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Mısır ihtilalinde yabancı 
Par1naQı 1111 var~ 
llahire üzerine yürüyen 1500 

Jllısırlılcır, JJJısıra gelen Jngiliz balıriye tilerini böyle büyük bir aUıl.-a ılc 
karşılamışlardı. 

kişilik bir halk Ingiliz 
polisleriyle çarpıştı 

hıgntere Nesim paşanın çekilme· 
sine müsaade etmiyecek 

. ~s Dp!n~ !!: Dbu~u~d! rı~ 1 İta-ly-.a-n-la_r_H_a_be_ş_k_a_d_ı_n_la--
"''tıngde ıngiltere ile çalışan kabinele- t d• } 
r.e boykot yapacaklarını kararlaştırdı rına aarruz e ıyor ar.mış 
tlniversite bir hafta . . . 
rnüddetle kapatlldı Bekçinin ıkı taraf da mu~af!akıyet 

cinayeti kazandıklarmı şoyluyorlar 

' . 
"tılız bahriyelileri lskenderiye cadde lerindc.Ustte Mısır Bakanı Nesim paşa, · 

altta Vefd partisi bO§ka nı Nahas paşa 

il l.t-.ır hadisesiyle İngiliz ıiyasa yazımızı 2 nci sayfamızda okuyu. ' 
"ı.. . 

Yaralı Ahmet de 
hastanede Uldll 

Dün saat on bide Aksaraydcl 
Horhor çetmesi ba,~naa bekçi Ce .. 
malin, Zülfikarı öUtirdüğÜnü ve 
bekçi Ahmedi de a~'j omuzundan 
)'araladıiını yazm\fnlc. 

Bir kamyonla c,!. ahpaıa has-
tahanesine kaldrrılii.•ı Ahmet brraz 
sonra ölmüştür Buna sebep, fazla 
kan kaybetmesidir. Hadise tahki
katına rnüddeiumumı muavinle • 
rinden Nurettin el kJ,ımu,tur. 

Yunanistanda 
Çaldarlsle Kondllts 
şiddetli münakaşa 

ediyor 
Atina, 15 - Ça!dtrisle Kondi· 

liı f iddetli bir gaze\e münakd.f'lSI 
na tutuımuşlardır. Çaldaris: "Bi:z 
kralla birlikte Kondi;iıi de tahti\ 
getinniJ değiliz. Onun için ref 

· ltalyanıann cenuptan çevrildlkler1 
sanılıyor 

Menel-ğin hazinesi 
Gizli. :~ir maQaraya 

götürül~ü 

lngili~ seçimi 
devam ediyor 

Sonunda Baldvin partisi 
kazanacağa benziyor 

'1ükumet ftatararlan 185 saylavlık 
kazandılar 

vermedik!,, demekte.lir. Kondilis ____ __.,.,_,.,.....------------------

Güneş-dil 
teorisi 

Bu defa lngilterede pek ehemmi -
yetli neticeler doğuracak olan genel 
seç.ime baslanmrştır. Bugünkü hüku -
met kazanacak olursa geniş ölçüde 
bir ~ilahlanma siyasa.en tatbik oluna .. 
caktır. 

eklen telgrafları sıı·asile neşrediyo. 
ruz: 

iıe Çaldarisin bir daha iktidar 
mevkiine gelemiyec;?ğİni yazmak· 
tadır. 

Yeni Sıvas valisi 
Ankara, 14 - Si1 as valiliğine 

Kütahya valisi Hazım tayin edil
mİ§tİr. . ..... 

ine bolu 
faciası 

Vapur neden 
battı? 

Baldvln de reyini attı Bütün tahkikatlara 
Londra: 14 (A.~.)-Seçim bürola- rağmen hala 

rı sabah saat 7 de ışe başlamış ve ak -
şam 21 de kapanmışlardır. anlaşılamadı 

A llü~um_~t ~erkezinde tam bir SÜ - MÜ rette bat kapta-
kun surmu:;;tu~.. . . nı kaptan mürette-

Kayıth seçıcıler mıktan hıç hır • • 
7.aman bu kadar mühim hadde Yarma batı ıttıhamda 
mı tır. Bu seferki 31 milyon 350 bin. devam ediyor 
cıir. . . istikbal vapurunun 

B.Baldvın ılk oyunu ,·erenler ara - kaptanı hadiseyi 
.sındadır. Halk bu esnada muhafaza • ) t 
kflr parti i liderini alkışlamıştır. an 8 ıyor 

(Devamı .f ncüdr.) (Yazısı 4 üncüde) 

Dil devriminde, çok değerli 
bir buluş ortaya kondu · · 

t. 

~kn : ı Ş<?kn: t 
Tiirk dili t<'tk:r. t <'lllİJrti. dili· bro~ürde Cllne§ - dU teorili adı verl

mizirı etimoloji. morfoloji ı:c fonetik l en prk !JCni ı·c yüksek bir buluş or .. 
bakwmıdarı rımul analiz edilectğini taya konulm.Nştur; Dil Tetkik Cemi .. 
nnlnlmı bir bro~ih- lwzırlamı~lır. /Ju 1 ~ .( dcnamı 6 neıda). 



2 HABER - '.AJCşam postası . , 

Siijaso.: 
Mısırda karışıklıklar, 

sebepleri ve 
muhtemel akisleri 

ıtalyan - Habeş harbi 
' 

' 
Habet - ltalyan ilıtiWmm ilk per· 

.. i kapandığı bir 11rada Akdeniz hav
_,mın en mühim ibir yerinde, İngiliz 
imparatorluğ\irıun ıeçit noktalanndan 
llirinde kanlı vM<alar olmaktadır. Mmrm 
_..kezi Kahire ile buyük ıehirlerinden 
Taatada lqiltere alqlüne nümayiıler 
yapılmua çok pyani dikkattrr. Bu va· 
kalar bbe ai'tlk 7abuz bir Habeı -
tı.Jyu ihtiWı ~~ımda bulunmaktan 
çotl vak bUlunchıpmuzu ıöıterdiii 
ıilti Mıtn' - lnıilten, ln,.iltere - J. 
talya münasebetlerinin de ciddi tehlike
ler ıesirdifini itant etme!:•:-Jir. 

Askerlik muharririınlzin görüşlerı 
ve en SOD gelen telgraflar 

· halyanlarıit .wtife · ı :::ı . .lf~~~. 
bafkanlarm birihirlerini ~ekememelerin· 
den ve bil!:ıaısa hakiki milli ıuurun 
heni.iz teaekkül edememesinden 
iıtiE-.de ederek Habeıiıtanda he.zı mü
him ıüel (ukeri) ve ıiyaıal (ıiyaıi) 
munffakiyetler kaydettildqi bir za• 
ımt.Qda Mmr durumunun kanıma11 çok 
ehemmiyetlidir Te mühim neticeltt" do-

iuracakhr. 
Bunları sıraaile izaha çahplım: 

ıl< ... . 

Mmr etli dört senedenberi lneiltere· 
•İ• itıali altında bulunmaktadır. 

Mısrr it1alden evvelden lngilterenin 
daima alakadar olduiu bir kıt'a olmuş· 
tur. Yüz kırk sene evvel Napoleon Mı
arra çıktılı asman lngiltere onu hayli 
hrrpalamıt Frannz cbıaamasmı Abukır 
da hüyük bir mağlubiyete uğratmıtb· 

Daha tonrılan n bilhaıaa Kınm mu· 
he.rebesinden tonn. lagiltere M11ır İt· 
leri ile daima alikasanı muhafaza etmİf 
ve lord Palnıer1ton Fransızlar tarafın· 
dan SÜTt!Jf kanalının -salmaaına ıiddct· 
le itiraz ettiği halde muvaffak olama
mt§tı. . 

Süveyı kanah açıldıktan ve dünyanın 
ve . bilhıLua lngili.z m.arator]uğunun 
en mÜhiın · münakale yollanndan biri 
oldu\,•.an JQnra tnıiltettnin. Mmra ali
:,;.qt bir kat daha artmııta. 1879 da 
~ hSll(~ ~ J.u~ 'Ye Wlhu .. .ffl• 
di~ Jln..wiı p,aıanın İ•rafından ve parıl· 
ı :zhjındln iıtilacle eClen Disraeli, Hi· 
<livden bet .milyon lnıiliz lira1tna Sil· 
v~yt kanalı ıirketinin yüzde 44 üne t .. 
k.WU eda biı1t senetlerini almıfhr. 

Bu kadara ela klfi delildi. M111r im
mm JDiitıakU oİmakla beraber O•manh 
inıparatorlujunun haktmi1eti altmday .. 
dı ve 5iYeJI kanalı hefhanıi bir tur· 
ruu mana• bulunuyordu. Buna bir ça· 
rehul~ ana vatanı imparatotlutun 
• pqin ilkatine Hi••latana ı.ilayan 
fM;M!Dan tehtikecl• maıun bulundur· 
mak- ve Msama l11al edilrneıi lbmub. 
J~t Mıınrda cere:ran eden kanıdc· 

Jıldaf Jqllt.,..bı imdadına yetitti. Ara 
l>i ...- " tanfmlamun u7anclmhiı 
mdn c....,.... n.tM:.•İa .. ltkend.riJ"tde 
kub bir takma Yakalar aAbur etmeıl 
\D:erine lqiltere tebutını ve ecne&ileri 
himaye etlnek için kara:ra aabr çıkardı 

Arabi pqa majlup oldu. F a~t Mısır 
milUJ'etperv•lif i lioimuı mücadele •ı 
lam1fh. 

$ •• 

Umumi savaıtan sonra idi. Her taraf-
. ta Vilssn:.ın prenılpleri neticeıi olarak 

bir m1lliyetperverlik hava11 eıiyordu. 
Htl'kes ıibi · M11ırblar da iı tikUllerine 
ıaltip::olmak iıtiJor1-rdı. Ukin hürriye• 
tini almak lhımdı. Onun verildiiini fİnt 
diye kadar •öriilıniı miydi?. 

Sa'ad Zaglul paJ&nm baıkanlığı ve 
idıuen altında ~urulan (Vafıd) fırkası 
bu hürriyeti açıkta İJttdi. Vtrilmeyin
ce de 'ft111mle luyunef koptu. 

Bü:ıun w..U.. Mıflra ıönderiltn 

lo~a MUn .... tahkikat komiıyoma M111ra ı 
m~an.• tartı.. ~Umde ietilclll vtr
~li kabul etti. Pakat b.mı.r hiçllir 
z~ ne M111rhlan nı ff fHI. iltrl 
ır~ ıöatırdilderinl zanntdtn 1n
gili•leri tatnı.ln etti. 

Doiu Afrikadan ~ den hAber· 
lerde rerelr Habeti~r, r•rebe f. 
talyanlar, bir takı en muvaff akiyet . 
ler kazanmıı oldukla:-mı iddia et· 
mektedirler. Bunun .~in hakiki va• 
ziyet belli delildir, 

Maka ile 
cephesi 

Adiıababadan ıe: tn haberler .! 
röre, bir Habet k,.:u Makallenir. 
ı imalinde bir bukın neticetinde 
bir ltalyan levazın1 ıt<'lunu ele ge · 
çirmiıler, yüzden fa~la tüfek ve· 
ıair birçok harp leva:..ımı alarak 
geri çekilınitlerdj,, lt.lyanlarm 
verdikleri tebliğde !le vaziyet bat
ka türlü anlatılma!tbdu. Bu teb 
liğe ıöre, bu mıntslcc}da Habeıl~ 
bir ltalya kervıLnma hücum etmek 
iıtemitlerse de püskürtülmütler · 
dir. 

Diğer taraftan R ~yterin ıima\ 
İtalyan orduları y1n·ndaki aytan 
800 metre irtifada k~in olup ufak 
Haliet kuvvetleriyle birkaç gün 
mütemadiyen yapı !'ln çete harple· 
rinden ıonra ıeçeıı ~ece İtalyan 
yerli aıker taburla"J tuafından iş
gal edilen Azhi m4.ı.,~rebelerinde 
yalnız bir İtalyan k~andaniyle 
iki yerli aıkerin öld•.iiünü ve bi.· 
yerli aıkerin de ye.nalandıiını bil · 
dirmektedir. 

Bu haber de biru. mübalağah 
ıör}in~c'-tec\ir. '" ~ 

Röyter ajanaının Adiaa~ba ay. 
tarının' bildirdiline p,öre, & Ha1>eı 
hükGmeti tarafınd:oın neırediletı 
bir tebliğde• İtalyan aıkerleri ta.• 

-- ·- --·---------- -
madı. Muıolini birkaç a:r evnl Hü.ıiı
tanı, dünyayı lnıiltereyi uyandırdı. 

lnıiltet'e uyandıft nıMJı ıösleri fal 
lifi ıibi açıldı. Yalnız Hindistan yolu 
cleiil, Sün11le beraber Sudan HalMti•
lan yani Nil ve membalan tehlikede idi. 
Acil çareler lbımdı. 

"' .. 
Ara arra harekte ıeçen Mmr milliyet

perverleri deHahet- ltalya ihtillh ilze 
rine bi mel•• aldılar. Mademki lnıilte
renin bize ihtiyacı vardJ1', mze -. ··
itlerde bulunma11, hüniyetimisi lnımen 
olıun TemM•İ lbımdır dediler ve \ek-
lediler. 

Cevap gecikmedi. Mısıra otuz bin 
aıker yıidıktan, tıkenderiye limanma 
ve yalunlarma 'ltUyülc bir donanma ıön
derdikten sonra İngiltere cevabını verdi 

Geçen gün Londra belediye başkanı
nın verdiil ziyafetle 1ngiliz dış bakanı 
Sir Samuel Hoare Mısırla ancak müna· 
ıip bir zamanda konufalacağını bildirdi. 

F1rıat ıesmiıti. Bunu İtalyanlar da, 
MMmrlılar da kaçırmıılardı. 

• 1) • 

Buıün şahit olduğumuz vakalar iıte 
lngilterenin Mısıra hiçbir vaitte bulun
mamasından ileri gelmekte, derin akis
ler uyandıracak mahiyettedir. Ve her 
halde tnıiltere - l tıln müna1ebatı bir 
kat daıı. fenal•!•e&kbr. 

Daha timdiden lnıiltere açıktan ,açığa 
l tal yayı bu kan~ıklıkları körüklemekle 
ittiham etmekte ve icabında !lddetle 
hıareket edec:eğini ıöylemektdir. 

Mı~ırdaki durutn dün lngiltrede ya· 
pılan intihapta müe11ir /olmuı muhafa
karlarırı niıbi ıalibiyetnni kolaylaıtır-

1923 dt M111r orduıu 1trdarı Leo 
Sta~'"' bir M11rrlı ~act.n katli ün~ 
rine tttktlltı •INW• kanunu muvakka· mııtır. 
tM tatbikttn bldmlcb. Sudan, Mıtır ı Şimdi iktidarda olan kabinenin gale
idareıindett alıaarü clolru.,. dopuya beıi f neiliz menfaatlerinin ıiddetle mü
lnailiz idaresine Mtl• 5Qyeyt kanalmm daEaa edilecefinln !tir delilidir ve yakın· 
müdataaımı da tnıiltere deruhte etti. J da da bunun bir defil daha birçok tcza· 
Ni1in ıneırlbaiVı, :aenıin pamuk tarla· . hürlerini cörocefiz. 
ı.iıııııı Mftolİ olan Sudan, Süveyı b· Dünyada ~• bilhaua Akdenizdeki ba· 
nıdı tm11'1ltt. idi. Artık rahat uyuna- rıı yalnız muahedelerin emniyett altın· 
bilii4fi, Mı11Thlar ,.alnıı; baılanna ne da, Milletler Cemiyetinin defi1 htnz da 
yepa\nlrlerdi? Dünyada rahat uyumak teaadünerin elindedir. 
müyesıer ol1i~ mu \ttç? •• Nitekim de ol- · · Raif S. Meto · 

rafından dabeı ka rt:l'larma hatt ı'.! 
manaıtır rahibelerin(; kartı ağr:

ıayri ahlaki harekdle:r yaptıkları· 
na dair ittihamlar va •dır. Bu ha 
reketler ıimal ceph !:indeki kadın 
ahaliye de yapılmıt ve bunlar çöle 
doğru kaçmaktadırl.u. Erkekler 
kadınlarım müdaf u edememekte
dirler. 

Bu hal bilhassa ~Jc!umda, Adua 
da, Adigratta, Abhakı rina' da ce
reyan etmittir. Say~ej;'ldiğine söre, 
kaçan kadınlar gece gündüz Ha· 
bet hatlarında kendH~rine bir mel 
ce bulmak için çölrle- yürümekte
dirler. Habet hatlarında bunlarru 
vaziyetlerine çare l::ulmak için 
tedbirler alınmqtır. 

Bu ha berin ne d.!receye kadaı
dofru olduğu keıtiril~mez. 

• • Cephe ger ısı 
Eski muhar;pıer 

Roma, 14 ( A.A \ - Doğu At 
rikasma gitmek Üzf": e, büyük harp 
le malul olan e~ki muhariplerder 
mürekkep özel bir l'..: jyon tefkil e 
dilmiıtir. 

Bu lejyon dün, !<rçok yükseK 
şahsiyetler hazır butunduğu hal . 
de, talim L>ölgesine hareket etmiş . 
tir. 

Parti .sekreteri leh onu teftiş et · 
mit ve eski niuharipıer meçhpl as
kerin mezarı ile V enedik sarayı (>, 

nünde bir geç.it rem-ıi yapmııla\ ~ 
dır. ~ 

Haba, hUkOmell harbin ~-~ 
baflamadıjı nı b!ldSrlJ•!~ 
L~ndru, 13 - H-ıbq hü~~ 

ulusJar kurumuna rr :>: derdıg~ . ...ıf 
nota ile medeniyet getirmek ilP' 

Habetistana airdik~eri ni iddil ~ 
den İtalyanların si v~l hallca 
bilhassa kc..dınlarla G<Jcuklara ~ 
tı yaptıkları mezal:mi protesto fi 
miş, İtalyan zaferlerine daır 
rilen haberlerin lta:}'a~ prop'6~ 
daıı olduğunu, Habeşistand• ~ 
nüz ası l harbin ba ftı•.>nadığıııı 

dirmiştir. . 
Habef lmpa .. atoru muk~v•-" 

edemlyecekmlf ,; 
Roma, 14 (A . .li..) - Doğll İ 

Menelljfn hazinesi rikaaı cephelerinde!c• durulll" bil 
Adisabliba, 14 (AA.) - Hazi- zeleyen İtalyan gazt:ieleri, ti• Lı 

ı G'ıJV' 
ne ile mparator Mcnelikin hazi• imparatorunun Ha.-ı-o.ı ve . 1_.il' 
nesi geçen gece mt\\iıiı olmıyaıı cephelerindeki yahut öz ff.a~ 
bi~ nokfaya, ' belki 'de Ankôber tandaki balyan ile<leyiıi~e ro" 

·bölgesinin ,bir ·maiaraıına nakle- vemete batlıLdığı tik~irde bO ~ 
dilmittir. Bu naklhı ıebepleri ma . kavemetin ıimdide11 brıhnıyJ. 'lf' 
IWrı değildir. _kum olduğunu söy"iemekte~ 

Makalle civarın~a ve Akıum İ· 
le Aduanm cenubunda yapılmak· 
ta olan temizleme hareketi pus1ı 
kurmuf olan düıınan gruplarmı 
yerlerinden çıkarmak içindir. Bu 
hareket, ayni zamcmda ileri hare! 

keline hiç bir sürprize maruz kal· JI l.ısır -'akı• ,· '-tı·ıaAl hu··ıu••ıı 
madan devam edehi!mek için de ıv.1. ~ u~ n 
lazımdır. Habeı kıtaatının Ma • 1 J J 
kallecenubundaAmbaalagi'deta 1 şiuuetile Jevam edıcyof 
hattüde vakit buluo bulamıyacak· U j 

ları meaeleıi, İta\yın . ileri har~ Nahas paşanın bulunduğu bir mltlgdl 
ketinin çabukluğuna bağlıdır. Ha- Inglltere ile teQrlkl mesai etmemelı 
bet mukavemetinin \lr&da değil .,, 
daha cenupta ve Di!is? bölgesinde kararı Verildi 
inkipf etmesi müınkündür. Bu ıe• in, gilizler bu ı•htı•ıa• ide ya banal'. 
kil, Htbfatlerft. Harrwdald kıtaat• 
lairtibattdiıihuW.n•m:v.~t~~~·f· •. , .~parh1c:r"' ı ~t:Liyoı-lar .. ... l~ 
Buna binaen, Habeı§ krtaatınm ôf" Mnırdaki hadiıeler bütün öne· tedirler. Bu asabiyet, Kahire _J 
Desai, ye rüc'atı de.-pİf edil~ekte · "' mile ~evam ediyor: kargaşalıklardan sonra, dün 
dir. imparatorun orduşu Dessie:t s,ooo talebe haddini bulmuştur. ., 
de toplanmaktadır. ~r Dün bet bin talebe Kahire ci· Ayni çevenlerin fikrine »-~.~ 

Bundan batka b:ı ·cepheden ge· fP' 
len haberler, ltaly~nların Desaie . varında toplanarak ihtilil için Mısırdaki galcyanm, İngiliz. dl' 

and içmiıler ve ondan ıonra hü- yan ilgileri üzerinde doğJ'\J~ 
ye dofru üçüncü ileri hareketleri kiimet merkezine doiru "yataıın doğruya tesiri vardır. Vef d ·-.-!1' 
için mütemadiyen haurlıklar ya~: \JY. 
tıklarını ve bu mıntakıda henüz e- · Mıaır, yaıaım hürriyet,, diye ba· sinin idare ettiği cereyan, ~· 

1 
• b f . b .

1 
ğırarak ve lnıiltere aleyhine tid- yıllardanberi Mısırda ınwcU_.ti' 

le ıeçiri emıyen a1a mün ent o • ,,-_ 
geleri zaptettiklerini bildirmekte· detli nümayi9ler yaparak ilerle - Fakat yetkili çevenlerin ltal1 '!!' 

meğe ba§lamı-tlardır. ne göre, dün bu cereyanın bit' ~ 
dir. ... Bakanlar kurulu, fakültelerin filnldni ifade eden hadisc!E:rı 1e~ Somali cephesi bir hafta tatilini emretmiŞtir. yanıann ateş üzerine yağ aol\11 

• 

Bu cepheden ıelen haberler de t500 halk kabilinden yaptıkları propıı~ • 
çok dikkate değerdir. lı.lyanlarP. Sopa ve ağaç dallarile müıal • dalaıın neticesidir. Ayni ~e\jtlı 
ıöre; Gorrahei ile orada bulunan lah olup Gizeden Kahire üzerine ler, Knhirede bulunan 50,000 ti 
kuyuların. İtalyanlar tarafından ilerlemekte bulunan 1500 kitilik yanın, Mısırdaki İngiliz aleY~ıJ~ 
•lınmaır, Habef mıi -:avemetiiıe ö. bir halk kitleıi polis kuvvetleri ta- lığına manen yardımı doknJl 
nemli bir darbe tetkil etmektedh· rafından durdurulurken şiddetli kanaatinded'ir. .. ır 
Su kamyonlariyle mi:cehhez hal· çarpışmalar olmUf bir İngiliz za - Havas Ajansı aytarımn Ô~~ 
yan kuvvetleri batıy.-. dojru ilerler• biti, mütecavizlerin üzerine ateş diğine göre, İngiliz hi.ikfünet!' \,ı 
ken, Gorrahei alın:"ılıdanberi su• ederek dört kitiyi öldürınüttür. di ltalyaya karşı daha mc.tıl1 
auıı: kalan Habet muhhripleri, su· İngiliz polislerinden bir çolu ya - siyasa takibine a7.metmiştlf· tel· 
suzluk ve erzak yolduğu .büyiii< ralanmıştır. Sir Eric Druınmond, Bat~ oi· 
toplanmalara mini tc-~kil ettiğin · Vefd partisinin 3madellk kararı siz istasyonu tarafından ~ra t ~ofı' 
den, ancak mev:ıii bir mukaveme" Vefd partisi lideri Naha.s Pa- lilc ln.giltere '{l.}eyhinc neşrı~~i~d 
göıterebilmektedirT~:. şanın bulunduğu bir mitinğde üç pılmasına ve i\lı:::ır \'e Filı5 ~) 

Yetkili çevenle·in düşündüğü- maddelik bir karar ıureti kabul o- lngiltereye karşı propag:ı~·ı.11' 
ne göre, ltalyanla!" I" il~rleyişi lunmuıtur: deYam edilme ine, İngiliz }lı.1 oıııı1 
Harrara kadar kola:;hkla devam 1 - ln.gilizlerle katiyen bera- metinin daha uzun müddet t~ ii?' 
edecektir. Fakat b•ı ı.oktada Ha. her çalıımamak, ınül edemiyeccğini bildinı~e~e tt' 
beılor, Adiıababa. ~ .';ibuti demir· 2 - Nesim Paşa kabinesinin re, Roma hükumeti nezdın. 9ı~· 
yo!unu korumak için ~Jlerinden geı uluaal bir vazife almak ü~ere isti- şebbüste bulunmak için cıtıır 
diği kadar nıuk•verr.et edecekler: fa etmesi, caktır. gfl 
ve Somali ile Eritr~ deki ltalya~\ 3 - lngilizlerle teıriki mesai Ayni çevenlerin fikrine ,~ '. 
ordul•rının birle1me!r.rine mani edecek herhanii kab:neye bütün Akdeniz meselesi hakkın~a iıl 
olmak içla bütün g'lyretlerini sıu. milletin boykot e:tmeıi. pılan göıiiBmelerin neticcsı, htt\ · 
Fedeceklerdir. Hldlsed• yagancı parm•I• Mısırdaki galeyanın menşei~ 

Diler taraftan O~aden cephtp . Londra çevenleri, Mısırdaki ha kmdu yapılacak gerçinin ,.e 
ıinde kumandan De\\:\ Kenya hu di$elerde yaba!lcı ~li olduğu kana- sonuçlara bağlı dır.,, 
dudundaki Dolodıın halyan So · atindedir. "' "' "' 1dıif 
maliıine ıirmeğe ve cenupta.ki 1· Havaı ajanımm londradan Kllhire, 14 (A.A) - Safi• life 
talyan orduıunu Ç'!••t•mefe _çı.1ı s' verdiği bir telgraf aynen föyle di- na ıöre Vef d p'rtisi_n·ofl ns0~; 1 ..,.u•· iİ 
maktadır. ~ ' .· yor: le ıeçiti Londranuı ._,~ sı, fllel 

Eğer bu haber .~ · ?;ru i.~C: ft~' 1 "Siyasnl ÇC\"cnler, ttnH'anl?rm ği §t irmiyecek ve L'>ı,c;ra det~ 
yanlar için ciddi bi.· tehlike ola l[ l\Iısırdald f:ı.al iyetinc karşı, git - pa;ayı tutma}<la de"t ~.ın e 
bilir. ' · · tikce ~rtan bir asabiyet göstermek tir. 
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~~: 
l\loskof Kralının 

• •• •• • gozune gıren. 

parmaklar! 
ter 
8~c. medreıeler, bunca camii 
'a·· .. ca köy hocaları ... 

bi .. Ulun bunlara rağmen, din gi-
ti~:~~e çok çahJılmq bir fik· 
etlifi ;ıuye ne kadar aathi nüfuz 
!ıı.. 111 &rkadaılar arasında konu 
'".JOrduk. .. 

M· . . 
~-~dt!_'&l olarak, bir kere daha 

lrnı fU hatıramı anlattım: 
• ş <\. 

t>0 irud d .. · ı '-- ~ ogruya zıraat e ya-
'ÇobanJıkla uğrqan köylülere 
"-t 1'n uyanık olmuı icabeden 
~ •rctlarJa birlikte Anadoluda 
~~t ediyorduk. Bunlar, ka • 
Siıı, ~rla ıık temaıları olduğu i
~d 1111°'=ten &örgülü ve haddiza· 
· ' Zeki adamlardı da ••• · 

- Allah kim? • diye ıorduk. 
-Aı· ı. 

-AI· ki ' ı m • 
....., Muhammed Peygamber. 
~~ Muhammed l;'eygamber 

- Sultan Mahmut. 
- ok' ? ım. 

tliıı-:' lateraen timdi şöyle~ ıana 
toıı~ 11.~tır ... iki çamurlu parmak, 

tını çıkarır. _, 
........ 

• • • 
a...ı ~brcnun ha ıon sözden mak
~tre1 
' o zaman anlıyamamııtım. 
' rün münakaıa ettiğimiz bir 

d'trrn bunu ketfetti. Dedi ki: 'Bit hikaye vardır. Söz<le 
~ Mahmut, bir gün, haı baq
~". ~l<'~k dikiyormuı. Jki eli 

cc ıçındeymıf. 

di ı ~ Moakof. kralmrn elçisi gel-
• .. de • ı ıc bUf er, 
-.8 1 ' d . "J.f uraya a m. • emıı .. 

il~ k errı çiçek dikip hem de elçi 
t"' ~?butırıağa baılamıı. Elçi, Ça
~ takım taıkın arzuları oldu-

Ekmek işi 
~-~itaat bakanlığ. 

.\letlll.eye çalışıyor 
~ ~i.,._ nlcaradan bilJ.r~ Jdiğine göre 
• f111d t ha.kanlığı e!<mek iti etra . 

' ~ :~ttnırıiyetli k.ıl'arlar vermek 
tj )\ e ır, Bu busuj"" ilk tetkikle· 

ih~~k İçin topıaı.an komisyon 
il Çafıtnıalannı t.•itirmiıtir. 

11\~k ~~•nlık, huğda.~ faya.tiyle ek
lt" .1>'atı arasında '1Er, yer görü• 
b llıabeı.· ı· ~tıd ız ıkleri :-c.aldıracaktır. 

t~e~~ ~a.ıka birçok tehirlerde 
~ erın fazla rucilbetli ve bo· 

Stlo.ıa. t~h·n 1 meıe:el~ri de gözden 
ltıektedir. 

l( --~ 
1\ Uduz vak'aları 

' ltı"~duı va.k'alarmın çoğalma -
b~ iat 111 önlenm~si için, yeniden 
~ r er)e .. . 
t~. • llgraıan daıreye emir 

t' ''~ lftırn. Belediye her zaman ha ,. 'k·· 
'~d, 0

Pekleri öldürmektedir. Bu 

ğunu ve bizden yeni topraklar İ•· 
tediğini ıöyleyince, Sultan Mah -
mut hiddetle parmaklarmı uzat • 
mtt. 

"- Çarına ıit ıöyle •.. Gözleri· 
ni oyarım! • diye haykırmıı. 

"Elçi, Moskovaya dönmüf. Bir 
de balum1 ki, herkeı, teliı ve ma· 
tem içinde .... 

"- Ne oldu? Ne var? - diye 
sormuı. 

"- Bundan iki ay evvel, yani 
siz henüz latanbuldayken, birden 
bire iki çamurlu parmak Çar efen 
dimizin kartıımda belirdi. Gözle
rini oydu!. 

"Elçi, bunların Sultan Mahmu 
da ait olduğunu anlamı9 ... 

Demek ki, katırcılar, ıehirlerle 
temasları unuında, kimbilir han 
gi han odumda, bu hikayeyi din
lemiıler. Ve bu masal, yük.ek bir 
din bilgisi olarak zihinlerinde yer 
etmif ... 

itte, bunca medreıelere, ca • 
miler, eıki devirlerin köy hocaıı 
teıkili.tma rağmen, öyle aanmm 
ki, köy nüfmunun yüzde dokaanı 
din telkin.atı noktasından buna ya 
km bir ıeviyededir. Ve köy nüfu
su da milletin yüzde dok.anıdır. 

"Halk tabakalarına bir fikrin 
nüfuzu ne ıüç!,, diye dilfündük .. 

Ve dütüncemize töyle devam 
ettik: 

-Köye nüfuza mecbur olan 
timdiki münevver neılin önünde 
ne yaman, ne mütkül bir dava du
ruyor.. Ne dev gibi tetkilit, ne 
ıaraılmaz azim, ne derin bilgi, 
bilhassa ne yılmaz aabır ister bu 
iı ! ... 

(Vl·"O\ 

Ankarada yeni 
bir atelye 

Telefon Aletler. 
yapacak ve tamı 

edecek 
Bayındırlık Bakanlığı Pocta 

ve Telgraf endüstrİ•i hakkında 

ehemmiy~li kararlar vermittir. 
Ankarada kuru pil yapan, Telefon 

ve Telgraf aletleri imal ve tamir 

edecek büyük bir atelye açılacak" 
tır. Bu maksatla Eakişehirdeki 

Simens aosyetesinin bazı alet ve 
tesisatı satın almacaktır. 

--o---

MUstahslle tohumluk 
buğday dağıtılıyor 

Bu yıl yurdun bazı yerlernide 

kuraklık olduğundan ve müstahsil 
ekseriya tohumluğunu dahi elde 

edemediğinden hükumet müstah • 
aile bir milyon liralık tohumluk 
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Demırvoııarında 

Talebeye Istanbul Kız Lisesinde 
ucuzluk bir /ıırsız türemiş! 

Bayındırlık bakanlığı • 
· talebeye kolaylık Meçhul bır el taleben in 

p~ralarını çalıyor göstermeğe çalışıyor 
Bayındırlık Bakanlığı Devlet 

Öğrendiğimize göre ıon zaman yaba.nenin önündeki ukılara aa • demiryollarmda timdiye kadar 
larda lıtanbul kız lisesinde hır - mrılar. Talebe lc:imya tecrübeleri• halka, itÇi kafilelerine, gezginlere 
aızlık vak'alan görünmeğe bat - bitip de kimyahaneden çıktıkları 

yepılan tenzilata ilave olarak mem 
lamıtlrr. Bilinmeyen ve tahmin e-1 zaman bir panik baılamı,trr. Bir leket maarifinin yükselmesi ve en 
dilemiyen bir el talebenin çanta· 1 çok talebenin ceplerinde bulunan 

uzak meaafelerden de olsa çocuk-
larını manto ve paltolarının cep • paralan yerinde olmadıiı gibi bir lann mektebe gidip gelebilmesi 
terini taramakta, az veya rok ne t ı be · o-iin elbı· ...... alaca" için, yalnız talebeye mahsua ol· 7 a e nın ° •- .v gı on 
kadar para vana r•lmaktadır. ·· ı· • b' talebenı·n ayakk b mak üzere, bir tenzilatlı tarife r- uç ırası.,..,. ır a r 

Söylendig"ine göre •imdiye ka- l ·· 1. d'g"'e t l L_ hazırlamııtır. 7 parası o an uç ırası, l r a e11e· 
dar pek de büyük vak'alar göster- J • ıı· •-- - ) 1 Memlekette mektep azlığı ve erın e ı Auruftan ap.gı o an yo 
miyen bu hınızhk üzerinde mek- l L - 1 1 d .. .. herke.ain okuma ihtiyacını gözö • para annm menaret e ça m ıgı ıo 
tep idaresi, evvelki gun·· bir ""Ok ta- ··ı nünde tutan Bakanlık bu tarifeyi ~ ru müttür. 
}ebenin külliyetli miktarda parala 

§İmdiye kadar hiç bir hatta yapıl· l 1 Her mektepte ufak tefek hır· rmm ça ınmaai e neticelenen va -
mamıt tenzilatla vüeude getirmit- ıızlık vak'alan aörülmii.. ıeyler ... ziyet üzerine, eaaslı surette met • • -s-
tir. Tarife yalnız Erzunnn hattı den olmakla beraber bu kadar bii· gul olmak mecburiyetini duymuı-
hariç yeni ve eaki Devlet demir - yük mikyaıta olanı timdiye kadar 
yolları tebekesine dahil bütün hat tur.E lk" "l d ak" go··ru··ımiMI -y deg"ı'ldı'. Bu ı'ı etra-vve ı gün ög e en sonr ı .,. r-
larda bir kilometreden 70 kilomet k h d l b fmda ehemmıy' etlı' tahki':a .. * • oU'· ·ı.. derste imya aneye gi en ta e e· K ~ • 

reye kadar cari olacaktır. 1 1 1 1 k. tı'lmı'ttı'r. er manto arını ve pa to armı ım 
Tenzilattan istifade için talebe -------------------------

aylık karneler alacaktır. Aylık kar 
nelerin fiyatı kilometre he.aabile· 
dir. ikinci mevki ücreti aylık 750 
kuruta ve üçüncü mevki ücreti 
100 laİruttan 500 kuruşa kadar • 
drr. 

Bakanlık tarifenin 936 yıh ba
tından itibaren tatbikine karar 
vermit olmakla beraber bu tarife
nin mevcut vaziyete nazaran da
ha ucuz d~tüğü münasebetlerde 
talebenin istifadesi için önümüz
deki ay baımdan itibaren tatbiki· 
nı muv•rı1' ~··•.nuftür. Devlet de-
miryollan bu münasebetle talebe
ye taalluk eden bütün tarifeleri 
)i.ğvetmekted ir. 

--o--

v ali dl yor kl.;ı. 
Vali ve belediye reisi Bay Mu

hittin Oatündağ dün Haliç ıirketi 
ve kuduz vak'aları hakkında şun
ları söylemiıtir: 

"Haliç aosyeteıi belediyeye res
men müracaat edip şirketin faali
yetini tatil edeceğini bildirmiıtir. 
Bununla beraber ıirket iıini bıra
kırsa belediye, umumi hizmetler
den olan Haliçteki ıeyrüıefer iıi
ni temin edecektir. 

-o-

Numan Rllat iyileşti 
Dıt itleri Bakanlığı genel ıekre· 

teri Bay Numan Rifat iyileşmi§ -
tir. Bu akfam Anka.raya gidecek
tir. 

-o--

inhisar, şarap 
mahzeni yaptırıyoı 

lnhiıarlar idaresi Tekirdağın
da tarap fabrikaaı yanmda yeni 
bir "Şarap mahzeni,, kurmağa ka· ı 
rar vermittir. Hazırlıkları yapıl • 
makta ola.n bu mahzen kırk bet 
bin liraya çıkacaktır. Şarap mah
zeni son zamanlarda taammüm e
den yeni bir tekilde yapılacaktır. 

Dii!•Li.ITll 
Otomobil çarptı 

Köprü üzerinden arkuında san 
dıkla geçen Nazıma toför Mu.ta· 
fanın 2462 nmnaralı otomobili 
çarpmıf, sağ ayağmdan yarala • 
mqtrr. 
Hırsız kadın 

Sabiha admda bir kadın F e • 
nerde Salma.tomrukta Avcı bey 
mahalleainde Lutfiyenin evine gir 
mİ'§, etya çalarken yakalanmıt • 
br. 

Kavga ettiler 
Gala tada Kal af at yerinde ta· 

pa f abrikasmda amele Agob ile 

Mehmet kavga etmiılerdir. Meh

met, Agobu döğmüf, gözünden 
yaralamıştır. 

Odun keserken 
Kasımpatada odun deposun -

da bekçi Şerif oğlu Cafer odun 

keserken aol elini makineye kap
tırnuı, baıparmağı keıilmittir. 

Yangın 
Beyoğlunda Melik aokağında 

tornacı Kirkorun evinden baca 

tutufmak ıuretile yangm çıkmrı, 

sirayet etmeden aöndürülmüttür. 
Sandal devrildi 

Sarıyerli lımail ıandalı ile A
kıntıburnundan geçerken sandal 

akıntıya kapılarak devrilmif, lı • 
mail denize dütmüttür. lamail ----=--· etraftan yeti!enler tarafından kur 
tarılmıtlır. 

Dolandırılmış 
Beyoğlunda Hocaali mahalle

sinde oturan Ahmet, hir buçuk ıe

ne evvel kömürcü Mustafa tara • 

fından 194 lirasının dolandırıldı· 
ğını iddia etmittir. Mustafa hak· 
kında tahkikata başlanmı§trr. 

Sulu 
petrol! 
Şehrin bir çok 

yerlerinde balkın 
şlkAyetlne sebep 

oluyor 
Son 7.Amanlnrda şehrimizde sat? • 

'an petro11ann ~oğunun suyla karışık 
olduı:;u b ... .... 1.l. • • cdir. Bunun buradn 
böyle olduğu gibi bütün memlekettt' 
de böyle olmMt ihtimali mtTcdttor. 

Elektrlffn taammüm etm~lne riıi'
men aydınlatma ,-Mtıası olarak pet
ro~ kullananlar zannedildiğinden ~ok 
fazla dır. Bunların he)J8i son ıaman
Jarda mesela llmbaya koydukları pet 
rotun bir müddet yandıktan sonra l~m 
banın içinde kalan mayiln artık yan • 
madan durduğunu görmektedirler. 
İstanbul bakkallan hergün böyle ~İ· 

kayetler dinliyorlar. 
Memleketimizde petrol dört büyü~ 

kumpanya tarafından satılmakta.dır. 

Petrola su kan~tnma işinin bu büyük 
ve arsıulusal kumpanyalar tarafuulan 
yapılmasına ihtimal verUmiyor. Yirmi 
k11ruşluk petrola hiç kıymeti olmryan 
suyu karıştırmak açık gözlülüfiinii, 
ternatı yapan diğer kü~Uk mutavu -
sıtlarrn gösterdikleri an1a~1makta -
dır. 

Fakat netice itibarile ba halden ~t 
rol kollanan fa.kir halk faılasile mu -
tazarnr oluyor. Söylendiğine gire 
petrolların içindeki bu su ni8btti dört 
tc bire kad~r sıkmaktadır. 

Cihangirin 
kanalizasyonu 

EVYelce yangın yeri iken tim· 
di lstanbulun en büyük binalarile 
süslenmiş çok güzel bir yeri olan 
Cihangirin kanalizuyommun so • 
nu olan Fmdrklı ve Tophane ka • 
nalizuyonu, Tophanede Deniz yol 
ları idaresine sapan caddenin k6-
teıine kadar gelmi1tir. Kanalizaı 
yon buradan denize götürülecek
tir. ~i'-' ~nu da itaret etmek iı • 

'c,,k ~ıı kimseler merhamet ve 
t\t hi.Je . . . . k 

'l k.. rının teaınne apıla· 

buğday dağıtmağa karar vermit- , ... ___________ lml! _______________________ !!!ll!lllm-• 

ti. Ziraat bankuı buğdayları her (' ş E H R •ı N D E ~ D L E 1' 1. l . , ~i C)ı:~~klerinöldürülmesine ma -
'~... --.cta verı'I h. • k'· .. · L ''•d, ' en ze ın opegın 
'l\t· 1\ alnı·'-_.._d U .. h 
~ ''ilk CJ.Aq, ır. mumı ıı -
'~l'tl adar eden bu mücadeleye 
)'~d bl&ni olnıası d w•ı b.l"k' •rnc 

1 
egı , ı a ıs 

l\lld 
1 0 ınaıi gerektir. 

ti... 111: •a.k'al h' · · d" ~d arma, §e ır ıçın-
.) ~ •d·ı e kenıar semtlerde tesa· 
lltl. ı tnekted' B d -
' "-ı kap ır. u a koyler • 

· · eklerin ~hre inmeleri -

tarafta dağıtmaia bqla.mıtlır. Ay ..K ~ 
ni zamanda gene kuraklık sebebi- ._. _________________ ,.. ________ 'n9 ___ _.., ... ·-·----ıııiıiıı--rl 

le geçen yıllar köylüye dağıtılan 

tohumlukların ödenmesi de bu ytl 
istenmemiştir. 

-o-

Italya konsolosu 
ltalyan komolosu tekaüt edil

mittir. Dün vilayete ıelerek vali
ye vedi. et.mr,tir. 

Tramvay durak yerleri. 
1'ranıvay sosyetesinin yaptığı iyi işlerden biri de 

üstü kapalı durak yerleri yapmasıdır. Eminönündt, 
Karaköyde, Akaarayda, Beşiktaşta, Bebekte, üstü ka • 
palı durak yer1erf haJkın işine ~ok yaramaktadır. 

Yalnız bunlann sayısı ihtiyaca kAfl dt'ğildir. Me • 
se1a Fatih, Beya.lldda, Taksim, Sulta..ahmet, nsair bir 
çok yerlerde böyle Ustii kaı>nh <İurıtk yerleri ya.pı1ma.. 

"' halk için çok faydalı olacaktır. 
İkinci nokta da durak yerlerinde yapılan tlhnaekim 

si setlerdir. Şüphe yok ki bu da halkın sel!meti i$in çok 
faydalı bir şeydir. Yalnız bunların da sayısıazdır. Her 
istasyona hunlardan yapılmak lazımdır. Köprü iistti • 
nün İstanbul tarafındaki durak yerine ise knt'iY"Yen 
nkit sreçirmedtn hu ~t1erden hir tane yaptlmahdtt. 
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Çember sakalh adam, esen rüzgarlardan 
kısrak kokusu almış bir at . gibi burun 

deliklerini aça kapaya soluyordu 1 
'6•.;~n kıeımı•rm hul••••• j 

Yıllardanberi kadın hureti çe
lun Marki Ferrıandoga Yılanlı 
ln'fllırutırda bir l:adın tıdarlki 
dilşünülüyor. Marki ancak bu sa 
l/fde h.izmd eduektir. 

l Bafpapaı, maiyt!tindeki rahip 
ere ırdu: 

- Haydi! Niçin put eibi duru 
~rıwııu? Söyleaeni.te... Neredeıı 

dın tedarik edebiliriz? ... 
- Bu ıaatte mi, efendimiz? .. 

.\ktaın oldu ... Y arı,1 !.lUtünürüz ... 

Marki Fernando: 
- Yarma olmaz! \ .. rına olmaz~ 

~i. Yüreiime kor dütürdünüz ... 
rtık iyice aklıma 'ko, dum... Bu 

ltceyi mutlib bir kadmla geçir• 
llleliyim k\, kadırgalarda ve babu 
IUa Ayna:ozda yaı~dığım o kötü 
~oları unutayım ... Emin olun, 
L.. .ıec:.e bana tedar•k edeceiiniz 
~ın, heni, ıizin ebedi minnetta· 
~' cloıtunuz haHne ıetirecek-

8ir papu: 
- Bu aaatte pek milfkül... 
Bir dileri: 
:-;. Hattı imkinaız ... 
v~untw... ~~"'-----" 

- Rahibe!... O da benim vazİ· ı 
yetimde... Kim bilir ne kadaı· za
man atluız kalmıftır. .. Senelerini 
mahrumiyetiyle az:ı.p çeken ben· 
liklerimiz birleıecek.. Yarabbi ... 
Yarabbi. .. 

O, böyle aayıkla> ken, Sinot. 
Dimitriye, bqını aa1hyarak bakı 
yordu. 
Yanındaki bir papaaa eğildi: 
- Bu Dimitrl mzi mahvede -

cek ... Enikonu bunad.1. .. dec:li. Ne 
ahmak tef ... Zaten hata bizde ki 
kendiıinin buraya !irmetine mü· 
taade ettim. Çam devireceii beı· 
liydi ... Öyle ya: Bu herif, daha 

hibelerden birini, mP.naıtırdan gi~ 
lice çaldıracaiız... YÜzünil, gözü• 
nü bağlatacağız... Ru,.anın odala 
rından birine koyarağız... G&zle· 
rini açınca. nerede bulunduğunu 

farketmemeıi, ancak Marki Fer· 
nando ile karıılatmaıı lazımdır ... 
Sabahleyin Marki, Jon öpücükten 
aonra, rahibeye, ha Jtltıcı bir koku 
koldatrr ... Onu, biz~m adamları · 
mız gene sarıp ıarm"4~ar, yerine 
bırakırlar ... Muvaf1'< mı? ... 

F ernando, bq p•pum dizlerin\! 
atıldı. iki elini öptü: 

- Yapın bana fU iviliji... 
~af papaı, ince '>&l maldı zarif 

elleriyle, F ernando11ı. n kıvır kıvır 
yağlı taçlarını ok11.ıiı: 

- lıte, yapıyo':'U. .. Üzülme 
oilum ... Bu it muh~kkak olacak. .. 
Bu ıece, yemekten s~nra ıana tah· 
ıiı edilen odaya &İrince, orada bir 
rahibe bulacaksın ... 

( Deonmı var) 

zehirlerin cimini ~ trenemedi ... 
Göz t.afı zehiriyle paczehiri birbi · 
rine karıttınyor ... Emrnim, Rama · 
ramannı yanlıtlıkla ~t:r altı zinda
nına atılmaıma ve o J:. ün bir parça 
ıöz tqı zehirinin kaybolmuma 
da o aebebiyet vermittir .•. Ve iıte 
buıün bafmuza ne i4!er açıyor ... 

Bir rahip: Naıit - Ertuğı:ul Sadi 
- EYet, efendimi2! Bu arkada• S•lızadebtqı TURAN. '!"'~:iS-ln"".fa 

tımız tahammül edUemiyecek bir Bu gece Saat - -
hal aldı!... 20,80 da 

Fakat, Dimitri, aie~binde uya · SUnmlyen 
-- en.,..._ 1,..1n-.ı. ı.;u_ -·· ates 
madan devam ediycrdu: SORPJK MAHKEMEDE 

1 Yarından it:tbaren 

--MONTE KRiSTO 

Nezle .. 1

eerberler 
Mektebi 

birçok bUyOk 
hastalıkların 

anasıdır! 

Nezle, olunca b~ tehlikeleriı. 
önüne ıeçaı'k üzere 
yapacair.ıız ilk İf 

BiR KAŞE 

Grip in 
almak oımalıdıt'. 

• G R l P 1 N ıopk algınlığı~, 
---..iR•. r~-..M Pl'f• çok 

müe11irdir. 

Berberler '1'lektebi 93:) kursu açıla
rak lstanbulun sanat aleminde yük • 
sek liyakat ' 'e ihtisaslarile tanınmış 
Ustat muallimlerinden (İsmail Sonat, 

Ahmet SUkutt. Hamdi Birman, lhean, 
Villi, Cezmi, Mehmet Ragıp Sözer, 

· Ahmet) ten teşekkül eden mümtaz 
ve güzide bir muallim heyeti tarafın· 

dan tedrisata başlanmıştır.Gerek mes 
Jeğe yeni girecekler n gerek sanatin 
erkek ,.e kadın şubelerinde ihtisas 

kurslarır.a dernm etme?i istlyenler her 
gUn 4 ncU Vakıf Hanında Berberler 
cemf~·etine müraennt edebilirler. 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz 

işte size bir adres: 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erziıf 

lstınbul • Ycn lpostıınc lı:arşısıoda 

l'oto Nur ) aoında Letarct hant ada 

Ondüle l~lu 
Elektrikten korkan 

bayanlara miljde 
Hakiki buhar makinemiz geJ. 

mittir. Bayanlar buhar makinesi 
diye bir çok yerlerde aldanıyor· 
lar. Bunun için bir kerre Akıa· 
rayda • Millet caddeıinde Gü • 
leryüz Kadın berberi Ba} an Şe
kürenin ıalonunda hakik' buhar 
makineılni ,armeletf v~att 

- Çok leenüf ederim ki, ma· 
~latırnnızın cİYannda Türkler ça· 
dil' kurdu. Dıp.rdan ;ayet bir ka• 
t•lft lcaçırarak içeri get:raek dikkA· 

- Bir rahibe ge~irelim ... 

Kaptan: 
ve SES KRALl~:sı HAMiYET • 
Her taraf tramvay. Telefon: 22127 

G R 1 P 1 N bütün ajn, ıızı V'! ----------- -

sancılan derhlll lıeser. Fransız tiyat1'o$u 

'celbeder ... 
lorello: 
~ - Doğru... Geiirl.en çadırları 

il de ıiirdüın ! dedi. 
F ernando, ka,larmı çattı: 

1\1 - Bin dereden bin ıu ıetiriyor· 
d ııuı ... Sizin de Avnarozdakiler· 
•ıa fark k 
S

. mız yo ... 
•ıaoı: 

if ·""-: MarkiJi pcend~rmek hiç de :•ze ıelmez ... Bit s-aresine hak· 
IJız. .. dedi. 

d.,. '4ı •trada, rahip Dimitri ağzın· 
il k~rrdı: 

..... -: kaclmlar manubrındaiı bir 
-~ • .,. et• k 1 ırae ... 

._ N ., li . e .... 
dt~zırun aruındA doğrudan 
~..:a maanatıra men.aup olmı 
pı , nnl Torello. kaptanlar, 
d~nclo, hayretle Dimitriye dön· 

• 
i;:' Naad? ... RahilN mi? ... 

liıar papu: 

d~ ÖJ~e ya ... Rahib~ ... dedi. Ma
~.. bır kadın ar.om ediliyor en 

F' 1ı bu, delil mi?. .. 
-.ıando, aayıkl&t ıibi: 

);;;;_Aman yara'bbi... Neler iıiti• 
·~ .'" R~hibe... Rahibeyle bir 
~ 1i ıeçırmek. .. Ben, Venedik-

- Benim bildijiır., yılanlı ma• 
nutıra rahibe ıirmu ... Bunu na 
ııl yapacak11nız 7 ... 

ikinci kaptan d~h" genif mez 
hepli imiı: 

- Eıaıında bu i~ elbette ıü 
nahtır. Fakat, adet:. aziz gibi ta 
nıdığımız bat rahl?> ~nıoı cenap 
ları demin ne dedi. ıu.uttunuz mu: 
F emando, bize anc-ak bu 1artlıı 
hizmet ediyor. o~ur. hizmetin· 
temin için yapılan t.er ••Y, tlineu 
sevaptır ... 

Çenber çakallı a.ıem, uen rüz 
garlardan kıarak ko!aıau almıı bi: 
at ıibi, burun del :k 'erini aça ka 
pıya ıoluyordu. 

- Bu iyiliii ban.ı 1~pacakaıruz . 
Rahibeyi ıetireceluar.iı... itte o 
zaman, Venedikte : ıizin için na11i 
çalıpcaiımı ıörilraür,Uz ... 

Kaptan: 
- Peki amma, be:ı.ıim bildiiim 

rahibeler manattırı .:"a epeyce u
zaktadır. Oradan Luraya kadın 
ıetirilirken dikkati ~•lbetmirecek 
mi? Mademki cİYard~ Türkler ça
drr lrurmutlar ... 

Gnez• Dimitri ııene atıldı: 
- Kolayı var, efendim. .. 
Artık, Sinoı day a~dı. Zira 

papum yer altı yollarından hah· 
ıedeceiinclen korklu. 

Gözlerini ona hiddetle dmre
relc: 

--
İstaıı&ul ltltdi11tıi 

$ıhir1i"yatrosu Ru akf&ID • aaat • 
20 de 

G R 1P1 N baı, dit, adele v' 
bel airılarmd .ı. görülen serı 

ve kat'i tesiriv!e tanınmııtır 
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vOzOt.ıOz KADiFE MANZARAİINI 

M A T LiGiNi 

KAVBETMIYECEKTIR: E0ER, 

L.T.PIVER1
N 

TALKSIZ 
MATITE 

OOZ!LLIK PUDRASINI KULLAtnRSANIZ iÇiNDEKi B0T0N MAD
OELER MAT OLDUGU ICiN O DA MATTIR VE EŞSİZ BiR 

iLTiSAK KABiLiYETi YARDIR. 

"'-den ~ın çaplunlılr zamanla· 
~a. bale o kadar •11temi1, buna ':fak olamanu,bm... Şimdi. 
,..,_d a, icadına en h~!ret çektijin. 
~~., nıı böyle bir saadete irite-

- Sen 1aı, birader! dedi. 
Sonra, manutınn yabancılarınıt ._ ___________ _.., 

bi11ıi~i: 
"-~ ... P&pu Sinoı müıaade et• 
11,.;._.~ ... Pek lrolatt .. Gider, ıeti · 

<lene, f' ernando: 

döndü: 
- Belli etmeden ıdirmenin bi · 

çareıini buluruz! H~ttl, ona, ne . 
gibi bir dini hizmette btılanacaiını 
bile ıöyliTemiyecef~7: .. Çilnkil ik 
na etmek :çin bOtUn rsranmızı aıı 
latmak icap eder. Bu ıebeple, 

Bu ak•am •••t 9 da 

TCRK•lnema 
sında 

GALA . 

En bUJUk Frauız Jlldızlerll• 1 Gaby Mortey, Charle• Bo~•'• 
En büyük Fransız Jacque Catelaln 

Pnmı ! Henry Bernsteın 
S A A D ET ~ ILlVETE!" eserinden 

LE BONHEU~) ~ Dünya havadi•lerl 
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Güneş .. dil teoriSI inekli 

lJCAk/ka/ 
Dil devriminde,çok değerli bir buluş oİ1ayakondd 

yazatı: 

HALİDE EDİB 

(Btıf tGTal". I incide) ı Yani: dırrr bir eösteriıtir. . 

ı yeti bu teoriyi herkeıin görtııü önü • Ai + v. (d, t, n, r, 1, c, ç, •, ,, z, j) 5 - ( T - D ) : Ek olarak u~ 
ne koymakla bunun hakkında dlJpin- formüllerinden çıkan: yetle yapıcılık, yaptırıcılık, yapılnılf ~. 
celeri olanların dü§ündüklerini bil- Ad, at, an, ar, al, ac, aç, as, aş, az, aj makhk. yani kelimenin anlamının td'· 
dirmelerine meydan açılması dUeğin- kökleri de, ana kök yerinde ve onun mamiyctini ve müsbet olduğunu anll ..,cıJ 36 <Nakil, tercüme ve iktibaa hakkı mahlu:dur.J - xv 

Yeni dahiliye nazırı Zati Beyin 
yıldızı parladıkça zaptiye nazırı 

Selim papnın ikbaH sönmeğe 

yüz tuttu. O bili patlit!lhın aadtk 

bendeıi, hili padiph düımanla
nnın kllf uını eaki ti d ietiyle ezı

yor da padiıahtan ne iltifat gö. 

rüyor, ne de tiıman, kırmızı at
lu keaeler eline aıkıttmlryor. Ko 
nağın debdebesi maatla idame e. 
dilemezdi. O ecdaddan kalmct 

ban, hamam, dükkan ne kalmıtsa 
birer birer satıyor, ev aı. masraf. 
nı kıııyordu. 

Zaptiye nazın ııfatiyıe onun 

için halka yerden para edinmek 
bili kolaydı. Fakat .>nı:n da ken 

dine mahsıa bir Şahane metrudu, 
vardı. lhıanı p.hane mqrudu 

çünkü devlet demek paditah 
demekti, o liyakatli bendeaini 
dilediği gibi mükif atlandmr • 
dı. Rüıvet bir hiyanetti, mil
letin cebinden çalınırdı. Ona 
bu aralık rüıvet teklif edenler ö 
mürlerinin ıonu~ kao:f aı· 

oldular. 
nadim 

Bu ııkınb günlerin\~e pata mil 
Jetler gibi ftükümdarlıt.nn da haf 

r "Dükkana hazan "s:ıiz, ıapıız

lar da gelir ... Bu civarda ı;:::n yaı· 
ta, sen yü2de bir 1 :ı:ı.ın bakkallık 

etmesi doğru değil .,, dedi. 

"Annem de genç } atında baJt. 
kallık etmiı, Zarafet bacı Aksa
ray da dolma satıyor. , 

"O, ihtiyar ve arap.,, 

"Beyazıt avlusunda tesbih sa
tan kadın hem genç ,hem benden 
beyaz.,, 

Sabiha hanım atıldı: 

"Aman pqa. .. Rabiamn bata 
çıkamıyacağı ipıizin sapsızın ben 
alnını kanılanm.,, 

Rabia gülerek iki s\in evvel ge
çen Sabit bey ağabe) maceraıını 
anlattı. Bu, hammef~ndiyi pek eğ

lendirdi, fakat pqa, ıene kaılan
nı çattı. 

içinde merhamet., takdir, uyan 
hep birbirine karıtm~şb. Onu, di
ni ve cinıiyeti, kadmlan himaye 
etmeğe mecbur ediyordu. El ka

dar bir kızın bir erk~k meıuliyeti 
alması içine dokunuyordu: 

"Senin bqında ıdamakılb bir 
erkek lizmı. imama varıncıya ka• 
.dar ıeni himaye etmek onlann 
borcu. Dükkina !t çakal dalınca 

zalan kıaa oldufunu anladı. Vazi- baban nerede?,, 

fe diye paditaha bir ç~ban köpei• Biraz durduktan ıcnra ıülüm-
ıibi hizmette deTam ett?. Fak:i~ aec:li ye devam etti~ 

§Ole dertliydi, kendini unutarak "Neyse, artık Si,ıddi Bakkalda 
için her akp.m Sabiha hanımın emniyettesin. Sabit hey ağabey 
odaıına gidiyor, en çok Rabiamn takımı artık uslu oturur. Fakat 
huzuriyle eğleniyor, onun Sinekli 
bakkal dedikoduıunu dinliyordu 
Bir akf&lll kalın ka1l1.-ını kaldır 
dL Azıcık müstehzi de·i! ki: 

"Sen artık dükkindan çekilaen. 
nuıl olur abla?,, 

"Olamaz. Tevfiğin hi~ ahı V-'· 

ritle alikuı yok, Rakmı mal alma. 

ia, mütteriye mal götürmeğe mec
bur olduğu zaman :lükkina kim 
)Mbcak?,, 

''T enik hepinizi ıeçindirecek 

kadar kazanıyor.,, 
"Doğru, fakat bir elinden ~iri

yor, bir elinden çıkı1or ... Hem be· 
nim çekildiiimi neden istiyorl\~· 

nuz, P&f& efendi?,, 
Selim pafa için iç\n güldü. Ne 

aöylesin? Büyüdüiünü, pzelleıti
jini, mahalle delikanlılan için bir 
tehlike olduğunu nuıl söylesin? 
Gerçi bu kıza, bu dl'. aöylenebilir
di. Onun kalın sesinde, dik kafa· 
ımda yetifmit bir _..rkeğin müva• 
zeneai, kudreti vardı. Pqamn ko

nakta ıörmeğe alııtıiı, mütema
diyen cimiyetini te,hir eden, cin
ıiyetini iatiamar etmeğe uiratan 

kadmlardan o, ne kadar baıkar 
dı. Onun ıözü de, gönlü de okıı
J'&ll bir ıevimliliii vudı. Düzgün
ıüz, albkaız, raıtık11z aürmeaiz ! 
Sıkı örülmüt aaçlarnı kendine gö

re bir zerafeti var. Erkek çocuk 
aibi dar kalçaları, ~muzların, göğ
IÜD 16ze batmıyan beliniz yuvar
Je•lıp, imalar hep ona vahti bir 
sBl fidanı cazibeı:.Ui veriyordu. 
Pqa aakalmı k~nttırdı. Biraz 
m\iteredditı' 

ne olıa ev bark olmanın zamanı 
geliyor.,, 

Rabianın burnunun üıtü kın

ıarak güldü: 
"Sanki ben bunu dütünmüyor 

muyum? Fakat bentm gibi sıska, 
çalı süpürgesi kılıklı kızı kim 

alır?,, 

"Tevfik evlenirıe. ıen ıörür-

.. ' ıun.,, 

"lıte o olamaz. Penbe teyzenin 
niyeti bozuk, fakat h2'bama ıöz 

atarsa, gözünü oy4?.cağımı dobra 
dobra ıöyledim. Arlık Tevfiğe ya• 
nık yanık bakmıyor.,, 

Sabiha hanım esnedi: ... 
"Aman pqa, sen de herkesi ev-

lendirmek istiyorsun, Rabia koca

ya varırsa beni, alqaDJlan kim ei
lendirecek?,, 

Bu mükaleme Rı:.biayı derin 

dütündürdü. Demek onun büyü
mesinden etrafı hADerdardı. Ve 

bu büyüyüıüne ka :'fi muhitinin 
h&11&1iyetini göıte:-en vak' alar 

artmağa batladı. 

• • 
Rabianm artık konser halinde 

devam eden muııki ,~eraleri Hil
minin oduında, Tevfiğin bot ol

duğu perıembe aktamına tesadüf 
ediyordu. Hilmi ve arkadaılan 

alaturka muaıkiye ıshtmıt gibiydi• 
ler, Peregrini, daiılmadan onlara 
piyano çalardı. O, ça:erken Rabia 
mutlak piyanoya dAyamr, dinler
di. Piyaniıte, onu, 01 llda ıörmek 
odanın her hanıi eşyasını ıörmek 

kadar tabii ıeH7or,lu. 
(Devamı UGT) 

dedir. Türk dUi tetkik cemiyetinin verdiği anlamlarda görülebilir. { 6 - {K) (ı. h, g ve bu son . 
broıürünü tı§ağıya olduğu gibi koyu • Ancak bir Türk kelimesinin orijinal "i,, den türeme "v,. ve:: onun kat~ 
yoruz. etimoloji'· şeklini ve l)r,un esasi anla si) : Ek olarak. objeyi ve panseY' ti 

1 - (A): İlk insanın bulunduğu mını ararken, bu ikinci derece radikal mamlar, tayin eder bir işaretti~-_ olJje 
yer: Buradan kendisini saran hatici köklerin asıl olmadıklar-.nı düşünmek 7 - (R): Her hangi bir suJe 
alemdeki (obje) teri temaşa ve tetkik ve lüzum görüldükçe onların asaletini veya pansenin belli. kesin bir .~okta; 
ediyor. (G) güneştir; ilk insanların gösteren ana kökü başların dikmek ya sahada tekarrür ve temerkuz ed ~ 
bütün dikkat ve alakasını üzerine çe· gerektir. oluşunu, bulunuşunu, hareketini~ 
ken güneı oluyor. S - Yukarda (a) vokaliyle başla- ve temyiz ettirmeğe yarayan 

il - Harici alemi teşkil eden (ob- yan ana kök ( racine) v~ birinci ve bir işarettir. Bu işaret istenilen, diJlfr 
je) ler, güneıe göre büyüklük veya ikinci derecedeJCi radikal kökler, ses nülen şeyin olduğunu da ifade ed~ 
küçüklük, parlaklık veya sönüklük, ya· cihazının tekimüliyle (ı, i, e, o. ö, u, ü) Etimoloji bakımından Türk d 
kınlık veya uzaklık itibarile farklı bu· vokalliyle de söylenmiştir. kökleri • ( v. -- k.) dü2'turu ile anJaU' 
lunurlar. Ba§ka baıka dairelerdeki nok- Türk di:i köklerinin genel formü· labilen - baıka bir vokal, ondan -" 
talar bu opjeleri gösterir. lü - (v.) vokal ve (k.) konson işa· bir konson olarak kurulur. Buna:; 

111 - tik insanların her ıeyin üs· reti olarak alın~3k üzert - nen konsonlar da baılarını birer v 
tünde tanıdığı ve her ıeyin üstünde tut· V. + K. alır. 
tuğu ilk (obje) günet olmuıtur; gü • dır. Bugün kullandığımız söıler ,,_. 
neı onlar için her şeydı. Güneıi tet· Sekiz vokal ve 21 kcnson bulundu· mızda değişmiıse bunu yapan, roqıfd 
kik ede ede onun vasıflarından, hare· ğuna göre Türk dili kökleri 8X 21- 168 lojik teşekküller ve fonetik icap~ 
ketlerinden, önce maddi, sonra ruhi, olur. Etimolojinin verdiği ana tc-:-: • 
fikri, abstre mefhumlara intikale bq- Bunlan ıöyle gösterebiliriz: morfoloji ve fonetik kaidelerioe,,:;. 
ladrlar. Böylece güneıten ve onun ha· 1 - Ana kök (racine) = v. -r- i kısaltılır. Köke ekler yapııtıkça 
reket ve vasıflarından aldıktan batlı- il - Birinci derece radikal ltök- uzamaması için başta ve ortadaki "°' 
ca mefhumlar ıunlar olmuıtur: ler = v. -f- (y, g, k, h, v, it, m, p, f) kallerin bir takımı düıer. 

1 - Güne§in kendüi; esm, sahip, ili - İkinci derece radikal kök· Demek oluyor ki: ~ 
Allah, efendi, yümeklik, büyüklük, ler = v. + (d, t, n, r, 1, c, ç, s, ı, z, j) 1 - Etimoloji, bize dilin ana 
çokluk, kuvve~ kudret; • [Şekil - il· ye bakınız) nü, ondan doğan radikal kökleri. bldl" 

2 - G~in $0Çtığı ı§ık, aydın - Buraya kadar Türk dilinde ana kök lara ekler katılıfJnı, böylece kel~ 
lık, parlaklık; ile birinci ve ikinci derece radikal ilk ~e tam kuruluşunu gösterir. rıaJdf 

3 - Güne~in verdiği sıcaklık, kökleri izah ettik. Türk sözleir, etimo- 2 - Morfoloji, ilk ve tam kU 
ate§: lojik kurutuıunda bu ana veya radikal taki kelimenin türlü ıekiller ~ 

4 - Hareket, imtidat, :aman, me- kökle batlar. Kelinielerin tqekkülü anlatır. . c,.,. 
sa/e, yer, kara, toprak, gıda, hayat, §U yollardan biriyle olur. 3 - Fonetik, kelimeleri ~ 
büyüme, çoğalma; 1 - Ya ana veya radikal köke, hO§ g~lecek yolda tam ve topld 

5 - Renk, su; müstakil mefhumu olan diğer bir kök tekle koyar. • 
6 - Se1, söz ulatır: 4 ~ Türkçe kelimelerin e~ 
iV - İlk insanlar bütün bu maddi 2 - Veyahut kCSke ek mahiyetinde jik pillerinde yan yana ıelnıit p 

ve fikri ~rlrkları güneıe verdikleri bir takım yapıtmalar olur. cinsten konson yoktur. Morf~ 
isim ile anlatırlardı. Sonraları kendi· 3 - Buan bir Türk '8Özilnde iki ıekillerde görülen bu halin aebebi: 
lerini ve "ben = ego,, mefhumundan veya üç asıl kök durum ahr. Onların dur: Kelimenin içinde fazla bir~ 
çıkan bütün dütünceleri ve nihayet tes- arasına bir takım ekler gelir. Onları mayı icap ettiren ek veya kök __...., 
bit ettikleri bütün (obje) leri de, tap- birteıtirer~k bir takım anlamlar yaratır. duğu zaman, fonetik icabı. b~ 
tıklan sOnetin ve ıtınetten çılı:an tilr- Tilrk kelimelerlnl tetkik ederken ~vvelki veya ıonraki konMn bu _.,.-;_ ' 
ılU mcflıuml:ırın J'Cr i""' kn:y;ı r:>I• ı,., ia . .. .ı .. ...... -·ı- •• J:t- 1 ı.~t.t • ..: - • -·•· r·-=- ' • ·..:. ,.,.,,. M ,.,,..1g • ~ 
min anlamım geni§letmi§lerdir. en önemli bir analiz yoludur. (Belli) sözünün etimolojik . d~ 

Not - Bu kısa izahtan anlaplıyor Ana köke veya radikal köklere (beielii) dir; bu orijin ıeklic:--
ki ilk insan dil denilen varlığı yarata· yapıımakla onda bir takım mana ve (le) yerine kendinden sonraki k 
bilmek için güneıi idrak kabiliyetinden mefhumlar yaratan Türk ekleri basittir. kaim olmuıtur. Rolü uzatmadı~ 
baılryor ve ondan aldığı mefhumları Sonradan kolaylık olmak için kurul Ayni suretle (kunet) keli (el) 
geıiitletme ve anlatma çabalamasına muı olan mürekkep ekleri anlıyabil· orijin ıekli (kuveğet) tir. Burada. ,; 
giritiyor. Dil bu çabalamanın neticesi mek, onları basit 1ekillerine getirmekle yerine kendinden evvelki (v) kaidl 
oluyor. Onun için biz, Türk dilinin eti- mümkündür. muıtur. ~ 
molojisini, morfolojisini, fonetik telci· Türkçede ekler 16 türlü olabilir: Bir de ıunu hatırdan çıka ti' 
mülünü izah eden filolojiy~ ("Güne,. 1 - v. + b • p lrdır ki batlannda vokaller ola~ 
Dil,, teorisi = l..a ıheorie de "Soleil. 2 - v. + c. ç birine yapışan konsonlardan iki ,ı 

3 + d vokali dü .. ünce, gene ayni cinstefl langue,,) diyoruz. - v. · t :r 
1 - tık insanların güne1e ilk ver· 4 - v. + v - f konson biribirine yapıtmıı bulunur· 

dikleri isim, (ai) dır. Bu da (a) vo~· S - v. + ğ • g 
linin tekrarlanarak uzunca okunmasın· 6 - v. + h. 
dan batka bir teY değildir: a, aa, aaa- 7 - v. + k 
= ağ olmuıtur. İlk ana kök (racine) 8 - v. + 1 
~~ 9-~ + m 

2- Sea cihazı tekamül ettikçe (ağ) 10 - v. + n 
rn ilk aöylenebilmit olan tipleri sıra· 11 - v. + r 
siyle (ay, ag, ak, ah) olmuştur. (Ai) 12 - v. + s 
ana kökünün anlattığı bütün anlamlar, 13 - v. + ! 
zamanla, bu "birinci derece radikal 14 - v. + v 
kökler,, le de amlmııtır. 15 - v. + y 

3 - Ana kökteki (i) konsonunu 16 - v. + z 
fonetik icap (ve) yapmııtrr; (v) kon· Bunlarm batlannda (v.) ile işaret 
sonu da, yumuşak ve ke•kin olmak Uzc- edilen vokaller 8 t,µflü olabilcceğıne 
re ıu seslere inkılap etmi§tir: (b, m, göre ekler 8 X 16 = 128 ıekil alır de-

f) mektir. p, • 
Bu konsonlar bir kategori teıkil Bu 16 ek, ıöylece biribiri içine gi 

ediyor. Bu ikinei konson kategorisiyle rerek, 7 ye irca olunur : 
birinci konson kategorisi arUJnda müı- 1 - (M): her hangi bir obje veya 
terek bir had vardır: ( v = i) süjenin kendisini, mülkiyeti gösterir. 

tıte bundan dolayıdır ki, birinci ve (Yukarıda ek bahsinde birinci ve ikinci 
ikinci konson kategorisine dahil olan kategorilerde bahsettiğimiz bütün kon· 
i13retler kök (racine) olmakta birbi· sonlar bu "m,, nin yerinde göründukleri 
rinin yerine kaim olurlar ve hepsi bir zaman ayni anlamın gösteritidirler. Me· 
vokalle birlikte "birinci derece radi· seli "b, p, v, f, i. Yn v. s. gibi.) 
kal kök,, tetkil ederler. 2 - (N): Birinci olarak işaret ve 

4 - Dilimizde bulunan 21 konson· izah ettiğimiz -'rn,. nin, yani obje vc;·:t 
dan ana kökü yaratan (ğ) ile birinci süjenin bitiıiği dem: ktir. Obje veya 
derece r'dikal kök teıkiline yarayan süjenin bitiıiğindc her hangi bir mev 
( y, I• k, h. v, b, m, p, f ) çıkınca, cudiyeti, hareketi işaret eder. 
dah;ı 11 konson kalır ki, bunlar da 3 - (S) (f, c, ç, j, ~>: - olduk 
üçüncü ve dördüncü konson kategori· ça geniş bir sahayı, bu sahada bulunan 
lerini tefkil ederler. obje veya süjeyi, süje ~eya oı:;e ile bu 

Üçüncü konson kntegori.ııi: d, t, şeyin münasebetini gösterir. 
n, r, 1 Not - Ancak bu takımda bulunan 

Dördüncii konsorı kategorüi: c, 
ç, · f,z,j 

Bu 11 konson dahi ana kök olan 
(ağ) a bir vokalle yapı13rak kaynapr 
ve anı k8kUn ( i) si ile onu bu kon· 
sonra yıpıştuan vokal düıerek "ikin· 
ci ılcrece radiktıl f,·ökler,, teıkil eder. 

konsonlardan c ve ç konsonlan. radıkal 
kök gibi alındığı zaman ana kök yeri· 
ne de kaim olur. 

4 - (L): uzak, genıf, belli olmıyan. 
gayriş:ıhst, her sahada bulunur, h:r şey. 
engin, şümul gibi genellik ve bellisizlik 
mefhumu ile obje veya aüjeyi vasıflan· 

ileri Bozkurd&J 
müsameresi 

lleri Bozkurt kulübü teınsil kol' 
rafından senelik büyük mUsalll .. 
nl Defterdardaki sinema bi'ftddl 
çen akşam büyük bir intil&Jll 
tam bir muvaffakıyetle verildi. 'I' 

Evveli kulübün genel aekrew-1-pl 
fik Atacer misafirlere kalil ,,
teşekkürlerini sunarak hep bir 
dan istiklıll marp söylendL 

Bundan sonra istiklll -~ 
ait Adnan Sadinin çok gtlzel 
mış 3 perdelik Türkün "Ataaf,, 
deki ulusal piyesi temsil edUd~. 
ler bu oyunda çok muvaffak 0 et 
altı yüz kişiyi geçen davetUI 
rafından candan alkıtlanclılar. ~ 
aralarında kulübün cazı ,asel 
çalarla halkı çok memnun ed 6' 
Bundan sonra Bozkurt kulObl 
Jilerden 300 kişiye muhtelif~ 
hediyeler kotyon şekliade 
Sonra gene genç tiyatro nıu * 
den Adnan Sadinin çok şık bir., 
si olan iki perdelik "Ben deli ı.; 
piyesi temsil edildi. Kahkahaı.r 
redilen bu oyunda büyük bir 
faluyetle neticelendi. Spor art 
ki munffakıyetlerine Bozk ki 
bünün temsil heyeti bu akf8111 
silde büyük muvaffakıyetler 
rerek o derece ün kazandı. 1 
temsil edenler arasında bil~ 
nan Sadi, Ihsan, Refik Atacer, 
Adnan rok muvaffak oldalat• 
bir temsil koln hr•nnmasındall 
t, · , · · · ·· 1 ,,.and•ll 

ı "rt Bozl,url "'. . nı • • 
rik eder. Daha t;uk mu,arf 
dileriz. 
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Stoyan Krlstof 

Tl\l 1rk lko~o 36 _.., 
Ben tam hüktim'!)" darbesi 'ıra• 

1-rnıcla Bulaaristana vardım. '1a 
kedonyalılara karf7 dehıetli bir 
diitınantık ve Yugollavlarla uz -
laıznak için kuvvetli bir hava eı · 
!bekte olduğunu derhal anladım. 
kraı Boriıle kraliçesi gitmif, Kral 
Alekaandrla kraliçesini Belgratta 
~Yaret etmiıti; elli yıl içinde •am 
l&ç defa kartı karııya dövüvmüş 
olan Sırplarla Bulı,ıar~ar arasında
ki acı duygular gö ~ !\nünde tulu.· 
lurıa, bu ziyaretin f evkali.de hır 
tey olduğu anlatılır. 

ı. .. _Yugoılav kralı Bulgar kralına 
:-rıt hakiki bir ıe~gi gösterdi. 
ltr.ı Boriı iki Slav cl,.vJeti ansın
dt. ~lqma birliği, ~m bir anlat
-._ ve kardetçe du 11ulara yol a· 
Sacak olursa Kral At~ksandr da 
811Iıariatanda bazı toprakları ter
ltetıııek için geneu.1,~riyle siyasal 
~rtilerini kandıraca~ma söz ver-

i. 

Sofyaya avdethnden sonra ev· 
lelce de görütmüt ' lduğum Kral 
~riıle bir mü laka: • apmağa ı;t. 
lİııı. Öteden, beride.:ı konuıtu':tlan 
~ Yugoslavya ;!~ yakınla~nıa 
~•ine giriı tim ve ~Jmanya ilt: 
.l'uıturyadan geçer:u.n almınca 
~btıe~iğim için çe'r.!fim 11kı:-ıtı -
~dan sonra Yugos.ctvyaya g\reı 
lirıııez kendi dilinin l.\Jnutulduğu
~ duymak insana ıı,nsuz bir s~ 
~Verdiğini söyl~.fm. 
Jcııı kral Boris Yug?c;!avya ile ya 

. larda bir anlatm~}• varılması
~~Utüp kalbiyle cli •.~mekte ol 
~· ~ aöJ"Jerken ,,·~2ünü ııeniı 
tr aülümseme ka?! yordu. 

Pttüli.kat esnasın ta Make.Jon 
r•lrların mahkUınivttıni duvlra 
.Ytııı- "b" •• .. .~ 

~ıt gı ı gorup> ·vum. 

d On gün sonra, 19 Mayıs 1934 
e Boris bir beyanAıiluıe imn.lıya

t&k it J>arlamentoyu f~b ve kr~llc-
dt n hükumet dizgin!cl ini, on yıl· 
~ Belgradın yari miyle y"lşa• 

kta olan Z venarhı a verdi. 

~eınleketi M.ıx ~donyahhrın 
it ından kurtarın" k ve Y ugcs· 
~a ile yakınlaşr.ı:•v· gerçeHeş
le . ~le için Kral Bo .. · ~ Bulgar mil
!ti tını diktatörlükle :dare ettir'Ylek 

)etind d w•ld' ,,, "1 d e egı ı. l"l.Omşu ,.av 
~letiyle dostluk kıı· mak düşün· 
ıati 1 Bulaariıtanda a tadar ilc:rle
ı.!ti ki parlamento fa kuvve~!i o 

h hher hangi hükumf't bu sİ\'na · 
d\llctlledebilir ve on!ar yemiıt oı· 
'-li &rı ınüthiş tekm~den esirzen 

'olurlardı. 
~Venarlar Kral 8CJrisle Bu!ga: 
fil llnu tertip ettikteıi isyana ga· 
ı_ b~ladrlar ve bu js7am bir cfom· 

de'-- d""k ' . • ' IUln o me:Dızın gayet Ul' 
baıardılar. 

İ$hı ~ükftınet darbesiı.i 1934 kıt 
1'rcfa •zırlıyorlardı. Fakat Hkba 
lat •• . .Patlak veren Kabine buhn· 
~ ~ elverişli bir fırsat ya!'·~tb 
d. . lar f ıraattan lam zamanın 

" 1•tif dit.. •de etmek zekasını gö~te · 
f"r. 

d,ı!Uhran, kabine-:!r bir tek san· 
dtı. •İın Çevresind r; çarkediyo. 
~Ö}'J·· •t&nboliskinin ati.h edihı~~ 
llin ı:.:~rtiai olan çlf!çiler pa.·· · s. 
l,t Parl~nede üç üy~ı · ı;i vardı. Dun 
)elik . ~ınentoda c}i·;r.:lüncü b~ ... 'i· 
le,. ıatıyecek kad'\r kuvvett=~rd1 

l>iı . 
t\:0n0~~ taraftan halk çok 3 ğır 
le inle ık ve baıka ·,terin yüküy· 
tı J>az ın~~teyken :? 1 adi politjka· 

ar ıgı YÜ~ünde•ı memleket. 

günlerce hükUmetsiı kaldı. Parti 36 
şefleri çar§ılarda e .ı pinti beıir 

kinlargibiçekiteç . .:l·.İfepazarhğa Tomson çiçekçi kadından aldığı bir krizante,min 
:!:!!.:~~:~~r~;1aı. h;, bir '01 dü- yaprakları arasında küçük bir kurdela buldu .. 
ne~:Ud~:!ıa::~::\!:~~::,r·p!~~- üzerinde şunlar yazılıydı : "Bu gece sizin için 
siz bir hükiimet k•t4nalarına ınü~ mu••thı·ş bı·r tuzak hazırlandı·''' 
saade etmesini istedi;er. Kral Bo 
riı reddetti. Buhra11 da sürüp Nevyorkun iki mcthur detektivi lık vardı. Patinajda uçan ve da;,ıs lanmıyorsunuz demek .. ?! 
gitti. Adamın birbi Boriıe gide polis müdüriyeti kapısında karıı. eden çiftler az değildi .. Etrafta.ki - Evet. 
rek ordunun bir hü-".t1JDet darbesı laıtılar .• Tomıon çok hiddetliydi. masalarda da oldukça büyük bir - Ben çok uğurlu birkadınrm. 
hazırlamakta olduğunu haber Cimin de nefesinden yanına vanl- kalabalık göze çarpıyordu. Benden bir çiçek alıaydınız, bu 
verdi. mıyordu. Cim ustasını uzaktan görmüş. gece itiniz rastgidecekti. 

Kral Boris harbiy~ vekili Gene· Cim ustasına aordu: tü. - Hiç bir iıim yok .. 
ral Vatefi çağırtarak: - Uıtad, nereye böyle .. ? Hava Tomaon büyük bir limon sak - - Buraya iıi olmıyan adam 

- General! lşiti.vorum ki .ordo çok yağmurlu. sının dibindeki masanın başında gelir mi hiç .. ?! Çıplak kadrn ba . 
Zveno klübiyle birr-l.le bir hll'ru· Tomson dudağının uciyle ya ·. yalnız oturuyordu. cakları seyretmek bile bir ittir. 
met darbesi hazırluvnnuf ! de:li. vatça mmldandı: Cim de ayni hizada bir masanın Gözünüz nihayet sinirlerinizi kam 

Harbiye vekili: - Vinter Gardene... önüne oturdu. çdar .. Bu canlı çiçeklerden birini 
- Tahkikat yap:ır:m, hatmet- Cim birdenbire suratmr asarak Tomson, pipo içişinden belliy- koklamak istersiniz. Bu da bir it 

maap ! sordu: di ki, çok sinirliydi. Makyaj yap- değil mi? 
Dedi ve bakın naul tahkikat - Saat on buçuk. Orada şimdi m&IJU!tr .. Sırtında gri bir kostüm Tomson çiçeği almamakta ısrar 

yaptı: kimıeler yoktur. vardı .. Beyaz porslen çay kr.dehile ediyordu. 
Sonradan başvek•J olan ke.odi - Beni bekliyenler var. viski içtiğini uzaktan ketfetmek Çiçekçi kadın ihmal edilecek U. 

muavini General ZlatC"fi çağır;ır~ - Yardıma ihtiyacınız varsa, güç değildi. zellerden değildi .. Çok sevimli bir 
sordu: ben de geleyim. Zaten buraya gelen kaçakçıla- yizü, sülün gibi ince boyu ve tatlı 
"- General ititi~orum ki o;d!J - Hayır .. yalnız gideceğim. rm hepsi, beyaz çay kadehile viski bakışları vardı. 

hükiimeti ele geçirmek için k11.ıan Davetliyim... içerlerdi. Sık sık Gardeni teftişe - Haydi, bir tane alınız •. Beni 
kaynatıyormuf ?,, Tomson fazla bir §ey ıöyleme- gelen resmi elbiseli polisler, müş - geri çvirirseniz, pİ§man olacak11 -

General Zlatef ·.le buna ş?yle den kapıdan çıktı .. Sokaktan ge . terilerin önün.deki çay bardakları· nız ! 
bir kar§ılık verdi: çen bir otoya atladı. nı görünce, birer birer büfeye ıo - Diyerek bir kırmııı krizantem 
"- Bah, zırva sfü:1eı, gener.:ıl t,. Cim, iki gece önce kendisine kulurlar ve onlar da müfteriler gi· uzattı. 
Ve o gece ayni ge·.ı~tal şehri s.ır ölünceye kadar unutulmıyaca.k bil' bi ayak üstünde birer çay ( !) içip Tomson ba§ını çevirdi: 

ması ve belli batlı sokakları ml1<i yüz karası süren bu meı'unı yerin giderlerdi. -Çiçekler, kadınlara benzedi-
neti tüfeklerle tutmaa~ için So"ye admı duyunca, Tomaonun da ayni içki yasağının adı vardı.. İtte ği için, onları koklamaktan tikıi . 
Garnizonuna emir verdi. akibete uğraması ihtim:ılini dü - turada bir batka masada oturan nirim. Rica ederim, beni 'ahatsı~ 

Bu it yapıldıkta'• eonra uk'll• ıünerek derhal atelyesine çıktı.. tiıman bir adam. Elinde tuttuğu etmeyin! 
datla!ından bazda · ım askeri <\ • Hangi kıyafete gireceğini bil . kalın saplı bastonunu ikide bir de Genç kadm kahkaha ile güldü: 
kadamiye gönderer~k hükUlJld. ıniyordu: ilk önce ıivri bir sakal ağzına götürüyordu. Şüphe yok ki - Çiçeklerin, kadınlara ben -
buhranı dolayısiyle Makedonyalı- takarak, kart bir lspanyol züppesi o b&stoııun sapında da küÇük bir zediğini duymadım. Fakat, kadın 
lann bir hhkumet rlarbesi hazır- kıyafetine girmeyi dütündü. Va. viski deposu gizliydi. ların çiçeğe benzediklerini her Z2l · 

ladıklarını ve Kral lforiıin hava• kit geçiyordu .. En iyisi iri bıyıklı lıte bir baıka masada oturan man her erkeğin ağzından duya -
tının tehlikede oduğ·ı.ınu söyletti. bir Meksikalı tütün komisyoncusu bir çift. Kadmm yanındaki deli . rnn. Bilhassa Şarkta, şairler bütün 

Yurtsever harbiv~iiler heıuer. kıyafetine girmekti. Bu saatlerde kanlı, sık sık, masanın üstünde kadmhrı çiçek kadar ince ve zarif 
üniformalarını giydiler ve kraHa · Vinter Gardene bu kıyafette adam duran bir kitabı açıp - kimıeye görürler ve onları koparıp incit -
nnı korumak için sa!ayı sardılar, lar çokça gelirler, patinajda yo . sezdirmeden . ağzına yaklattırı - mekten korkarlar. 
asiler de bu esnada i:ralı avu;la- rulup maıalarda oturan genç kız· yor. Elindeki kitap ıeklinde ya - - Sen Şarka gittin mi? 
mın içine almak için t &raya gir Ji lan seyrederlerdi. Burada oldukça pılmıı teneke bir kutu .• Ve bu ku· - Gitmedim amma.. Şarklı 
ler. ilk önce sarJ v kumand'Ulı mühim kaçakçılık hadiseleri de az tunun içinde muhakkak ki yasak · muharrirlerin bir kaç romanını o -
binbaşı Dimitrofu te' kif ett~~eı·. olmazdı. Meksikalı tütüncüler bu· içkilerden biri vardı. kudum. Bilhassa İstanbul şairleri· 
(Binbatı Makedony'.\lıdır ve 1'ıt:'l raya gelerek viski kaçakçdarile Tomson bu garip ve gülünç nin bütün §iirlerinde çiçek koku -
yı, hükiimet darbeJmden birk:ıç tamıırlardr. manzaraları gözünün ucile tetkik lan duyulur. 
gün evvel ziyaretimJP. bana i·efa Cim makyajını çabuk bitirdi.. ederken, birdenbire yanına yakla Çiçekçi kadın, uzattığı kırmızı 
kat etmişti). Caddeye çıktığı zaman saat on bi- şan çiçekçi bir kadın gördü. krizantemi geri çekerken, Toımon 

Sabahın saat dönlünde bıı il· re geliyordu. Hemen bir otomobi- - Bir kriza1ıtem almaz mısı . çebinden bir kaç para vererek Çİ · 
damlar kralı yatağ i!dan çık'?.:'&· le atleyarak ustsının peşin-len. gitti. nız, Mister? çeği aldı .. Masasının üıtüne koy-
rak Bulgaristanm d~mokrasisjnin Cim. polis hafiyesinin o met- - Hayır... du. 
kaldrrılmıt olduğunu ilan eden ~iı um Gardene niçin gittiğini, kimin - Fakat bu çiçekler çok t~z~ Çiçekçi kadın teıekkür ederek 
beyannameyi imzabmasını istedi· tarafından davet edildiğini bilmi- dir. Bir tane alıanız memnun ka. ayrıldı .. Ve biraz sonra kapıdan 
ler. yordu. Ustasına sezdirmeden onu Jrrımız ! çıkıp gitti. 

Onlar, Borisi hiç bir vakit sev- uzaktan tecessüs edecekti. - istemem .. Çiçekten hotlan- Tomıon saatine bakarak: 
memit olmakla benbt:r tahtından Cim, Gardene vardığı zaman, marn. - Hali. meyClanda kimaeler 
vazgeçmesini ıstiye':Dediler. Çiiıı · paten salonunda epeyce kalaba - - Çabuk solan şeylerden hot- yok. .. 
kü ordu ile ahali ho.lüz cumu-:-tv~t Diye .söyleniyordu .. Masaımm 
için hazır değildiler. Kralı tahtın- çük Makedonya imparatorluğun•J Başlangıçta ordu pe1\ ~iddetli led üstünde duran krizantemin yap . 
dan indirmekle m~mleket kanh bırakıp çıktığım za.;r.an ordu hll • birlere baı vurma :L evvela bü- raklarını birer birer yolarak yeTe 
boğuşmalara sürüklel!ebilirdi. Hu• rasım allak bullak t-lmitti. Vmr.> tün Petriç vili.yetinı ınuhasar,4 at atıyordu. 
kumet darbesinin bı.şanlmaıı için Makedonyanın bu köteaini b'... tına alarak 1927 d~ General -.ı:~ Tomsonbu sırada, krizantemin 
Borisin tahtta kalması li.mndı. kamp, Bulgaristan.claki MakeJon- vaçeviç'in katlinden heri mevcut içinden masanın üstüne düten kü-

Ahali ve orduya J;arli.mento · ya muhacrrları için hir gezinti ye· olan örfi idareyi h.t~ike giriıtt çülc bir kurdela gördü. Bu kurde
nun feshi ve ülkenin C:iktatörnkl~ ri ve kendisi için de bir cennet !\a· Bir iki gün sonra mahalli garnı- la krizantemin renginde idi.. Ve 
idaresi sırf kral tautından iıten• tine koymuftu. zonlar takviye edilince bütün hi;l- yaprakların arasına çok mahira -
miş olduğu inancını "!erdiler. Hal- Vmronun hatası T".e olursa ol · gedeki §ehir ve kövle-ri ayni Z!\· ne bir tarzda yerle§tirilmi~ti. 
buki hakikatte ise ~ bu itte zor· sun Petriç bölgesin Je çok mühim manda olmak üzere muhasar .ı e•• Tomıon kurdeli.yi eline aldığı 
lanmı§ ve küçük dü!fürülmüıt;.1. ekonomik ıslahat yapmıştı. Bi: ti. Askerler her evde silah Rra· zaman, birden, batından yıldmm-
HükUınet darbesi emuında ben ayhk askeri İ§lalde:ı ıonra ise, üs- dı. Bazı yerlerde elVıde silah c>la11 la vurulm~ döndü. 

Petriç bölgesinde lLomitecileı:-IE. tünde sanki ölüm kdsırgaları geç· ahalinin isimleri zat.itlere verH · Kurdelanın üstünde şu satrrlllr 
beraberdim. SofyaJ9 olup biten mit gibi burası matem ve cenaz~ mişti. Bunlardan .. ~ıahlarmı tes yazılıydı: 

!erin haberini alır 3.lmaz kom\~e manzarasına bürün-a:;.Üf bulunu • lim etmeleri istend:. Teslim ?t • "Ben, sizin eski bir dostunuzun 
ciler hemen gizli yericre çeki1\!re1t yordu. Makedonya.:un pek hara miyenler dayak yetli \e silahları karısıyım. Bir takım haydutlar si-
Petriç ahalisini kenc!i baıh.nn-ı ketli ve canlı ruhu sönmüı, böl nı verinciye kadar ~"lôk ve ru'u · ze burada bu gece ıni.ithiş bir tu . 
bıraktılar. Orada .:.üçücülc bir genin ekonomik h~ya.tı felce llğ · betli yerlerde 1-apsedi•di. Bir çok - zak hazırladılar. Sakın büfenin 
dünyanın gözlerim ·-;1'\ünde paT'Ç&. ramıftı. Krallıkta yf'!rleşmiş olan ları neticeden koT'kt.ıkları • Çın arkasındaki küçük kapıya yakl~
parça olmasını gö.,~•lemek içirı yarım milyon muhJ.cırın destek• Vmronun dağıtmış r.duğu si! 1.h mayınız ... Çok büyük bir tehlike 
tam bir ay kaldım. Bu dokun :ık'' le-diği bütün finans.J.. teıebbüsle : larla birlikte kendi ~&.hsı .tabanca ile karşılaşacaksınız!,, 
bir manzaraydı. iflas tehlikesiyle ka~şılaştılar. ve bıçaklarını bile ~,,türüp te: lim 

Haziran orta.larr.ıa doğru 1<ü • Vmro mukamev\?t 1ıösternıedi. ettiler. (D•11amı var) (Devamı ııtır). 
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Karıcığun / 
Beni affet I . • 

HABER - Ak,am poataıı 

Galatasarayın kıymetli 
-, ~ ~- ... -.......... 

yüzücülerinden MEHTi --2-2 1-2 ıawwws .._. awwwı '-' '-" ~.---. 

Dün arkadaşlarının 
göz yaşları arasında 

gönıüldü 
En luymctli lutbole.ı arından Tev· Çok uyıal huylu bu genç olan 
lifi leaybetleli tlalta bir ay bile ol- Mehtiyi bütün arka . .,C11ları tapar • 
madan, Galata.aray, colı luymetii caaına ıeverlerdi. 

genç yüzücülerindf"n Mehtiyi de. 
ebediyen kaybetti. 

Zavallı Mehti ta'11 bir ıpor kur · 
banı oldu. 

Yeni kalktığı h ıı .. alıktan ıon· 

ra ıpora ve yüzmeyi! h.arıı duyd~ 
iu büyük heve•e m ılu.:vemet ede
miyerek vakitsiz der.ize giren ve 

Dün kara toprah!: •. a terkedi.len 
~avallı M ehti, yalm' aileıi, klübii ı 
ve ıpor ıahaları i-;l . ., değil, bütür. 
memleket için büyük ~ir kayıptır. ~ 

Sanım~ kederlerini çok iyi taJr . f 
dir ettiğimiz aileıir:e • r klüp :ırka
daılarına ıabır dilip:>ruz. 

MEHTI IÇtN 

15 SONTEŞRfN - 193.'S 

Mehdi ___.-' 

Orhangazi yolunda 
bir soygunculuk ~i. 

Bursa 14 - Orhangaziye be§ uj. 
lometre kala bir soygunculuk ollll 1, 

kentli.ini üıüterek, bar daha kalk. 
mamak üzere yatağ~ düıen Mehti, 
dün arkadGflarıntn göz YQfları a• 

ra•ında gömüldü. 

tur. Gemligc giden ' 'e içinde altı ;ıı 
cu bulunan bir otomobil dört sil 1111 
ta.-afından durdurulmuş, yoıcu1•1,r Merhum Mehti ı:- : ı Galatasa- bütün paraları alınmıştır. Haydut 

raylf denizci arkac1 •~!arından bi- jandarmalnr tarafından aran~ 
rini yazdığı yazıyı, a. ınki gazP.tc- Nümune hastahaııe
mizde bulacaksınız. 1 d Ut h stat 

Mehti ıporculufu yalnız mad. ------------- S O C m C a881 
deten değil, manen de tam mana - ileri Bozkurdun gene) işe başladı 
ı~yle benliğinde toptamıı bir genç· sekreter-ine : Ankara, 14 - Sıhhat B~ 
h. O, yalnız •par •C'haıında de - ğınca An'kara nümun~ haıtaJI~., 

lleri Bozkurt kulübü genel sekre • ır 
iü, olaıtluiu meltteplertle ele en teri R. Atacer veya idare heyttinden için dört mütehasaıB gelmit ••'dl' 

E"t'in beyi ile h.rnımı beı sen~· 
denberi evliydiler; :~•.kin hali bal 
ayını ya9ıyorlarmıt i :bi ıevi9iyor· 
lardı. 

iyi bir talebe, en kıymetli bir ele· herhangi bir zatın, gazetemize uğra • b&§lamıılardır. Bunr!an batka 
duklarını fÖrdüler. man oltnaftu. . ma1arı rica olunur. ha birkaç profesör ge.ecektir. 

- Haydi, ıurada oturup birer -·••••••••ltl•••••••••••••••••••••••••••••I 
itte Ferzane, hi~n: etçilik ıta i { 

nı böyJe bir aık muhitinde, tatl. 
öpücükler arasında Jeçirdi. 

Bütün hayatı, üç n"'elre murab
baı mutfakta mahpu; kalmağa İr.· 
hitar ediyor. Ah! verit için çat 
'ıya gitmek, hemen 1,iricik ıezin• 
t:Ei... , 

Bu sırada öfre!ldi ki, meğer 
htanbuld~ da hoıa a:debilirm~ ... 
K.vırcık ıarı aaçları, yetil gözler: 
bmanın erkeklerini. de ~ezbeder . 
;Jlllf ... 

Haftada bir kere: pazarları, c 
ı:a izin veriyorlardı. İstediği ye 
re giderek gezebiliy\·rdu. Parkın 
ıuı..ları üzerinde otun.yor ve ıeli;.· 
pçenlerden birçoiunun kenilisine 
lH.karak ürpermeler ıeçirdiilni 
memnuniyetle görül'ordu. 

Evin efendisi, h~n ıün, öğle 
ı:ltn sonra itine ıidin~e, hanım d11. 
hazan sinemaya, ba7.an çaya diy-:: 
çıkardı. lıte, Fera.nenin haya · 
tındaki en ıüzel Matler bunlardı. 
.Şık apartmandaki bu y~lnızlıia 
bayılırdı. itini acale::yle bitirir, 
ıon::-a, yalnız kaldıia ve fU andd 
lcttr.'fliaine ·aitr.:::iı h~ı:..: ni veren bJ 
evin tekmil zevkleriaj birden tat
mak iater:ii. Çekmeleri açar, pu J 
ralan;-mmleri allıkları birer bi-• . . -
re!· kenClinde tecrübi: ederdi. 

. ~kaeriya salon.1 ~irer, koltu 
ğa kurulu1·.· ~e bir :ın için kendin= 
bu evin sahibesi hrtederdi. Di 
mağında müphem ve karıtık arzu 
lar u)'anırdı. 

Sonrat birdenbire kapının zili 
çali.r, banmi, nete iç;r:de döner ve 
zamli Fenaneje d-e tekrar mutfa· 
ia sirmek düıerdi. 

Lakin, hayalle y~amak yirmı 
yapndaki bir kız içhı kifi midir? 
Nitekiıiı F erZ.ne de ~vveli bir ka• 
aap çttaiıjla ıevitti ıonra faki : 
bir talebenin metre•İ oldu. Böyle
likle bdeme kademe ifıklar mer · 
balelerini bt~ti. 

bira içelim ... 
Deniz ve gece pe!c ıakin ve ca

ı:ipti. Kuytu bir köşeye. oturdular. 
Birdenbire, Adn~:ı.n ıözüne, 

~ık bir otomobilin i~inden bir ka
dınla bir crkejin i.ndiji çarptı. 

Hayret .. . 

Karııı ... Yanında ~. ıenç, uzun 
boylu, ıarı ıaçh bi~ eıkek ... 

Adnan, rözlerini miyop ıibi kır 
parak daha dikkat~i l:aktr. 
· Hiç fÜp;\eıİ kalmamııtı ... Evet, 
odur.. Sadık aandıiı karııı.. lıte , 
fapkaaı, elbiıeıi, el1ndeki çanta~ 
ıı, halli niıanlandı!..lan Mftl&n 

hediye eltili ~re \:ı gerdanlık .. : 
"- Şimdi hanımı:if'!ndinin ni · 

çin gelmek iatemed;iini anlıyo . 
rum... Beni Beyoiluaıda aanıyor ... 
Buraıını tenha bir yu olarak in· 
tihap etti. .• ,, 

Adnan, bir an içhı. buraya gel· 
diğine piıman oldu. fakat en ya
kın arkadqa bile böyle bir vuiye· 
tin itirafı fÜÇ oldiu İiin hiç bir teY 
söylemedi. Hatti büyiik bir azim· 
le hareketlerindeki :tidali bile mu• 
haf azaya çalııtı. 

Karııiyle ıarııın Jelikanhnın 
çifte kumrular gibi baıabe.fa ver 
diklerini ıörünce a."tık bu man -
zaraya dayanamad•i! için, arka 
ıını hıtımla o yana döndü. Bira 
haneden çıktıkları ınada iae, gay 
ri ihtiyari mahut rn•~aya baktı; 
fakat iskemleleri bot buldu. 

Eve avdetinde, Macide çoktan
dır yatağa yatmıı, U)'\:oyordu. 

Genç erkek hiç bir 9ey sormadı 
·Muhakkirane bir •lll6tla ertesi 
günü de ıeçirdi. lnL:kammı mu· 
kabele bilmiıille alamaia karar 
verdi. · 

Kocasının bu ini ~~iitikliii, ka· 
dıncajızı hayretlere dütürdü. Ar· 
tık aababları o §&klleımalar, ıil · 
lüımeler, öpüımeler Litmiıti. Ak 
,-mları iıe, Adnan. ~emeğini yeı
yemez dıtarı fırlıyor ancak ıeçj 
vakit dönüp uyuyordu. 

Reklanıa 
.. 
ınanmayın 

Alanlara Sorun 
EN KOLAY, EN PARLAK, EN St::JREKLi '/ANAN 

KOMOR TORK ANTRASiTiDiR 
. . 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun 

EN ÇOk. ISIT.::AN, K l<:U, DlJM'AN YAPM~DAN Y:ANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMIYAN KÖMÜR 

Türk antrasiti dır 
Reklama inanmayın 

Alanlara Sorun 

.Her Sobada Ve Maltızda 
En Hafif Ve En 

Yanan, Flra Vermeyen, 
UCUZ KUmllr 

Türk Antrasitidır 
.' 

Satış Yei-leri .: 
Yenicami işh~n Maden kömürü işleri T.A.Ş· 

Galata iş Bankası Şubesi 
• • • Evin bütün tadı kaçb. 

Bir yaz alqamı evin bayı Ad· Günlerce yalvard. ailadr, ae-l~~~!!!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~e:>!!!~~~-
nan, karııiyle berabe.- arkadqınm bep sordu. Fakat, Ainan put... Şebzadebaıı barla.-.:u.1an birine Li.kin bu sefer, hd qıklar, yÜ·ı kasından bütün ga!-;:>nlar, b• ~ 
birine davetliydi. Fakat hayan Macide, matemli ~İr bal aldı. ıirdi. züne de vumıuf ... At'uan, hayretle I~ ıö~lendiler. O, . koıarakdi~· 
Macide, ıon dakikıda yorıwıJu • Evden dıtarı çıkma·!. oldu. Kalbi Caz çalıyor, orhJa birkaç ki· baktı: taksıye ailadı. EvMm nıe~ ,., 
junu ileri sürerek e~:le kaldı. Doı- için için kanıyor, k-x·aaına kal'1• ti danaediyordu. ilenen çiftlere Karıısmda, ıermtflf dönen ka Odada, bir köıeye ı·ekillll•f 
tayla bülup.ıi Adn•r. da, geliti ıü· qkı ayni tiddetle dl!vam ediyor ye bir ıöz atınca, delik..nlı, birden · dm; kadife eloiaenin c çok iyi ta- lerini dörder dörder !-•kt1• f"j· 
zel yDrüdüler, mektep ve aıke~· · bu tqkınbimm ııe.:o:rek erkeii . bire ıarardı. Karutı.ın ikinci de nıdığı ıahibeıi kadı.~ kendi ~arıaı içinae kendisini bekl;yen ~8• -;I_ 
lik Übral&rmc:l&n J.ahaederker. nin kendisine dönnıeıini tevekkiı;- fa olarak mı hiyane•iı.i yakalıyor · deiil... ne kabahati hizme!~i1:ini _ 11'_,..,stl 
a,ı. kendil.U.den ıeçmiılerdi ki le bekliyordu. du.? .•. lıte . ıene keı:ıd; yaptırdıi · Hizmetçileri Fer.:ar.e! trol edemiyen kar111n.n bOJ" 

nereye sitiklerinin f~1knia bile • • * IİJah·bdife elbise.. .• . Gene ayni ' - Deli mi? ... Çddı mı?. .. atıldı: . .,_f 
vannamıılar, etraflarına baktık · Bir.aktam. Adnan kolunda ıe· gerdanlık .. Uzun, &arı ıence ıa \ • Yanındaki damı 'ı:!akarak bar - Ben geldim, beıı ! di~ ~Al 
ları ~ S...tyay6.' gelmit ol · liti ıüzel ruladıiı bir kadınla. rılmıf, danaediyor. · elan dıp.n fırladı . Adnanın ar· kınlı. Nakleden: H~ ~ -. 
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nakır1'öy 

Afahputpa 

r~lata 

~iiYiik'd~re 

~aksirn 

~Qlri•l. 
"~dere 

~u~~k 
.rı.ı dere 

~akshn 

u~k~d 
aı· 

~a~im 

~~Ylerbe,,· 
.vı 

..... 
u~itka . ere 

~ijJ'tik . 
dere 

~Oca . 
llılJstafn. 
Paşa 

: Cevizlik bostan sokağı eıki 28 

. . 

. . 

No. arıamn tamamı .. 
Mahallesi Y eıildirek bakkal so • 
kağı eıki 15 yeni 14 ıayıh arsa -
mn ~amr ... 

Beyazıt mahallesi Mumhane so -
kağı yeni 11·12 sayılı dükkan ve 
odaiarın 1/ 2 payı .. 
Dıvarcı sokağı eski 8 sayılı arsa • 
nın tamamı •. 

Büyükpangaltı Dolapdere sokağı 
eski 116 yeni 104 sayılı arsanın 
tamamı ...• 

Cevizlik yeni sokağı eski 135 ye

ni 7 sayılı evin 2/ 60 payı ... 

Hacı Hüsrev mahallesi çefme ao· 
kağı eıki 2/ 2 yeni 2/ 4 sayılı bos 

tan ve kulübe. 

Pangaltı Dolapdere sokağı eski 
276,276 M. sayılı iki arsanın 1 / 2 

payı ••. 

· Atik Mustafapafa bostan sokağı 
eski 43 yeni 39 sayılı frrmın 20/ 
120 payı .• 

lcadiye Arapazde sokağı eski 11 
yeni 11 ananın tamamı •. 

Kirkor sokağı eski 74/ 6 yeni 
35/ 6 sayılı araanm tamamı. 

Kirkor sokağı eski 74/ 7 yeni 
35/ 7 sayılı · arsanın tamamı .• 
Pangaltı Akbaba sokağı eıki 23 
sayılı arsanm tamamı •• 

MuratReiı Turtueu sokağı eski 4 
saydı arsanın tamamı. 

Pangaltı Do1apdere ıokağı eski 
256 ila 262 arsanm tamamı .• 

Kuzguncuk lcadiye dere fmnı ıo 
kağı eski 43,45,47 yeni 30,47 sa
yılı ev ve dükkanın 3/16 payı:. 
lcadiye A vramaci ıokağmdaki 

73, 75, 75, M. yeni 2,4,51 ; bili. ha 
va iki dükkinm 9/ 72 payı •. 
Tepebatı sokağı eski 41 arsanın 
tamanu. 

Umbirinoı sokağı eski 6 ıayı· 
1ı arsanın tamamı. , 
Simket mahallesi ikinci pata bak. 
kal sokağı eski yeni 1 O ıayı:b ev 

:arsasının 7 / 16 payı ••. 

Hoca Alieddin mahallesi yeni ca 
mi avlusu eıki 72 yeni 76 ıayıh 
dükkinrn 1/ 2 payı .. 
Mahallesi Serkis sokağı eski 17 
yeni 21 sayılı evin 1/ 5 payı .• 

Subahçesi sokağı eski 16-18 sa -
ydı arsanın tamamı .. 

Sütlüce Bademlik ve kırk merdi -
ven sokağı eski 61,2,4,6 yeni 45; 
4;6 sayılı arsanın 1036/ 1200 pa· 

yr ••• 

Kiremitçi Ahmet Çelebi ayazma 
sokağı 16 M. saydı arsanın ta· 
mamr. 
Pikoli sokağı eıki 3 ıayılı arsanm 

4/ 5 payı •. 

: Büyükdere caddesi ıokağı eıki 
294 yeni 281 arsanın tamamı .. 

Fıstıkıuyu sokağı eski 18 sayılı 
arsanın tamamı. 

Dolapdere sokağı eıki 268-270 • . 
272 sayılı a.nanm tamamL 

Çinarlı çe§me sokağı 24 yeni 22 
arsanın tamamı. 

Çivici sokağı eski yeni 8 sayılı e• 
vin 5/ 6 payı .. 
Uzunçarıı caddesi eıki · 9 yeni 
331 ıayıh dükkanın 535/ 1200 pa 
yr •• , 

: ' Yenimahalle pazarba,ı caddesi 
' eski 112 yeni yeni 51 sayılı dük • 

kanm 60/ 3so' payı .. 
Şeyh Geylani kömürcü ıokağı 

ıapçı hanı derunu eıki yeni 32 
saydı odanın 399/ 1536 payı .• 

: Ayatanaı sokağı eski 7 sayılı ar

•nrn taınamr. 
Yeni sokak eski 1 M. yeni 12/72 
sayılı arsanın tama.mı. 

ı: Dere eokajı eski 5 M. yeni 5 ıayı 

Muhammen JHALE GÜNÜ : 2/ 12/ 935 
değer 

1769 

350 

1400 

29 

33 

13 

1065 

44 

169 

113 

705 

635 

120 

75 

87 

·454 

223 

18 

·400 

768 

690 

25 

65 

275 

138 

87 

100 

240 

2'l0 

100 

70 

10 

230 

M.K.N. 

2961 
2963 
2965 
2930 
2931 

2932 

2933 
2929 

2920 
2907 
2802 

2780 
2913 
1402 
2917 

2905 
2928 
2964 
2962 
2960 
2801 
2803 

2804 

2033 
2776 

885 
2805 

2910 
2903 
2921 

1836 

2717. 
2718 
2904 
2905 
2909 

2914 
2880 
2898 
2899 
2901 
1748 

2807 
·2813 

Kamer hatun 

Bebek ' 

Büyük dere 

Kurtuluş 

Yenişehir 

Boğaziçi 

Boğaziçi 

Amavutköy 

Hasköy 

Ağırlığı 

K. G. 
1531 
828 

5541 
622 
786G.S. 

1011 G.S. 

483 
97 

1688.G.S. 
1524 
5200 

600 
389G.S. 
399 
207adet 

216G.S. 
9 

130 
284 
230 
229 
276 

' 
299.500 .· 

287 
113.500 

172 
121 

196 
131. 
117 

18 
1.90 
0.670 
0.405 
0.345 

93 

13.600 
3.900 

Kıymet~ 

L. K . 
398.0f/ 
66.24 
58.lf., 

466.50 
117.90 

303.30 

Cirai eıya 

Adi bakır tel. 
Demir makine aksamı. 300 K. 1000 K. 
Adi hurda demir parçaları. 
Kullanılmıı binek otomobil. 900 K. kadar, 
Mevaddı saire ile gayri müreddep bir renkli por • 
selen sofra tabağı. 
Mevaddı saire ile gayri müreddep iki renkli por • 
selen sofra tabağı. 

198.03 Kuarsl% bir telli pamuk ipliği. N. 14/ 24 
174.6{! Top halinde ıade pamuk mendil. 

!HALE GONO : 4/ 12/ 935 
84.40 Ham mantar. 

1520.40 Ziraat makinesi. 
1105 Yere ıermeğe mahıus mantarlr müteaddit renkli 

mupmba. · 

5 
14.59 
7.98 

750.277.50 

Ceviz kütüğü .(yerli malı.) 
Çelik ıerit. 
Nitrat dö 1Ud. 
Dolu gramofon pila.jı )Zabıtadan müsaade elana 
aittir.) -- .. ~ .. ~ · 

iHALE GONO : 6/ 12/935 
16.20 Ciluız adi mukavva. '(Ebadı t00X77) 
81. ipekli yünlü mensüca.t. 5 ipek M. o/o 20 den U. 

130 LUtik emzik. Şırınga, buz torbası. 
26.01 Makbııe aksamı. (100 den 300 K.D.) 
55.20 içi sırlı demir banyo. 
70 Ecnebi liM.nite yazılı kitap ve mecmua. ,. 

370.95 Merserize pamuk mena~ ~(M.~~..!.. ~f.~l Jp : 
lifi 51/70. 

JHALE GONO : 9/12/931 
299.50 Yüzü bmıen b~ su a~ tiale wetiftlmlt 

memucattan kauçuk ayakkabı. 
71.75 
17.03 

Hayvaııata mahıua müstahzar sıda. . 
Hamm i§lerini öiütücii makine -ve otomatilC maln
ne (Tramit). 

43 
18S.8G 

'.Aiaç metre -ve su terami Q (Tramit)'. 
Menerize pamuk mmsuıcat JM. M. 1001150 Jpliil 
70 ten yukan). 

• il704 J~k çizgiJi pamuk mensucat. 
196.50 •Boyalı cilalı KonJZ!.!i.!st~ 
70.20 KUl'fUD kalemi. 

iHALE GONO. ' 12/12/935 
283.SO ICNllle 
97.S:ı Poclra. · 
8.50 Riz. __ _ 

54.40 Adi boyalı *"laç &Yeı ._,,_ 
46.40 Cilasız aiaç kurutma ta~· -- --- ·- - ., 
28.80 ltriyat AÇ tuJU• 

iHALE GONO. : 16/12/ 935 
72 Sinema makineaL 
78.48 ipek memucat. _ .... --· _ 
~.24 Muhtelif ipek memuca! ~an. 
29.16 ltlemeli ipek çocuk elbiseli ve~· 
24.84 ipek memucat. 

.!32.50 Boyalı pirinç Dilrbin. '.Atlet 70. 
iHALE GONO: 18/ 12/ 935 

33.22 Arrıı pamuk yün menmcat .(M. M. ~.G. ~). 
15.60 M. 200 fazla yün mensucat. 

LOtt'en sayfayı çeviriniz 

lı arsanın tamamı. 100 
tstanbul Asliye birinci hukuk ma1'· 

kemesinden: : · Y enitehir Tuzcu sokağı eıki 4 sa 
yılı arsanın tamamı. 

·: Yeni sokak eski 1 M. yeni 12/ 74 
. ıayıJı arıanın _tamamı. 

r: Büyükdere caddesi eski 164 yeni 
177 sayılı dükkanın tamamı. 

: Bekçi sokağı eski 18 sayılı arsa -
nm tamamı. 

~: Mahallesi papaz oğlu sokağı eski 
ve yeni 42 arsanın tamamı. 

Arnavutköy doğramacı sokağı es 
ki 4,6,8 yeni 24-26 sayılı arsa .. 
nm 1/~ payı .• 
Dolaphkuyu eski 2 sayıh arsa· 
mn tamamı. 

Dere sokağı eski 54 sayılı evin 
2/ 3 payı ••• 
Kiremitçi Ahmet Çelebi Faraş 
Avram sokağı eıki 3 M. sayılı ar-

63 

196 

400 

104 

92 

81 

51 

60 

sanın tamamı. ıs 

ölii Mehmet Sabit vere.sesi tarafuı 
dan Taksim Valde ~~mest No. Z1 ..,. 
de Kari Sehrekter ve Takalnı Şişli llO

kak 2 No. da Kısantopolos Aleksandı· 

aleyhine açılan ve 2600 liranın tahsili 
talebine mütedair bulunan alaCak da· 
vasından dolayı ikametgahı me~h61 
bulunduğu anlaşılan yukarda isimleri 
yazılı Silehter, Kısantopolos A~~ • 
sandra tebliği muktazi arzuhal uıe • 
rine 4-11-935 tarihine müsadif pa • 
zartesi günü icra kılman gıyabt muha .. 
kemede yukarda isimleri yazılı mücl -
deialeyhlerin ikametgahtan meçhdl 
bulunduğu anlaşılmakla 19ahkemece 
gıyabi verilen kararda (Mehmet Sabi. 

Feriköy : Me9rutiyet hacı Mansur eski 36 

tin) verasetine dair osulen ilan ibra~ 
etmesine ve müddeialeyhlerin celsei 
;\tiyede istiktap için mahkemeye gel. 
meleri ve gelmedikleri takdirde istik· 
taptan kaçınmış ve vakıaları ikrar et. 
miş sayılacağı cihetle yemvü muha.. 
keme 27-1-936 tarihine saat 14 de 
talik edildiğinden celsei fltlyeye mah • 
kemeye gelmeniz veya vekil gönder ... 
mezseniz mahkemeye kabul olunamı. 
yacağınrza karar nrildiğinden bu şe-

M. arsanın tamamı. 273 

Amavutköy Dere sokağı eski 22 yenilS sayılı 
evin 7 /40·payı.. 167 

Yukarıda yazılı mallar 22--11935 cuma günü saat 1 ~e peşin pa· 
ra ve açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin yüzde yedibuçuk pey 
akçelerini saat 12 den evvel yatırarak idarede müte~ekkil satı§ ko • 
misyonuna müracaatları .. (6910) (F) 

kilde yazılan ve mahkeme divanhane. 
sine asılan gıyap karannın tebliğ ma. 
kamına kaim olmak üzere llan ohmur. 

(166U) 



ıo HABER - Alqam poıtuı 

Bulmacamızda 
isimlerini 

kazananların ı 
yazıyoruz 

l4 6ontqrin 1935 tarihli aagulan 
dMxıa&:. 

153 - Kocamustafagap 
üaca rami sokak No. 32 ~7dm 
s.ım, 15' - ·~ A.tttre heiane. 
li H8- 111 - lst:aabal llvm Bı • 
~eı A~ddln M118& Bey •kak No. 6 
BilmJ. 151 - Balıaollll fabrika lıOUk. 
No. 9 H.rant K. 157 - Kurtulut ~ 
kurt eaddai No.. 223 Hı:iat.o.. 158 -
Edlmekapı Sarmqık •lak No. 14 
tbrahlm, 159 - Kadıki7 ÇMekllaltf 
No. 17 ismet Gflqör, llO - Kumka
PI Ttirkeli mahallesi No. 29 Kirkor. 
161 - Beyofla A.smahmeacit aokak 
No.. • Lean AHahl.Ja1.U, 162 - J8. 
tanbal Yenibahçe Arpaemiol sokak 
No. 16 Muhterem, 163 - Slrked De • 
mlrkapı Tayahatun sokak (2 ..._ • 
rem, 164 - Bahçekapı Taşhan y4nrn • 
ela berber salonunda Muzaffer, 165 -
Eyttpım•anda Memtlula Kem Dv • 
tq, 1A - Sirked b8y6k fstiklAI otelf 
altında (8 numaralı berber dOkklnm 
da Mahmut, 167 - Abacılarda baca 
Mustafa. 168 - Enaltlf ,_.. Mzi 
memuna ..... t 014e•h, Hl - B 
ytip O~çılar No. 3& ~ra Ol • 
cay, 170 - Bakırk.ilr • Nllle; 111 
ellflktaş NUzhlte haha sokak 31 de 
Nzbet Osman, 172 - Beşiktq aVlde 
~esi Maçka mey11uı No. U K11 • 
red6' 'ı"3-•-.en IHd& - • 
lazacla Ntınn Tezcan, 174. - Bakır. 

Mı& 

2806 

2836 
2825 
2781 
2115.A 
2793 

2798 

2279 

888 
rrt9 
2778 
2687 
2741 
2709 
2710 
2746 
3001/1 

AiırlıiJ 
it G. 
22 

0.90 
0.2.SS 

83 
3T 
81 

Dı:t'O 

13 

11.700 
1.840 

17 . 

t• 
1 ADET.3.20 

25 
25 
11.650 .. 

köy ~da Nadir lclris. 1'15 - Orkunt, 19 - Paşabahçe i8pi.r'4> fab • 
C:eınberlitaı 19 No. Osman humç, 176 rikasmda. i?.ltat Akın, 199 - Beşiktaş 
- Bdirnekapr cifi doktoru Übeyt oğlu Hasanpaşa. deresi No. 64 Melahat, 200 
Uzclemb'. lTt - Kurtula~ Kuyular Ankara caddesi Nümune matbaası 
'-fi No. ıs Pa1tfıazf, 178 - Ankara Orhan, 201 - Sonnağa mahallesi 
B.,._,.a: ..-ııea Cebeci caddesi Abdi llkiye mektebi Ömer Sayar, 
No. U BllM; 179 - Yeşilköy Orhan, 202- İstanbul posta nakliye memuru, 
lai caüea No. 35.: R. Toker. ıse - ~ - Kütahya Safa oteli Sabri, 204 
~ U nd. mektep 278 Rebii K. - 55 nci ilkmektep 2...4 den 71 Suat 
Hariar, 181 - lstanbul Erkek lisesi Oktay, 20;') - aGlata Emckyemn ma. 
No. 419 ~ Nuyan, 182 - Beykoz Fec· hallesi tenha sokak Süleyman bey a · 
~ eaddiıısl SadMttin, 183 - Un • partnnan Salamon Kohen, 206 - E -
k&J?&nt Atlamataş fJna 80kak 303 Sü. mirgan ilkmektep 86 Saim, G. Akgül, 1 
~ 18" - Cıunhlı riyaseti kalem mah 207 - lstanbul erkel• lise3i D-1 den 1 SUllJlda A.lıılcüa,.18'>- lzmir eai Bit- 339 Sadi Teoman, 208 - Demirkapıda 1 

bum No. 11 Ali Fuat, 186 - Kadıkö~ No. 12 aSlamon, 209 - Küçükllnga -
1 

Vltne sola.tt. No. 9 Aliye, 187 - eByog da Sevim, 210 - Sultanahmet Çayırj 
lu 11 nci oltul mrrt 4 den Bülent Gür- oğlu sokak No. 45 de Süheyla Neşet, 
..,, 211 - Haydarpa~ 21 Saba Sumer, 

KAR'D'OSTA?.. ıt:AZANANLAR: 212 - K.adırp cömertler eokak No. 
188 -flltanltul erkek lis..t C..3 den 27 d~ Şükrü 213 - Unkapanr kılyoku -

Bilrb&a Ol~ 189 - Samatşa ıniida • şunda No. 19 da Şemseddin, 2U - So. 
faai mnJiye caddesi No. 32 Berç ÇaL rnnağa mahatre.si Haydar efendi so • 
yan, 190 - Üsküdar 20 nci mektep 35 kak No. 3 de Şaziye, 213 - 2 nci o ~ 
Erdofan Altandaf, 191 - Tophane kuldan No. 828 Vehbi, 216 - Tophane 
K...ıı.t mu.t No. 64Haın!t~192 - nöbetçi sokak No. 6 da Viktor Pas • 
Talillim lraanaMpıe sokak No. 12 kal, 217 eByoğlu 31 nci ilkınektep 5 
Buldl.193 - Poeta tevzi dairMinde den 158 Vecahet Aslan Alp. %18- Er
Balll. W - 81 ad. ilkokul U den 51 kek lisesi K.l den 805 S. DursU11, 219 
Horaa-. 19S - Ankara Doianbey ma - U~küdar 21 nci mektep 263 Taşar. 
liafteli Arısoy sobt 18 No. İhsan. 220 49 ncu mektep 32 Yaşar SflheyJ;i, 
1!6- aBMHye hlem mahsus mildürü 221- Balat yeni e.adde çilingir sokaV. 
km r._ ~ 197 - B~t Vi~ 91 Yıldız Gikblş, 222 - Jstik1ll lisesi 
ne zade Aıdaacr Lltif sokak No. 5 M. orta 3 den 45S H. Köksal. . 

449· 
IS.38'. 

203.35 
90.65 
·7~ 

Ciıui eıra 
Pamuk menaucat. M. M . . 100~150 G. Kadar. ipliği 
36 K. . 
ipek meDRC&t 
ipek mensucat. 
Sade örme pamuk kolluk. 
Sade örme pamuk kolluk. 
Topu boyalı P.&JD~ menaua.t. M. M. 70 fazla lp
lili 45/55. 

t5&01. Sade pamuk örme kolluk. 
t'RALE C()1ı(C : 20/12 /935 

300 Dn:je lthııbı emlaht (25 S. G.) 
Bu ilaca Eczaş::ılar girebilir. 

35.10 Meaaha alltr. (Transit). 
11.Q4 JCeten. 
!1&25 fılemesi pamuk yorgan yatak, yastrk yüzü 
49.91 Kullandmq ipekli elbise. (Transit). 

'( A. 8& Radyo makinesi. 
17.IO Şekeni:ır aııanae kıaa.aervesi. 
• Kuıkonmaz eebze konerveai. 
21.• Kenan polhı itlemeli pamuk bat örtüsü. 
Iİ9 Defter helinde sigara ki.ğtdr. (Tramit) 

tffALE GONO : 23/ 12/935 
2000/2 1888. Ve 16 Bs.kül Ola.at Kantar. Adet 16 1 kuUanılmıt. 67 A. Teraze. 70 

2782 
·3Nt 
2842 
2645 
a'M 

Z598 
1194 
.ııes 

119& 
258S 
1196 
2981 
1&17 

3.50 
~ 
0.786 
0.435 
o.sıe 

1.440 
0..900 
0.810 
7.SJO 

88 
G.830 
0.670 
2.70 

A. Kullamhn1t pirinç ve dölane tartı. 
17.• Yün örme omuz adası sade. 
ıa ?pek boJQD atkraı. 
37.ııM lpek !ilte kılıfı. Adet 4 
naa ltı...li ipek ço«dr elbiaeıi. 
41.0ırl ipek mwacat. 

iHALE GONO : 26/12/ 935 
11.52 BlçUmiı yün memdlt8t kadın için 
8 ipek çorap bajL (kaçak) 

38.SS lpek boJUJl atkmı. (~ak) 
3 Metin baval. Meva.deh aaiTe ile müre"ddep "(l<asak): 

11.9\l Kullaıııbmt demir Trikotaj ıukinesi 
15 Dikilmiı ipekli kadnı pantalonu. (kaçak) 
40.20 ipek anne çocuk elbi9eıi. 
11.19 Sefleloit etiket. 

iHALE GONO : 30/12/9l5 
Jm4 o.l80 42.48 Safi ipek pijama. 
Mil G..NO &'1.68 ipek ramlek ve elbt.e. 
ım7 • 11.97 Sedef teabih. 
_. 1.JSS 60. 72 fpel yatak örtülü adet 4. 
2914 0.1111 Sl.Sô ipek' memucat ve jene. 
.. 1.930 29.01 Pamuk aofra takmu. Çoatk gömleği ve çorap. 
29S5 2.+tl 14.67 Keten örtü. 
Z980· 0.230 16.56 ipek mensucat ~alan. 

1 - 1549 5. KAN. Macil>ince yukarıdaki eıya Hzerlerinde yazılı ,ünlerde ve aaat 14 de 
.a.. K zÜQcmm 2480 S. ICAN. hükümleri dair elinde açık artmna ile aatılacaktıır. 

2 - (Jıa,e itlııa1 it;ia alla çdanana ayni cela ede yaban illere götütiilmek tartile alıcısına ıatı -..... 
S - 11t81i1Mrin ,We ,.di buçuk pey akçıe lerini g&terir maibazlarla beraber pef in para ile 

mal almak ~ er1-1n tic:antten olduld arma dair ünvan tezkerelerini veya Ticaret Oduı · ,_..lvmr ıtomı.,om 1Me1weleti. 
4 - Petin para ile mal 'almak İ9tefenlerin eı yanın bedelini tamamen ve vaktinde pey olarak ......... 
S - Pey makbuzlarmm kawn muayyen zamanda Komisyona gösterilmesi ve her ıüıı pey 

al.Dır pim& ibale süaleri aut 13,5 fit. kaclaı- Yun ec. peJ akçesi kabul edilebileceii ilia olımar. 
- - · - - . . . . "7181). 

15 SONTEŞR~ - 193.'i 

250 gramllk ambalAJ 

T U R Y A C aaf : hazmi kol•Y ve b=~tün yemekler 
i;~n kullanı!au tı1ükemmel bi'r neb••·~ mutbah vaiı· 
dı:. ~Çok id~ıeli olup, atet t•iriyle tebahhur .ede · 
c~~ hiç bir maddeyi muhtevi dejild\r. 
Ke~di ambatijında birkaç ay taze ol~?-ak muhafu• 
e iHebilir. 
s~f nebati IURYAG ile pifirilen. temekler ~ok 
le.c:.:ctli olur._ 

l•tanbul - ızmlr 

.,· " , .·ı ·. . ıj."·I ' .... . . .. ., . " .. " , Rfillfüllil~ını• 

Radyolin 
Ea büyük ıerailercle I 
18 diploma 48 madal• 

ya kazanmqtır. 
Böyle süzel ditler YMDIZ 

Dit ta.bipleri diyor ki: 

RADYO Lif" 
Kallananlarıll 

dlslertdlt• 
Dl• tabipler 

diyor ki: . 
•Di§lain ve ağzın sıhhati si 
b&ll w akşam günde 2 d 
cllfleri temiılemekle ~ 
di.t.,. 

Radyolln, bllklmya saf kalayla 
tOblerdedlr. 

. • ... tt' 1 ,,., "' il' ' , f, ı ı ı ı . ı : • ., ı ı ı . , • ; ı'.. , . ! ı .' ı , ı ı . 1 I' ı '' I ı ~ ı r ı ı 1 ı , ı l 
•ı 1 . . .. 1 ,,. 

~~~~~-"---------------------------~--__.d~~ 
lstanbul Yedinci icra WM1'11lrllliu hb: ve masarife dair olan id , 

dan: ilb. tarihinden itibaren 20 giill ti 
Bi.tiıı.ci derecede ipotekli olup para- tında evrakı müsbitelerile bir;. 

ya ~vtilmesine karar verilen ve ta • iremize bildirmeleri JAııJJI .1, 
mamma 27M lira lrrymet takdir ~cH • talrdfrde hakları tapu sicille.tl lif 
len Beyoğlunda Fertiy •irfnd hmw olnuyanlar satış bedelinin P3~1" 
mahallesinde Ermeni kilisesi sokağın sın dan. hariç kalırlar. Müter:ı il'~ 
da eski mükerrer 27 yeni 911 •una • &\ ten,iriyc ,.e. tanzifiyedeıt ~iti 
ralarla mürakkam kagir hane tamamı lan beı.diye rüsumu Ye ,1l1'1 ıır· 
aÇJk arttırmaya vazedilmi~tir. bedeH müzandeden tenzil oJ&Jll 

Arttırma peşindir. Arttırmaya işti. ha fazla m~lQmat almak ~il 111e 
rak edıeeek müıteriletta ktynteti mu • 935/2CMJ2 llumarah d()f;yad.a. 1 
hammenenin yüzde 'Z,S nisbetinde pey evrak 'DU.hallen haiz takdırı jtJll 
akçeli veya. milli bir bankanın terui • raporunu ~rüp nnlryac.akl3 f1 

nat mektubunu hamil olmalart icap Iunur. (1661:l) 
eder. Müterakim ftrgf, tanzifat, tf!n • -----------
viriye ve vakıf borçlan borçluya alt • 
tir. Arttuma ııartnamesi 29-11--ISJ 
tarllrine müsadif cuma. ıünü daire4le 
mahalli maruıusuna talik edilecektir. 
Birinci arttırması 19-J 2-9.'3:5 tarihine 

müsadit perşembe günü dairemizde 
saat 14 den 16 ya kadar itta edll~ttk, 
birinci arttrrmada bedtl, kıymeti ma. 

P'8tih ~uh icrasından: es 
Bir deyinden dolayı ts~t tı'· 

alınan t9k beygirli bir araba' 
ile makoşvm 2.1--11-935 ı ı·,ı 
günU saat 10 da Fatih .. .urti~JI' ·. 
'bltmUıayede satılacağındaıt 3 

.attalll JMZkürde me .. ar•P• 
atlan ilAu olunur. (16615) 

hammeaenin yüzde 75 ini bulduğu tak --------~ t!I'~ 
dirde üstte bırakdır. Aksi takdirde 
son arttırmanın taahhüdü baki ka 1 • 
mak üzere arttırma on beş gün daha 
temcfft edilerek 3-1-936 tarihine mü· 
sadif cuma günti aat 14 den lf ya 
kadar dairede yapılarak llhıd arttır. 
ma neticesinde en çek ar&tın.•m ti!. 
tnüde bırakılacaktır. 200( aumaralı ic· 
ra. ve iflas kanununun 126 ncı madde. 
sine tnfikan haklan tapu siciıterile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla ~
fer allladaranrn ve irtifak ı.Jda ta
hiplıriııln bu but•ııaı .. h...U• 

l&tanbul :ı ltıncı icra 111 

iwulan: ·ıe~P' . a ı 
Mahcuz olup açık arttıı 11' tıJ 

ya çevrilmesine karar ,·erile" 
}-ectHte ait muhtelif cins~ Jdİ'"' 
ipekli, ef&rplar, gömlekler ;i 
v-.ire 18-11-93:; pazar~oel el 
saat oa aHıda Galata da 'f ıı9" ~ ,1 
slhde 8 numaralı diilcklnds 1\ ~tıf 
ma ne satılacağından niatı:ı 1~ı 
1tm o gti11 n~ saatte malt~ilr' 
mr INJn&cak meµıuruoa 
lan llb olunur. (1M18l 
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BUNUN ON ADIM 
CfTISİ~C>I. HAı.iN 

DURUVO"I 

Devlet demiryollan ve limanlan i letme umum. idaresi ilinları 
M111aammen ~edela ~ 7853 .ira olan 32 kalemden miireh kep tel 
~ı, etajerli Ye ıttajerıı~ memur maauı, teJı,af makineai ma 
"-, orta maıuı etajeri• küçüle memur ma1&11 Ye ..tajerı, ı. omudin 
....,oıa etajeri, dc·ıya, kur ıun yanıan Ye abonomaa karneıe. ~ Ye ihtit 

ferlerde her ımıf yoıt!l'anD her cinı biletle hiçbir munzem ücre~ 
venaebisin rahatça ı&yahat eclea.• Jecekleri Ye ba tre~!erde bir ye 
mekli vaıon da bulıa.~duiu muhterem yolculara ilin olur.ur . 

Hayatın ne•••• 
Dinç oımakt:ır. 

HromObin (3382) (7188) ---hl~ ......... dtç tlo.plua, ... c1a1,., tefdatrea, ·-·ak, im 
l ... ~.... alet ye mektup aandıkları. tahta k&iıt alacalı 

Ealdtehir depow t.ir .... arfmda YUl'llt edeca IOl80 ton Tablet:ltiit 

Yorgun vOcuttarı 
dlnçleştırır 

~ • •.ahta rampa. tıçı rampaıı, ilin tab•a11, etill-9 inha 
maden kömürünün tahmi~ Y.e lahllfe iti •-11 _, • ......-ı ... 

W ltltl"ik tahta mea ~iven .ahla .&rM altblt, labut'ablft • için ça 
f !l!llllll&C• içı!1 çabıaw Ye ec-zacı yam maaaları ~ - l l - M de 

ıünü uat 15,3t da kapab arl .. m. A.~ıraratl• ·dan iti· 
•bn a•ınacakdt•. 

aü Haydarpqad.a ıar blDua dalailin .. 1 laci telılaı ...... ,_. la· 
ıafmdan açık eksiltme o .. ilaat..i rapıleaktır. • ...... •lm6J1ln 
tahliyeai için 3 kurut Ye talamlH iPa l llarat _..... Hcleı .. 
aalmuıtur. 

ite ıirm9k iıtey~ı.lerin 1138,97 Hraldc muvakkat temmal 
~111 ... ~· Ye kanunun tarin ettili ftllbiar Ye ite ı;rmel• manı: b· 

lıteldllvia 121 Hra 20 ._... manldlat tmünat Ue baum4 ta lktıdanızlıtı ve bel 

unma~ığına dai · lte,anndle" e.klifle::-le af•• aıl• 1&al 
kadar f;<.mia1011 relt•iifae ••.a.letJ lblmttır. 

,m ettili YeÜalvı " bnun• 4 tlDcG maddeli mclbi.ce ile ... 
...,. maaii kanuul bulunma .. tm& datr ..,._.... U. Ja WJiDt ft gevıekllitnl 

ite ait pnnamele. Aıwarada malUlfte da;,•indı ve Kay· 
da tuellüm ve teYls mldürlQIDcle ..,..,.,, olarak utNI 

ralnlt .ut.. tünü aaatind• 8"91 tahriren komieJoa r1l•Blbw 
müracaat ....ıeı i lbımdır. • ite tlt -.ıtnuneler ltkiiehlr idlDt 
yon müdlrlql ile Haydarpq..ta J ta.i ....... k.....,_.. taraf• 
clU param olarak Yeriimekt_. (llM) 

slderlr. 11pmü •tt•ı iade • 

•r. Baaaelerde lnd••r. a..1tbal· 

":"llllllmııı.I (7.>33) .. a,ata uo bnf, Tafalllt ·~· ................ -
~--ra - l.tuJ.I arumcla ......... is trm••ri• lla"-•· 

.... diii ralbe i Laatl .ı-.a. alM litr1Daia Hf\y ...... dan 
• Paaar1 Pe.1e.mı.. sfbalen Ye ~ fla~·,f.ırpqaya Pa 

eınbe ı .;.ı•eri har.at .... taı•ı..den ...... HayclMN 

KIMYAGl!:R 

HUsameddin 
lt.,. l ... L 

:-ıa Mfere kovrttJttur. 
ft.1clarpqad~n !-alı •e 4nkJradan Ça...-m&A ıü·ı •,..;kalkan se =-=•1111111 1 ., ••• 

JIARDATANLAR -- -------u-
ükm~ ne dağıtarak 'Dl&:-a yl\.~ 
~• bura7& ıeliDee uua luJımu 
-el?k yakında INlılllUDlara 1Uftlt 
f11naai&Ntladı. 

Şivalye tll Parda10du .. _•• 
ol•ıyan bu dellkaalmm etraflada lae. 
... bir daire qıldı. 

Genç kadna. birdabirı ıela .im -
dattan ..art& alarak llıU,U Baan111 
•Uai uattı. O 111.:, 

- Bu af er k1111ulda111. Fakat Mr 
•Ueltia biyle •IUılt bir raalette 
hatunm .. •ıklbta aaaaalc Wr 
~dtr alılerlnl ll111Jerek arallap 
"8dL 

Zavalh &llm "iNi •t•. ••ltUr· 
tflinkli biraz llOnr& NJle Wr •ıca1a 
.... -tnyarak lllp I~ bil· 
9'7ordu. 

Parhyaa Jlbale l1le •llldf UJn. 
ler fblyorda ki Şlval1ealn etralıada
kllflr hlr ab bile )'aklqamı7orlardı. 

B. aıraü ea n._.., olulan 
hal bir hlnma kalkqlrlarllea lılr 
lllflr tafaaa 78beldl. Bd lılr fır • 
....._ ialnde daldaa kana,.,,._ 
1ar llld •'fnll117orlar balam ara • 
~ kılıcm elladı tatarak M1Jt1k 
...... ,... Mr top ı111..ı rtM atala • 
l'llı llerll1ordL 

q ....... kılla. cekerek arala • 
.. tuafma ,........ 

k;_ . ·~ .. iki .... , .... ,... 
,......nerıe.,....,.. .. ................. ~ ..... 
~ 7&llllS .... iki .... 711111"*:..u. datermekle kal•lar. halar 
rlll adım kadar ualdqtıktaa .... 
~ kıalarma ., •••• 
lra• nı- deftm edenll _,. 

1 llCtiktea .-.ıa. blJlk Par ...... : 

- Hay şeytaa alam! tieM aiti ~u 
ife banıanu 10kt11n? dl1e azarladı. 

Pnl1• ceqp nnudL Ara ... ıa 
l:Allm 1ndlllal .. , ............. . 
.. ,.1ı ellüeli kama takip •tUll .... 
slttltl yolda• ll•rl .. lllal 1'tb'Q bir 
hereeanla ılrUyordu • 

Hele araba Debarre IObtllla ıırtn 
ce bu he1eeaa llOD derece artıı. Tam 
ba llOkaft• k&.-lade sabrrla 91yala eL 
W.H kadıaı beklemiı Wdn ona bir 
te1..,le•emltfl. 

Araba Jaa dl P11aı. lir..,. •Yl.a 
kaP181 halde durut.a, Şlft.l7aln 
kalbi •• derece bir fiddıtJe prfma. 

ta batl••·· 
Jtua• n arbaaaclu ~ bcha 

araladaa ladlJu. 
- Glrlail, bUu dlnJeıaiaiL BilJau. 

• lıılaa huırla ... oı•.,..•ı iblr .. 
ela Mru lpaenil IAamdır .. 

Utrathtı llakanttea • kadar •U • 
....ır dttll sibi ...... Bam•: 

- Pik .m.u Mı- '"*8••• ,. 
be• •• --~ ................. 
...... ·~ llslertle bıfıbk 
Yer& 

Ka1' aplıaca &Ua lfel'l1• slrdL 

o .... ,... u4:]!:;r• •ı. ••· 
.............. cla1"ahl-
karp ıellnma bir ta\'lfla: 

-Glmlll*& ... .................. ..... 
...,.... lnaiannt ·•••laıJ ..... 
taldp ettiler. Şl9alye, enell stnae • 

......... Lldda ---·
mit oldap b1I ..t i'tJ"enmek merakı 
plebt ta141ı. 

B'riıl ~ Wr kibar Quil ..... 
ruı gilted,yord• Hel'll lllnta bit 
1eaMk oduıq atr•ner. Geaç kadın 

ım.e*'ı,. ""* 111r IP,I sett.m.mı 

PARDATAMtAlt 
--------------------------------------..... ---~-J'akat §lval1• klfldeki ldha•i• 
btrlae çıkarak eltal .... , oa• ü 
J11kanya al& Arkaluua ... da lllti· 
yar &mullü. Buraüa ..... bul. 
.. çık•ak Ul.., .... Onar... w.r 
•bit ...... aU..lar. &1ık ku • 
ttıl•llflar& 

BUyük Pardayan me,..._. ,_. 
Kat11,a: 

E Şimdi ne yapacabna? diye..,. 
da. 

- Artık mahoW~ Halim M o. 
laakı .. 

- Blslmle berUer pl .. ealn. o • 
... tela &7ftı.a1ıJ& 

ŞITal)'e baluaua aallklrltlk eltt· 
lbll .............. tsWL . ... : 

- Bter '• b ... blılmle -...r 
geline flflıals• ;Dalalnr ft ... 

lırız. Troanderl pradan iki aclımbk 
)'ll"dlr. Kah ora,. sWhaee art* ele 
lepML BiR plbiee ..... bttdlmlıd 
dlfldrtiz. a., .. Kat. lasm .... a 
eele olaalı6r. a. ... ie ....... k 
l97orA11 cltill al? 

- Bwt, .. Wra! ...... ,.1aı1 
kucllml kartanak •'- .,_ çek kolay. 
dil'. Ukl• limdt Nt ,.,.... M tQa-
eafmt. . 

- 0.llltal aatı 
Kata,önltltflnln açlamn 1Jıtiyar 

Pudqu ...,.. kemerbal fiberek ı . 
padekl ,.,.lan 41kt8, 

Katuauaı ıiılerl .. rladı : 
- Fakat btlracla beı yb Bkti ka · 

dar bir para nr 4edL 
-Altı )il& iki ... faıladır kısım. 
- Da .. ,. • • ,..'"'" 11rfR ktymetfn. 

..... ,.olı f11-ılathr. 
Pepalnl at. Ba1tunla blfb bir ••J 

hane yaptım " bir alla ıene onu 

yakmak ipa IUe 7ardım tUnisa. Yal. 
ım ba .. ,-•• ,. de ldartllld ıun.1 
ismini verme. 
-NeW.ko~? 
- Ne isim •i?- Hah, buldu-. a..-

U. ,U.dl IUi ilaiif MliTor üill :.iT 
o ...... ba ....... iki ili tml IJl
GerP blru asaa da hem plrue 
._ dı hi811dlr. All•hımarladık k. 
tw-

8ival1••: 
- Allalm•nladık. Babama ftr. 

fllll ..,.,. bell .. lıir flJ iJlYt ... • 
•ecliifm lcba •Uteemlrba dedi. 

Kata 18e: 
- Nlcla .-,ö li &ival1e .. lllau 

pekti& lls .. IU Wi)'I IJ&Yt .. ....., ..... ,. ....... 
ŞITalye hayretle: 
- B• -..ı olar? clf7• sorda. 
Kata lnplur .. a kelllerek JaH • 

tım aattı. 

Şövalye ıUUimsiyerek ••• iki YL 
naimda• ~ B• da Kataau• iste. 
dltlnden fazla idi. 

Blla ... •ua laer Bd ••• acele 
.-klqank ........ bf1811lclaa p • 
1maea kntilerlai 8aY& dl Sisli cad • 
dillae aibarl'tlell• dar bir sokakta 
bpldalar. 

Ka&u • Tr ... deriyi saraa dar ve 
kanabk sobklara dalarak sizcka 
kaybol da. 

hıttJU Pardayaa otJayla birlikte 
dar.._,. ı.rek Ran d6 SWl ea .. 
et.ine qrdılar. Burada11 Mfa- t16ne • 
rek o amanlar Pariala ea Mytik a._ 
desi nlan Sen Antuvan catld•l"e tik • 
hlar. 

Biiyük Pardayu: 
- Gel batalı•. Bira'" da ı.,ıtri•fL 

den ball..«edeHm. ÇiiaU fcmla~a 
bqladılar .• dedi. 



20S - Jorj: Acaba Salamon ne oldu? Biz ne 
olacağız? dedi. Je.ssi: - Ne olursa olsun seninle 
ölüme de razıyım cevabını ,·erdi. 

209 - J orj: - J es.si! dedi. Galiba ikimiz de 
ayni şeyi düşünüyoruz, ölmeden enel sana kal • 
bimi açmak istiyorum. 

210 - Biribirlerilc çok çabuk anlaştılar. V• 
biribirlerinin kucaklarına atıldılar. 

211 - Jcssi çok susamıştı. Beyaz içki bir nevi 
ağırlık veriyordu. 

212 - Su bulmak için beraberce dıpn çıktılar. 213 - Fakat su bulmalannm lmklnı olma • 
yordu ve Jessi gittikçe halsizleşiyordu. 

PARDAYANLAR -
- J:.ivet, doğrudan doğruya kralın 

emrine isyan ettik I cevabını verdi. 
- Hay şeytan alası .. O inde ne halt 

ediyordun? •• 
- Hangi inde baba? l\fartuki Kony 

de mi? 
- Hayır, Luvrda ! .. Ne ise, olan ol_ 

du. Artık bir daha bundan bahsetmi -
yelim. Herhalde bir isyanda bulun • 
duk. Gideceğimiz yer dar ağacıdır. 

Şimdi ne yapacağız? Paristen çıka _ 
rak biraz dolaşsak ne dersin? Uzun 
bir zaman oluyor ki birlikte seyahat 
etmedjk. Hele şimdi ilkbahardır oğ • 
lum. Bu mevsimde yolculuk etmek 
pek hoştur. 

Baba oğul böylece, gizlenmeğe lü • 
zum görmeden konuşa konuşa gidi • 
yorlardr. Zaten Sen Antuvan sokağı 
da gelip geçenlerle dolu olduğu için 
bunlar da onlara karışmışlardı. 

Şövalye cevap verdi: 
- Şu sıralarda Parisi terketmem 

imkansızdır baba. 
- lmkaansız mı? Demek ki asıl • 

makhğımızı istiyorsun? 
- Hayır babacığım .. Sizin gitmeni

zi rica ediyorum. Bana gelince, ben 
h:!r halde burada kalmalıyım •• Fakat 
n e oJuyor? Bir kadın sesi .•. koşalım ba. 
ha, ~oşalım ! 

Şö,·alye, bu sözleri söyliyerek atıl· 
clı. lhtiyar Pardayan onu kolundan 
.ral.cıhyarak durdurdu. 

- Daha nereye koşacaksın? gene 
tni öteye beriye burnunu sokmak is. 
ti yorsun? Demek nasihatlerimi haki • 
katen hiçe sayıyorsun? Sözlerime al -
liınş bile etmiyorsun, dedi. 

fövalye: 
- Ah mösyö, insanlardan gördü • 

ttım fenalık, hepsinden korkmama ,.e 
çekinmeme ..;ebep oldu. Nasihatlerinizi ı 

hiçe saydığımı iddia ederek hak.sı ... lık 
ediyorsunuz. Sözlerinize aldırış et • 
memek de haddim değildir. Bilhassa 
size karşı beslediğim hürmet ve sevgi 
sözlerinizi dinlemeğe beni mecbur e • 
diyor .• diyerek babasının elinden kur. 
tulup gittikçe çoğalan ve müthiş bir 
hal alan kadınm imdat istiyen sesine 
doğru fırladı. 

İhtiyar asker hayret içinde kalmış. 
tı: 

- işte, nasihatlerini tutuyorum! 
dediği de bu .. Bana kalırsa bu gidişle 
soluğu yakında darağacında alacak. 
Ben de ona ilrkadaşlık etmeğe mec -

•r kalarak onunla beri.her öbür dün. 
yayı boylamaktan başka bir şey yapa. 
mıyacağım ... sözlerini homurdandı .. 

Sonra o da Sen Antuvan sokağında 
toplanan ve Şövalyenin aralarına gir
diği kalabalığın i~ne daldı. 

••• 
Sokağın burasında bir aktar dük -

kanı vardı. Sahibi bu dükkana "büyük 
Hfpokrat,, ismini vererek, uzun za ... 
mandanberi dükkanının üstüne bir o
yuk açıp buraya eski Yunan elbisesini 
giymiş, güzel sakallı, muhterem bir 
ihtiyann tahtadan boyalı, bir heyke • 

lini koymuştu. Bu da ıJeşhur doktor 
Hipokrat'ın heyke1i idi. 

Fakat zamanla bu heykel hüviyeti.. 
ni değiştirdi? .. 

Mahallenin geveze kocakarıları o
nu bir Yunan doktoru senbolü olmak. 
tan çıkararak bir aziz olarak tanıma. 
ğa başladılar. Elbise ,.e sakalı bu işte 

oldukça mühim bir rol oynamıştı. At -
tar - ki·o devir de eczacı demekti -
Müşterilerine hakikati bildirmekten 
çok çekindiği için dükkanı arı ~oyanı 
gibi i~liyordu. 

PARDAYANLAR 

Hüyük Hipokrat yavaş yavaş büyük 
Sen Antuvan olmuştu. 

Kurnaz dükkancı bu inanışı çoğalt 
mak için Hipokratın eline ucunda tah. 
tadan bir domuz heykeli bağlı bir ip 
takdığı zaman artık hiç kimse de şüp. 
he kalmıyarak mesele resmi bir şekil 
aldı •. 

Bununla beraber dükkanın levha • 
ıunda gene ''büyük Hipokrat,, yazılı 

idi. 
Paris halkının çok mutaassıp olan 

bir kısmı bu heykelin bulunduğu ye • 
rin alt tarafına bir masa ,.e bunun ü. 
zerine de, Sen Antuvana inananların 

hediyelerini kabul etmeğe mahsus bir 
sepet koymuşlardı. Zengin olanlar bir 
frank, fakirler bir mangır atıyorlardı. 
Ellerinde avuçlarında on parası bu -

Junmıyanlarsa diz çökerek i'tavroz çı. 
karıyorlar ve bir dua okuyorlardı. Bu 
son kısım her zaman sepetin başında 
bulunan üç dört mutaassıp hayırsızın 
nefretlerine uğrıyorlardı. Ne çare ki 
onların dinsiz olduklannı ispat et _ 
mek için elde bir delil yoktu. 

Her gece manastırların iane toplı -
yan dilencileri gelip sepetin içinde bu. 
Junan veya kalan şeyleri ahyorlardı. 
Çünkü mutaassıp muhafızlar kendi 
paylarına düşeni her zaman alırlar _ 
dı. 

Bu anlaşıldıktan sonra halkın , .e 
.sepet bekleyici1erinin sepete hiç he -
diye de bulunmamakta inat eden bir 
orta halli adam hakkındaki hiddetinin 
ne kadar büyük olacağı meydana ~ı -
kar. 

-Hiçolmazsa bir istaHoz ~ıkarınrz! 
diye hağrıldı. 

- Diz ~ök ! 'l'arzi) c \er! .. 
Adamcağız: 

- Bu Sen Antuvan değil,dir diye 
itiraz etmek 1stedi. 

Bu söz üzerine halk küfür n bed • 
dua ile bağırdı. 

Sepet bekleyicileri herifin üstüne 
atılarak tokatla, yumrukla yere de • 
virdiler ve: 

- Gebersin Hügnolar!.. diye hay. 
kırarak soymağa başladılar. 

Bu halden hoşlanan halk: ' 
- Gebersin! sesiyle ortalığı inlet. 

ti. 
Bu sırada beyaz bir atla çekilen ve 

içinde tatlı bakıştı, güzel bir genç ka· 
dının bulunduğu bir araba geçiyor • 
du. Araba tabii durmağa mecbur ol • 
duğu için genç kadın vakayı görmek 
için perdeleri açtı. , 

- Ne. Kendisine bu suretle hakaret 
edilen meşhur Ramostur. Oh, bu çir .. 
kin bir harekettir. diye bağırdı. 

Adamcağız, kadının sesini duyun • 
ca arabaya yaklaşmak için uğr~ştı. 

Toplanan halk, bu kadının Hügno.ı 
ların tarafını tuttuğunu ,.e arabası • 
nın armalı olmadığını görünce bir a -
ğızdan: 

" - Gebersin kafirler! ikisi de ya • • 
kılsın! Sen Antu,·an i~in ~enlik! diye 
bağırdılar. 

Hemen arabanın etrafı alınarak o 
zamana kadar duran halk hiddetle 
atıldı. Genç kadın büyük bir t~hlik•, 
içinde idi. Hemen bağırarak imdat is· 
temeğe başladı. ltamtL'> ise yüzü kan 
içinde, n• elbiseleri yırtılmış oldufQ 
halde arabanın percll'lerini ümitsiz bir 
surette tutmuştu. 

Birden bire: 
- Yol \'erin! Yol '·erin! diye haY· 

kıran lıi r Sl'S d uy uldu. O ı:t nı. n hir 
dl•likanlı, ahalinin arn~ından geçe -
r e!•, en lrnclurmuş olunJan yumruld• 


