde cevap -,....,,.----;---::~--.--.-'"""""':-:-:-:--ıe=-ı gece, ya nız ır r~an a ge-
vermediğinden tayin olunan 2S - 4 tirde gıyabında muhakameye F k b h k d b"tü 

'am O'unncağ' teblf~ makamına kaim j çirildi. ,. al sa a '1 a a.- u n _ 93:; pazar günü ~aat 10 da gelme· ı ıır; d km l ..1• 

·· d d' • · t k olnıak üzere 1· ıa· n olun1ır. kafile öl1im terleri ö ü• eruı. diğl veya bir ,·ekil gon erme ıgı a -

Gebe kadınlar jlm• 
nastlk yapmalı mı 'l 

Sovyet Ruıya ebelerile kad 
doktorlan, gebelik ve cenekolo 

jik vak'alarda jimnutikin tif 
tesirleri hakkında arqtmna 
ortaya koymutlardır. 

Profesör Arhanıelıki'nin bat 
kanlığı altında çalıımakta ol 
MoıkoYanın doğum ve cenekola 
klinikleri ıebe kadınlann becl 
mümareselerine çok iyi taham• 
etmekte olcluklannı ileriye sür 
mekte ve bunu bütün Sovyet 
ıinleri tasdik etmektedir. 

Gebelik zamanlarında l'UY 

bir surette tatbik olunan .iim 
kadının bütün uzviyetini tuf 
eder, adalelerin elistikiytini 

vetlqtirerek kann üzerindeki • 
yiki azaltı~ ve bilhassa hazmı 
!ettirir. Binaenaleyh tifa 

jimnutikin tatbiki hamil müd 
tini' azaltbğı gibi doğum ea 
da olan rahatsızlıldan ela nını__.
kaldırır. Ayni jimnastik 
hamilden sonra olan de~ 
tatbik edilebilir. 





RADYO 
SugUn 

ISATNBUL: 

l 
17,30: tJniveristeden nakil - İnkı

lap dersi - Manisa saylavı HikmeL 
18,30: Jimnastik Bayan Azade Tar • 
can. 18,50: Favest operası (Kısaltıl -
mışı) 19,30: Haberler. 19,40: Piyano 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

41411935 vaziyeti 
Solo plak. 20: Maliye Bakanlığı na· AK T i F PASiF 
mına konferans. 20,30: Demir cazı 21, K 

11118. 
15: Son haberler, borsalar. 21,30: · ... _ _ <> 

Lira Lire 

ıs.000.000. -
663.914.~0 

Radyo caz ve Tango orkestraları. Altın safi 1'ılogram ı :> 809 ·05:> i L .2.236.747. 63 
175 Khz. MOSKOV A, 1724 m. Banknoı ...... ............................... • 11.527.722 -
17,30: Parti yayımı, 18,30: Kızılor- l;faklık .. ·· .......... .......... " 64-0.855. 24 

Sermaye ·- ........... - .................................... - .... . 
lhtivu akçesj ......................................................... . 

34..405.314 87 
Tedavüldeki Banknotlar: 

du yayımı. 19,30: Kolhozlar için ya - Dahlic!eki Muhabirler; 
Deruhte edilen eYraliı naı. tiye 1'· 158 748.563 -
Kanunun ti ,.e 8 inci madde· 

yım. 22: Muhtelif dillerde konferans-
lar. 22: Almanca 23,05: Fransızça, 24, 
05: Felemenkçe. 

832 Khz. Moskon, (Stali) 361 m. 
18130: Moskova operasından nakil. 

Volf Ferrmnin "Quatre Des.Potes,, 
adlı opera temsili. 22,45: Dans musi -
kisi, 24: İngilizce. 

545 Khz. BUDAPEŞTJ<;, 550 m. 
18,35: Pa1estrina korosunun kon· 

&eri. 19,35: DeIJJ. 20,05: Düo - armo -
nik konseri. 20,-iO: (Konsen·atu,·ar -
dan.) 22,30: Duyumlar. 22,50: Caz or· 
kestrnsı. 23,10: Duyumlar. 

s·o R s A 
l Hınlannda vıldız ışarcıı 'llanlar iızc· 

rinde 8 .4 · 935 de nıuamelc: ,_örcnler
d.ir.J Rakamlar k .ıµanış fi atlarını gösterir 

leriııe tevfi kan haıine tara· 
r ·· r ı ur~ ıra ı . ............................ g 

·------Hariçteki Muhabirler: 

587.231.82 587.231.82 -

fmdan vaki ıeıliuı l o 230.136. -

Altın Sall kiloparrı a.806 986 ı ;,.354.842.10 Deruhte edilen evrahı nıı..tiye-
o\ ltıno tahvilı kabil ~eı besı dö\'ızl t 12882.116. 02 18 236 958 12 bı!<ıyesl ................................ - 148 518 427 -

Hazine Tehvltleri: Karşılı~ı tamamen alan nlarık 
Deruhte edil en C\rakı nakriyt ~ 1 illvetC'n tedavüle vazedilen ~1- 1O000.000. - 158 518 427. -
karşılığı H r_ ı 58.748.563.- ------• 
1'anunun o ve 8 inc.'J mad· ı TUrk Lirası Mevduatı : 
delerine te\:fil•an. Hazine tara- ı' 10230. 136 _ 148518427- Vadesiz .. ...................... ~ 
rından vakı tedıyaı . .. . • . 
Senedat CUzdanı: 1 Vadeli · ........................ ------• 16338459· 12 
Hazine hoııoları ...... .... ........... , L. ::J.594.647.60 Oöviz Mevduat. : 

~=~a s~eı~~ ~ a~~~~·~~ .. Ju·~dı::· ~98 ~7 4.659.445.97 ~:~:fiiı ::::::::::::::~:."."."::::::."."."." ' J l ~~~:!:~ .. :~ r2 000 725.29 

16.338 459.12 

( l?eru~tt' cdıleon 1:vrakı nak- ~uhtell f ........................................................... 55.424 473 46 

A l tıyt nın karşılı~ı esham ve .. 30 382.407. ı g 
tahvilat l itibari kıymetle l 

B) Sf'ıbest Esham vf' Tahvil4t - 4.863.234. l 5 ~5.245.641.:34 

rfukut (~.!.f) - 1 Altın \e döviz üzerine av•ns ,. 25.578.64 
• Loadrı 603, - • Vlyanı 24, -- ı fahvilAt üurine avans .749.<f2680 
* Ne .. yor"k ıu. - * Madrlı ı7. -
• Parls 169. - * Berııo 4:ı. __ Hissedarlar .................................. .............. . 

715 005 44 

4500000-
Jl 01796461 

257.945.999.17 

• Mllbo ll09, - • Varşon !4, - muhte~lf • 
• Brllt•e s.ı. - • Budıpeşıe ~s. -
+ Atlnı i 4 - * IHikreş 16, - YekOn Yekin 257.945.999.17 

• Cenene 814, · - • Belgraı :'4. -
• Solyı H, - * Yokebıma 34. - 2 Mart 1833 tarihinden itibaren: 
+ Amsterdı" 84, - * Altın 946, - , 
* Prag IOl. - * Meddlye ••. ~o 1 

ı • ~rokholm :12. •• .. l'lanlcnot !40. -

Çekler (kap. ••· 16) 
• Londra 60~. - • Stokhlon 3 lbh 
• Nevynr• 0.19!!8 • \'lyını 4.2131 
• Par~ 12.03 - • Madrtı !5.80~5 1 

Iskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın Uzerlne avana yUzde 4 1·2 

Vaput·culuk 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

jinhisarlar U. Müdürlü!)ünden:I 
* fllllho ~. •4-'0 • Berlla ı.96 - 1 
* Rrül;sc 4 63 • Var~OYa 4,203; 1 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: 22925 

1 - 20/ 4/ 935 tarihinde açık eksiltme ile satın alınacağı ilin e· 
dilen "70,, adet rasat ileti mübayaası iptal edilmi9tir. 

• Atin' 3 l\85 • Radapeşt~ 4,489• 
• Cenevre '2.4.5!!1 • Rükreş 78,7690 
• So(Ja 65 30 • Belgrıı ;\5. ı 8-
• Amstcrdam T.m• • Yolr.obım• t.78f>!' 

• Praı: 18/1!17.• • Moston c 104 75 

' iş Bınkas• 
• .~nıdolu 

fteJI 

ESHAM 

'"· :ıs.ıı~ 

227 

1 ram vay 
• c.;ımento as. 

Cayon De~. 
•ark Del. 
Rılyı 

. 9.-
lt.70 

-.-· -.-. ~ır. llıyrıyt ı~.so 

1 • 'lerhz Baakısı 63,!ı; 

U. Sigorta -,00 ~ark m. ecza -,- ı r BomQEtl 11,80 reıeron -.-

'· · stikrazlar tahvmer 
1 ~-~ 193.1 ı ark Bor. ( 29.St:• ı:tektrlk 

. il 27,7~ Trımvav 

, • • lil 211.47.5 Rıhtım 

- .-
s ı.n 

17,00 

1 
~tlirlııDa\Jtl 1 9;,-ı;; * Anadolo ı 4+,40 

ı !ırınl lltlkruı 99. • Aoıdohı ıı 44,40 1 

t 
0

l9t5 A M IO. Anadolu rıı 46,-
Sıvu-Erzoram 9~ - • \lfl•tull A ~o ~ıı 

Gençlik ve Güzellik 

lzmir Sürat Yolu 
S A K A R Y A vapuru h 

hafta PERŞEMBE günleri saa 

16 da lstanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR
DEN lıtanbula kalkar. 

Hali tuliyede bulanan lıtan
bul Eınal Bankcuı taıliye memur
larından: 

İstanbul Esnaf Bankası Türk 

2 - idaremiz ihtiyau için §artnameıi mucibince muhtelif 
cins 13 kalemde 48 adet rasat i.le-ti ayrı, ayrı pazarlıkla satın alına . 
caktır. 

3 - Vermek istiyenlerin şartnamelerini almak için hergün ve 
pazarlığa ittirak etmek için de 25/4/ 935 tarihine müaadif Per • 
ıembe günü ıaat 14 de % 7,5 muvakkat güvenme paraıiyle birlikte 
Cibalide Levazım ve Mubayaat Komiıyonuna müracaatları "1791,, 

~--···· -ııoorıı:rmııııııı•~~-ııı~mmııııııııııııııw ri venı c•KTı 1 
1 !!& llfllUllllllıflflllllmUlll HN 11 ıtılffHllll11111uıınıuıııı. 

Alafranga ve alaturka. 

YEMEK ve TATLI KiTABI 
HcrgUn pişecek yemeklerin ve tatlıların lısıesinı ve upılışlarını 
bu kltabda bula.caksınız 

Anonim 9irketinin tasfiy~ine ve 1 1 
aıağıda ya21lı bizlerin dahi tasfi- ~ ~ıltlı 125 
ye memuru tayinimize karar veril. ~cıltsiz 100 

mittir. 1 kurus 'ııııııtlllllHlllllı.. -1 ___ .._ lnklllb Kitabevi , ... -.. 

Satış yeri; lstanbul Ankara ı.addesı No 157 

Binanenaleyhmezkurbankada ·---------------------------------------------------------~ 
alacak iddiasında bulunanların 

ellerindeki vesikalarla birlikte cu· 
ma ve pazardan maada her gün 
saat 14 den 16 ya kadar btanbul
da Y enipoıtane caddeıinde kain 
banka merkezine müracaat etme
leri lüzumu ticaret kanununun 
445 inci maddesine tevfikan ilin 
olunur. 

Hali ta/iyede bulunan lıtanbul 
E•nal Bankaı taliye memurlan: 

Yuıul Ziya, Oıman Nuri, Ha. 
mit Nazım. ( 6255) 

r
1111ıımıııı..1-"111111uıı•11ıııııııııııt11tıımaııııı.....-m-111 

Şişli Etfal hastanesinde 1 

j Göz mütahasası doktor (ı 
l Rıfat Ahmed Gözberk U 
1 c. Halk Fırkası sırasında kız u. I 
l)3e8i karşısında 32 numarada. Mua·İ 

(#PA 
DiKKAT ___ , 

M A ~l(A 1 EMLAK ALIM SATIMI, YE
i ., 1 RASET ve iNTiKAL, iFRAZ 

1 

' HUBIJBATt/ffLARI 
1

. 

StHHAT 
VE 

Kuvvtr 

muameleleriyle her nevi vergi 

itleri mütehanıalar tarafından 

takip ve intaç edilmekle beraber 

bu itler için yapılacak MAS
RAFTA YARDIM ve kolaylık 

ıösterilir. 

Köprüba91 Eıninönü han No. 5 
Telefon: (23100) 

Dr. HAZIM-... 
Cerrahpafa hastane"ı sabık 

cildiye ve zühreviye miateha11ı· 
ıı: Beyoilu istiklal caddesi Etu· 
al ıinemaıı kartııında Bekir 
sokak No. 9 ikinci daire her ıün 
sabahtan aktama kadar. 

' yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarı 
Kanzuk eczanesi müstahzarlarından: &n...nflllllllltJıla_...111111~1.......,...11 ... 1111111 ----------------------------

Balsam İn kremi ~n-am•::aaun:::• Sirkecide ıstasyon kö$~5inde mr.a:ı:m::11••11111ı 

Teninizin Jltif tazelifini, dlclini-ı DOKTOR H yeni Ankara lokanta ve birahanesi 1 
zin cazip taravetini ancak (BAU)A. K l o·. :i Eo nefıı et 'fe yağlarla pİfmit mütene••İ yemekler i 
MIN KREMi) le meydana çıkarabi- ema ZS8D Her aktam saat 18 den itibaren: Buraa yıldıu hanende iİ 
lirsiniz. Güzellik sırrını terkibinde 1 ürolog _ Operatör Ü Q l a.· 

Bayan M ZEYYEN'm iştirlkile M KEMMEL SAZ HEYET .. uklıyan .ciddi ve şayanı itimad elli Bevliye MUtehauı•ı :ı 
senelik bır gilzellfk kremidir. Bir de- Kraköy _ Ekaelıiuor majazaıı 45 derece ufak tite rakı 70 ı so derece ufak tife rakı 80 
fa (KREM BALSAMtN) kullanan 1 yanında. Her gün öğleden ıonra •• ,, büyük ,, ,, 100 ., ., bOyilk ,, ,. 140 
ba§ka krem kullanamaz. 2. den s. e kadar.. Tel: 41235 Bira 60 kuruştur. Ucuz ve mütenevvi mezeler 

TanmmJJ ıtnyat mağazalariyle liiım••----------·u~111111111111ttt bU,;tk eesanelerde bulunur. :=mnanı=:n::a.-ı::e11111:mı:::s::a-:•-••mr.m1111•11111nam••lllii 

9 NiSAN -19M 

1 ercüme Külliyatı 
Sal o 

Alf ons Dode - Hayclar Rifat 
100 Kr,. • 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - t. H. Aliıan 

100 Krı. 

Ticaret, Banka, Bor•a 
lkt. Dr. P.1uhliı Etem 

75 Krt-

Devlet ve ilatilôl 
Lenin - Haydar Rif at 

75 Krt-
.;... ____ _ 

Sosyalizm 
K. Kantaky - Sabiha Zekeriya 

30 Krş. 

J. Rtuim Külliyatı 1 
Ah: •. : Reıit - H. Nazım 

75 KrJ. 

lıçi anılı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

50 Krg. 

Ruhi hayatta. liifuur 
Dr. Y ung - Dr. Hayrullah 

60 Krf. 

lılalıana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Alipn 

100 Kl"fo 
J. Rcuin Külliyah il 

Ahmet Reıit - H. Nizmı 
75 Krt-

GorioBaba 
Balzak - Haydar Rifat 

100 Krş. 

Deliliğin P.ikolojin 
Dr. Bemard Hard - izzettin 

60 Krt-

llkbalıaT Selini 
Türıenyef - Sami Z. Süreyya 

75 Krş. 

Engerek diifiimü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 Kq. 

J. R..ün Kiilliyatı 11 
Ahmet Reıit - H. N~ 

75 Krt-

Samimi .aatlet 
Tolıtoy - T. H. Alipn 

50 Krt-
l•tamtik 

Andreleı - Suphi Nuri 
30 Krş. 

Çoculı diifiirenler 
H. G. Menıuier - 1. F. Raıim 

60 ~- .• 

ilim ve F el•ele 
Moriı Şilk - Hilmi Ziya 

75 Krı. 

Cemiyetin Anllan 
Frederik Enselı - Muhittin 

100 Krf. 

Yeni ilmi zihniyet 
Bach~:·: ;::·.: - H. Ziya 

75 Krş. 

Hükümdar millet 
Ruıel - Galip Kemali 

50 Krş. 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar RifaL. 
50 Krş. 

1 Günün ilrhıatli ifleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

60 Krş. 

Cümhuriyetler 
Kac.-ıefon - H. Rifat 

50 Krş. 

Tercümenin rolü 
H. Ziya Ülken 

100 Krş. 

Deiiıiıler 
Ovid - S. Zeki AKTAY 

75 Krş. 

Laokon 
Le11ing - Suut Kemal 

30 kurut 

Kapitalizmin Buhranı 
Gaetan Pirov - A. Hamdi S.19' 

50 kuruş 

Dağıtma 

V AKIT Matbaa,. 
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eyecanlı 
bir.haber: 

f'ısırlaşfırma ameli1Jafı ya;oan 
··yük bir şebeke meqdana çıktı 
·sten yazılıyor; 
rdo emniyet müdürü Ju1e
gün yaptığı keşif gerçekten 

nçtur. Şehirde heyecan bü · 

den inceye yapılan ara"tır • 
, şehrin serbest nıuhit1erin · 
yli zamandır işlenmekte olan 

u meydana çıkarmıştır: 
takım insan!ar burada ıste 
i küçük bir ameliyat~~ kısır
kta imiş. Zabıta bu ışın çok 

neticeler verebileceğini 
arak derhal tahkikata giriş · 
• Ameliyatı yapmakta olan 
örle ıuç ortağı iki yabancı· 

ransanm daha bir çok şehir · 

rükıelde yakalanan doktor 
Norbert Bartosek 

e gençleri kısırlaştırdığı an · 

ıştır. 
esrarengiz doktor ortahk ~ 
ybolmuştur. Belçikaya git
ılıyor. Cürüm ortakların -

----iri şimdi Pariste bulunmak · 
uğunıdan, orada da araştır -

r başlamıştır. Kendini kısır
! olan Lapayr adlı polisçe ta· 
ış bir erkekle bir de kadın 
lanarak hapse tıkılmışbr. 
n'arın verecekleri ifadeden 
törle muavinlerinin yakala -
ceği sanılıyor. Polis bu işte 

k bir ketumiyet muhafaza et· 
edir. Daha bir çok tevkifat 
acaktır. Şimdiye kadar olan 

-~-- alar şu neticeleri vermiş • 

günde on beş ameliyat ... 
niyet müdürüne ikiıi ecne· 

J. BORHARD 

llaydar Rifat 

T 
., ,. 

arı .11 

Maddiyecilik 
İSTANBUL 

Şirketi Mürettibiye Matbaası 

1935 

ldığı Yer: 
A t( 1 T KUtUpanesi 

Fiab 60 Kurut 

bi olan üç yabancının Bordoya dakika da yapılabileceğini söyle · 
20 Martta geldiklerine dair biı· 1 mektedir. Alınan ameliyat Üc· 

ihbar yapdmıştır. Bunlar serbest 
1 

reti 150 ile 500 frank aruındadır. 
muhitlerle sıkı fıkı temasa girdik· Emniyet Müdürlüğü Fransamn 
ten sonra Fransız tebaalarını kı - hemen belli batlı vilayetlerinin 
urlaştırmak işlerine koyulmcşlar- hepsinde bu tarzda çalıımakta o-
• lan gizli teıekküllerin bulunduğu-
aır. 

Emniyet müdürü bu ihbar üze na kanidir. Her tarafta inceden 
rine hemen tahkikata girişmiş ve inceye araştırmalar yapılmakta 
23 Mart cumartesi, 24 Mart pa - dır .• 
zar giinlerinde bir kaç kısırlaştır- Meşhur bir mütehssra olan ope · 1 
ma ameliyatının yapıldığım öğ . ratör profesör Legü şu beyanatta 

renmiştir. 
Ameliyat olanlar arasında se· 

kiz kitinin hüviyeti tesbit edilmiş
tir. Bunlardan beşi Fransız, üçü 
ltalyan olup hemen hepsi de kü · 
çille memur ve esnaftır. Ameliyatı 
vapanların elebaşısı Avusturyalı 
bir doktordur. 

Yardımcılarından birisi henüz 
hüviyeti tesbit edilemiyen bir ya • 
bancı, ikincisi de Cenubi Fransa · 
da aranmakta olan bir Fransızdır. 

Ameliyat alat ve edevatı Bor , 
donun merkez eczanesinden satın 
alınmıştır. Mevkufların verdiği 

1 ı· b' .. ifadeye göre ame ıyat tam ır saa~ 

sürmekteymiş ..... 
Halbuki Bordonun adliye dok • 

toru Landes bu işin azami on beş 

bulunmuştur: 

- Bordoda kendini k1&rrlatmı' 
olanlara tatbik edilen ameliyat 
tıp aleminde Vasektomi denilen 
operasyondur. Bu bir ıiringadan 
ve bir de va.ı deferens denilen ka
nalın kesilmesinden ibarettir. Bu 
ameliyatla hadımlık arasında biç 
bir münasebet yoktur. Hadımlık, 
insanın karakteri üzerinde tesir 
yapar. Bu ise sadece züriyet haa 
sasım iza]e etmektedir. Ameliyat 
uzun sürmediği gibi acısı da yok -
tur. 1895 ile 1900 seneleri arasın
da bu ameliyat bazı hastalıkların 
en hhii tedavisi samldığriiıdan 

pek ;ok yanılırdı •. 
Fran.sız ceza kanununun 316 m

CJ rr:adc!eni kısırlaştırma ameliyatı 

Bahar gezintileri 
Kırlar ne alemde?- Kuzu 

e s ti rde 

Artık baharın tam içindeyiz. ' 
Çiçek, çimen, ku§, kuzu, keçi,ço
luk çocuk kırlarda, çayırlarda bi
ribirleriyle sarmaş dolat olmağa 
başladılar. Tayyarenin, tank'ın 
dritnavt'un, bombanın, zehirli ga
zın ve daha bilmem neyin alabil
diklerine dünyayı kapladıkları ve 
korkulu rüyalarla kafaları altüst 
ettikleri bu zmanda bahara kim 
bakar, çiçeği kim koklar, çimene 
kim uzanır, kutu kim dinler, ku· 
zuya keçiye kim kulak asar? Di
yeceksiniz! Merak etmeyin onla
rın da hala meraklıları var. Hem 
de hala eskisi gibi can ve gönül-

den meraklıları .. 
Bizde, hele kenar semtlerde ö-

teden beri adettir: . 
Bahar gelince, hemen her evın 

ya bir kuzusu, ya bir keçi yavrusu 
olacak; son zmanların gittikçe ar· 
tan köpek merakı olanca h121yl_e 
lstanbulun bütün kenar semtlerı-

. de sardığı halde bakıyorum, 
nı k . 
bahar gelip de kuzular, eçı yav· 
rulan ortaya çıkmca o tasmalı, 
tasmasız çeşit çeıit ve renk renk 
köpeklerin papuçları biraz dama 
atılıyor ve cicili bicili tasma1ar 
köpeklerin boyunlarından çıkarı· 
lıp kuzularla keçi yavrularının 
boyunlarına takılıyor. 

Vaktiyle bir arkadat gündelik 
y~lZr1arının birinde hala böyle ku
zu keçi, tavuk, hindi falan mera
kında olanlara yirminci asrın ço. 

hanları diyor ve alem bankada, 
borsada tıkll' trkrr para ktrarken 
bu iptidai meraklar, çobanca hul-

alar içinde kendilerini avutanlar. 
ia alay ediyordu. Bir bakıma bu 

l:la1ıar modası 
fikri çok doğrudur. Fakat onlar
sız da pek olmuyor. Dün fu resim
lerde gördüğünüz küçük çocuklar
dan birine şakadan: 

- Getir ıu kuzuyu da kesip fı. 
rma verelim! 

Diyecek oldum. Vay anam vay! 
Benim bu sözüm üzerine beriki 
başlamasın mı ağlamağa ! .. 

Sonra i!in şaka olduğunu anla· 
yınca sustu, bu sefer dostça ko
nuımağa ba,tadık: 

- Bu kuzunun adı ne? 
-Tosun! 
- Anası var mı? 
- Aah ... Annesi yok ... Annem 

onu kendine evlitlrk aldı! 
- Geceleri nerede yatıyor bu 

Tosun? 

- ES'kiden bir gece ben, bir ge· 
ce ablam koynumuza alıyorduk 

amma, sonra sabaha karş\ yatağın 
iç'ne çitlenbik ! Dökmeğe başla
yınca annem kızdı, şimdi kömür
lükte yatınmağa hA.şladı ! 

Nasıl, çocuktaki bu kuzu me
rakına, kuzu sevgisine ne dersi
niz? Bana sorarsanız, eloğlu, ya
hut el kızı tam bu zamanın gidi
şine uygun olarak aslanı, kaplanı 
koyunlarına alıp yatarken kuzuyu 
bir güzel kesip içini fıstık üzümle 
doldurduktan sonra onu ağız ta
dıyle gövdeye indirmekten başka
sı saflık oğlu saflıktır! 

Şu, üzerine bir çocuk binmiş o
lan koca keçi nasıl, koca keçi? 
Eşek kada. var değil mi? Zaten 
eşek kadar olduğu için çoban üze
rine çocuğu bindirmiş de ona ba
har sefası yaptırıyor. Sade yazın 
adalarda eşeğe binilip çam sefası 

Kıaırlatıırmtı ameliyatı 

yapanhrr rr.üebbed ağır hmizmet• 
lere m:\hlcum etmektedri. Hatta 
am<"''iya~ o'~n adam kırk gün zar
fı:ırla f)ldu;;ü takdirde idam ceza -
ıı verilirdi. 

••• 
Paris emniyet müdürlüğünün 

ricası üzerine harekete gelen 
Brüksel polis teşkilatı da harekete 
gelerek burada Prf. Fernand adlı 
bir Fransızm kiralamıı olduğu bir 
apartımana baskın yapmıı ve 
kendisiyle birlikte Rene B.. ve 
Henri P ... a'dlı iki kişi yakalamış. 
tır. Femand P. adlı adamın tehir 
civarında bir villa kira1amıı oldu
ğu ve burasını genç kadınlarla er
kekler için randevu yeri gibi kul • 
landığı da öğrenilmi§tir. 

yaptıranlardan ü~ü 

Yapılan tahkikat bir çok insan
ların "Serbest atk,, iımi albncla 
bir de cemiyet tetkil etmit olduk • 
lannı meydana çıkarmıştır. Fer· 
nand'ın evinde ele geçirilen mek -
tuplar, Bordoda kııırlaıtmna ame: 
liyatmı yapmıı adamm Norbert 
Bartozek adlı bir doktor otduğu • 
nu polislere öğretmittir. Bunun, 
üzerine doktor da yakalanmııtır • 
Ancak Franaa adliyesinin Belçi ~ 
kadan bu adamı teslim için vaki 
olan talebej hakkında henüz bir 
karar verilmemiıtir. 

••• 
Bordo gazeteci1erinden biri kr· 

aırlaştırma ameliyatı yaptmmı o. 
lan Kabarello adlı 28 yaşlarında 
bir İspanyolla konutmuştur. Bu 
adam demiıtir ki: 

- Amelikat eınaamda çok acı 
duymadım •• Ame1iyattan aonra iıe 

\ bir kaç gün hafif hafif ağn ve sızı
. lardan rahatsız oldum.. lı olup 
i bittikten ıonra ertesi günü çalıt · 
mağa bile başladım. 

- Doktoru tanıyor musunuz?. 
- Hayır tannnryorunı.. San 

aaçh, aaçlan arkasına doiru ta • 
ranmıt 25 • 30 yaılarmda bir a
damdı ... Dilinden yabancı o1duğu 

a ! pek anlqılmıyordu .• 

1 Brükaelde t:v~f • edilmit olan 
1 doktor Norbertz Bartozek Yqoı ~ 

..,. ~ : lavyanın Marienberg tehrinde 11 . ı EylCil 1902 de doğmuştur. Kendi· 

Dutluğa gidip gelme kırk p<.&raya! •• ıini aabut ticareti komiıyoncuau 
sürülmez ya itte böyle hazan lı-1 olarak tanıtmaktadır. Kardq; 
tanbul kırla~mda tekeye binilip Gratz ıehri haatahaneıi bat dok • 
b h f d .. ··ı·· ı M"b k lorudur. Bundan iki ay evvel Is • a ar ıe ası a suru ur. u are d • • 
pek dayanıklı oldöuğu için çoban panya an Fransaya ıeçmııtir. 
C ·· l · Brüksel polisinin: uma gun erı: . . 

D ti .., ·d· im k-'· - Belçıkada da propaianda. - u uga gı ıp ge e, ırK 

b. k' d' b .., .., 1arınıza baıladınız mrydı?. Bura. para ır çocu . ıye agırmaga 

b ı d d d k d 
da k11Tl'latbrma ameliyab yaptı • 

aş a ı mıy ı ev en uruşu sız ı· ? 

h 1 .., b k" .. k b nız mı. ran emen so ugu u uçu ço a- S . 
k k . . d ualıne: nm ocaman te esının yanın a a-

lıyor. - Propağanda risalesi nefret -
, mek niyetindeydim .• Fakat ame -

Çayırı, çiçeği, yaprağı, Kuzusu, 
keçisi, uçurtması, balonu ile bahar liyat yapacak değildim .. Hem bu

raya geleli ancak beı gün oldu, 
artrk iyic-c geldi. Onun şimdi tam 

demı'ııtı"r. 
içindeyiz. :r 

Henüz pnpntyeler falan tama· 
miyle açmadıysa da bu yıl papat• 
yenin açmasına da pek lüzum yok 
sanırım. Çünkü kenar semtlerin 
küçük ve pek genç kızları bu yıl 
başlarındaki berelerle sırtlarında
ki kolsuz yeleklerini en çok beyaz 
zemin üzerine sarı çizgi ve aarı 
yakalarla öriiyorlnr. Gene ayni 
yerlerin bir modası da açık yeşil 

kazak, yahut ye!ek altına gelincik 
alı elekliktir ki bu da tam anla
mıyla bir bahar rengi demektir. 
Bakalım, kenar semtlerin bu tam 
bahar renkli ilkbahar modalarına 
karşı diğer semtlerin Nisan. Mayıs 
moda1arı nasıl ,..Jacak? 

-Gezgin Haberci-

----........... -....................... ..___, 

HABER 1 
lstanbulda ençok! 
satılan gazetedirj 

1 .. 1 

ıanıan nızı, azami 
faydayı temin 
edebilmek için 

ıHABER'e . . . . : . Veriniz 
........................... ·-·-·------
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• 



• 
1 n t Türlı. .,,.atbaahnda bir yenililı aralı. saydacalı. bu roman binnci 

t clela "HABER,, ele çakıyor. Bu rotanı bir sinema •eyretler ri6ı talı.ib 

GlzU bir çete Pafn lalialnde 
dürüp Mffetbıt .U.dea ahaak ia 
vetin asıl .-hlbt lvelin lsmladek,f 
Polis hafiyesi s ; 9 hırsııJar taraf• 

---11111-lllllıı-~-·• ... zs-JP•ZZll t eJecek, heyecandfın T'y~ana cliifecehini~ 
. 

pan genç km kurtanyor. Ve çetenin re 
··-····· ........... -.... ··-·---·------
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Herkesin evinde her M A Z O 
şpyden evvel bir ş;ş~ M. ~ y v A 

P~TROL . NiZAM 
SAÇLARI 

B~s'er • kqvvct .er<lı rr -
Do ji'mesini keser· azalar. 

PETROL Ni 
Tecrftbe edilmiş en ıvı saç ill~dır. 

B~yQU 

Tayyare Piyangosu 
M iıu:i 1 er.ti6 6. cı Çekişi 1 . Ni•a• 1i3S tledir 
ftüy\ik lkr,.miye : ıoo.ooo Lira~ır 

A .. ıca, 2S.61J a 20.0BIJ, 1S.IJIJO, NJ.000, 5.000 
Liralılc ilt:ram igf{er • S0,008 liralık 

nıiika qt fltıl'dır . 

SPOR POST ASI 
M~aalekelimizde Ye ecaebı meml~kFtlcriode bülDD seor ve 

gODÇlik bareketleriai •e ıporcu gcq~lije nrilmesi liıım gelen 
roai Mldlltr bakkqadaki 111alar1 mqntazamaa ta\Jip etmek iste· 

yeoler mlinbasaran s e o R p o s T A s 1 Dl o~umahdırlır. 
aaıatlak O~UVQD"J· 

t\ ı 111 "I A G ~ ft 
HUSAMEDDiN 

ıarar, Jwı. kuurat v9 ticaret tah
ınert yıpıhı. Emin6nil, Emlik ve 
E~ Btıılsası Jraııa:çda lutt bey 
bam. -

ESKi D~RI yaralaunıs 
ea te#iirli deva 

DERMOZ 
Sirkeci Merkez eczanesi 

ÖQktor Ahmet Asım 1 
OrlakUy Şifa Yur~u 

TrtınJDml 6°'lle llıuıJllm Nad OQIL No 116: 
btanbutpa fit ~sel ~dt ..... , !»tr park ortutada her tUrlii asrı 

konforu bab p temlı. fiyatları ~ MVtD ,e kadın erkek ber türlU 
h~Jart ~ ..... ..,e. 

, ... ~ Od DP.dp '"--
Del1DB \19 bdm amelbatlaıv" &l*\4istt. fıtık. basur ve buııa 

benıe1' ~eler için h\18118!, ft~ &im edene ffyat listesi ve 
hrottlr ılnderilfr. Telefon: (~) 

SÖ~LÜK 
Dictionn@ire Turç - Ottomaen - Françai 
lsmail Hami Banişmerıd taraf,ndan megdana geiiTilen iu lfi.fal 

1 ii.,.kçe kelimelerin şimdiye kadar kul(aııılma.kta olan Osma1'lfça 
aynı z~ıında Eıaaızca ka.,.şılıkl(lrını qöst~rmektedir. 
Herkesin ve battA ecnebllerln lstltade eJiecejl bu SCZL 

intişar etmiştir. Flatı ıop kurıı~ur. 

--=:Kanaat ktitilbhanesl=-= 
Beyoflu 4 ii'lçii Sulb. lt~ı H J .. -h. 

malılıemainılen• ayvan naklıyatınf) mu ım ten 
Beyoilund4 kuloilu mahalle· Yeni tarife 1 Mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edil 

ıind9 Oliva tokaimda Be1oilu Ehil, ya~i v' yırtıcı bilqıq~ ffnttlı ve kanatsız h•yvanlar 
baıtaneainiıı Mql ıırumda ('l) .f d•"'"ld" o·· ki bli ha. 1 tam har/ 
N 1 Y rtnıaıı L3) r• p;e r.:o' ır. ort aya ı e yvan ar vagon 

0
• u eremytt •Pf. mm ' ııakled"ld'kl · k..ı· d ald. ·· 1 · ·•-- L 

N 1 d · ·hd oıurm-w- ik ı ı erı Ja uır e n 110 ucret erı, ven""'e• nıo o. u aır"ı e ~ en . 
25-11-:-933 de ölen Millal lEm ban tabhlarımn beher metre murab~ı üzerine hesap edil 

Katerina Hacı Koıtinin tereke.ine Nakliyat sahiplerine kelayhk olmak için JCDİ tafifeJi ve 

mahkemece el konmuttur: ilin '4fedeki nakil ücretl4;rini ıöıı,rir haremli tarit\ter 1&"1~1Apf) 
ıününden bqlamak üzere alacak- la tafıHit isin iıttfyonl"' ıqüraca at edilmelidir. (1721) 
h ve vereceklilerin bir ay •• mim-

--~~~~--~~~~--~~~~~---.-----

çılarnı üç IJ: içinde Be;yoilu dör- T p• M •• d •• J •• v •• d 
düncü aulb hukuk mahkametİll• ayyare ıyango u ur g~n 
mliracaatlan ve vaktinde alacak - . . • 
lanm kqit ettirmiyenler haldan . ~Qfl YoÇbıle bastmla cak olaa dalaW,. ~ 
da medeni kanunun 581 " 189 un- J&D 935 tarihınde münakaauı ,.pılacaimdan taliplerin 
cu maddelrri hükmü tatbik edit. ııa ısıüracaatlan. ( 1797) . . 
cefi ilin olunur. (6214) 
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Osmanlıcadan T ü rkçeye S ö z 
klavuz·unu neşrediyoruz 

C..l = Yunu but esı la Mediterranee Vll§'na::) bir h.astalıktır-
1 - Ds ıürk{e ~ ~ 

ı&ı.rin ~ (T. Kö.) belde(i 
( alômeti) konmuflUr· Bunları" her 
biri 'luJJanJa 11ra1ı ik usmanlanmı· 
.aua (müıehamı) yasılanm gaeıe • 

ler• tJer«eji.z. 
2 - yeni """"" kar~ •. i>i 

ayırtl ~ ~ l pregıne 8?,"e• 
/r~ da yaı mıf, aynca or • 

Örnek: lılômiyeue mevta bade,.. 
g<Uil de/olunur = l.ı&mlıkıa ölü :ru· 
nudan ıonra gömülür. 

Gasletmek = Yamak 
Gaep = Ka~ 
Örnek: E"ki mm.anlarda Jerebey

leri ~n ga1p bir hale ıayalırdı = Eı. 
ki samanlarda derebeyleri için kapaç 
bir isale ıayılırdı. 

MU .. t = Varır = (Fr.) lntention 
Ömek: 'Arıkaraya gelmekten mak

MJdım lizirıle göniJrrıektir = Ankara· 
ya gelmeltıeki vargım ıizinle görüı · 
mekıir = Sin görmelc vargısı iU 
(maksadı ile) Ankaraya C'esı dam 
rmtention de t JOW rencontrer (de 
cawer avec vow) que je suis 1'enu iı 
Ankara. 

Örnek: Cuip = Gö::en; sayri CO• 

zip = Yadgö~en, milli = Ulusal; 
gayri milli = Yadulıual. 

Gayri muvafık = Uygunııu 
Gayri kabili icra = Yapılamaz. 
Gayriahliki (Rak: ahllk takımı) 

Yadahlak..ı ("L,, ince okunur), ahlak. 
sızca 

C.yrielütiki = Eınemez 
Gayriiradi, ıa1rühti1ari, - lrdeeiz • 

ce, iıteınekaizin 

Cayri kabili tahammül = Çelrilmn 

Örnek: Onun (l.labiyeti artı/; gu~·· 
ri kabili tahammiil bir dereceye gel. 
di = Onun sinirliliği artık çekilme.: 
bir dereceye geldi. 

Gayri kabiü telifi Yerine kon 
maz 

Örnek: Bu, bütün be§eri)et i'in 
gayri lwbili ıeliı/i b ·r :iya olur Bu., ...-z. de konulmuııur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimsle · 
Guap = Kapman 
Gaıpetmelı = Kapmak zorla almak 

Matla = Alacak = (Fr.) Credit, 
avoir, crfance 

Örnek: 1 - Gayri iradi hareketler 
için kanun cezayı tahfif eder = lr • 
de&i:ce harekctll'r içi11 J.a11ıın ceza) ı 
azaltır. 

bıitiin ' ısanlık için ) erine kon mu:. 
bir lıayıp olur. . b ünkü i§lerımif ve kullanılan 

~~ aluımlf'U': 'Aslı ak olan hal'
.Z. ügüm olan hüküm, tür~e ''çek •. 
kökünden gelen ~ekil gibi. 

lnıiyaki = l~südel ·= (Fr.) lnıtin· 
ctif. 

Örnek: lmanlann da insiyalfı 
'ltarekdı.ri vardır = 1 nsanların da 
iuütkl lıarekeıleri vardır. = .Le~ 
hommes aıusi onı de! acteJ ırutın • 

-ti/ı. 
Gark == Batma 
örnek: Geminin garla., yalnu i · 

~kilere J~ğil, onların akraba ve 
taallükaıma da büyük bir f elôket ol
du = Geminin batmaşı, yalnız için • 
altilere değil, onlann soyuna sopu • 
na da büyük bir f elôket oldu. 

c;.,.lretmelr == Batırmak 
Qarkoı-k = Batmak. 
Müıtafark, matrak = Batınıf, M • 

bir 'ltiink = Dabm 
Örnek: Hali utiğrahta ne yapn · 

ğını bilmiyor = Dalım halinde "" 
'aptaiına bilmiyor. Glu•• .. k - DilaMk 

Guepa elmllc :s Kaa1mk 

Maj'ıup = Kapık 
Örnek: Maiıup, kimin elitu1ı bu

lunursa bulumurı istirdod edilir = 
Kapık kimin r.lincle, bulunursa geri 
alınır. 

&atyetmek = Kenclind• ıeçirnıei. 
Örnek: Gurubun bu gi.Uel ijıklan 

beni ga§yeııi = Gün batuının bu gü
zel ~ıklan beni kendimderı geçirdi. 

Gaıyotmak = K•clinden ~-
Gat1 içinde = Kmcltnden ıeçerek 
Gaıtsetmek - Daldmnalr 
Gan = Dip 
Gavvaı = Dal .. ç 

Garltabetincle = Y okk• 

Örnek: Onun gaybubetinde ifle • 
rine kim bakacak = O yokken İfleri
ne kim bakacalc? 

Gaye = Erek = (Fr.) But. 

Örnek: Büıürı Tiirk çocuklaruıı 
okuıırıalc baflıca gayemizdir = Büıün 
Türk çocuklarını okutmak ba§lıca 
ereğoimizdir = Notre buı principal 
esı d'imıruire ıous ~s mf anu Turcs. 

11.-E = ~ = (Fr.) But. 

Omek: Ordular! ille lıedefini: 
Akdenizdir = Ordular! ille amacınu 
'Akdenizdir= SolJaıs! Votre premir.r 

-- --·--·-- . 
-·$•" ...... -~., ~~ .. --:,.-· 

Örn~: Orwla1ı yüz lira matlubum 
var = Ondan yüz lira alacağım var. 

Matlub = lıtek .:::! (Fr.) D~air 

Örnek: Maılubunu::u is'"! edemı· 
yeceiim = ldejinm yerine getiremi
v,.ce;im = le ne pourrai pa5 acco11•· 
plir voıre d~i'f'.. 

Mefküre - Olkü, ideye' == (Fr. • 
tdeal 

Temenni = Dilek = (Fr.) Souhait 
voeu, demande aollicitude 

Örnek: Sizden temennim odur 
ki = Sizden dileğim odur ki· 

Temenni etmek = Dil~k 
Gayet = Pek. pelrçok 

Ga:rnt (Bak: cehd siy) = Çabıma, 
çalMla-., düıürme 

Gaytere ıelmek = Davranmak, can· 
lanmak 

Gayrete getirmek = Davrandırmak. 
canlanclmnak 

C.,...els .. = y arclakçı 
Örnek: Arkad~lık iyi 

ıetke§lik kötiidür = Ar 
~<')'dir, ya~ık kötiidiir. 

GaJI' = oq. 
Örnek: G.,·rendi~ = Ôzgecil 
Gayri • = Yad ., sız, • 1bU 

2 - Gayri ihti)arİ. olarcJ· hatırını· 
zı kırdım -= /Jtenırksizin lıallrını:.ı 
kırclım. 

Gayri kabili avif = Baif1lanmaz 

Örnek: Bu kusunınıı:; ga) ri kabili 
a/iv nela)iç tevlit etmi§tİr = Bu su. 
çun.ıız bağı§lanmaz sonuçlar doğur • 
muıtur. 

Gayri kabili inhina = Bükülmez 

Örnek: Onun ga) ri kabili inhina 
bir yaradılqı 1'ardır. = 0Aun biikii,'. 
mez bir yaradılışı ı:ardır. 

Gayri kabili itiraz = Söqötilrınez 
Örnek: Bu. ga)ri kabili itirm: b ir 

bedaheııir - Bu, JÖzsöıiirmez bir 
besbellilctir. 

Gayri kabili kıyaı = Barnbaıka, et· 
ıiz 

• Ömek: O, akraniyle gayri kabili 
kıy<U bir çocuktur = O, ta)da§lann . 
dan bambtı§ka bir çocuktur. 

Gayri kabili tifa = Onulmaz, Nvu~ 
maz 

Örnek: Bu lwuıalı.k &ayri lcabi!i 
~ifadır = Bu M$ta1rh nnıılmaz (M • 

Gayri kabili tezelzül = Sar11lmaz. 
yerinden oynamaz. 

Örne.L: Tiirkliiğün terakki edere 
ğirıe gavri kabılı. ıe:el:ül bir imanı • 
mı..: t•mdır - 1'iirklüğün ilerli) ece • 
ğirw sar ıfowz bir inanımı: ı·ardır. 

C.yri kati = Keeimıiz, keatirile 
mf''& 

Gayri mahdut - Sınınız, çevrllme. 
mıı 

Örııek: 1 - içimizdeki çalı~nı.J 
1ıcı esi 1{11) ı ı mcılıduttur = /çimi:Jel.-i 
'<l .,rnu ı.:ıtc0i SlhlHtı:dır. 

2 - Cm-ri nu:ılıdut anui Çevrilmt-· 
mis toprnl.lar. 

Gayri mah uı - Belli beliraiz, du 
yulur duyuhr.ıu, duyulrnıyacak kadar 

Ömel..: Ondaki tebeddül, lıcnij:. 
1ea)ri malır.us bi IM/df'dir - Onda1:ı 
ıl.eği§ki, 1ıl'n' _ lirlli: ( dıı\'U• 
iır dil} IUll } I 00İr. • 

Ca) · lu Bi 
linmcdik, bılınınez. 

(Luti<. sayıtayı çevirini&) 
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= 
paz '.Anjılo da onlarlal beraber içeri- ı 
ye sokuldu. 
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YEIS VE KEDER 
ihtiyar Maga Sezarın Kaprera)a 

gelmek ihtimalini söylediği za~an 1 
Ragastan beyninden vurulmup dön· 
dil Şimdi mUthlt hakikati, Ldkresin 
ne• suretle intikam almak istediğini 
anlıyordu. 

Bu sırada omuzuna bir elin dokun
dufunu hissetti. Bu balıkçıy.dı.. Ra· 
patana arkasından gelmea~ rıca e· 
diyordu. Şövalye uykuda yürüyen a· 
damlar gibi ne yaptığını bilmez bir 
halde balıkçıyı takibe batladı. 

Balıkçının kulU~i iki odadan i · 
baretti. Birinci odar hem mutfak, hem 
yemek salonu, hem de yatak odasıydı. 
Jkinci oda öteberi konmata mahsustu. 
içeriye ocakta yakılmak üzere . .çalı 
çırpı ile odan yıftlauf. tavan kırı§lf· 
rlae bahk ailan ıerilmi~ti. 

Balıkçı, çalı yıpunı bir tarafa 
~tL Bir takım eski yelken bezleri· 
nln lrtmekte oldala bir mahzen ka· 
P&tı •eyuaa çıktı. Balıkçı bu kapa· 
fi açtı. Bir merdivenden indi. Orta 
bUytlklflkte bir mahzene vardı. Bura· 
111, ku1Ubenin aksine olarak, .USIU ve 
ıüzel difenmfttf. Mahzende Uç demir 
karyola ile bir masa, bir çok iskemle
ler ve bir yiyecek dolabı vardı,. Balık· 

~: . 
-Burası emni7etll bir yerdir. L&kin 

!lokağa ancak geceleri çıkablleceksl· 

niz .. dedi. 
Ragıuıtan soyunmadan kendb;ıni 

b. karvolanın Bzerine attı. Jspada 
ır • 1 :Kapya da yanındaki karyo aya uzan· 

dı. i • 1 dü Ü Bu sırada Şövalyen n ne er ş n· 
düğü maltm r .. LAkin Jlap8tan hayal 
ile vakit geçfreeek yaradrlrşta değil
& DUfÜneelİ çabucak pratik ~raf .. • 
'8ncll. Bulndutu fena halin ıyi do
•e&iJme&i için ~arıJer aramafa ba~la· 
dr. Bir •at bdar yeis " kederle sar-

pıştı. Gerçi tamuten taelH 'b11Jmafa 
imkln yoksa da lattrap yüU altında 
ezilmemek ve bUtün kuvvetini toplf)"a· 
rak faaliyete l'tçmek çaresini karar
laştırdı. 

Karyolasından af&iıya atladı. l• 
pada Kapyaya aeslendl. LWn sadık 
uşak, efendisi ribl qka dUpneıaiş ol· 
dutu için rahatça uyuyordu. Raru
tan ona gıpta ile baktı. Sonra ona u· 
yandırmaia kıyamıyarak kulUbenin 
zemin katına çıktı. Balıkçı71 orada 
buldu. Ajlannı tamirle ufrqıyordu. 
Rarastan sordu: 

- Demin konuttuium ihtiyar ka· 
dın nerededir? .. 

- Sizinkine benıiyen bir odada .. 
- Burada kaç ıUn kalacatını bili· 

yor musunuz? 
_ Balıkçı endi,eli bir 1e1le sordu: 
- Siz de buraya o iş içta sehnedi· 

JlİZ mi7 
- ihtimal .. Uklıl ihtiyar kadının 

yarın burada bulunup bulunnnyaca• 
tını söyleyin ! 

- Yann ve yarından sonra da bu
radadır. 

Rapatan so~ çıktı. Acele 
şatoya doir• yUrilmeie bafladı. Gece 
her taraf karanlık oldalu sibi Şö\al· 
ye de memleketin yabucıaı idi. Hiç 
bir yeri bilmiyordu. Bunwala beraber 
hiç tereddüt etaeden ileriye dofru 
yürüdü. Biı müddet caddeden ıittik
ten sonra kumsala sapmııtı. Gerenin 
karanlıtr içinde rölUne hayal meyal 
bir bina Hifti. Bu Ltkresin şa1"uydu. 

Raıastan yalçın kayalardan yu· 
karıya tırmandı. Şatomııı her tarafını 
dikkatle tetkik etti. Şatonun etrafın· 
da içi su dolu hendekler açılmış olda
funu &'Ördü. Hendeklerin boyunca yü· 
rttmefe bqladı. Bir aat sonra ıene 
baflamış oldufu yere ıeldi. Şat'>nun 
bUtün etrafını dolafmışı büyük kapı· 
sının önünden reçmiı. fakat hiç btr 
taraftan içeriye girmek imkanı olma· 
dıfnn anlannftt. 

belirdL Jbtiyar Papa göJgeJi görmüs· 
tü. Korkudan ,.e vehimden titreyl'rek 
Anjelonun elini yakaladı: 

- Görüyor musun? 
-Evet görü) m ! Hiç korkmaJ ın 

muhterem peder! Şimdi nıuhafızları 

çafrnrım. 

Gölıe yavaş yavaş yaklaşmıştı. llu 
baştan ayaia kadar siyahlar gi) iı . 
miı bir kadmdı. Anjelo onun kim ol· 
dulunu bir bakışta tanıdı. Çünkü si
yah elbiseli kadın: 

Maga idi! 

-68-

BATATA KARŞILIK HAYAT 

Muhafııları çatrrmaja hazırlan· 
mış olan papaz Anjelo bundan vaz. 
seçti. Papanın sem saati, ölüm vakti 
gelmişti. İhtiyar Borji) anın kulağına 
ıu sözleri fısıldadı: 

- l\luhafızları çağırmağa lüzum 
Yok, siyah elbiseli kadından korkma· 
Yln- Kimseye zararı dokunmaz. Jo,a· 
kir bir kadındır. Adada kendisini her· 
kes tanır! 

Anjelo, bu ıssız kumsal üzerinde, 
bu tenha yerde hemen geçmek üzere 
bulunan faciayı gözünün önünde can· 
lındırarak iki adım geri çekildi .. Ma· 
ga şimdi Papayı öldürecek diyordu. 

Ro1.a agır aftr ilerlemifti. Papa
nın önüne ıelince durdu. Maganın 
başına atmış oldufu bir omuz atkı ı 
l üzünün bir kısmını örtmüı olduğu i· 
çin Papa onun yüzünü göremiyordu. 
, ert bir sesle sordu: 

- Ne istiyorsun?. 
Maga ancak Papanın duyabilecefi 

bir sesle: 
- Rodrik Borjiya Ue yalnızca gö

rüşmek istiyorum .. 
• onra Borjiyanrn ce,·abını bekle· 

meden de,·am etti: 

- l\lüthiş bir cinayet tuarlaru.)or. 
Ha) at.ınız tehlikededir. Sözümü din· 
lersenıı kurtulursunuz" Dinlemezse· 
niz mah1olduiunuz gündür. Ona göre 

iki halden birini eçin ! Hem de çabuk 
olmanız li\r.ımdır. 

:Maganın sesani işitince Papaya bir 
titreme geldi. Bu esi tanıyordu. La
kin nerede du) mu tu .. Elet bu kadın 
doğru söylüyord Hakikat hayatı 
tehlikedeydi. Esasen i:,.in böyle olaca· 
ğını o e\·velden hissetmişti. Demek ki 
duygusu kendi"ini aldatmıyordu. 

Hayatı teklikede! .. 
Ilor ji) a ga) et n vaş bir sesle: 

- Beni kurtarabıleceğinizi söyle
miştiniz değil mi? diJ e kekeledi. 

- Evet! Yalnız başıma sizi ölüm· 
den kurtarabilirim. Lakin sözlerimize 
kulak kabartmakta olan şu papazı bu
radan def ediniz .. 

• 
lhtiJ ar Bor ji) a bir dakika kadar 

müthiş bir tereddüde ı,apıldı. Ya bu 
kadın ~alan SÖ) lüyorsa? .. Ya papazı 
def~ttirdikten sonra onu bir tuZRğa 
düşürürse! .. },akat bir taraftan da 

) a doğru söylüyorsa 1 Hakikaten ken· 
dlsini kurtaracaksa!.. Hayır, ha) ır ... 
Kadın doğru söylüyor. Papa, bir insa
nın yalan söylerken takındığı ta\·ırla· 
rı pek İli bilirdi. Hemen papaıa dön
dü: 

. -:- Anjelo oğlum?. Buradan çekil 
hızı yalnız bırak!. Emrini 1erdi • 

Mnga: 

- Konuştuklarımızı duJamıyacak 
kadar uzata çekilse yeter. Bizi göz· 
den kayb.tmesi lbım değtt.. Bütün 
bütün gitmesin. 

ihtiyar Borjiya geniş bir nefes a1· 
dı. Papazın biltUn bütün gözden kar 
!»olmaması milmkiln bulundutundan 
dola) ı se\ inmişti. Dedi ki: 

- J itiyor musun Anjelo? Biraz ö
teye ayrıl, ilkin kumsala hOtOn bUtün 
bırakıp gitme .. Gözlerim dalma seni 
görecek! GözönUnde bulun fakat u• 
zakça dur ! 

Papaz emri 'tuttu. Yirmi adım ka· 
dar uuklattı. Papa Magaya döndü: 

Forma: 34 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu • • 14 
Örnek: 1 - Ortada gayri nuılıi,r: 

bir §CY halnwnıı§tır. = Ortada bilirı
medi!• bir ~ey luı 1-amı§tır. 

2 - Bıı İ§İn akıbeti nereye vara -
cağı gayri maliinıd11r = Bu i~in sonu 
nnrcyc varacahrı bilinme::. 

Gayri mamur - Şenliksiz, yadb4 · 
ymdır 

Gayri memul = Umulmadık. 
Örnek: En gayri mamul bir sırada 

lrnr§ıma çılm:erdi = Tfo umulmadıl.
bir sırada /;ar§mlfl çıkıv,,rdi. 

Gayri menus = Alııılmamıt, ısınıl -
""lamı§. 

Gayri meskün = Boı, usız 
Örnek: Gayri mcskiin bir ada -

T~sı.:: bit ada· 
Gayri ınc hurı bir ev = Bo~ ıir cı•. 
Gayri mesul = Yükümsüz 

Örnek: Gayri mesul molcar:ıl·ınıı 
rniidolıalc~i - l ' iildirnsiiz ormılnrın 

harı~ması. 

Gayri muhtemel = Olamu:, olasa 

Örnek: Gayri muhtcm,,fdir = O -
lamnz, olnsı:.drr. 

ihtimal = Olabilirlik, olasıklık, o • 
)asal, iktimal (T.) 

Mümkün = imkanlı 
imkan = imkan (T. Kö.) 
Ademiimkan = fmkan11zlık 
Gayri münasip = Uygunsuz 

Ünıek: Gayri miiflasip lıare/•Pt -
lerdc bulunmıfor ecza güriirlcr = Uy
gunsuz lıarcl•ctlı•rdc bulımanlar CP:.a 

göriirlcr. 
Gayri münbit = Çorak 

Örnek: Gayri miinbit arazi = Ço· 
rah topraldnr. 

G&yri müsmir - Verimsiz 

Ürnek: Grıyri miismir mr•.mi 

V criımi: ç11lı§malar. 
Gayri müst&kar = Durauz 

Örnek: Siyasi ı·cıziyet lwniiz gay -
ri miisın/,ar giiriiniiyor - ~iymnl 
durum lıcnii:. tlrır~u: gü,.ii11iiyor. 

G&yri tabii = Dıınomal = (Fr.) A
normal. 

("Dışnomal,, deki son "I" ince oku
nacaktır.) 

Ümck: /Ju çocuğun bıı ~oa~ta bu 
lmdnr buyfonmrısı gayri tabiidir = 
Ru çocuğun bu ,·a:::ta bu !tadar boy • 
larıması dı~nmnnldir. 

Öm.-k: lliddetlc halkan ::iyanlaı Ürnek: Gıda.~ı= t:iicut, yat:a~ ya -
oturur = Ü/he ile lmllwrı ziyanla o - va~ yıpranır - lfrsin,~i= '1cden , ,." · 
t 11 rıt r. 

Hiddet etmek = Öfkelenmek 

Örnek: O /;adar hiddetlendim ld, 
hendimi ıutmıyarah /.-aba lmba süy -
l<'ndim = O haclar iifkef Pndim /;i, 
hcndimi tutamıynrah kaba kaba s(;y. 
/f'ndi 111. 

Gazüb = Kızg&n, kızgın 

Ürıwk: Gazup çdm•nin nr.lcr an
la1tığı111 lu•tı /,j/irinı - /\r;;gm !:''lırc· 
sirıirı rıPlrr mılattıii,1111 b'·n bilirim. 

Gazal = Ceylan 

Gazanfer = Aslan 
Geda = Dilenci, yoksul 

Gehvare = Beıik 

Gencine = Gömü, hazne (T. Kö.) 

Gerdan = Boyun 
Gerdune = Araba 

Germ = Sıcak, 11111 

Germi -= Hız 
Ürnf'k: A rnlnrındald dostluğrı bir 

kat daha gremi vermek için Arala. 

rırulal.-i do.~ıluğa bir hal dcılıa /u: 
t:erm<'h İ!;İn. 

vaş ,-avaş yıl'ranır. 

Mug&ddi = Besinli, besleyici 

G&yri mugaddi = Besinsiz 

Örnek: lla:.ı yrmrklrr tıardır ki. 

ııı !.: lc::.zf'tlidir. fakat ga)'ri m11gaddi. I 
dir = Bir takrnı yemekler rnrdır l.:i. 

peh tatlıdır. mır.ak l1<'sİnsizdir· 
Gilaf = Kın, kılıf 
Gina, istigna = Doyıalık, bıkkınlık. 

naz (T. Kö.) 

f>rn,..k A y11i J<'llH,Jdf•ri )'<'nwht<'ıı 

guw gı•ldi Aj'Tıi ycmP/dr.ri yem,.!• 

tcrı bıkkın/ıh geldi. - Bu adanı itı -
riğrıa nedir lıilmc;; = Bu adam doy · 

salıh rıcdir bi/,,w;;. 
mak. 

Gına getirmek = Doysamak, 
Müstağni = Doyuk 
Giriv - Çığlık 

Gııa = Zar 

Gıybet = Çekiştirim. 

Giran = Ağır 

Giranbaha = Değeri çok 
Giran gelmek = Ağırsınmak 

bık -

bilmiyorum. 
Girye - Ağlama 

Grup = Grup = (T. Kö.) 
Gubar =Toz 
Gudde= Bez 

Kudruf = Kıkırdak 

Gulgule = Çığıltı 

Örnek: [)erken bir gulgulc 

111 = Vcrhcn bir çığıltı koptu. 
Gulüv = Oıüntü 

kop• 

Gulüv (kıyam anlamına) =Ayak• 
lanma. 

Gurab = Karga, kuzgun 

Gurbet = Y adel 

Örnek: Gurbette lwldını = Yaclcl· 

clr. /,·aldım. 

ÖXERGELER 

Kılavuz sö:.lcri Üzerine, her fütc

rıin (UT.US) ta çılaığından b~lamnk 
ii:.r.rc bir ay içirtClc, isti yenler ,.e • 
fli bir ;;,wrge ileri siirebilirler. Bun· 

far 'l'. D. 1'. C. Genel Kutipliğine ~" 

~ekil altında gijndcrilecektir: 

Örnek: Bu İ§lc ka:.arımah ola.cılı -
ğı (ilanıali) gi1remiyorum. - ll•ti · 
1110/dir = Olabilir. olasıdır. 

Gayritabii = Yanıç = (Fr.) Con • 
tre-nature 

Ümek: Gayri tnlJii yollardnn gi • 
tlilcrch üz/ Ü bir iş yapılamaz· :::: Ya -
nrç yollard01ı gidilcreh i.i:lü bir f§ 

wıpı lcımaz. 

Geıtü güzar - Gidip dolatma, ge -
zip tozma Örnek: Onun bu raziy<'Iİ ba1111ll .. ••- ••••••••••-• 

çoh giran gddi = Onun bu durımıu· 

Gayz = Hınç 

Gıbta - imren 

Örnek: imren (gıbıa) bir alrlfıf• 
el• iği dcğilrlir. !ioakınılacah oları ~r.y 
giirıii (lwsr.d) diir. 

rıu çok ağrrs(J(/1111. 
Girdab = Çevrinti 

Girdibad = Kasrrg& 
Girift = Girinç 

Osmanlıca •••••• • kelimesine J\ı 
/anızda ••••••• • lwr~ılığını uygııı 
{'yaluıı: ,·eter) görmüyorum.. 

Sebebi: (kısaca) ••••••••• • 

İhtimali - Olaıık, iktimaliğ 

Örnek: Bu lwdar ilıtimali bir ~c~· 
iizcrine lıarchcte geçmek doğru mrL -

dur? Bu haclar iktimaliğ bir §P.)' iize
rinc Tıarclu!tc geçmeh doğru mudur? 

Örnek: Gny::; ile lıardwt edenler 
ehscriycılc lıalmz.lığrı doğru yiiriimii§ 
olurlar = llmç ile lınrrh<'t edenler 
çol• /,·ere lwlm:lığa doğru yiiriimiİ§ 

olurlnr. 

Gıbta etmek = 1 mrenmek 

Örnek: Öyle gii::el bir ctıer :ra= • 
""§ iri olwyunca tidcta gıbta ettim = 
Üyfo gü::d bir e.ımr )'azmış ki oku -
ymır.u bayağı inıren<lim. 

................ 
Örnek: Öniimii::dcki mesele çok _ •••••••••••• • • 

Ademiihtimal = Olamazlık, olasız -
tık • 

Gayri mutabık = Uymaz, uyuımaz. 

·r, 1ıir i··r=r - Öniimii.:deki sorum Önergem ·!udur:. • • "'(I) 
çok girinç bir i§lİr. imza 

Giı:.ftar <:'mak (musab ve duçar 1
'· {l) Burada bir önerge gösteril • 

Örnc~ Kanuna gayri mutabı/, bir 
lıarchct = Kon11na uymaz bir harr. -
'·et = Kanunla uyuşmaz bir harcl•ct 

Gayri muti = Dikbat 

Gazab = Kızgınlrk Hased = Kıskançlık, günü mak) -:: Tutunmak, yakalanmak. miyen yazılar Uzerine bir 9ey yapıla 
Girive = Çıkmaz mıyacaktır. Örnek: Gazaba uğradı = Kı::gm -

lığa uğradı. 

Hased etmek - Kıskanmak, günü -
leme. Örnek: Onun im girfoindcn nasıl .. '••••••••••••••• 

Gaza), etmek = Kızmak 
Hiddet = Öfke 

Haıud = Kııkanç, aünücü. kurtulacaiuru. bilmiyor,,_ - Onar 
Gayr.i mümkün = lmkinuz Cıda 
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"" 
- Söyleyin bakahm, ne demek isti

yorsunuz. 
Maga yüzünü tamamen açarak ce

vap 'erdi: 
- Beni tanıyabildiniz mi muhterem 

peder? 
- A ! .. Maga imiş.. Bu adaya kadar 

peşimi nasıl takip edebildin Maga? 
Timlide geçen vak'adan sonra nasıl 
gözüme görünmeğe cesaret edebili· 
yorsun? .• En·ela şunu bil ki bu anda 
benim değil senin hayatım tehlikede 
bulunuyor. 

-Rodrik ! Beni yakalattırabilirsin ! 
nu elindedir. Iilkin şimdiden haber 
\ereyim ki, eğer ben burada bulun
mazsam, mah,·olursun ! •• Ye dünyada 
seni benden haşka kimı:ıe kurtaramaz! 

ihtiyar Ilorjiyayı gene bir korku 
aldı 'e: 

- Ne istiyorsan söyle! dedi. 
- Enela bana tamamen itimat et-

meli ini1H. Bu itimada Jfiyık olduğu

mu size ispat edeceğim. Bir kere teh
likeli bir ha talığa tutulmuı;tunuz. 
Doktorlar hayatınızdan ümidi kesmiş
lerdi. O zaman ben sizi tek başıma 

ölümden kurtarmı~tım .. Doğru değil . ., 
mı .• 

- Doğru, hayatımı sen kurtarmı.
tın ! 

- Etrafınızı dehşetli düşmanlar 
almıştı. Renim oturduğum kenar ma· 
halleye geldiniz, beni buldunuz. "düş
manlarıma karşı kendimi koruyacak 
bir çare hul,. dediniz! Ben de size 
müthiş bir zehir hazır1adım. Zanne
dersem siz de artık kimsenin Papalık 
tacına göz dikemiyeceği şe1'ilde bu ze
hirden bol bol kullandınız! .• 

- Doğru l\laga ! Düşmanlarımdan 
da ancak enin sayende ) akamı sryı
rabildim. Buraları hep doğru. Lakin 

... 'J'h"olide niçin benimle alay eder gibi 
hreket ettin?. Sana öyle hareket et· 
ınek yakışır mıydı?. Xiçin öyle yap
tın? 

- Hayahnır.ın ii7:erindc ağ·ır hir le-

ke teşkil edecek olan bir cinayetin 
tarafınızdan yapılmıs olmasına mani 
olmak için .. Rozitanın öz kızınız oldu
ğunu biliyordum. 

Papa kızararak başını önüne eğdi: 
- .ı-;vet, o günkü hareketin belki de 

bana yaptığın iyiliklerin en büyüğü

dür. Heni bu suretle ,·icdanıma kar~ı 
büyük ,.c ağır bir mes'uliyetten kur
tardın! Hakkın Yar l\faga ! 

- O halde bana tamamen itimat et· 
meniz lıhım gelmez mi? •• 

- Lakin Maga, hayatımın en müt
hiş anlarında seni daima karşımda 
buluyorum. Niçin benimle bu kadar 
alakadar oluyonmn? Bana kar':Jı ni
çin höyle fedakar davranıp ölümden 
w daha müthiş felaketlerden kurtul
mama .)ardım ediyorsun bunun sebfbi 
nedir? .. 

Magn kendisini güçlükle tutarak 
az !;Ok titreyen bir se~ıc: 

- Muhterem peder!. Bana cevap 
'eremiyeccğim sualleri soruyorsunu1~ 
Eğer bu sefer de. hayatınızı kurtarn
hilmek için kendimde lıizım olan kuv
\'eti hissetmek1iğimi i ·terseniz b(;yıc 
·orgulardan Yazgeçin ! 

- Pek !ı la! .• Demek ki bu bir sır! .• 
O halde ben de hu sırrı anlamağa ~a
lı:.mıyacağım. Yalnız sen de hana bu
rada hayatımın niçin ,.c nasıl tchlikı·
de hulunduğunu anlatmalısın! 

- Yooo! .. lşte bu olmadı! •. Orala· 
rını size söyliyemem .. 

- O halde mak~adın nPdir:'.. Hen 
den ne istiyorsun? •• 

- ize hir teklifte bulunmak i ti
yorum. Şimdilik iki kişinin hayatı 
tehlikededir. Bunlardan birisi si7.Si
niz .• ()tekinin kim olduğunu birazdan 
söyliyeceğim. Siz bu zavalhyı kurtn· 
rabilirsiniz .. Eğer onu lrnrtarırsanız 
ben de sizi kurtarırım" 

- Anlıyamıyorum, söylediğini& 
kimdir?. 

- Kont Almanın k17.1 Kontes Deat
ris! 

hıı çıkmazdan na.~ıl:._ lmrtulara'ğımı 
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- Beatris mi?. Bu km ben mi kur
tarabilirim? •• 

- Evet siz!. Dinleyiniz. Anneı-;ini 

öldürdünüz, kızını kurtarabilirsiniz ... 
Kurtarmah!'ıınız .• •Ileatrisi Montefor
teden kaçırdılar. Biliyor musunuz 
kim kaçırdı? .. Lükres!. 

- Lukres mi?" Amma tuhaf şey 

ha!. 
- Beatris :Monteforteden kaçırıl

dıktan sonra bu şatoya kadar üriik
lendi. Hatta hiıla hu şatoda mahpu .... 
tur. Lukrese emredin, neatris derhal 
serbest bırakılır! 

- Ya teklifini kahul etmn~...;em: 
- Ora mı enelce ı:ıöyledim. Beat· ı 

ri~in hayatına kar,.ılık kendi hayatı
nızı kazanmış oluyorı-;unuz.. Hayata 
karşılık hayat! Eğer Beatrisin kur
tulduğunu ,.e sağ salim olarak gemi
ye bindiğini görürsem hayatınız teh
likeden kurtulur. Aksi halde hiı; hir 
kunet ~izi müthİ!;i hir ölümün pen~c
sinden kurtaramaz! Anlasıldı mı 

muhterem peder! 
ihtiyar Rorjiya titremeğe ba~ladı: 
- Beatrisi kurtaraca,'lm ! 

- Hem indi ht'm de ista\'roz üzeri-
ne yemin ederim. O haldt' hayatınıı 

da tehlikeden kurtulacaktır! Eğer I 
Allaha imanınız varsa. size hayatınızı 
bir başkasının hayatıyle değişmek 

fırsatını vermi~ ol d..rğundan dolayı o
na ~ükrediniz. 

Dundan AAnra ı;;iyah elbiseli kadın 
süratle geri !;ekilerek ge<'enin karan
lığı içinde kayboldu. Hem korkan hem 
de hayret eden Papa, bir kaç dakika 
kadar şaşkın şaşkın bakındıktan 
sonra Anjeloyu çağv-dı. Genç papaz 
hemen koşmuştu. Papa dedi ki: 

- Hakkın nr Anjelo! Siyah elbi
~eli kadın kimse) e zararı dokunmı

) an bir fakirmiş! Birisi için af dile· I 
meğe gelmiş.. 1 

- İsteğini yerine getirdiniz mi ı 
muhterem peder?. 
~ ~ana demin de ~i1ylemiştim )a, ı 

-====::"7-.-,ı =--= == 
dünyada affetmek kadar tatlı bir şey 
yoktur. 

- Doğru muhterem peder. 
- Kendiı:ıinin fakir bir kadın oldu-

ğunu ı;öylemiştin. demek ki onu tanı
yorsun? 

- Hayır efendim, tanımıyorum! 
- O halde fakir bir kadın olduğu· 

nu nereden bildin?. 
- Öyle tahmin etmi~tirn muhter<'m 

peder! 
Papa genç Anjelo.ra şüpheli şüphe

li baktı. Uıkin onda o kadar saf o ka· 
dar bön hir hal gördü ki, bütün ku
runtu~u hirandı kayboldu. 

- Şatoya dönelim Anjelo!. 

Papa acele ile şato)a doğru yola 
koyuldu. Anjclo ise hem Papayı takip 
tdi)'or, hem de heyecanı son dereceyi 
bulmuş olduğu halde: 

-Acaha :\1aga Papaya ne dedi? Ne· 
ler söyledi? Aralarrndn neler grc;ti? 
Yoksa Maga heni ele mi n-rdi? Eğer 
böyle bir şey )aptıysa mahrnldum .. 
işim bitti demektir! Düşüncesini ak· 
lından geçiriyordu. 

Bir aralık etrafına bakındı. Lakin 
bu sırada satonun hüyük kapısı önüne 
rnrmışlardı. Etrafında me;:;·aıeli mu
hafır.ları olduğu halde J.,ukres de tam 
kapıdan çıluyordu. Bahasını görünce 
hemen kaşlarını çattı. Bu hal canının 
sıkıldığına delalet ederdi. ihtimal ki 
Lukres bahasını bir daha sağ olarak 
göremiyec<>ğini ll\anıyordu. Maamafih 
düşüncesini saklıyarak: 

- Ah babacığım, ben de sizi arama· 
ğa çıkıyordum. Geç kaldınızı merak 
ettim! 

-Sağ ol kızım!. Bir evladın baba
sına gösterebileceği se,·gi bu kadar <>o 

labilir .. Lükres kızım, haban hakkın
daki bu düskünlüğün heni hiç bir va
kit bu anda oiüuı'Cu Kıuİ11r ~vinüinne: 
mişti .. Gel e,·Jadım. Seninle konuşa

cak mühim şeylerimiz nr ! 
Arkasını J,ükres takip etmekte ol

duğu hatd~ Pava ciair~fne ılrdi. Pa-


