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Hafta· tatiline dair belediyenin 
Yeni bir hamiyet 

eseri daha 

Bir zenginimiz 
Tayyareıerımıze 

50.000 lira 
hediye etti 

Sırbistan mübadil· 
terinin 

400.000 
lirası ile 
tayyare 
•llnma
•ı dO· 
•ano
IOyor 

( ı· az1aı 2 ncide) 

verdiği karar 
Tatlı kanunundan 

maksat, çalışanların 
istifadesidir 

LJal'bukı· o?~.eıtiıecek 
n~ l4 . püruzler var 

Bazı ücretli memurlar ve ieçller son 
vaziyetten zarar görüyorlar 

til~~=:n:ı~:~=~~e::r~:.~~:~; 1 _ ...... Cii"inarte·sı·--·· .. 
doğurmuıtu. Kanunun yanlıt anla· •• 1 • 
şılmuı yüzünden bir kııım dük - g un e rı 
kinlar zor1a kapatıknıı, bir k11ım nereleri 
dükkinlar da açık bırakılmııtır. 

Bu ıibi yan1ı,1ıklar düzeltildi - kapanacak? 
ğinden bugün ilk defa olarak düz· 1 
gün bir cumartesi tatili yapılmak- Belediyenin verdiii karar: 
tadır. ı 1 - · Cmnarteai ıünü ıaat 13 
Yalnız cumarteai ıünü öğleden den eonra pazar ıünleri açık ka · 

ıonra tatil zamanı kabul edilmesi 1 lan yerler gene açık kalabile-

G ö • bir k111m igileri ve ücretli me - 1 cektir. r 1 n g murlan mütkül bir mevkie ıokmı19 2 - Büro yazıhane, fabrika 
Belırad, 8 - Alman Hava Ba - tur. Bunlar enelce haftada yalnız • imalathane, bankalarla imtiyaz
ı General Göring dün Batba - dört aün ücret almazladı. Şimdi i lı tirketlerin pazar günü açılmı · 
ve Dıtiıleri Bakam Y evtiç ile bu aibiler hem cumai'letİ ıünleri 1 yan büro knımlan kapablacak

biye ve Bahriye Bakanı Gene· öll.,.. kadar çok çalqtmlmakta, ı' tır. Banlann haricinde peraken-1 
al Y uvko~ siyaret etmiftir. hem de cumartesi günil liteden de veya toptan eıya satan dük· 

JCrat ,..iLi,,Pr~ns Pal. General j •onralci ücretlerini alamamaktadır j kin 9!e maiazalar açık ka1a'bil~ 1 
• ...... 6 . .aktır. • 

..-, Abilan t.alcanı ka~n~çe~~r;ii ~lt1iilt~a'.!tii:n~i~rr. ~.~enFe~il~t ço~+ı::;~~ .. --~ ...... ~~ 
tarafından kabul edilmit, küçük fabrikalarm cumarteai günleri öğ- daha az para almaktadırlar. 
ICral ikinci Piyere iki oyuncak leden sonra çalııılmıyacak zamanı Diğer taraftan Liman ıenel direk 
lren hediye etmiftir. telifi 'etmek için hafta içindeki törlüfü de cumartesi öileden son-

y evtiç bir alcıam ziyafeti ver • ı günlerde çalııma saatlerini uzat- ra limanda 1ükletilecek veya bo
'-iitir. General Göring bugün Mü- malandır. Bu ıuretle ame1e1er hem taltılacak eı yadan tatil tarifeai,te 
llihe ıidecektir. ayni müddet çahımakta hem de iki miıli ücret almaktadır • ...... 

lngiltere-Türkiye 
arasında ticaret 
anlaşması 

laakanlar heyetinde •• 
~saslar1nı 2 ncı sayfamızda okuyun 

8tr Osmanlı paşası / Bulgarlar muaha-

H A B E Ş 
deyi yırtıyor, 
Kabineyi de 

ORDUSUNDA.. de§l•tlrlyormu. 
t.fıaın1an ıelen bir mektuptan 

~dclıtma ıöre, Vehip Pata aa. 
l.iri. Habet ordusunda büyük 

~~zmeti kabul ederek oraya 
ittir. 

JMacarl•tanda eski 
ba•v•kll yenisini . 

Düelloya 
çağırdı 

Pariı, 7 - Macaristan baıveki
li ıeneral Gömböı, ile etki baı -
vekil kont Bellen lll'&lmda bir ih
tillf çıkmq, neticede kont Betlen , 
Gömböıü düelloya davet etmiı -
tir. 

SrD:~ı 
Bugünkü maç 

Salı ıünündenberi tehrimizde 
bulunan Macar Seıet t•kımı, 
bugün Galatasaray - Betiktq 
muhteliti ile kartılqacaktır. 

Vasıf Çınarın cenazesi 
(Yazısı 2 ncı sayfada) 

1..t._ \' elaip Pqa meınatiyette har -
:"'1• lllekt~bj müdürlüiünde bu -
~. büyük harpte Kafkaa or· 
~ IJ'Upunda üçüncü ordu ku -
1t...::danlıimı yapmıtfır. Mütare . 
~ IOnra milli hudutlar dı -
~ blmııtır. Bir ara, Roman -

Macarlar salı ıünündenberi bir 
iki antrenöman yapımı, ve iyice 
dinlenmiı olduklannclan buıünkü 
müaabablarcla saha yabancıbjı 
ve yorıunlak hiuetmiyecekler • Y alooaJa par lıtan bir lıBfe 

dir.Eier takım hakikaten aöyle'ndi D e n i z G e z i n t •. m .• z 
~ olcluiu söyleniyordu. 

~eh.ip Pqanın bu auretle ha
' etnıeai, her halde mali ıı -
~inde bulundaiunu anlat -

~EB"Fr·--ı 
..... ~un en çok sahlan ha·I 
._.... ~ sazetetidir. ilanla -1 
~.\BER'e verenler kar e • 

• 

Bulgarların Nöyyi muahede.ini 
yırtmafa ktlf'ar oerılifi, lıabineyi 
tlefiıtirerelı fimılilri tlıı hahnı 
Kine loanola ilıtitlar meolriine 
getirecefi laaber oeriliyor. Gör
tlüiünü raim Köte loanoltıır • 
(Yaıa 4 'üncü uylamuula) • 

ii ıibi kunetli ise, niabeten 
zayıf bir kadro, ve uzun zaman- 23 Haziran Pazar günü yapılacak 
danberi yan yana oynamamıı o- olan deniz gez 1nt1m1 z Akay'ın 
yunculardan terekküp edecek o -
lan Galatuaray Betiklaf muhte. Kalamış vap u rl 1 e yapılacaktır. 
litini kolaylıkla mağlQp edebi • KöprQ-Valova-KöprO-BOyükdere-KöprQ 

lir. Tam bir ..nn, bir gece eğlenecek 
Caf 0 buıünkü hakkı f§ UI 

dairi Y=• 3 üncü 1&m;Jaımzd: .- ve gllzel bir tatil geçireceksiniz 
dır ... Bunıükü nüıhamızda ıüreı- Ta'fsllat ve pro§ram bir iki gOn içinde 
!erden bahseden ayrıca bır ıpor Herkes iştirak edebilir 
aayıfamız vardır • 



Bir zemgininıiz 

Tayyare cemijretine 
50,000 l~ra -verdi. 

Sırbistan mübadilterinin 400,000 
:ır.ası da tavvarre Cemiyetine hediye 

edilmek isteniyor . ·. 
Ankara, 8 (Telefonla) -Yugos

lavya mübadillerine verilmek ü: 
zere YuıoılaYya hükUmetinden 
17 milyon Dinar tazminat almdıiı 
malumdur. Bizim paramıila 4oo 
bin lir~ ir..adar tutan bu paranm ne 
niıbeı dahilinde daistılacajını 
teıbit etmek üzere Fina.na(maliye) 
Bakanhimda kurulan komi.yonun 
duba uzun zaınan bu itle ujrqa· 
cağı anlatılmaktadır. 

Bakanlıkta bu ite dair 6 bin doı· 
ya mevcuttur. Bunlardan hqka bir 
o kadar dosya da Dıtif leri .Bakan· 
ltğmdan bu komisyona devredil • 
mittir. Komuyonun bütün bu 
dosyaları birer birer gözden ıe·-

çirerck ona ıöre tazminat niıbe· 
tini tayin etmeıi ıerekmektedir. 

Bu iae oldukça uzun bir zamana 
bnilıdır. Fakat fimdiden yapılan 

tahminler, mübadillerin hisseleri· 
ne düıecek tazmin~tın, istihkakla
rının ancak yüzde yarımı kadar 
olacaiını ı~termektedir. 

Bu vaziyette, bu paranın Tayya· 
re Cemiyetine terkedilm~ıinin da
ha muvafık olacağı yolunda bir 
cerey{ln baıgöıtermittir. Yüzde 
yanm nisbetinde dağıtılacak bu 
par:anın ayn ayrı büyük bir ite ya
r:amıyacaiı halde, toplu olarak 
Tayyare Cemiyetine verilmesinin 
ne kadar faydalı olacağı iıaret e· 
dilmektedir. 
50000 lira hediye 
Kayıeri-(Hususi) Kayıeride mi 

safir, ,,ulunan . Adana mensucat 
f abrika11 ortaklarından Kayı erili 
Mirza oilu Muataf a ve Haıağa 
oğlu Nuri, Tayyare için elli bin Ji. 
ra v~rdiler. 

Vasıf · Çınarın • 
cenazesı 

HAliKK -•Akşam Postası 
====:...===~::::=r=-===~=====~==~==~:-===============~-='" 

kanlı Yunanistanda 
vak'alar oluyor 

Makedonyalılar bazı iddialarda bulunuyor f f ü·z····u CUZi·u·g·u .. I= 

t tb•k d•ı• Atina - Proiya gazeteıinin Se· iatifade ediyordu. Şimdi Çaldari• 
~ 8 1 e 1 ıyor . l~nikten aldığı haberlere göre Har 1 hükumeti bu ananeye nihayet.ver· 

Gümrük ve inhisarlar bakanlı - bıye Nazırı General Kondilis bir miı, Makedonyadaki memurların 
amdan dün vilayete aıağıdaki teb beyanatında Makedonya birliğinin hemen hepıini eski Yunanillan a· 
liğ gelmittir: harekatını tiddetle tenkit etmit,bu halisinden seçmiıtir. 

1 - 15-6-935 den itibaren teıekkülün gayri vatani oldujunu Hanedarun resmini 
tuzlalarda tuz fiyatı üç kuruıa aöylemittir. Buna karşı, Makedon- basmak yasak 
indirilmittir. ya birliğinin ileri ıelenlerinden lçiıleri Bakanı Ralliıs eski kral 

2 - inhisarlar tuz anbarları da biri cevap vererek Makedonyayı Hanedanının hayatta veya ölü 
bu tarihte eıki fiyattan üç kurut t.yırmak maksadını ıütmediklerini, azasının resimlerinin netredilme · 

Yunan ul eksiğine satacak1ardır. usu araaında ikilik çıkar· aini yatak etmittir. 
de cari mak mes' 3 - İnhisarlar idareain uliyetinin hükumete ait int:lhabat:ta çarpuş-
rına bu olduğunu hesabı o)an tuz tüccarla söylemiıtir. malar oldu 

tev- "lho Tiı tarihte ellerinde bulunduğu Elladoı,, ıazetesi Make- Pirgoıtan alınan bir habere 
farkı don yada sik edilecek tuzların fiyat ki hareketlerin Atina hü· göre dün öğle üzeri kralcılarla 

i inhi • kum etini iade edilecektir. Tevsik iş n hata11 yüzünden mey • Çaldariı taraftarları araımda ıe • 
klerin - dana çıkt 
e ya • ihtiyaçlar 

Yunanist 
işler İ· ahaliai ar 

ıarlar memur ve müdürlü ığını, Makedonyalıların çim hazırlıkları ıebebiyle saat .. 
de malmemurlarile birlikt ı dütünülmediğini, eıki lerce süren bir kavga ve çarpıtın•· 
pılacaktır. an ahalisiyle Makedonya lar olmuıtur. iki kiti bu kavıad• 

lnhiıarlar idaresince bu aaında hukuk müsavat .. ölmüı, yirmi kiti yaralanmııtır. 
kli ta · aızlığı bu çin mülhakat itlerine gere lunduğunu yazmaktadır. Hükumet yarın yapılacak olan 
rle te - Bu gazel 
. "Venize 

limat verilmit ve vilayetle e dyor ki: ıeçimde karıtıklık çıkmaması için 
mas etmeleri bildirilmiıtir loı zamanında Makedon· ııkı tedbirler almağa çalıımakta .. 

bulun - ya kısmı Mal memurlarının itte bir ademi merkeziyetten dır. 
malan muhakkak temin e dilme -

şka va - s lidir. 
Bu tebliğde bundan ha 

ek ay Vakiuiz kaybettijimiz Mosko ·ı Genç ölen diplomatımız, Vasıf ziyetinin mürakabe ediler 
va büyük elçi.ai V aaıf Çınann ce· Çınarın cenazeıi dün, iki elli tre- sonunda bir rapor halinde bildi -

ason Kaymakam 
vekili Rıdvan 
!vasıl öldürüldü? 

nazeıi dün (Çervon Ukraina) ad- nile Ankaraya gitmiıtir. rilmesi istenmektdeir. 
eçlr· 
ıatı 

lr Sovyet krüvazörile ıeldi. Cenaze An karada Musolini'nin g 
Vasıf Çınarın tabutu, knıvazö- Ankara, s (Telefonla) _ Mer· diği kaza tafsi 

linin in 
iliz aa· 

rün kıç tarafında Türk bayrafına hum V aaıf Çınarın cenazesi bu . ltalya baıvekili Muao 
sarılı olduiu h.alde söriilüyordu. gün '.aat 8, 10 da Ankaraya geti- son otomobil kazasını lnı 
O:ı;ında ıünaülü dört Sovyet bah- rildi. lıtuyonda binlerce halk, zeteleri ıöyle · tarif ediyor: 
riydisi bekliyordu. Tabutun bq protokol müdür muavini ve Dıı "Her sabahki iİbi oto 
ur.una Vaaıf Çınarın (iatikW ma- jıleri bakanlıiı mümeHilleri ta . aiderken, sallanan bir ağa 

mobille 
ç dalı 
delen .r d4lya\ı) kdmnMfl'4. rafından llNtdands- kendisine çarparak ba_ıı ze 
'Eli de Tabufli ~ıbirJikte kruvazörde Cenaze,i'i&ııyan t&T>uti etli ka- mit ve bir gözü §İtmiştir. 

R'Jıyadan ıelmit 35 tane çelenk dar çelenk konuldu. Bu arada Jz. ·hafifçe yaralanmıttır. 
vr..rdı. mir liıeai 1e lzmirin muhtelif te- Aktam üzeri lngiliz kralının 

i~ruvazörde V aaıf Çınamı ha • ıekkülleri namına gönderilen çe· doğum günü terefine lngi liz ıe • 
tıraı;ının ebedi oldufu yolunda lenkler de vardı. firi tarafından verilen ziya (ete git· 
lürkçe yazılar göze çarpıyordu. Cenaze meraıimi öğleden ıon- mittir. 
Geminin kumandanı, ve. ıemideki ra yapılacaktır. 
viı amiral ve Sovyet dq komi.er· Merasimde bulunmak üzere lz
liği :nüme11ili, Sovyet atqemili • mirden, merhumun kardeti Eıatla 
teri Vaııf Çınarın cenazeıine ıe- avukat Ahmet Murat, erkek liıesi 
mide ıüel tören (aakerl merasim). müme11ili Nuii Tozkoparandan 
yaptılar, cenaze marıı çalın • mürekkep bir heyet buraya gel-
dL ~. 

Yeni Fransız .. ve lngiliz 
kabineleri 

Avrupanın iki yeni kabin .. i tam 
minaaile kuruldu. frf,nıız kabi·· 
nesi, dün ıaat 17 de ilk toplantı • 
ıını da yaptı. 

Sonra cumhur bqkanlıiı ıara
yına giderek cumhur bqkanına • 
kabine proıramını sundular. Cum 
hur baıkanı bu proıramı uyaun 
buldu. · 

Fransız kabineıinin bqbakanı 
eski dıt ba1'anı Lavaldır. Laval 

önceki tahminlere pek uyan ıe -
kilde kurulmuıtur. 

Pek· o kadar deiitiklik yoktur: 
Bir iki yeni bakan gelmi., öte 
kilerin yerleri deiiıtirilmiıtir. 

Londradan gelen bir habere gö
ı e, lnıiliz ana ıyaıaaının (kanunu 
eıaıbinin) değ~f tirilmeıi hakkın • 
daki kanun projesi ilk okunuıta 
lortlar kamaraıınca kabul edil • 
mittir. 

bu kabinede de dıı bakanltiını --5-0-n--z-e~lz-e-=l:--e-muhaf aza etmektedir. 

Evvelce düıen kabinelere ıöı· neticesi 
terdiği itimatsızlığın aksine ola - Simha (A.A.) 7 _Son yer aarsm 
rak, Franıız parlimentoau fran • tııından ölenlerin sayısr Ketta da 
gm dütmesine kartı Lavalin iste - dahil olmak üzere 60 bin . kişidir. 
diklerini kabul ebnitlerdir. Zarar birkaç milyon lngiliz lirası· 

Frank korunacak, ibtikirla çar· d 
ır. 

pııılacakbr. Ayni zamanda 14 -------------
temmuz tarihine kadar F ranaada 
her türlü nümayiı yataktır. Say
lavlar bunu da kabul etmitler • 
dir. 

Diier taraftan, lnıiliz kahine. 
si, dün de yazdıirmız ıibi ye~i 
başbakan Baldvin tarafından ku • 
ndmuıtur. Yeni kahi~• bundan 

lngiltere 
Harb borçları 

taksitini ·vermiyor 
Vat inıton, S - lnıiltere elçisi, 

harp borçlarının bu ayın alhıında 
gelecek vade için takıit vermiye • 
celini l>ildirmittir. 

iranda 
şapka 

da Iran Tahran, 7 - 6 Haziran 
Kamutayının onuncu devr 
hinıah tarafmdan açılmıtt 

eıi Şe-

ır. . . 
ının il' 

ürkiye 
rkiyeye 
atleri) 

Şehintah, açıf ıöylevler 
yasa kıtmınm en batında T 
- lran doıtluğundan, Tü 
olan aezinlerinden (ıeyah 
Cümhurreisimizle görütm 
kıymetinden ve bu konuım 

bütün anlatamamazlıkları o 
kaldırarak yerine dostluk v 

elerinin 
al arın 

rtadan 
e kar· 

o 

detlik hislerinin yer tuttu iundan 
bahsetmittir. 

an ola-Bu yılın yeni kara;larınd 
.rak bundan ıonra ıaylavla 
mutayda bat açık bulunm 
ve yarmda.n ba!lıyarak tap 
yilmeıinin karara almmas 

rın Ka· 
al arını 
ka gi • 
ını em· 

retmitlerdir. 
. " HABER - Dost lran hükU 

tinde timdiye kadar Pehlev 
len, ıiyah renkte ve bizim t 
biletçilerinin ıapkaları biç 
fapkalar kullanılıyordu. B 
karardan anlatıldığına go 

me · 
r deni-

ram vay 
iminde 
u yeni 

re ~im· 
di bu da atılmıt ve yerin i hakiki 
fapkaya bırakmıttır. 

Selanikt 
yangın 

e 

lesinde Selanğin muhacir mahal 
çıkan büyük bir yangm ell 
aileyi sokakta bırakmııtır. 
zararın milyonlarca oldui 

i kadar 
Maddi 

u •ÖY. . 
lenmektedir. 

Ankar a, 7 (A.A.) - Hz.ber 
aazetesi nin 6-6-935 nüshaıın -

lunan Saıon vakasınm o· <la neıro 
luı tekli ıöyledir: 

kaymak~ ieirffi Ri van 
e ıizli nüfus yazımı •it • 
21-5-935 te yanına Sa
tüsü, belediye katibi, ma
ildan ve jandarma ku • 
le bir müfreze alarak 
üne aitmit ve bu köyde 

Sason 
sayım v 
leri için 
ıon müf 
liye tahs 
mandani 
Goç köy 
iken H arbat köylüleri tarafından 

ôylerine davet edilmit -kendi k' 
tir. 

Kaym akam vekili bu davete jan 
müfrezesini çok geride hı· 
arkadaılarile beraber git-

darma 
rakarak 

mit ve aeceyi Harbatta geçirmir 
tir. Erteıi aün köyden ayrıhtı a· 
kabinde yerli memurlarla bazı 
köylüler arasında s•hai bir 111\i· 
nazaa Wkuu aruında k&ymal<A1111 
vekili de )zilinmeluizin Y.aral&nt~ 
mıt ve ölmüttür. 

Şehit olmUf ve iıkence ıörnıU. 
jandarma yoktur. 

Haber: 
Biz, mevzuu bahıolan malO • 

matı, §ehit kaymakam Rıdvanıll 

Sasondan gelen kardetinden al•· 
rak yazmıttık •. 

Anadolu ajanıı tarafından ve· 
rilen en doğru tekli de karileri • 
mize bildimıit oluyoruz. ---·---:---------------------

in 
ı· 

giltere-Türkiye 
ıcaret anlaşması 

Ank ara, 8 (Telefon) - Tür· 
üyi.ik Britanya ve §İmali 

Birletik Krallığı araımda 
nda Ankarada imzalanan 
anlatmaaı bu sabah Vekil

kiye ile B 
lrlanda 
4 Hazira 
Klering 
ler Heyet ine ıönderilmittir. 

Türkiy e lehine yüzde 30 .erbett 
arjh ve yalnız Türkiye -
ritanya - Şimali lrlanda 

matlara taınil olan anlat -

döviz m 
Büyük B . 
menıeı 

manın e aaslarından elde edebildik 
nlardır: lerim fU 

"-in ıiltereelen Türkiyeye viki 
bedelleri Merkez Banka· 
rdacaktır. 

lthalatm 
sına yatı 

2-T ürkiyeden lnıiltereye 
gönderil ecek mal bedelleri lnıiliz 

arı tarafından Merkez 
m lnıilterede ıöstereceii 

ithal&tçıl 

Bankaıın 

•bir ban kaya yatınlacaktır. 
3-1 nıiliz ithalatçıları bu ıu· 

kiye Cümhuriyet Merkez 
ın lnııilterede göıterece~ 

retle Tür 
Bankaıın 
ğibanka ya iıterling heaabma 

nan mebaliğin yüzde 70 
yüzde 30 u (8.) hesabına 
aktır. 

tevdi olu 
i (A), 
yatmlac 

A heı abile Türkiye ve lngiltere 
ithalat v e ihracatçılarının horf 

ve alacaklı hesapları karıdaıtır • 
rılacak heıahı tamamile Cü:ınho• 
riyet Merkez Bankaamın emrine a· 
made olacaktır. 

4 - İngiltere hükUmeti inciri~ 
rimizin tabi olduiu gümrük resrrıi· 
ni on tilin altı peniden yedi ti• 
line indirecektir. 

Bundan baıka tiftiklerinıiıiıt 
muafiyetini konaolide etmekte ' 
dir. -

Gümrüklerde bulunan lnıilte~C 
menıeli malların ith!.li huıusoıı 1 -..• 
tarafımızdan bazı kolaylıklar 1° 
terilecektir. 

15 mayıı 1935 tarihindeıı b•f
1
; 

lıyarak Türk gümrüklerine ıe~. 
olup ta kontenjan kararnaıne•• 
nin (V) liıtesine dahil olııuYatl 
lnıiltere menıeli mallar, anlaf 1: 
manm meriyete girdiği tari~te:r 
tibaren Türkiyeye ıerbeıt ııre 
lecektir. d 1' 

Bu fıkrada yazılı aıallar.~., 
mer'i kontenjan kararnaaıe•• .. 

1 rı••' 
(V) liıteaine dahil bulun•~ • •• 
ithali alakadar vekaletin ınU• 
deıine bailıdır. 



8 HAZİRAN - 1935 

Cafer digor ki: 

Bugünkü maç 
Bugün 1'aksim stadyumunda Ga

latasaray-Beşiktaş kombinezonu ile 
:\Iacar "Seged" butbolcuları ilk o
Yunıarını oynayacaklardır. 

Daha oyunlarını görmeden bize iyi 
bir maç seyir imkanını Yerecekleri 
kanaatinin neden hasıl olduğunu izah 
edeyim: 

"Seged,, takımı. 
- Meslekleri yalnız top oynamak, 

bunu temin için haftanın bir çok gün· 
lerini antrenman ,.e şahsi kabiliyet
lerini yükseltmeğe n ayni zamanda 
Macaristan gibi bir muhitte daima 
iyi futbol takımlnriyle boy oiçüşmek 
ıtıazhariyetine malik olan Seged o
Yuncularrna karşı, hayat mücadelesi
ne atılmıs ye ancak şahsi n klüp aş
kı i~in futbol oynayan Galatasaray
lleşiktaş gençliğinin karşılaşması bi· 
ze ıki sınıf zümrenin mücadelesini 
tösterecektir. 

- Futbol hocalarının talebeleriyle 

Manifatura 
tüccarları 

Papası ar 
Ve 

Sörler 
GUmrilk nizamları Perşembe günü 

_ hakkındaki ilk defa 
dileklerini bildirdiler · • k I ki ·ı 

1ıtanbuldaki manifatura ithalat yen 1 1 1 arı e 
tecimerlerinin (tüccarlarının) 1 k v k ak 
gümrük ve tekitıer cınhisa-rıar> ,50 aga ÇI ac 
Bakanı 1ıtanbula geldiği zaman Kıyafet kanunu önümüzdeki 
kendisinden günarük işlerinde is· perıembe günü tatbik edilecek • 
tikrar diliyeceklerini yazmıştık. tir. Bu münasebetle, rum katolik 
Gümrüldet Bakanının gelitiniıı ge papasları ile sörler o güne kadar 
cikeceğini anlıyan manifaturacı- elbiselerini hazırlamış bulunacak· 
lar bu·dileklerini gümr~kler arat· lardır. 
tırma direktörü Muıtaf a Nuriye Perıembe günü hep birden ye
yapm11lardrr. Bundan evvel Muı · ni kıyafetlerile ortaya çıkacak · 
tafa Nuri bu iıtekleri bakanlığa lardır. 

bildireceğini tecimerlere (tüccar · Gregoriyen Ermeni papasları 
lara} temin etmi~tir. kılıklarını deği!tirmitlerdir. Dün 

Bu arada manifaturacılar, mani bunlar arasından Bay Bahtiyar • 
Şiiphesiz ki birinci zümre .. henü~ fatura eıyasına ait tarife ve yeni yan ile konuttuk, bize dedi ki: 

futbolda incelmekle beraber Assocı- . . . k d b 1 k' k b"' 
atıo" . la bu İngiliz icadın- istıhlak vergııı anunun a u unan "- Görüyorsunuz ı artı us-

irntihan olması? 

u,. O) unu o n . . . h . 1 A B' k 
da şahsi hislerden tecerrüd etmemiş, ve tatbıkını hemen emen ım can· bütün siviller gibiyiz. ız ıya • 
neticeye ,·armak için feragate ve aız gördükleri maddelerin düzeltil feti isteğimizle kabul ettiğimizi 
lllüctemi oyundan ıiyade şahsi kabi- m;sini istemi9lerdir. Bu mad.Jeler anlatmak için 13 haziranı bekle · 
liyetlerine güvenen, yanındaki arka- gümrükle tecimerler arasında da - medik. 
daşiyle ne tarz komlıine birb~yunk~u- ima bir anlatamamazlık doğur · Ruhani kılıkla gezen Ermeni 
tabllcceği mahlm olmıyan ır e ıp, k d · 
d·~ • · k d' · f k t ma ta ır. '>apas kalmamıttır. Ermem gre-ıgerı ıse ·en ımı az yorayım a a 
bir ki inin yapacağı işi on birle bir- -----<>-- L .>riyen kilisesi zaten bir kıyafet 
likte başarayım zihniyetini kabul ve imtihanlar kaydı koymuf değildi. Şimdiye ka 
tatbik edebilen hir zümre. Liıeılerin ıon sınıfından maada dar giydiklerimiz de bir taamül İ· 

Birinde yalnız spor aşkr, diğer bütün ımıflarında pazarte- şiydi. 
gençlik kun·eti, diğerinde ise soğuk 1 • 'h I ki h Ik f d " k sinden itibaren ıöz ü ımtı an ara "Bu kılı a a tara ın an gor-aniıhk, futbol mehareti, oyunculuk 
kudreti. takım kabiliyeti ,.e anlaşma- batlanacaktır. düğümüz saygı artmııtır, diyebili· 
.sı Te deha ı biraz da futbol canbaz- Tarih, coğrafya ve tabiiye imti· rım. 

lrfr. hanları Kültür Bakanlığının ver- "- Din yasalarınız arasında pa 
~eged,, takımı her ne kadar l\fa· mit olduğu ıorular (sualler) üze· pasın evlenmesi hakkında bazı 

cıtristanın birinci derece bir ekibi ol- rinden yapılacak diğer derslerin kayıtlar var, bunlara ne dersi • 
tnaınasiyle beraber bizler için olduk- soruları müfredat programların • 
!;cı '·"~,etli bir rakıptır. tiaıatru a-
l'ay-Üesiktas muhtelitinden bir '1ş· 
ltın1da:1 • dah~ ayrıJdıkJarı noktada ~--..!---_;_--~----
biri iki takımdan diğeri ise tek bir 

a,na -hr•a b\anu düzelt-
memiz lazımdır. Dul kalan bir mek şartiyle seri Eşapelin oyun tar-

~liipten teşekkül etmesidir. 
A \ ' l'Upa butboJcularında en ziya

de göze ('arpan hususiyet şunlardır: 
Bütün hatların biribiriyle rahatca 

.,, n'a5--ıbilmesi, onların irtibatını te
lltiı{ eden santrhaf ve santrforlarının 
:akırn bağlılığını ~oğaltmasıdır. On
~r daima yedi for tarzında hü.cum 
:dl'r, bu şekle göre takımları hep bir-

en açılıp kapanılır. Topu istedikleri 
htiı1 boş olduğunu görebilen, lüzum· 
:Ilı isticalden uzak, şahsi oyunlarla 

1 ll.i(ırn kabiliyetlerini ve bin bir emek· 
~ ~·apılan hücumu akamete uğrat
i ~llar. I\endi oyunlarına güvenen, 
)'Yı Yer tutan, daima da marke nzi
k 'llerde bulunmağı temin edebilen, 
c:ı ara \'uru ları düzgün, yerden oyun 
~rı<lJ.'abilen kimselerdir. 

zına kaçmak, lüzumsuz çalım ,.e topu papas niye evlenemesin, ve evlen
sürmekten ictinapla şahsi hücumlar- miş bir papas niye piskokos ol • 
dan uzaklaşmak ve geri halflarla an- masın, evlilik itlerinde de sivil 
Jaşmağı temin etmelidirler. .Merket. yurttatların tabi olduğu kanunla • 
mühaclm ,.e insaidler topu ayakta ra tabi olmak isteriz. Değerli bir 
öldürmeden şüt vaziyetlerinden isti- evli papaslan ta piskopos çıkabil
fadeye kalkınmahdırlar. 

Bilhassa merkez muhacimin topu melidir ... ,, 
ortadan ziyade cenahlara açabilmesi Dün Gregoriyen Ermeni piıko • 
oyun için çok i!iltifadelidir. poslarından Bay Baımaciyanın 

Kağıt üzerinde direktif ,·ererek da sivil elbise ile dolaıtığı görül-
oyun icat etmek oldukça kolay bir müıtür. Melon ,apka, redingot, 
meseledir; fakat can it bir oyun tarzı 

Yakalık kıravat ve çizgili panta -kabul etmiş, açık kombine ve atak o-
yunlarda daima muvaffak olunduğu- lon giymP.kte idiler. Bay Bahtiyar
nu bizzate görmüş ve tatbik edebilmiş yan sakalını da kısaltmııtır. 
bir şahıs olmak sıfatiyle yukarıda ~!!!!!~~!!:·~~-~~-~w7~~~~~ 
yazdığım yazılarım bir ağabey nasi- sırasına geçer. Aksi halde...... Daha 
hati kabul edilirse "Seged., takımı da henüz ikr1emt'dik diye kendi kendi
Taksim stadyumundan arkalarına bi- mizi teselliye kalkarız. 
le bakmadan çıkan A\•rupa takımları Ali Caler 

Yumurtacıların 
şikayeti 

Karadeolzden gelen 
yumurtalar piyasayı 

kırıyormuş 

lıtanbuldaki yumurta lecimerle
ri (tüccarları) Türkofise müraca. • 

atla Karadeniz kıyılarındaki yu • 

murta ihraç limanlarından çıkarı· 
lan yumurtalarımızın iyi iıtif edil· 

mediğinden ötürü ucuza maledile· 
rek ucuz 'atıldığından. fakat bu 
yumurtaların dıt illerde yumurta -
larımız için iyi bir tesir bırakma • 

dığından tikiyet etmtılerdir. Ha • 

kikaten ıon ıünlerde lıtaobuldan 
çıkarılan yumurta fi.fatlarmm çok 
yükıek olmaıma mukabil Karade
niz kıyılarından ıelen yumurtalar 

ucuzdur. Fakat ilitikli olanlar bu 

yüksekliğin İstanbul yumurtacılığı 

nm lehine olduğu dütüncesindedir 
ler. Çünkü İstanbul Y.umurtaların· 
daki fiyat yükıekliiinin en büyük 

ıebebi ambalajlarının 10n birkaç 
ay içinde fevkalade nefiı ve tim • 
diye kadar ıörülmemif bir iyilikte 

yapılmakta oluıudur. lıtanbul JU· 

murta yetittiren bir yer değilc:lir. 

Fakat 10n ıenelerde yumurta ibra· 

catiyle töhret almıflır. Bunun M • 

bebi de lıtanbulda yumurtaların 

hemen hemen bir ıtandardizeye 
tabi tutularak ıönderilmeıidir. 

-o--
Floryaya iyi su 

getlrllecek 
Filoryada yapılacak asfalt yol 

belediye tarafından eksiltmeye 

konmuıtur. Keıif parası 4891 li • 
radır. Ekıiltme buııün saat on bir
de yapılacaktır. 

Bundan batka Florya telefon 

hattı uzatılm,.ya batlandığı gibi, 

bir yandan da civardaki iyi ıu 

kaynaklarında araıtırmalara bat
lanmıthr. 

Belediye ıu mühendiıleri tara • 

f ından Florya civarında üç kay -

nak bulunmuttur. Bunların sula -
rından alınacak nümuneler tahlil 

edildikten ve verecekleri su anla -
tıldıktan ıonra bunlardan biri Fi
loryaya indirilecektir. ~ Dizler ise daha ziyade ayağımı

d ~elen toptan ancak o anda istifa-
~~1 düşünen, yanında ve ijnünde o~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~) 
d al'an arkadaşının kararından haber- 1 ş E H R ı• N D E R D L E R 1 t~'lı· 0 1nuyan, tesadüfi oyunlarla karşı 
~~fı Zorlarnağa ~l~ma~ ve n~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
t c de yorulmamıza sebebiyet ve-

~~~: 1:::::1:1:::n·d·:ü:::: Kabataşlının orijinal şikôyeti 
ta:Urtt le müdafaasına karşı takına- Kal>ataşta Tram,·ay caddesinde tuhafiyeci Remzi rından durmaksızın kurum 11aid.lrmaJ.:tadırlar. Bacala· 
~lllız oyun şekli şöyle olmalıdır: Gökçin ile bakkal Hristo anlatıyorlar: rın yüksekliği kurumların daha geniı bir mıntakaya 

~~ h ( l) Bekler: Lüzumundan ziya- _ Evvelci semtimizdeki mcşlıur Molla bayırından şi· yağmasından başka bir işe yaramıyor. 
"•ıı aleflerine ''ardım, Ma··ar arıkla- L' l f l . ın-'·tan l ak yag~mur gı'bi a i .; .. ~ kayet edeceğim. Burası senelerce bakımsız kalmış bir nurum ar az a ıı yap "" o ac 
t"k niş imkanını daha uzaktan hı- ~ kt d B''t" b tak d '·i l pencere " ın. 11erdir .• llolo=lar, yollarda 11atar, taşlar meydanda, pi.o;- yagnıa · a ır.. u un u nıın a aA ev er ne d~iljlrnak, kısa pa~ verme, uzun lik her tarafı kaplamıştır. Nasıl tarif edilebilir bilmem at;ajiliyorlar, ne de bahreye çamaşır serebiliYorlar. Dü-
1°'\'ak~~anlardan mümkün mertebe ki ... Berbat mı berbat bir haldedir. Sonra; malıallc ara- şünün vaziyeti .. 
rall 

1

' kafa vuru:;larrna (hedefli) larında kafi miktarda çeşme falan olmadığından su, Sonra ara sıra bu kurumların araaından kıvılcımlar iıı a ehemmiyet n kat'iyen hava i- l b" d ik' d b' ah. ~ oy Cfekler ı·asıtasiyle taşınır. da çıkıyor. Bu kıvılcım ar ır ay a, ·ı ay a ır ıap 
......, unu sevketnıemek. !. b" erılerden birini tutu•turuyor. Onun için itfaiye de •em-llıı •1 (.2) Jfaflar: _ Beklerden ,Jtübareklerin sabahları lJlolla bayırını çıkar ;<'n ır v 

t aza- · · l b"t" ı ti · ı t t kt d'r timizi sık srk ziyaret etmektedir. !arıla ifadeyi görmek suretiyle açık- düzıye anırma arı u un ma ra eyı ra ra sız e "'" · e ı • 
'Sıtııd il ıiyade içleri tutabilmek, ha- Asıl facia biri anırdı mı, amrtıyı duyan bütün semt e- Bir derdimiz de kııın bu caddenin aldığı acıklı halı 
'lltıtı arı uzaklaşmamak, topu ayakta şek/erinin hep bir ağızdan r•crdi~leri cevaptır. dir. Bütün arka sırtlardan sel halinde gelen sular bu 
'ıt!rk~lttak, çalımdan irtinapla oyunu insan uyurken kulağının di~ı.nde. kopan bu anırtılar· caddeyi tamamiyle kapatıyor. Bir taraftan öbür tarafa 
ıt!k l;derı ziyade yanlardan ilerlet- la uyanması çok fena oluyor . .Nıtckım bu sabalı da tanı geçmenin kat'iyen imkanı olmuyor. 
~t; topu rnütekasif mahalden uzak- saal• üç buçukta böyle bir feryatla uyandım. Ondan Sonra nııntakamızda bir de dükkna lann kapanma 

~ltt~~ltıak ve bo . muhacime dikkat sonra i§in yoksa bozulan sinirlerini yatıştır da u11ıı... saatleri etrafında bir anlaşamamazlık var. Belediye er· 
......, a Ne diyelim? Gürültü ile mücadele açan belediyenin tesi günü her tarafın kapalı olduğunu gözönüM alarak 

'~t fek ~Uhacimler: _ Daima düz kulakları çınlasın! Cumartesi günü saat 10 a kadar yiyecek içecek dükkdn-
1\Saidı lırtde ilerlemekten kaçınmak, Bir derdimiz daha: larını'"n açık durmaaına müsaade etmiftir. Diğer günler 
•tııı, ~r '.EŞapeJin oyun şistemini ka- Fındıklının üsttarafındaki malıalleler arasında iki saat 9 da dükkii.nlar kapanır. 
~I lçık~ı llrtk1ardan geri, sağ ve tane fabrika rar. Bunlardan biri kumaş, öbürü de kablo Halbuki Kabataşın ba:ı taraflarında bu yanlış anla-
lllterı~ ar ise geniş oyun tarzını ka- fabrikcundır. " şılnıış, bu gibi dükkanlar her gün 10 a kadar açık 

te)( fnsaidler1e yer değiştir- 811 fabrikalar on, on iki mC'trt lrtilmndakl bacala- kalıyor. 

3 

Şikô.qetler temennf er: 

Lambasız: 
terkossuz 

mahalleler 
Eyübün bir çok yerlerinde ter • 

koı ve elektrik , ıokak lambala • 
rı olduğu halde ve terkoı olsun, 
elektrik olıun tU ıayacağımız ma· 
hallelerin önlerinden geçtiği hal • 
de Otakçılar, Nitancı, fdurat ağa, 
Fethi Çelebi mahallelerinin bütün 
sokaklarında bir tek elektrik lam
bası olmadığı gibi buraların evle· 
rinde de terkoı yoktur. 

Buralarda mehtap11z geceler 
zifiri karanlıklar içinde geçer. Be· 
lediye bu mahallelerin en lazımh 
yerlerine bir kaç elektrik lambası 
koydurup terkoı gönderse halka 
ne büyük bir hizmet etmi! o-
lur... 1 

Sebepsiz yere işten 
çıkarılır mı? 

Çanakkale vapuru eski serdü • 
meni Muıtafa lbrahim imzaıile 
bir mektup aldık. 

Muıtafa İbrahim vapurda ge • 
çen bir hırıızhk hadisesini ihbar 
etmesi üzerine deniz iıletmeıi 

müdürlüğü ile alakasının kesil • 
diiini ve itsiz birakıldığını söy • 
lüyor. ' 

Ve yazııını ıu tekilde bitiri4 

. yor: 
"Acaba böyle bir hırıızbk me.. 

ıeleaini ihbar ettim diye itten el 
çektirilmem doğru mudur? Bana 
Yalovada bir it için denize dal • 
mam emredildi, vazifem harici 
daldım. Bunun neticeıinde ıol ku· 
lağıma ıu kaçarak tıkandı. Bu va· 
aiyette idarenin beni yüzüıtü bı • 
rakarak sokağa atması doğru mu· 
dur? Aile sahibi bir .aclaln böyle 
.. kat halde naııl ba\ka tiır it bu. 
labilir?,, 

Bankalar bugün saat 
12 de kapandı 

Cumarteıi ıünü öğleden sonra 
tatil yapılmuı dolayııile lıtanbu) 
bankalari ıeçen hafta ilk defa ıa· 
at '13 te kapatmıtlardı. 

Fakat bu saatte kapanmanın Ö· 

ıünün heıaplarını toparlamağa 

vakit bırakmadığını gören banka 
direktörleri bir toplantı yapmıı • 
lar ve bu it üzerinde ıörütmüt • 
lerdir. 1 

Bu toplantı sonunda bankala• 
rın cumartesi günü saat 12 de ka~ 
pablmaıına ıöz birliği edilmit • 
tir. 

Bugün bütün bankalar saat 12 
de kapanmııtır. 

Galata kuleslnln 
dDdUğil , .. e belediye 
Her gün tam ıaat on ikide öten 

Galata kulesindeki düdük bir kaç 
ay evvel bozulmuttu. Belediye bu 
düdüğün tamir edilmesini müte · 
ahhitten iıtemif, müteahhit te 
bunun tamirinin kendisine ait ol· 
mayıp belediye tarafından yapıl -
maıı lazım geldiğini bildirmi~ ti. 

Bu yüzden belediye ile müteah
hit arasında anla9amamazlık çık • 
mıı, it hak yerine (mahkemeye) 
dütmüttür. 

MolUrlil nakil 
vasıtalarının 
muayenesi 

Motörlü' taııma vaııtalarınm 
yıllık muayenelerine pazartesi gü
nü baılanacaktır. 

Otobüsler Taksim, Sirkeci, Sul
tanahmet, Keresteciler, Kadıköy 

durak yerlerinde, diğer ta9rma va. 
sıtalarr ise Takıimde Fiyat gara • 
jının yanındaki meydanda ve Sul
tanabınette Ye Kadıköy meydanın 
da muayene edileceklerdir. 
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ne diyorıar? tekaüd Kanununda 

Bulgarlar, Nöyyi TAN-samıimzaaıaıtındaçıkan deg-ı·ş·ıklı-kler 
başyCL.""l8ı: "Endüatri planımız ger· 

filUfthedeSİilİ yırt• ~~:.~ı~:~.re ihracatımıza engel oıacak Maddelerin son şeklini veriyoruz 
Yazıyı yazan yeni fabrikalar işle- 1 

• ' meğe bcı§ladıkça gümrük kapıları ka- Ankara 7 - Kamutay yakında detleri 15 seneden atağı ise son•• 

m ıya karar Vermiş panacak müşteri ülkelerden ithalat yaz tatiline ba,Iıyacağı için Ba • dıkları maa§ın emsali hasılı defa· 
• yapılamadıkça da Tilrk mallarını kanlar Heyeti son toplantısında el· ten kendilerine verilerek alik• • 

Kabineyi KUse Ivanof· kuracakmış 
Sofya, 7 - Haziranın beıinde ........... , .......... - ............. __.. .............. ... 

kralın da ittirakile fevkalade bir Ateşli şairin 
içtima yapan yüksek askeri ti'ıra, ft 1 bu aktam İ§ini bitirerek dağıla • tara ar 8 rı 
~~ 1 d Söylendiğine göre, askeri sura ıs an 1 . -
fevkalade önemli (ehemmiyetli) 
kararlar vermiftir. 
Yakında bu kararlarını ilan e

decektir. 
Kararlar etrafında dolatan ri -

vayetlere bakılırsa evvela bugün
kü ka~ine defi§ecek, ve kabinede 1 
milli müdafaa nazırından batka 
asker bulunmıya~ktır. Bundan 
batka T otef bat bakanlıktan çe • 
kilecek ve bugünkü kabinenin ha
riciye nazırı olan Köse lvanof 
batbakan olacaktır. 

En aon olarak yüksek ıuranın 

Nöyyi muahedesinin Bulıaristan 
tarafından artık tatbik edilmiye • 

Sofya, 7 - Türkler aleyhin· 
de yazdığı tiirlerle meıhur olan: 
Bulgar milli tairlerinden Hriı- i 
to Botefin ölümü yıldönümü i 
geçenlerde V racada anılmıf - : 
br. 

Tören (merasim) çok kala -
balık olmuıtur. Halk kırlara 
çıkmıJ, ateıler yakmı§ ve hara
retli söylevler (nutuklar) ve · · 
rildikten sonra, yağan §İddetli 
bir yağmurla iliklerine kadar 
ıslanmııtır. 

Bu adamın ıiirleri kitap ha·-
linde Bulgar liselerinde okutul
maktadır. 

cek bazı kısımları ha'kkında da .......................................................... . 
kararlar vermif olduğu, ve bunla- -y_e beriye. d~ğıtılan ~e!ann~me!~
rı yakında ilan edeceği ıöyleni • rın men§eını bulmak ıçın polıs dun 

yor. 

Bulgar kralı 
aleyhinde .~ 

Sof ya, 7 - Son zamanlarda 
Bulgaristanda kral aleyhinde öte-

KAMUTAY 

Razı ilaçları 
memlekete 

sokmak 
imtiyazını Kızılaya 

verdi 
Dün Kamutayda bazı kanun la· 

yihaları tetkik olunmuştur. Bunlar 
dan Riyaseticümhur daireıi ietki· 
litına ait kanunun bazı maddele • 
rinin değiımeai hakkmclaki layiha 
tetkik ve kabul edilmi!tir. Bunu 
müteakip Sağlık Bakanı müıta · 
celiyetine binaen bazı kanun li.yi. 
halarının müzakereye konWnıaıı • 
nı istemit ve kabul olunmuıtur. 

Dank hattahğı hakkındaki anr 
uluıal (beyne1milel) aözletme tas .. 
dik edildikten sonra ııtma ve fren
gi ilaçlarının memlekete girmes~ 
yapılması ve yayılmaıı i.nbiıannın 
Kızdaya verilmeıi hakkındaki ka· 
nun kabul edilmi~ir. Sağlık Baka· 
Dl izahat vererek bütün resmi da· 
ireler namına gelecek olanların da 
Kızılay vaııtasiyle getirileceğini 
piyasMla 81 O liraya ıatılan Neoıol· 
Vall&D'nm devlet daireleri tarafın. 
dan 300 liraya alındıiıw, Kızıla • 
Ym ucuza ıetirterek az bir karla 
satabileceğini büdirmit ve eldeki 
mevcut ila~ların ıarfedilmesi için 
kanunun neırinden üç ay sonra mu 
teber olmaıı kararlatmıfbr. 

- o-

Greta Garbo 
''tebdll ,, 
dolaşıyor 

Bundan üç gün önce Kari Lund 
isimli ve utanganç tavırlı bir deli· 
kanlı .ağzında pipo ile Nevyor'ktan 
lsveçe hareket eden bir vapara 
hümıittir. Rbımdakilerle vapur. 
Ciakiler kendisinin Greta Garbo ol· 
dujunun neden sonra farkına var· 
mrılard'D'. 

sabah elliye yakın siyasi adam, 
muharrir, gazeteci, tüccar ve avu

katın evini inceden inceye araı -
tırmııbr. 

Bu araftırmaların müsbet bir 
netice vermediği anlaıılıyor. 

CENEVREDE 
Dünya iş il ri

nin vaziyeti 
görüşülüyor 

Dünya it ıeraitini görütmekte o· 
lan Cenevre anıulusal İ§ bürosu 
topla.nmıttır. 62 azadan 48 zi ha· 
zır bulunuyordu. Bunlar arasına 

yeni giren Amerika, Sovyet Rus

ya ve Efganistan da vardı. Ameri· 
kalıların delege ba§kanı bir kadın 

dır. Bu defa, it bürosuna 25 yaşını 
dan &§ağı ya§la altı milyon işıiz 
namına müracaatlar da vaki olmuf 
tur. 

lt konfernsmın ruznamesinde 
tunlar vardır: 

Kadınların yeraltı, maden oca· 
ğı işlerinde kullanılması meselesi. 

Gençlerin itsizliği meselesi. 
Müstemlekelere işçi göndermek 

meseleai. 

Ücreti de kesmemek suretile ta· 
til. 

Kömür madenlerinde çalıtma 
saatlannı tayin eden 1931 miın: 
kı .. 

Cenubi Amerika delegeai kon· 
feransa batkanlık etmittir. 

lngiliz delegesi, gelecek yıl top· 

lantısında göriifülmek üzere ve 
mensucat sanayiinde çalıtma saat· 
lerinin indirilmesi hakkında bir 
karar ıureti vermittir. 

-<>---" 

Bir numarah 
halk düşmanı 
yakalandı 

Amerikanın timdiki "bir numa· 
rah halk dütmanı,, sayılan azılı 

haydut Alvin Karpis yakalanmıt· 
tır. Bu haydut dokuz yaıında bir 
çocuk kaçırmıt ve bu çocuğu aile· 
ıine 8 •ün ıonra 40,000 ıterlin · < 
mukabilinde venniıti. 

satmak kabiliyet ve imkanı kalmıya- de mevcut kanun li.yihalarını Ka· ları kesilir. Vefat edenlerin bu iı • 
cak böylece önümüzdel.i. yıllar içinde mut.aya göndermiftir. Bu arada tihkakı kanuni mirasçılarına "e . 
ihracatımız büyük zorluklarla mı • e aakeri ve mülki tekaüt kanunları • rilir. Kanunun 23 ncü maddet111 .. 1 karıılaşacak? aualine fi>yle cevap f 
.vermektedir: nın bazı maddeleri de bulunmak· §U fıkra ilave edilmi~tir: '

1
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Hayır.. Arsıulusal piyaBalarda, tadır. Kanunun yedinci maddesin· 25 ıene hizmet eden memuriııt 
dtiiıik pazarlarda alıcı durumumu- de 4 'askeri veya mülki memurlar • bağlı bulundukları vekalet 'leY~ 
zu muhafaza edeceğiz. Ancak yıllar- dan ahlak noktaaından veya sicil • idareler tarafından doğrudan dog• 
dan beri değiımiyen dl§ tecin hare- den tekaüt edilenler bir daha dev· ruya tekaüde ıevkedilebilirler. 
ketlerimizde önemli değişiklikler o- ··yle 
lacak. Çünkü aynı cins malları satın Jet hizmetinde kullanılamaz,, de • Kanunun 58 inci maddesi şo 
almağa devam etmiyerek daha ziya- nilmittir. Kanunun 13 üncü mad • değiştirilmiştir: "Bilfiil 30 se11

e 
de ihtisas tekniğe dayanan yüksek desi !<)yle değiftirilmittir: ve daha ziyade hizmet edenler te" 
değerli kalite mallarına döneceğiz. "Zabitlerle askeri memurlardan kaüt oldukları zaman a1makta ol. 

KURUN - .:l/. Asım Us ''Ökono- ıinnen ve ıicillen ve mülki memur· dukları maaıın emıali has1Jı1111" 
mide devletçilik anlamı,, nı anlat- fardan ıicillen veya memurin ka- bir yıllığı ikramiye olarak veril~~!· 
maktadır. Demektedir ki: lf ı nununun 77 inci maddesi muci • 30 sene veya daha ziyade bi ' .. 

Şimdiye kadar fıükümet, halkın 
yakından. ihtiyacıyle alMcadar olmaz hince tekaüde aevkedilenlerden hizmet edip de tekaüt olmadan er 
onun giyip içnıeğe muhtaç buİundu- 'hizmet müddetleri 15 sene veya lenlerin müstahak oldukları ikr• • 
ğu :aruri ıeylcrin ucuzlatılıp ucuzla- daha fazla olursa bu müddet nis· miyeler kanuni mirasçılarına veri· 
tılmıyacağını araştırmaz, teldkki betinde tekaüt maa~ına müstahak lir. Kanun neşri tarihinden mute • 
vardt, Cümhuriyct rejimine kadar bu l 1 B "b"l · h. · d b d' o ur ar. u gı ı erın ızmet mü • er ır.,, 
§Ckilde lıarekctler lıalkta hükıi.mctin 

ba§ka şekilde teldkkisine mani ol
muş ve adeta bunu tabii bile görnıe
'! J bCl§lamıştı. Fakat Cümhuriyet. 
rejiminde hükünıetin tuz ve ıeker gi-

Yaş sebze · 
ihracatımız 

Japonyaya tut 
göndereceğit 

bi ihtiyarlarm ucuzlatılması bu dil- Ankara _ Türkofis yaş sebze 
§Ünceyi baltalamış ve hükumetin 

Ankara - Türkofiı, Japony•.)'' 
.tuz ihraç edilmek üzere tedbiıltf 
almaktadır. Bir yandan Tuz irıbi • 
aarı, bir yandan nakliyat kumP'11

• 

yalariyle konu§malara giritmittir· 
Yakında on bet bin ton tuz göode
rilecektir. 

!ıalk lehine de fiyatları kontrol ~de- ihracatını geni,letici tedbirler ah· 
bileceği fikrini sevinle yaymı1tır. yor. Köstence üzerinden Avustur
Hükümct yalnız bununla da kal- ya, Polonya ve Almanyaya fazla 
manıış, halkın yapanııyacağı ıegleri miktarda üzüm, elma, ıeftali, ka
vücuda getirebilmek için fabrikalar vun ve belli ba§h aebzelerimizin 
kurmuştur. sevkine ba§lanacaktır. TliTkofis, 

i smet lnönü hükumeti devlctçili· 
ğin ökonomik alanda yapıcılık öde· şimdiden hariçteki büyük firma • --o-
vinden başka bir de kontrol ödevi bu- larla temasa geçti. Eti bank'ın lşl41rl 
lunduğunu eseriyle göstermiftir. -o- ne olacak 

ZA.UAN - Zaman imzalı bcquazı Romanyadakl TUrk --' · "N ı Ankara 7 - Eti Rankın kutu:~ 
e yaza tnı?,, Ôa§ltğı altındadır. -~~tiil bltll~lnde L_ 1.1 •• a ~ 'I_• k ..nr 

Bunda nlrarada toplanan atbuat - -.. ~ muı muuun a.Kl anun ıay..-
kongrcsinin asıl yapması icap eden merasim yapıldı Bakan Heyetinden çıkmııtır. ~ 
§eyleri yapmadığı halledilmesi ı·e ko- B k ( kanın sermayeıi 20 milyon lir• f' 
nuşulması Uizım olan {!eyleri konu- ü re§: 8 A.A.) - Anadolu ı· ı ır • h A h b' · H l lacak, bu miktar hükiimetin te1' 

1 

şup halletmediğini söyledikten sonra a1anıının uıusı mu a ırı er yı 
diyor ki: olduğu gibi dün Romanyanın yer ile iki misline çılcarılacaktır. 

Gazeteciliği dört bir yanından. bağ- 1i ve yabancı bütün şehitliklerinde Madeni ham maddelerle 111ad~~ 
lıyan hif bir .suiniyete maA.Tun olma- büyük merasim yapılmııtır. Bük • malzemeıi almak. satmak Tür1'1 

dığı halde bir tek kelimeyi yazabil- reşte yeni yapılan Türk şehitliğin • · ·rııti • 
mek irin saatlerce ter döktüren mat- yede petrol aramak, maden ı 1 , 
buat kanununun değiştirilmesi ltizım- de bir Romanya ıüel kıtaıının iş · yazları vermek, elektrik santrşl ' 
dır. tirakile ayni merasinı yapılmıt ve rı ·kurmak bankanın bellibaılı fi' 

Matbuat kanunundaki engeller merasime iıtirak için Silistra, Tut· zifelerindendir. 
11cııiden gözden geçirilip bunların ha- rakan, Pazarcık, Köıtence, Meci -
kikaten fazla olanları ilga edilmedik· diye, Tulca, Macin ve Bükre .. te". --o- d 

· d · • :t • • iki ada arasın a çc, ıcap e en tadılcit yapılmadıkra kadın ve erkek murahhas heyetler 
gazetelerden istenilen inkişafı bekle- tllnel 
mck beyhudedir. gelmittir. Türkçe bir duadan aonra .,1 

AKŞAM - Akıanıcı bir vergi işin- kıtanm kumandanı Türk aıkerinin Tokyo, 7 - lki Japon adat~f 
den bahıediyor ve diyor ki: büyük vasıflarını aaygı ile anan biribirine bağlamak için bir de"'jl· 

l'unanistandan 6 kilo peynir hediye bir söylev söylemit ve elçimiz bu · altı tüneli yapılmasına karar "'
1
1s 

alan bir dostum bunun için tam se- na franaızca ve Türk heyetlerine mittir. Tünel 4 yılda bitecek "e ti 
kiz lira on bir kuruş vergi ödemiıtir. hitaben de türkçe bir söylevle kar- milyon v_en'e malolacaktır. lnt'' 
Bu para çoktur. Şaycd bu gönderilen ' · 
peynir ticari malıiyctle olsaydı. ı.llal· tılık vermiştir. 1938 de batlanacaktrr. 4-
funmw hromak~~almd ~ro~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~i--1 
olurdu. Fakat bu nihayet bir hedi1Je· 
dir. Haricten bir kişiye gelecek hedi· 
yeden mallarımız zarar görmez. Bila
kis bu halkta b;r üzüntü doğurur. 
Böyle hediye olarak gelecek te11kr
den gümrük alınmasa fıalk memnun 
olacağı gibi hazine de büyiik bir za. 
ra~a uğramaz. 

BaAklae~h <tnkibüıı 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin terzisi 

T. 1. C. 1. Eşya Piyango 
Komisyonundan : 

Sablmak üzere resmi, gayriresmi müe11eaat ile saygı deiet 
kitilere dağıtılmıt olan Türkiye idman Cemiyetleri ittifakı eı;; 
piyanıo biletlerinden ıatıl&n!ıyanların en geç 10 haziran 9 ct:ı 
tarihine kadar lstanbulda Dördüncü Vakıf Hanı birir.d katııı. ; 
13 numarada bulunan piyango komiıyonumuza gönderiiıne•;:. 
ve bu tarihe kadar gönclı::rilm\yen biletlere satılmış gözile bakı . 
cağını ilan eder ve biletlerim\zt aatmak auretile değerli yardıııt 
farını eairgemiyen ıpor ~evet J ere teıekkürlerimizi sunİİİalr1ız .... ..,.. 

Her layın 

modelini 
· / l· · BuR"üoden itibaren H ·ıla"" 1 --~ ~ ı ' :::..-r.:ua:::a::: Şebzadebaıı Sinemasında ::_.. 

~fi' ,.""' ·'1f/fo :

1
:i Her yer 20, talebeye 15, paradi 15, talebeye 10 kurut.,: ! 

orada 
bulablllrslniz 

ISTANEUL 

Y enipoıtabaoe 
kartııında 

Foto Nur 
yanında 

Letafet bınındı. 

~ ı lstanbulda birinci defa olarak iki büyfi\c film gösierilecektı : 
~f L 

:: Birinci Film 0 İkinci Fi1"1 ~rrl 
9'"'!'.__°""'__ ii Roma ateıler içinde filminin Q Büyük artiıt W allacc 

H kahramanı Çarmes Loktoa ® tarafından oynanan . 
!i tarafından oynanan ~ Viva VilUI d- ' 
H Altı K~_rıll. Kral ® ıstiklAI uor~~ 
H Tanhı facıa 6) Kabramanlik fılaı 1'1J' ~ 

il
!! Bugün ayrıca talebeye tenıi- (!) Bu filmde dünyayı sar•0 diıJ' ~ 

l·ı lath matine. (!) karça şarkısını taınan:ıeo 
! Mevkiler 30 kuruştur. E) livf'ceksiniı:. . .. J 
- ·-····•·ı•ıı•·······-... ••• .. -··· .. ···········ı·······::········· .. ·······n:::~ .. .._ . -··-·· ...... ·-···....................... ....... ... .............. . 



8 HAZiRAN -193~ HABER - i\kş~m Poslam 

Yazan: KADiRCAN KAFLI 

Hüsmen Reisin Mesinaqa qaptığı 
baskını 1 urq,ut da duqmuştu 
-22-

BtR HATIRA ... 
Piyale bey aJbnı§ gemi ile Ça • 

nakka1e boğazından çrkmııtr. Na· 
varinde Turgut Reisle diğer le

Yent kaptanları da onunla buluştu
lar ve Mesinaya doğru yelken 
açıldı. 

Hüsmen Reisin Meıinaya yape 
lığı baskını Turgut da duymuıtu. 

Türk donanmasının en önünde 
hafif kaliteler, kadırgalar ıidiyor, 
onların üç dört mil gerisinden de 
asıl filo geliyordu. Asıl filonuıı ba
!mda derya kaptanının Baftarduı 
görünüyordu. Bu gemi 220 ayak 
uzunluğun:!a idi. Kürekçiler için 
geminin sancak ve fokelesinde 

• otuz altışr.rdan yelmit iki oturak 
Yardı. Her küreği yedi kiti çeki • 
Yordu. Her mangaya üç veya dört 
aavatçı dü§Üyordu. Böylece gemi
de 800 kiti bulunuyordu. 

Bqtaki üç top hepsinden büyük 
tti, Ya11l:ıı dn.ki çıkmalara dörder 
-~ i:op konulmuıtu. 

Geminin bat direğinde altından 
bir fener görünüyordu. 

Kıç kasara diğer semilerin kasa 
ralarından daha yüksekti. Gerek 
dıtansı ve gerek içeriai güzel oy -
ına'.larla aüılenmiı, çok ıüzel bir 
tekilde boyanmııtı. Bunun, 3 .. io.z 
İçinde veya Haliçte yapılan en ta· 
taf atlı bir köıkten geri kalan yeri 
Yoktu. 

Piyale bey uzaktan İtalya sahil
lerini görünee aynanın baıma geç
ti. O zamanlarda ayne. denilen hu 
ilet ıimdiki deniz dürbinlerinin 
icaba bir taslağı idi. 

Piyale bey timdi cenup ltalyuı
llın yeıil ve güzel sahillerini unki 
hMmç yüz adım ilerisinde hulu -

l'ordu. 

O da'kikada, bu güzel yerlerden 
'&en rüzgarda, bu yeıil yamaçların 
IÖrünütüııde eski bir hatıranın 
ll)'anıımı buldu. 

Önünde ve ardında, ufuklara 
~dar, bir dizi halinde uzayan do
~nınasma bir daha haktı. Bu ko
~ donann1a ile beraber gidcceji 
111 ıiizel memle'kette akınlar yapa
~lt, kaleler yıkacak, aayısız gani
~ ve eıirlerle dönecekti. Fakat 
\iitUn bunlarla beraber "rada biri
•iııe rastlamak istiyordu. Acaba o \:t nııydı? Şimdi nerededir? Aca-

eıkisi gibi güzel ve aıca.k mı? 
.\ca.ha onu hala ıeviyor mu? Ah, 
;lla. tekrar kavuısa, bir daha hiç 
'rıından ayırmıyacalttı. 

d· ~İYale bey aradan on altı on ye
l 

1 Yr1 geçmeıine raimen o tatlı ha
lı~'Yı o kadar taze buluyordu ki ... 
ıı tra.z sonra kasaranın ati.as 'lediri
d ~ Uzandığı zaman gözlerini yum
... ~ O günleri tekrar yaııyor ~ibi 

~. 

b O Za.ıtıan yirmi üç yaında idi. 
~rlarındaki kan, dizginlerini 
~ıı bir at gibi 'batarı ve COf" 

R~azan günlerinden birinde lan çar§ı halkı dükkanların ke-
Kanunt Sultan Süleyman vezir penklerini indiren indirene. Bir 

Rüstem paıanm iftarına gidiyor - kaç kiti de yeniçeri zorbalarını 
du. Genç Piyale de paditahın ara- haklamak, arkadatlarını kurtar -

basmm yirmi otuz adım kadar ile-'- mak.için koşarl~r.. .. .. .. 
risinde, on kadaT arkadaşile ya\ın Bır kavga bır gurultu.. Bazan 
kılıç yürüyorlardı. bu kavgalarda her iki taraftan 

T opkapı aarayından çıkalı epey- yüzlercesi ölürdü .• 
ce olmuıtu. Babıaliyi geçmiıler, lıte Piyale Bey o akşam da böy-

H l. d ... 1 d" ül' •• 11.le d. le bir kavgaya rastlamııtı .. a ıce o,gru yo a uz mu:r r ı. . . 

Y . .. y . ·-'- 1 • - Savulun .. Padıtahımız gelı • 
enı camım emıı ıaKe eıı tara-

fı ile biru daha yukarru o sıralar- yor. 
· Diye haykırdı .• 

da en methur Ç&rfl idi. Padiıah da Bir kaçı kaçııtılar, fakat çoğu 
buradan aeç~ekti. 

gene 'kavgalarına devam ettiler • 
Bir 10bim köteaini henüz dön- Kar.gaıalığı yatııtırmak için su-

müftü ki !İleride bir kalabalık gör- başıya haber gönderdiler.. Biraz 
dü. Vuran, kıran, baiıran, haykı- sonra asker yetiıir ve ortalık süt 
ran birbirine girmitti. Yeniçeriler liman olur .. 
geniı palalannı sıyırmı§lar, eana- Bunun için padifah, yolmıu de -
fm üzerine saldınyorlar, eanaf da ğiıtirerek iftarına gitti. 
gittikçe çoğatan bir kalabalık ha- Adamları da onun beraberin • 
linde, ellerine ıeçen kama, pala, de idiler. 
kılaıç ve balta ile yeniçerilere saldı- Yalnız Piyale ayrılmıştı. 
rıyorlardı. Çünkü dövüı esnaf ve yeniçeri 

Meıela, ~uilıal, ıık sık olurdu.__ 'kalabalı"'ıntn ortasında ş_ık bira· 
Bir yenJÇen n1r es a m • ra a 8ÖnnUft • •• u u.1-nm 'kapt-

nına yaklatırdı: larrnda sarı yıldızla çizilmit olan 

- Şu Hind §alının arşını kaça? kartal resimleri vardı. Arabacı 
- Bu, halis Hind ıalıdır. Düz - kırbacı atlarm aırtmda taklatarak 

me değildir. Yavuklun varsa bun- yol açmak iatiyor, fkat bmıu yapa-
dan iyi armağan olmaz, aslanım. mıyordu. 

- Ulan, ben sana yavukludan Bir aralık atlar, ileriye doğru 
bahsettim mi? Kaça diyorum bu? bir hamle yaptrlar. 

- Darılma, gücenme yiğitim... Fakat ayni saniyede bir yeniçe-
Senin güzel habrın için. yalmz.. ri, yıldırım gibi arabanın üstüne 
kırk iki akça.! fırladı ve bir kılıçta araba~ınm 

- Kırk iki akça mı? Vay mat. kafuını yere dütürerek haykırdı: 
rabaz vay... - Bre ki.fir ! .. Bizi uyuz beygir-

Yeniçeri bu ı1ırada Ç&J'§mın bi -
raz ilerisinde duran bir kaç yolda
Jına seslenirdi : 

- Hey .. Karında!!.. Kırk iki 
akçalık Hincl kumaıı da varmı§ • 
Gelin de ıörün !. 

Onlar da gelirlerdi. 

O zaman birinci yeniçeri dük -
kinaya cevabını verirdi: 

- Şuna üç Uça vereyim .• De -
jeri budur •. Kes üç arım! Endaze 

olmaım ha!. Arıının tamam mı?. 
Çarııda ekaibiz artm kullanan 
esnaf olmadıimı biliriz ele •• Onun 
için ıorduk. 

- Olmaz pqam .. Yanarım. 

- Olur!. 
-Olmaz!. 

\ 

- Olur diyorum ıana .. Ver bu· 
raya!. 

- Kulun kölen olayım zorlama. 
Olmaz, dedim.. Yanarım dedim 
aize .• lki akça daha indireyim de 
kırk akçaya alın! .. 

- Bre IÖylediii lifa bak tunun, 
Ver diyorum aana .. Y okaa .• 

- Vermıem. Vallahi otuz ı.ekiz 
akçaya kendim aldım. Size otuz 
ıekize bırakırım. Yeniçeri Hind 
p.lmın topunu birden kavrar ve 
kesmek için de kılıcını sıyırır .. Ea
naf kartı koymak iıter. 

Temiz bir dayak yemeie hatlar. 
Fakat zaten yürekleri :ramk o -

lerine çiğnetmek mi iaterain ! Al 
sana!.. 

Aarbanın içinde bir kadın var-
dr ..... 

Bir kapıdan diierine, ıonra kö -
§elere doğru uzanıp ~ekiliyor, 
korkudan büyüyen gözleriyle, 
kurtulmak için yol arıyordu. 

Arabacıyı öldüren yeniçeri onu 
gördü .•• 

Bu bir Avrupalı kadmdı .. Kum
ral saçları, uzun kirpikli ıra ve 
kara gözleri, ıevimli yüzü ile bir 
melek kadar güzeldi. Azgın herif 
çarıı içinde boğuıan yüzlerce in -
sanı unubnuı, §İmdi bu kadına ıöz 
koymuftu. 

Arabanın kapııına yaklaştı. O • 
nu açtı .• V ahti vah!i sırıtarak genç 
kadma yaklattı .. Onu bileğinden 
yakaladı . 

Sonra arabanın kapıımı da ka -
payarak, korkudan bayılacak ha -
le gelen zvaJh genç kadının üstü
ne ejildi. 

Patlak gözlerinde, kemikli ve 
kocaman yüzünde, poı bıyıkların -
da ve kollarmm bir akrebin iki 
kıskacı gibi kıvrılıtlarında, kor • 
kunç bir mina okunuyordu. 

Genç kadın bütün kutv.tile ail~ 
kindi. Bileğini kurtardı. Geriye çe
kildi. Arabanın kapısını açarak 
dııarıya fırlamak istedi. 

<Devamı var J. 

Bir Aşkıın 
Hikayesi 
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lıte birdenbire hem§İresinin 

1 

"Ben, Adnana paraca aıkıntı· 
servete korunak ihtimalleri yarı da olduğumu anlattım, o, bana e
yarrya ıuya düşüyordu. Delikanlı - linden gelen yardımı esirgemiyor 
bunu, bir anda kavradı.. "Madam Bonneye vaziyeti an-

Ve düşünmeğe başladı: Buka- lattnn. 
yıp, genç babayı, anneden de u- - Ne diyor? Böyle bir ,ey o-
zaklaıtırabilecek miydi?. l{imbi - labileceğini mi ümit ediyor? ... 
lir, be1ki de, a§kın azalmasına se- - Evet ... 
bep olur .. Çünkü, Adnan, hakika - -Nasıl yapacak? .. Elinin al· 
ten baba olmak ruhiyle yaratılmış tında böyle bir çocuk var mıy 
bir çocuktur. mıf? 

Ya,ayan bir çocuk aayesinde, - Hayır. 
izdivaç, hemen hemen kat'iydi.. - E? ... Ne dilfünüyor1 
Su götürmez bir haldeydi .. Likin, - Bugün sokağa s-ık•cak. Ta-
çocuk kaybolunca, mesele ayni de- nıdıiı bazı ebe kadmlarla konu
:ğildi. ıacak. lhtimalki, bunların arum-

lşte, bunun içindir ki, delikanh, da birinde bir piç. dofurmut var
kiifürleri savurdu, keıik k~sik dır. Kurtulmak istiyorlardır. Ya· 
cümlelerle hem,ireıini istintak et- but fakir bir kadın çocuğunu ba-
ti. "' tından ıavmak istiyordur. 

Odanın içinde asabi aaabi, aıa - Bu it pek olur gibi aörünme-
ğı yukarı dolaımağa baıladı .. En - mekle beraber, Rauf, fazla itiraz 
ditelerini kardeıine de anlattı.. etmedi. Büyük sıkıntıdan kurtul· 

Deniz: manm kabil olacağını umuyordu. 
- Evet, hakkın var.. B~n de' Dedi kr : 

ayni ıeyden korkuyor ve üzülüyo- _ Haydi bakalım... Faaliyete 
rum •. Her halde meıelenin patlak geçsin ... Fakat çok ebe tanıyor 
vermesi pek yakındır. Şu felaketin muymuı? 
tamirini nasıl becerebiliriz?. _ Niçin tammum? 

- Tamir mi?. Ölümün tamiri F d - ranaız a ..• 
olur mu hiç?. Kabil değil.. _ Sen onun Fransız olduğuna 

- Dünyada kabil olmıyan hiç bakma .. Bir kaç kere Frall$8.ya gi
bir ıey yoktur. Düşüne düşüne ben dip gelmiıtir. Lakin, hakikatte 
çaresini bulur gibi oldum.. Türkiyelidir. Ne güzel Türkçe 

- Allah, allah.. konuıtuğuna dikkat etmedin mi? 
- Elbet •.. · - Hayır •.. Kendisiyle Fransız· 
- Söyle bakalım. ca konuıtum. 
- Söyleyeyim .. Bir şey lazım.. _ Her ne halse. .. Btriti bect. 
-Ne?. _..,1..:ııııil.....__.t ., 

1ı • recek... Şimdi Ç*W'fWiBB mı .... Rauf, emıireıınin dili altında 
b• 1 1 h - Çağır bakalım .. ır şey er do aştığını issediyoraa 

Zile bastı. da düşüncelerinin derinliğine bir 
türlü varamıyordu Çok ıeçmeden kapı açıldı. 

D. 1 b k lr•riye, Madam Bonne airdi. - ın e, a .... :r-

Dört kulak kesildi.. Sokağa çıkmak üzere, aleıta gi-
- Bir çocuk butmak lazım. Bir yinmit vaziyetteydi. Sırtında, ko-

kız .. Benim, ölen çocuğumla ayni yu renkte bir manto vardı. Ba,ın
yaıta olmalı.. O zaman işin için • da da genit bir §apka .• 
den nasıl kolaylıkla sıyrılırız, gö - Hulasa, kendisinde, böyle ka-

rürsün.. ntık iılere ıiren bir kadın hali 
Rauf, yüzünü buruşturdu.. O-

muz ıilkti: aöze çarpıyordu. 
- Saçma ... dedi._ Bulduğun Genç kadın: 

usul bu muydu!.. '•Bir çocuk ara • - Gidebilirainiz,-dedi.- Allali 
nryor. Bize kim kızını verir?,, diye yolunuzu açık etsin.. lntaallali 
gazetelere ilin mı bastıracağız?. muvaffak olul'IUnuz... Siz yok
Hangi devirde ya§ıyoruz? Cariye ken, ağabeğim yanımda 'bulunur. 
~ulü kalmadı .. Bize evladını ve - p k l 
recek anne bulunur mu?. 

Deniz, dedi ki: 
- ilk nokta biraz mühimdir .. 

"Zira muvafık tarifte bir kız 
çocuğunu nasıl bulacağız? .. La
kin ikinci noktaya gelince, o, ko
laydır. Alhn anahtar hangi kapı
yı açmaz? ... 
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' . Haber'ın 
hikayesi Bir aşk tablosu tarihten Yakın 

kanlı Ben müteceaais adam değilim. 
Kimsenin itine burnumu sokmak 
istemem. Bununla beraber geçen· 
lerde hiç aklımdan hayalimden 
geçmiyen bir aşk macerasına şahti 
oldum. Bakın nasıl: 

Taksimde yeni yapılan apartı
manlardan birinde otururum. Da. 

irem birinci kattadır. Geçen ak -
ıam saat 10 sularında odada.elek
triği söndürmüş, kanapenin üstün
de tekerleme kestiriyordum. Bir· 
denbire kulağıma bir takım fısıltı
lar geldi. Kulak kabarttım, apar
tımanın kapısında iki kiti konutu· 
yordu. 

Merakıma dayanamadım. Pen
cereden uzanarak baktım. Meğer 
bizim içeriye doğru girintili olan 
apartıman kapısı genç bir çiftt 
bir muhabbet köıesi vazifesini gö 
rüyormuf. 

Uzunca boylu, zayıf bir delikan
lı kapının bir köıesine orta boylu, 
balık etinde bir kız da kapının 

öbür köşesine oturmutlar kavga 
ediyorlar. 

- Peki öyle olsun Feride. Gö
receksin. Buna mukabil senden 
nasıl intikam alacağım. 

- Senden mi korkacak mışım? 
- Elbet benden korkacaksın! 
- işin yoksa bekle. 
- Ne yapacağım biliyor mu · 

sun? 
- Ne yapacaksın? 
- Başka bir kızla nitanlanaca-

ğım. 

- Hi! Hi! Hi! Hi! 
- Ne zırlıyorsun be? 
- Hi! Hi! 
- Sus yahut 
- Hi! Hi! 
- Amma çattık be. Ağlıyacak 

yer bulamadın mı? 
- Ben senin için neler yapıyo

rum da ... Hi ! Hi ! Sen beni bı · 
rakmak istiyorsun. 

- Söyledim ya kızım, ben ser
seri ruhlu bir adamıpı. Biliyor 
musun Feride! Sen aptal bir kız
sın yahut! 

- Ben mi? Ne den? 
- Hiç benim gibi bir serseriye 

gönül verilir mi? Benim nerem 
güzel? 

- Evet! Meli.hat de senin için 
çirkin diyor: O kanbur çocuğun 
neresi sevilir emportabl anf an di· 
yor amma, ben gene seni seviyo-

rum. 
- Ne dedin? Ben kanbur mu 

imitim. Gösteririm o Melahate ! 
'Acaba o kendisini ne zannediyor? 

- Kızma ona canım. Beni sen· 
den soğutmak için böyle diyor. 
Ha Zeki ! Aklıma geldi. Senin için 
neler duydum, neler? 

- Ne duycbı? 
- Sen artiıtim diyorsun. Şehir 

tiyatrosunda mı oynuyorsun? 
- Şimdilik hayır ammll, ileride 

orada oynıyacağım. 
- Peki timdi neredesin? 
- "Hayrının arkadqları,, ti -

yatrosunda .. 
- Hi! Hi! 
- Ne zırlıyorsun ya? Deli mi· 

sin sen? 
- Bana da öyle demişlerd; . 
- Bil tiyatroda olmakla ne ola-

cak? 
- Peki ne gibi rollerde ~ynu· 

yorsun? 
- Hemen hemen her rolde. 
- Bana dediler ki: 
- Ne dediler? 
-Ş.,-
- Söylesen e canım? 
- Şey ... Sen tiyatroda kadın 

nuyormuşsun. Doğru mu? 
- Yalan ... Bunu sana kim söy -

lemiıse yalan söylemit. Hem sanki 
yapraklar 

------------------------------bu role çıksam da ne olur? Bir 
artist her rolde muvaffak olması-

nı bilmelidir. Asıl sanat, ve ıanat-

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal OQuz anlatıyor; No. 58 

karhk budur. Katil rolünü yapa - Art k k rt ldunuz denıekt·ır bı·zı·m 
bilen bir adam maktul rolünü de 1 U U 
yapabilmeli. Kral rolünde krallık h d h b • • 
asasını eli nasıl yadırgam'lZSa erşey en a erımız var 88D 

hizmetçi rolünde de süpürgeyi ay· 
ni derece maharetle kullanabilme
lidir. 

- Bana kalırsa bankadaki eski 
itinden ayrılmamalıydın! 

- Bot laf.. Sana dedim ya kı
zım. Ben serseri ruhlu bir ada -
mım. Öyle hesaplardan rakamlar
dan falan canım sıkılır. Zaten li
sede de başıma gelen f elaketlet 
hep riyaziyeden, hesaptan gel -
mitti. Her ne ise ditimi sıktım. Bir 
ay dayandım. Ay sonunda maa~ı
mı alınca bir daha uğramamak 
üzere bankayı terkettim. Ve artist 
liğe başladım. Hayatta ya muvaf
fak olacağım, yahut ta mahvola -
cağım. Fakat muvaffak olacağı -
ma eminim. Pek yakında hizmetçi 
rollerinden sıyrılacağım. Kadın 
rolleri de yapmıyacağım. 

- işte kendi dilinle de itiraf 
ettin. Hani kadın kıyafetine gir · 

Ben onların bu hali kartııında Derhal dütünüp karar vermek iıi· 
büsbütün ıaıaladmı .. Son kozu da me gelmiyordu. Sonra ıenelerce 
böylelikle kaybediyordum.. Belki almteri ile kazanılmıt bir paranın 
bu adamlar, bir kaç paraya beni aptal gibi kaptırılması pek acı bir 
buradan çıkaracaklardı. Buradn tey olacaktı .• Esasen, tevkif edil • 
çıktıktan sonrası kolaydı. Bir gün diğim gündenberi bu uğurda yap
bile lstanbulda durmıyac.ak, karıı tığım maddi fedakarlık yekunu 
tarafı boylayacaktım .. Bu, bir va· pek kabarık bir hale gelmitti .• A • 
zifenin icabı idi. Sonra, lıtanbul· vukatları üç bet gün oyalayarak 
da kaldığım takdirde hayatım her ailemle istitarede bulunmak ve 
zaman tehlike içinde bulunacaktı.. kendim de vaziyeti iyice muhake • 
BaHardiyan (efendi) nin der pa· me ederek kat'i bir karar vermek 
rasız kaldıkça başımda ektimek ü- lazım geliyordu ... 
zere vesileler icat etmiyeceği ne Onlara dedim ki: 
malumdu?. - Doslarım; bu gayet mühim 

(Lahavle) çekerek kapıyı tut- bir ittir .. Bir kere bu adamlara 
tum ve onların çıkmalarına manı benim zengin olduğumu kim ıöy • 
oldum. Tekrar yerlerine oturdu - lemiı ise, boyundan büyük haltet
lar .. Otururlarken Fransız avu • m.it·· Ben onlara anlatıldığı gibi 
katı fU sözleri yumurtladı: öyle hatırı sayılır zenginlerden de· 

- Soğuk kanlı olunuz (beyim); ğilim. Elimdekini, avucumdakini 
işimizi sükUnetle görebiliriz. Hem kaptırdım .. Şimdi sizin teklif etti • 
bunların hepsi sizde para bulundu ğiniz para bende ya var, ya yok .. 

miyordun? ğunu haber almışlar. Kabahat biz· Onun için bana üç bet gün müsa • 
- Sus. Karıştırma! Sonra, E.vet de değil.. Artık siz düıünüp karar ade ediniz. • 

sonra sıra ile satıcı, elektrikçi, veriniz.. Ben yakın doslarımla görüteyim. 
memur, uzak akraba, amca, dayı, Ben de bir iskemleye iliftim.. Vereceğim kararı ıize bildiririm .. 

kardes, ve nihayet baş rolleri yap· ========================== Bu son sözler üzerine ikisi bir • 
mağa başhyacağım. Şöhretim şey : ........................................................ : den zemberekli kuklalar gibi yer· 

B b . : 2 3 : !erinden fırladılar .. Birisi: 
gibi nasıl derler? üyüyen ır İli • - Aman efendim, ne yapıyor • 
teY söyle! 

_ Ağaç! ıunuz ! Bu iti karınızdan batlca 

- Saçmalama .. Sana odunum : ' H • "kimse bilmetnelidri. Sonra liepi· . 

.i azıran miz mahvoluruz.. Hayır, hayır, 
diyen var mı? Başka bir tey bul ! biz size hiç bir teklifte bulunma • 
Ha aklıma geldi. Bir çığ gibi bü- H A B E R , N ·ı dık, bulunmıyoruz, dedi. 
yüyecek. ismim hergün gazeteler- Heriflerin bu kadar enditeleri 
de okunacak. O zaman .. O zaman. b • • • • k d • 

- Hi! Hi! Uyu eniz beni de pşırttı: 
- Canım dedim, acele etmeyi • 

_ Gene mi zırhyorsun? Yahu • t• • geZI n 1$1 niz .. Bu iti sizden ve karımdan 
sen ne biçim insansın? Muslukla· 

O k d g U•. n u•. d u•. r başka kimse bilmez.. Batkalarına rın hazır mıdır, nedir? a ar aöylemedim .. Fakat siz bana üç 
gözya•ını nereden buluyorsun? 

Y gün müsaade ediniz .. ,, 
Ben hayatımda bir sefer bile ağ- Genel tatil günü _Peki, müsaade ediyoruz. Ü· 
ladığımı hatırlamıyorum. Gene Pazara çevrildi.. mit ederiz ki, çok iyi düşünüt, ha· 

ne oldu.? 1 21 h a z i r a n d a !.: yatınız~ ve çoluğunuzu çocuğunu-
- O zaman beni unutursun. 

Yapılacak ol ani. zu da dütünerek müsbet bir karar 
Başka kadınlarla dütüP kalkma· verirsiniz, diye çıkıp gittiler. 
ğa başlarsın. D e n i z G e z i n .:.~ yorgun bir halde odama çıktım. 

_ Ntsö! Öyle şey yapar mı - t" 1 d b ·· : 1 m z e u YUZ-! Batım dönüyordu .. Kararsız, mü-
yım hiç? den 23 hazirani tereddit, mükedder bir halde idim. 

Bu esnada uzak saatlerden biri : Beni karşılayan arkadatım Meh • 
ıı i vurdu. Saat genç kızı yerin - Pazar günü ya-! med Ali oldu .. Halimi farkederek 
den sıçrattı. pılacaktır, elindeki ıu dolu kupayı ağzıma 

- Eyvah! Saat 11 olmuı. Eve Da ı mi okuyucu dayadı .. içim yanıyordu .. Suyu ka
ne cevap vereceğim. Ben gidiyo - kartları olan oku- na kana içtim ve kendimi karyola· 
rum. nın üzerine attım .. Mebmed Ali de 
-- Dur acele etme! Ben yarın yucularımız gezin- iskemleyi çekerek baş ucuma otur· 

sizin eve gelip annenden seni isti· tlmlze parasız lştl- du. 

yeceğim. rAk eder 1 er. Bu Birer cigara tellendirdik.. işi 
- Sakın ha! Deli misin? An - bütün teferrüatma kadar arkada • 

h . h d b . k var kuponların dal mt nem em senı, em e enı 0 
• §ıma anlattım .. (Bet bin lira) me-

- O halde koluma bir kız alıp kartlarla değişti- : selesini duyar duymaz o bile iğne
pencerenin önünden geçeceğim. rllmeslne başlan- i li sandalyeye oturtulmut gibi ye -

- Ne istersen yap! Bana vız mıştır. ! rinden sıçradı: 
gelir. Topaç gibi kızlarla gezmen ........................................................ : - Ya ... diye bağırdı.. Zavallı 
umurumda idi sanki! arkadatımın hayretten, ağzı bir 

- Peki görürsün!, lu§acağız? müddet açrk kaldı. ikimiz de bir 
- Senden mi korkacağım? - Yarın mı? Bu aktamki gibi müddet düşündük .. Odamızda se • 

- Elbette benden. sekizde. Allahaısmarladık. maverimiz, ispirto ocağunız, kah· 
- Gülerim sana. Hem artık - Güle! Güle.! ve takımımız vardı. Kahvemizi 

ben seninle konuımak istemiyo · iki işık batka başka yollardan ve çayımızı kendimiz pitirirdik ... 
rum. uzaklaıtılar. Kalktık; Mehmed Ali ile birer 

- Ben de. Düşündüm, atk tuhaf feydir kahve pitirdik .. Tam içeceğimiz 
_ Seni sevmiyorum. doğrusu. Saçma sapandır. Fakat sırada kapı açıldı; tercüman Ed • 
_ Ben de. insan her nedense onu dinlemek· vard içeri girdi .. O gelince Meh • 
- Senden nefret ediyorum. 
- Ben de. 
- Pekala öyle olsun. Artık bi-

rihirimize selam hile vermiyece
liz. 

- Kat'iyyen.. Yarın kaçta hu· 

ten zevk alıyor. Tıpkı hayat gibi. med Ali odanın bölme ile ayrılmış 
O da manasız ve saçma bir uğraş- öbÜr kısmına geçiyor, bizi yalnız 
madır. Fakat insan bu manasız ve bırakıyordu. 

saçma feylerle uğratmaktan zevk Rahmetli dostum, gene bizi hı • 
alıyor. Yatamak zevki. rakarak çekildi, gitti. Edvard her 

Murad SERTOGLU zamanki ıırıtkan haliyle yanıma 

sokuldu, karyolama iliterek ko
r.uımağa bqladı: 

- Artık kurtuldunuz demektir. 
Bizim her feyden haberimiz• var .•. 
Hatti ıizi avukatlarla konuıurken 
dinledim ... Sakın ola ki aksi cevab 
verme... Y okıa tantuna gittiğin 

gündür. 
- Peki! Baıgardiyanın da bu 

olan bitenlerden haberi var mı?. 
- Hiç olmaz olur mu?. Seni 

kurtarmak için bütün bu planları 
hazırlayan o! iti de o takip edi • 
yor .. Nasıl, çok centilmen adam 
değil mi?. 

- Allah için öyle! .. Emsali yer 
yüzünde zor bulunur .. Peki amma, 
bu Kapten Benet, yüzbqı değil 
midir?. Bu adama bu kadar seli • 
hiyet verilmit midir?. Buna aklım 
ermiyor .. Sakin bir dolandırıcılık 

filan olmaaın... • 
- Cemal (bey) sen gene aaç • 

malamağa batlıyorsun. Banardi • 
yana iftira .ettiğin yetitmiyormuf 
gibi, seni kurtarmak iateyen bu iyi 
kalpli adamlara (dolandırıcı!) de
rneğe nasıl ağzın varıyor?. 

Herif tercüman değil, avukat o• 
lacakmıt.. Ben lif ı çeviriyorum : 

- Canım, kimseye dolandırıcı 
dodii91n ,..ı. .. ıı .... &, bôyle f-· h;r 
ihtimal akla geliyor •• Y oıu& u a • 
damlar hiç böyle adilikles-e tenez • 
zül ederler mi? Etmezler tabii .• 
Fakat fU Kapten Benet, heni kur• 
tarabilecek mi?. 

- Onun da li.fı mı olur .. Kap • 
ten Benet o kadar selihiyet sahibi• 
dir ki, onun yaptıklarını İHal ku'V· 
vetleri kumandanı mutlaka tasdik 
etmek mecburiyetindedir. 

Tercüman ile bu mevzu üzerin • 
de biraz daha konutluk .. O beninı 
mutlaka müsbet bir karar vermek• 
liğimi tekrar tekrar tavsiye ettik • 
ten aonra çıktı, gitti. 

Mehmed Ali ile yalnız batımız• 
kalınca vaziyeti uzun uzadıya mu· 
hakeme etti'k. Kat'i bir ıK>l\S 
varamadık.. Ortada biri kuvvetli, 
diğeri zayif iki ihtimal vardı: 

Kuvvetli ihtimal, iyi bir soygun 
yapmak üzere kurulmut olan bir 
tebeke karıısında bulunuyorduJll· 
Kapten Benetin bir alet olduğu bll 
ıebekeye elimdekini avucumdaki .. 
ni kaptıracak, fak at, gene yakaııı• 
kurtaramıyacaktmı. 

Zayif ihtimal, heriflerin ruş-vet 
yiyerek ve sıhhi bir mazeret b-.ıla .. 
rak beni koyuverecekle! i dü~ün • 
cesi idi. 

ilk itim erteıi günü eve haber 
göndermek oldu. 

Refika, muayyan saatte geldi • 
Küçük odaya kapandık .. Avukat· 
ların ıon tekliflerini ona bütii~ 
tafsili.tiyle anlattım.. Beş bin h· 
ra teklifi, zehir gibi onun da içine 
çöktü. Bir müddet düıündükte1' 
sonra fU muhakemeyi yürüttü: 

- Kabul edeceğiz! Zaten ıııa .. 
iaza devredildi. Mallar ardiyeler• 
kaldırıldı. Bu kadar masraf e' 

dildi .. Kurtulmaklığm için buOIS 
lı .. 

da yapacağız .. Kurtul, gene çal it 
ıır, kazanırsın .. Sen sai ol, Ala• 
büyüktür. Ben hemen avukati~: 
giderek muvafakat ettiğimizi bı .. 
direceğim •••••• 

kıy af etine girip hizmetçi rolü oy· 
______ _:_ __________________ ~--------------------------~--------------------------'----~--~--~--~--------~---------
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~~~~~~~~~~~--~~~~Hakl~blr macera~~~~ 

:--·----·---1 Tarihi ltk ve 
••••t romana 

No. 4t 
Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem No. 8 

~!!~;~:-::: ! :=-~~.=: =~ , ....... B_e==nımm=;;···iÇi~izden birisinin teslim 
tiJorum.. GIYencliiin arkadaflan Ba •• d._,.alsi Mifüle • l l A 
._._al, onada daha konuta. nllt ıibl idi •• Yüzlerde parlak bir o ma Sl azım 

1 
• 

caldarımız ~· . •'*'• •Jlll'llDI aıalatan alarma• 
-Hepsine ıüvenirim •. Fakat lar seziliyordu. Bu konuıma olurken, lf:tecek lerimin önünde Canfitan Hanın - Teklifini kabul ediyorum. 

~babkprekdeiil.. Çocaldu Kawıuaklan atetia kmUa. kadar ıeride duran ·ser.iarlarla il•leJip otlunu ftl'ID&llDI iati10- Baeeaia..._Britaaplıkapek. 
'-~r Wdamlar •• Erk.-. tı ~ ıiiD.diden ,;ıaleriae .., • · Canfepn Han, anki alakadar ram. Yok •I• Gülcan MiJledilim iminden hiriaile, kirli mUial..U. • 
deıı illt;real• .. lailller!. ..._ defillermiı ıibi davranddar. ~·i· öteki pNJi iatiJona. .• He, Rw1 elen bir haJftlll ıeberttim. Ba itim 

kail .ıli ..tsek, maial'.&Ja dol.na ~ aleti nuıl bçnuaimı, nin babası sık ıık depretlyor, ••· dar sahip 1 Htkladat Hum taltua· ilen dola11 wrinç ~uJU'Ü teklifi· 
1Grflcliler. o uracla C.ub ife arbdql.n • kalım elliyordu. Nihayet •inirli cuile WrlUde burap ,.ı..iai ai lrUul edi1orum. Cam can bi • 

Hep.& a ltlr tapmala .Wer siltl Da clGten lilJl - oldq.u, ..ıer bir eda ile adeta fnıldar ıihi IOr· .ayle.. . • • mmiefn )'UIUludar. Baba • 
~ l&IÜlr. -.ıadılinı ..- - •aJ.ııttr. clu: Şimdi Cuafitan Han Sok Wll - allah wrladm dijebitir mi· 

IJUMlll,....... ~kenarla. Coilr•._ S. ...... om elin· - Sahip niye karar •erecek? bir he,.c:aa ,Weonel• batlUWh rlm? . 
.._....,. flıılcıt•a .......... "1a1bi ~ ........ lmadsrmak Serdar Mulıammed bqmı s&H.a- binbqı on. ._.. •ıai umza- c.afifUl ttia çllswılf tı.Wlaleri· 
............ pçeıü Mim ,. • IP.a ,.ıtd- · di. . . da GIJca•m .. ~ Wr ai selriıoid .. D..a. ODia ~ı. 
-- -.,. JlriltltL -f ... 11111 Y•un Arpa! Gülcan siliblanm lmakıp iler aeale: -Cufitan Han,~ teklifi. 
fWı ,-. .. p14iler. OV..~. • l•eı.i için adamlamu ;alırdı. - Çocaklaniu Ye .... pk ..- mi lra ... ediJor. Ommla ftdal& • 
1'iııpım ........ -.ele char. Uulrta, .-li '.eda ndUer· Bir kaç dakika Hnra üç delik&"· dilin Jdivlk _.... 1titsss• ti.• pal 
.. _ tle, ........... •• ~ b meydana çıktı. Bunlar uzun bc-y kemna lraa cla...ıumctaa eiiiie- Büa ile otul bcekl•rak iki 
~ 1"arada, batlW heDls ............. laıa ıce met''1eler lu, y&Jatddı ve ıuratlan açık ha- mele ye aU..ıa •nmı kott1111Wl • cWa lptlttiller. Baba al• Jaflan 
~ya plmeden Bnce seçen a· do!atl)'orda Ya Ye pnetten kavrulmut qiler· mek için ~la batb Wr MabJoecha.Hmaen wcle,e Yara • 

cı1dı ıünleri yaf&yor ıibi yulı ve Camukaya bunu 181terdiler. dL · it timdilik hatirlaml)'orum. Snuı rak alnmı otlumm ayaklan 6atbe 
Glıilndü. Arımı da oraya baktı: Gülcan bunlua: ıelince IÖyı.-im. Dtdiiiıu çıareclen koydu. 

Mataranm kocaman aizı büyük - Bir gey delil!.. Avda yolu - Ben ve içinizden biriainin tes batkasmı ıöremiyorum: Binbqı Denne manura11 daha 
~larla &rülsnüıtü. Y almz yon • tatırdılımı, kaybolduğumu ıanı • liga olmaiı lbım. Bu it olduktan Bu sözlerden sonra Gülcana fazla ıörmemek için bir dakika 
t.al111•mıt kütüklerden yapılan yorlar da beni arayorlu.. sonra ıeriye kalan üç kiti sililuız döndü. int~ı ~evirdi fakat Mac: LArenle 
'lır bir kapı yeri bırakdmqtı. Bu Nud lcaçbkl~, oraya nuıl ıidebilir. Buradan kurtulınaıııA - Bu ~i kararlqtmr kararlq- evlenmek üzere lnalltereden bura· 
~ dlrt bet kitinin •oriyle kal • ıeldikleı:ini ualaUı.. imkinı yok. Kimin teslim olacaiı · trtmaz senin Uç adamın ıHMalarm· lar& kadar ıelmekte olan kızı ha· 
.tırıldı, yana açıldı ve içeride si • Mataranın önünde ileri plen - m kur'a ile anlayacaiız. Nasıl, ka· dan batka her f8Jİ alarak bulum tırlaymca yüreli katdqb: 
fb.i Mr karanldc 18riildU. lerden ltir halkıa ,.apıldı.. bul ediyor musunuz? atana dotnı aidebilirler; arlunu ..:.. Muh~med ıit tabancalar. 
luruı karanlıktı, fakat Ar,una Arpl)UD dolma sUaü tenlikle • Delikanlılar kaçamıyacaklarını da alabilirler. · dan birisini Hüdadat Handan ala· 

Mre, ıUzel bir ay qıiında pırıl pı· riatl• atetin nud bçmlacaimı •e biliyordu. Hepsi kabul ettiler. Gül Hüdadat Han belinde iki taban- rak bana Yer. iyi! Şimdi de öteki· 
1'11 akan bir ea kadar aydınlıktı.. Hazar Hama atldan Jetitmeden can da yüksek sesle: ca ile ıelmitti. Binbatı sözlerine ni alarak Gillcana ver f Gülcan 
~de Tupym ailesini iatir&hat - OnUJl nasıl en uzak obalara kadar - Baba, ıel de kurayı çek! devam etti: haydi! Atet et! 
t. ılriiJOI'; Ulcayı'n ann•inin di- dafllacafmı '°" clefa lacMen in • Dedi. Can F ef&D Han elinde ~ Gfllcan eter haham kendine Bir ta"-nca "'i duyuldu. Gül· 
~ ya~ .....ı dinleyiıini; c97e konUf\lllar. . dirt tane Mman tlpQ~ ilerleclh c:olllt ppmak ıuretile Ye belki de can ölü olıarak yere serildi. Herk• 

~ rınlxaranllld&n ka· l~,,e~ atlı ~r•i• - En Jm ela böylece onunla kendi oğlun arum de •iD' bir üzüntüden kurtıılımut 
"-~ .... ~~ii-~ili~-t·oj&AM.JAlt~ · 6 

llrancin .. bir · ıiın türemesini İı· ıiM clerin derin nel ~iıllali 
.tlllll1Miıi1 ne- plan r .,,. ~ı:;;e;blCle, Giilttı t~:•dl•iif•ıe1il SiClflfm ça· ......... ~••• 

lsartlarm faiinqalarQJI hatır· müjdesini bırakmqlarclı.. Oraya Delikanlılar çekti. içlerinden biri· reyi kabul etmelisin!! O da ıudur: bltlfl Mr bWleJi al b•lara lloJa 
'Walfalt ifl aıaJr,orda. J&nnki saadetin tohumlan eJril• Iİne en azun çöp ialtet . etJaİflİ, Etine Yereceiimiz bir tabanca il~ ficak bir Jcaa claftlllla .., ... 
~ ılphe etmllı mi.na.· miftJ. Gönüller, o ... kartı tapı • Bunun üzerine binbatı: · ır..di adaml&rm ve ıu serdarların Yerilmemitti 

",...lı Wder •• Beliti 
ltilecelderine hiç ina.,mt. 

nacak kadar büyük ltlr anai betli· _ BattaDiJetini alm, aililnm tisi anüncle kendi kendini 8ldür· F.lrat ıeçitlerin büı;W oa.n 
yorlardı. orada bırakın. • . môtir. binıbep DIDDeDm uıl ıimcll flell· 

Geldikleri 1oldan Hbar Huma Dedi. Battaai)'e,i ptirclil•. Bir dakika ~in Giilcanm toiuk ne pki.._ Wr alırlık çllaalttfl. 
kalesine dinmek içiD J01a çıktılar. Blabap ı.a clelibbpı kaldıiı b1boldu. Renci 10ldu. UmMa l'lmekt• .. .-ıdeki 
Smın ...,izce restler.. Uça • _ Simcli cloeclolnı bulbm al· Kendini toparlamak için dudakla· pnç ima kara hat..ri aud yen • 

rumlu bayırlan ve ormaalan qtı • ama dolıU sit ı dedikten IOlll'& rmı ısırdı ft 1abanice hayhrdı: celdit S O N 
lar .• Sabahm ilk afclialılmtla, )Ol'- balmlı. . · -
IUD fakat m-.'ud WU. .. • --· •· u- R ld ! ....,.... -~, easa ar •• 
vuçlarmm içine alarak dütiinen Yukarıdan bir eee ititildi 1'inha· 
SorsaçiJe rutladdar. hı tekru: 

Sorpçi, Arpn'an bul111Mmadı • - Bir mahpue ıeliyor. Herifi 
tmı Huu Hana nasıl haMr Ye • adamakıllı bajla Ye ıö:a önündr 
recellai, batuıı cetlldm elinden tut. 
nasıl kurtaracalmı dUfilnUyon:lu • Diye baiırdı. 
iki delikaııl111 anama brtıamu Sonra 1'inbatı Gülcana dönele. 
18riince ,CSzlerinl lmplfbrdı. iyice - Şimdi artık meseleyi hallecle· 
baktı ve toDra sevinçle hafmlı. tim, Gülcan! 

- Hot ıeldiniz ! Biz de ıizi &• Ben burada ye hemen timdi ılı 
rayorchak •• Alqamdanberi •amak· :::;:========== 
tan canmuz çıktı .. Çok ıiikür, ka • 
YQftuk. Hmr Han merakmclan 
çatla1acak, çabuk pdelim. 

Ar1111t ba titrek elslere.aldırma
dı. O...*Pı•• ..._.millim o. .._,.. .. ._ ..... o ,.. ceT...,._,.,.. ...... ... 
lea_..,J., ,,..Uen brri. 
AltJuli1&atlolna..-..ı _.,.._Nal b&ll ç...,.... 

.._..,.,. w ubmclaa z+*hr 
Jnıtlaı4w.. ""-..ki .. O-... da,. ......... ,bol ....... 
te uva .ara,.a ,... pldik. 

~ kencllleri blle · anma~ 
"'•''"orlardı. 

dar çok av olursa o kadar iyidir. 
Hele bu aYlarm lçincfe 1811İn TUi'· 

dalan ltir aı... Ç9J'lan Wmmr . 
sa, ae matla bana.. FakaL. 

Arpn, babumm llıtmG kes 
dı • 

- itlerin en tatlııı korkula o
lanlarchr baba •• Ben artık çocuk 
delilim! •• Oa telda 1af1Da ah' . 
mele için ,.Jım ltir sin daha iate
rim. 

Aniıui kollarmİ açmJİ, Jatlı 
ıhlerle ona kofaJ'orcl-. 
Aramı - .a-ı ft l)'İ Jflrekli 

kadma dolra ablclı. Ana •• opl 
yabm blclıldan ..... Arpn 

aoara 1.nim clo- - 21-
ona o ıece ohap seçenlerin her 
sini anlattı. 

dGr •• O sin babam •

1

. ULCA Y'IN KORKUSU 
.._11.t ~· Bl1'Js fk-r Hu, ollunu &f&lıda, 

.... ,......... ~ ... •"'- ...... - karp • 
.............. f8W· ...... ~ .......... ft --

•ftf~ .. , maOktadı: • 
""'9- ~ ~ ...., Bir dalaa 1ll)'ı. korlmlu lt-
..ti1onmı..1"ucaf.m ru· lere ıirm• L. 8arramm için 11• ka· 

Ulcay önce sevindi. Balaılanl) 
da atepiz ülkeye ,apdan binler 
ce aletimin ,.ldu:lı 1'ir IÜll Jid-
ne benzi)'en slriinütti varm- Lon4rtllla, «ıs _,,,,,_ ...-,_,,. tal•Weri ..,.nl.,.,/e .,.A AG0G 

Fakat çok seçmeden bu aydm· teirüm leMnll• Wr n"-1if .,.,,,,,,, .. , .olttılıl•Ö llola,;n.,lcır • 
lık b,.boldu. Ve karardı: tiır • ....,. ,.,.,.,. leoWa ..,,.Malı,,., ,,.,,u;,,.ı.,, dbnlm 

<lhoamı 11Gr) 7flSllulır. 



Ulusal . sporumuz 
GCREŞ 

r••n•,-··-=-----,--=-=-=-•=-===-=-=ı..,cu1U1w-uswsuww, ___ , -=-=--• •-·-------••ı :------ ...... ._.._ ................................................. -···-·-······· ... -· 
i Yoksuzluk içinde çalışan aslanlara f 
1 bir salon yapmak vazifemizdir. i 1 Güreş federasyonu genel yazganı 1 

1 Seyfi Cenab neler söylüyor?.. j 
•••••••••••--••naaannenau ..... _......-._..._ .... ._.._......_.. ....... wuwuawas•na .... neft•••••••••• ! ............................................................... - ... - ..... ··--···--·--·------··· ... -· ......... : 

Ayyıldızın her zanıan yuzOnQ ağartan çocuklar, 
için hazırlanıyorlar önünıüzdeki karşılaşnıalar 

GöğUılerinde taşıdıktan formanın ıere1ini herzaman yükıellen··a.ılanlaı 
w kıymetli hocalariyle hif yılmadan çalııan. f edera.ıyon üyelfi 

Türkün tek bir uluıal ıporu var
sa, o da güreıtir. 

Senelerdenberi, spor aahumda 
yüzümüzü ıüldüren, göğsümüzü 
iftiharla kabartan neticeler alan 
yalnız güretçilerimiz oldu .. 

Bütün bunlara rağmen hili bat· 
lannı tokac.ak bir salon bile hazır· 
layamadığmıız bu kahraman genç 
: •r, kıymetli federasyonlarının çok 
müabet ve devamlı çalııma11 saye· 

Bugün önümüzde büyük güref 
faaliyetleri, ve timdiye kadar, gö· 

ğüılerindeki ulusal formayı, en 

yüksek bir ıerefle tatmııt çocuk • 
larunızm ıeçirecekleri yeni ve zor· 

lu imtihanlar bulunuyor. 

f' ederasyon genel yazganı Seyfi 

Cenabın sözlerinden önümüzdeki 

~~ faaliyetl~ri hakkında en 
~ .. ~ . - '-:-·---;cr.:.1mc. .._ .r 

fikir ediı1mek 

kabildir. 

Yalnız ben ıu
nu ili'.'e etmek 
isterim ki, b~ ay 

' ki, rakiplerimizin bizden yüktek 
olduğunu bildiğim halde, bu mü • 
aabakalarda da yüzümüz gülece· 
iine timdiden inanıyorum. 
Yazımı bitirmeden şunu da 

tekrar etmek istiyorum: 
Bir futbolcu nasıl ıahaaız top 

oynayamazsa, ve bunun için de 
büyük yardımlarla koca koca 
ıtadlar yapıyorsak, ay yıldızlı 

formayı, bütün sporcularımıza mi· 
sal olacak bir §erefle ta§ıyan ulu· 
sal sporumuzun f edaki.r çocukları-

nı da, bir binanın tozlu aofasınd; 
çalıtmaktan, ona buna yalvararak 
biçimsiz tiyatro, ıinema ve bar 
sahnelernide, göğüslerinde Türk 

forması! arsıulusal müsabakalar 
yapmaktan kurtarmamız, hepimi • 
zin en büyük bir borcu ve vazife • 
sidir. 

Şimdiye kadar yalnızca liuru 
kuru alkıfladığımız çocuklardan 
hiç bir fey vermeden, bol bol al
dık!. 

Şimdiden sonra da biraz vere -
lim ki, onlardan bir §ey istemeğc 
artık yüzümüz olsun ... 

izzet Muhiddin APAK 
• 

içinde lstanbul -
da karıılaıacr.. · 
ğmıız Macar 
Seıed takımı (bu 
takımın fut!Jol · 
culanı bı.:::-ü~ı rn. 
maçlarını Tak . 
ıimde y: .. acak · 
lardır) bundan 

3 - 4 1ıene evvel 

Ulusal takınun üç gözbcbcği 
Çoban, Nuri, Ahmed 

E,.U drefdmlz Büyük Matala 
•alında Adnan, aolunda Salih 

güret takmıımız Macaristan ıe -
yahatinde Seged tehrinde 2· 5 

mağlUp etmitlerdir. ve evvelisi 

:;ene lıtanbula gelen Macar Voto • 

toı takımmdan da daha kuıvvetli • 
dirler. 

ıiDde <Ölllerinde her gün yeni bir Onun için önümüzdeki ıüref 
inkitaf aahuım huır buluyorlar • hareketlerinin, daha ilk bqmda 

Ve biltüa hu yoksuıluldara rağ • güretçilerimizin çok zorlu bir imti- ~ 
men, aiire~. tponı bu ·~yede gitt~.k- 1 handan geçecekleri muhakkaktır. ı 
çe daha m~emmel bır varlık ıos· Fakat, ıüretçiler bende öyle ( 
~rmekte d•am ediyor. kuvvetli bir itimat uyanclırmııbı • 

Seyfi Cenabın 
söyledikleri 

Evvelki gün kencliıiyle görü§tÜ· 
ğümüz Güref F edercuyonu Genel 
ymganı Seyfi Cenap bize ıunları 
ıöyledi: 

"Evvela size şunu memnuniyetle 
söylemek isterim ki: Son senelerdeki 
·~üreş faaliyetimiz sayesinde, bugün 

Ulusal güreş takı
ınım•zın beş çok 
kıyme1:U c·:>CU~U: 
Vusu'f ;~sfteın, S:-~im 
Abbas;, Hüse·yin, 

Vşaar 

Geçen ay içinde Saim1n itncidolu"da yaptığı ıeyalıat esnasında Kütahyado 
alınmış bir resim 

güre~i adedi pek çok fazalaşmış bu
lunuyor. 

Genel Merkezin ve federasyonu· 
muzun teşebbüsüyle, sü bakanlığı 
<milli müdafaa) nezdinde yapılan te
şebbüsler neticesinde, bütün kolordu
larda bulunan güreşçiler lstanbula 
getirilmi§, ve çalıştınlmağa başlan· 

mıştır. 40-50 kişi kadar tutan bu gü-ı 
re:;;~ilerden çok iyi neticeler almak-
: ·ıyız. 

FederasY,onumuz önümüzdeki yaz 
n kış mevsimi için 
büyük bir faaliyet 1 

pro&ramı çizmJotir. I 
Bu pro_Jramııı 

başlıca f'uıllarını: 1 
Balkan oyunları 1 

-Ruslarla, (lstan.
1 bulda, Ankarada, 

ve lzmirde) yapıla-1 
cak temas, 36 olim· ı 
piyadını teşkil et-
mektedir.. 1 

Şimdiki halde I 
yaptığımız bütün 
faaliyet bu müsa- ı 
bakalara en iyi bir 
tarzda hazırlan

maktır. 

Olimpiyadlara 
serbest güreşte de 

iştirak etmek istediğimizden, bu kıs· 

ma da büyük bir ehemmiyet veriyf\o 
ruz. Yakında serbest güreş müsab:ı· 
katarı hazırlamaktayız. 

Şimdiki halde, elimizdeki güreş· 
çileri iyice hazırlamak için, hemen 
hemen her hafta müsabakalar yapa
cağız. 

Bu ayın içinde Macarlarla yapıla
cak karşılaşmada bir çok güreşçileri 

tecrübe imkanını verebileceği için, bi
zim için çok ehemmiyetlidir. 

Çahıma sahalanmızın en mühim 
bir kısmmı da, Anadolucla ve diğer 

mıntakalarda güreş faaliyetini cao· 
)andırmak teşkil etmektedir. 

Bunun temini için tecrübeli gii· 
reşçilerimizin oralara gönderilmdi· 
nl çok mlihim addediyor ve bu yoldl 
yürüyoruz. 

Bu çerçeve içinde yaptıfmıız it 
terden bir kısmını, 56 kilodaki Hfil" 
yinin Bursaya gönderilmesi .. Antrt' 
nöriimüz Peter'in Ankara seyahati. 
ve Salmin de lzmir, Balıkesir Te hl' 
valisinde dolaşması tefkil ediyor .. 

Tecrübelerimiz bize ıunu ptet' 

Uç kıymetli güreıçi daha: 
tlüsegin, küçük Mustala, Muzaffer 

miştir ki: Anadoluda ve diğer 111111;.: 
kaların bir çoğunda güreş çok te 0 
mekle beraber, bunun ne oJdafO~t· 
ve işin esası hakkında ne spor ınaJI il 
lerinden ne de ahalide mütek&Jll 
bir fikir bulunmuyor. ' lİ 

lşte bunun içindir ki biz tecrii~,. 
güreşçilerin, yurdun başka etara tıif 
rına yaptığı seyahatlere bUytik 
yürür.o ruz.,, 



e 

' Anna Sten Amerikadan ayrılıyor 
Sinema 1 
Holivuttan gelen haberlere gö

re Rus artisti Anna Sten M. G. 
M. tirketile olan mukavelesini 
bozmuıtur. 

Mukavelenin daha on sekiz ay 
lllüddo.ti yardı ve ..-tiste haftada 
~ ... bip dolar temin ediyordu. 

nna Sten ~t ka· 

rarı veriıinin sebebi kendisine 
hep basit ıenç kız rolleri teklif 
edilmesi olduğunu aöylemİf, böyle 
rolleri ise beienmediğini ileri sür-

C'"an Parlıer 

1 

vireceji film için otuz bin dolar
lık elbise yaptırılmıı, bir çok mas
raflara ıiritilmitti. 

Bütün bunlar timdi havaya rit
mit olmaktadır. 

Anna Sten Holivutta kaldijı 
dört sene içinde üç film çevirmit, 

hunlann'\eheri bi ailyon liraya 

1 Kısa Haberler 1 
* Dünyanm en pahalı ppka • 

lan, Moris Şövalyein çevirdiji 
(Foli • Berje) filminin bir sahne
sinde kullanılan hasır ,apkalar -
dır. Bir insan~n kolayca içine ri
rebileceli bu ıapkalarm tanesi 
200 dolara mal olmuıtur. 

• Amerikalı komik artist Li 
Trasi, ıeçenlerde bir gazetecile, 
konuturken çocukluğunda bir 
majazanın camını taılıyarak kmp 
kaçbfmı söylemiı, ıazeteci de 
bunları yazmıı ... 

Artist, bu mülikat gazetede çık
bktan iki ıün ıonra on dolarlık 
bir fatura almıtbr. Bu faturada 
bir mağaza sahibi, camı kmlan 
maiazanın kendi mağazası ol • 
duğunu ıöyliyerek bedelini iste • 
mektedir. 

Artiıt bunu ödemeğe mecbur 
kalmııtır! 

• Renkli filmler çok pahalıya t 
mal olmaktadır. Amerik.tda son· 
günlerde tamamlanan Becky 
Sharp tılmi tam on bir milyon 
franga mal olmuıtur. 

Film idi renkte yapılıa, bu mu 
raf bef defa daha az olacaktı. 

* Feriha imzaıile mektup ya. 
zan okuyucumuza: 

Brig:t Helme ıu adresle mektup 
ıönde(t: bilirsini~: 

Univt!rsum - Film Aktienıe
sellıchct.ft Bertin Saw 19, Kraı..-.• 
ıenıtr. 38 - 39. 

• Karioka ve Kontinantal dana
larını ortaya çıkaran Fred Aster 
ile Ginjer Roger son filmlerile 
Pikkolino adh yeni bir dans çı -l anmılardır. 



Beraber 
Dola9ah Vahşiler lArasında 

Afrikanm do
ğu kıyılannda 

yqıyan kızıl 

renkli bir kabi · 
le vardır. 

Bunlar- be• 
yüz kit iden faz 
la değildir. Fa · 
kat, buraya ıe . 
len bet bin kiti · 
lik orduya kar · 
ıı koyabilirler. 
Hepıi de ın 

boylu, atıcı, YU 

rucu imanlar · 
dır. En ataiuı 
yüz kilo ağırlı 
ğındadır. Ölüm .. 
den yılmazlar 
ve yurtlarına ya. 
hancı sokmazlar. 

f.._ 
• 

Bunlarm reislerine (Bari) der· 
ler. Kahile efradı (Bari) den bü · 
yük ve ondan kunetli bir kimse 
tanımazlar •.. Ona taparlar (Bari) 
kabilenin en kunetliıi, en akılh
ııdır. 

J 

.· 
1 

Üç buçuk yıl içinde onların 
dillerini öğrenmiıtim. Bana (Gök· 
lerin oğlu) diye hürmet ederler, 
çekinirlerdi • . 

Bu müddet içinde vatan hasreti 
içimi 11zlatıyordu. Bir gün çok 
uzaklardan bir vapur dumanı 

ıördüm. Sahile koıtum .. Fakat se

1 Kazananlar Nuhun Gemisi J 

Altay Bay Cemal Ba11an Muazıez 

Faydah bilgiler : 

Gllneş ışıkları 
Ameril_<ada yeni yapılan hasta 

hane ve ıanatoryom binalarmın 
pençereleri fazla ve pençere cam 

Koki adası a· 
haliıi bir reisin 
idareıinde yaf t • 

yordu. Onlan 
lngilizler de ıer• 
best bırakmıı · 
lardı . 

lannın mat oluıunun sebebi, haı Avrupayı aar-
talarmın yalnız güneı ziyasından san ve boğmak 
istifade ehmeleri içindir. tehlikesile teb • 

Son zamanlarda yapılan tecrü dit eden seller 
beler, fazla güneı hararetinin Ko~i adaıını da bastırmıtb· 

·· d d bir çok haatalıklu husu Uç gün üç gece mütemadiyen 

ıvucut. d~v· . "•t rmektedr'. yağmurlar yaidı ve suyun yüksek· e ge ır ıgını go... e • . . . 
lığı artınca adalılar telişa düttü. 

Günet ziyasının, vücudumuza 
hararetinden çok daha fayd~lı ol
duğu iddia edilmektedir. 

ler • 

reden bulacaktı? 
Çünkü o, ve onun ıibi bütiiJI 

Koki halkı, yer yüzünde kendi ,.. 

dalarından daha büyük bir metti • 
leket tasavvur etmiyorlardı! 

(Bari) nin yüz klrk kilodan faz 
la ağırlığı vardı. Ben onu, tayya . 
rem aakatlandıiı zaman içlerine 
dütünce &'ördüm. ffayada ketif 
yaparak uçuyordum. Benzin boru. 
su delinmitti. (Bari) lerin içine 

simi itittire111edim. Ve Sariler he· ---.,.......-

Koki adaıı yerlileri gemicilik -
ten çok iyi anlarlardı. ilk it ola· 
r-ak, canlarmı kurtaracak bir bü · 
yük gemi yapmağa karar vermit· 
lerdi. 

Bir ıabah, (Nuhun gemisi) keO' 
di kendine kızaktan kaydı.. RUS' 

dilftüm. 

Kızıl kabile reiıi o ıünlerde 
haatalaamıJ.. Otların aruında: 
gölpll•t&öfede yatıyordu .. Be· 
ni onun yanına ıötürdüler. Gök . 
ten dilftüğüm için, benden korkU . 
yorlar, yanıma ıokulamıyorlardı. 

Küçük bir tesadüfle, kabilenin 
reisini hutalıktan, ölümden kur
tarmıtbm. Beni aralarında yaıat 
mala karar vermiılerdi. 

Böylece, ben de onlar gibi çıp 
lak gezerek kabile araamda do -

ni geriye çektiler: - Sen bura · 
dan bir yere gidemezsin! Bizim 
oldun! Burada öleceksin! Dedi 
ler. 

Dördüncü yıla girdijimi hatır
lıyordum. Bir ıün havada dola · 
ıan büyü15 'bir tayyare ıördüm ... 
Sevindim. (Şüplle crok l](i 6u tayl 
yare beni arıyor _!) diyerek sahile I 
indim.. Sariler de peıimden gel
miılerdi. 

Tayyareye itaret verdim. Fa · 
kat bet yüz mızrak birden hava~ 
ya kaU~mca, bu tehlikeden kur · 
tulmak için aklıma fU hile gel-

. 
- Şuradaki kocakarı bizi çok sevi· 

yor .• Acaba neden? 
-Anlamayacak ne var?. Kendisine 

benzediğimiz için-

ıir ıemiyi enıinlere sötürdü. sii· 
tün hayvanlar geminin içinde bd' 

Adanın reisi titman Poti adile lunuyordu. Adalılar geminin pe 

anılan cesur bir denizci idi. Bir tine düıtüler .•. Fakat, izini bul•' 

gün havaya l>ütı : • madılar. 
- Arkadatlar I Biı a ·~ 1 Zaten günler geçtikçe. ha~al-1 

ıo~!!lif Jıir. IFUKA u•· llt . açıyordu. Sel, tufan tehlık~.~ ~ 
1 k 8 1 d ... . . · b--'- mamııtı. ece . aı a ııımız gemıyı ça UY. ol· 
b•t• l" G"'kt · b. ... d Adalılar hayvanlarmm kayb 

ı ıre ım. o en ır yagmur a · d ... 
1 

1 d 
uğuna ag aııyor ar ı: 

ha bopnına, adamız ıu altnida 
kalacaktır! Aylar ıeçince bu dert unutul • 

du. Adalılar bu hayvanlann ad•' 
Adalılar tehlikeyi sördüler. d (kar . ) h tal .. be' 

Dö l .1 • ld 1 Ge • • a a ııtina as ııına se 
rt e 1 e ıte aan ı ar. mının ld ... h·"km . 1 d. 

• k . • d b. . o uauna u etmıt er ı. 
ıJlf&lmı ısa zaman 'tın e ıtır • · k 

1 diler. Çünkü (Nuhun semili) a • 
bolduktan sonra, adalılar (kar• 

latmaia bqladım. 
Aylar seçiyordu. Kıyılarda av· 

ladıklan balıklan tuuu ye!IU!k. 
ten ua&Dmlfbm. Biraz ilerideki or· 
mandan bazan yaban bçiai ıeti · 

Koki adalıları bu ıemiye (Nu· 
di: --~,------------------~, .... - Bu kanatlı mahlUk göklerin Bugünkü bilmece 
hakimidir. Beni almaia geldi .. ------------mL.. -- hun ıemiıi) admı vermiıler ve 
Ona kartı gelirıeniz, ıökten ha- 5 harlli bir vilayetimizin atlım adada ne kadar hayvan varta, 
ıerat yağmaia bqlar. Hepiniz te· ftJfıyorum? 

ııtma) tehlikesinden kurtuldu • 
lar. Artık kqki adası temiz ha"'' ' 
ıile tanmmııb. 

lef olurıunuz ! dedim. ·ı : 

Bari ıözüme inandı.. Mızraklı rir, deriaini JÜÜP kabilenin ka · . . . . 
d larma h d. d ı d" yere ındı .• Ve ben, Mhıle ınen 
ın e ıye e er er ı. · · I .1. . b. k h 
Et• • d •-te · · • ' d'k nıı ız tayyaresıne ınere ava· 

ını e a_, plf ınp yer ı . 
1 

d 
Su içmezlerdi. Su yerine Yetil bit an ım. · 
yaprafı kaynatıp yudum yudum . · Kızıl vahıiler baılarını kumun 
içerlerdi. Ben buna da alıımıt . üzerine koyarak, korkudan biri 
tım. birlerine sokulmağa bqlamıılar· 

Bu yaprak ıuyundan bir kaç dı. 
yudum içince hararetiin kalmaz - lngilizcetlen -
dı. Yapraiın üstünde ıivri diken· --------------
ler vardı .• ımanm elini deler. ıiıtıerın çocukları 
parçalardı. 

Barilerle ip.retle konutuyor -
auk. 7.aten konuıtfaklan kelime .• 
lerin bepıi yüzü seçmezdi. Uzun 
boylu konutmak bibnezlerdi. 

Bir kadm, bir erkeie et olun· 
ca, bir bqka erkek yüzünü söre· 
mez, kulübenin içinde ömrünü ta
mamlamata mec \lur olurdu. 

Alman başvekili Bitler, kendi 
devrinde yeti§en çocukların milli duy
ıularla ıve sıkı bir disiplin altında 

yeti§tirilmelerini tavsiye etmiştir. 
Gazeteler <Bitlerin çocukları) di

ye bahsettikleri ilk ve orta okul taJe. 
helerinin sık sık teftiş edildiğini ve 
sokaklarda bile kültür müfettişleri 
tarafındıan gözcdildlğini yazıyorlar. 

Miniminilere Resimli Hikaye: 

Bütün dünyadaki insanlar 1,,2 harf. 
lerim olmadan tanınmazlar. 2,3,,,5 
harflerim, etini gediğimiz hayvanlar· 
dan biridir. Son 3 harfimi terıine o. 
kusanız da gene ayni manayı ifade 
eder. Sırtımda rıkan mahsulden, /ıc. 
plnlzin sırtında vardır! 

BUdiniz mi ben ncrcslyim1 

Doğru bulanlardan birinciye ~olr 
tılı ve tleferli bir tlurbin, ilunciyr. 

bir boya takımı ve ayrıca 200 oku· 
yucumuz;a da muhtelif heJ;yelPr . 
verıyoruz. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

HABER 
ÇOCUK SAYIF ASI 

Bilmece kuponu 
6-6-935 

hepaini anbarlara yerleıtirmiıler ) 
d• · Adalılan öldüren (kara ıı~ 

ı. 1 
dan Kokililer bu suretle kurtu ' Koki adası b•taraa, onlar su ÜI 

tünde yelken açar&k enıinlere a· 
çılacaklar ve b&tka kıyılarda ken · 
dilerine elbette sıiınacak bir yer 

bulacaklardı. 

(Poti) bu hayvanları neden ıö
türüyordu? 

Bunu ona ıordukları zaman: 

- Nuh, büyük tufanda, ıemi -

sine bu hayvanları neden almıt • 
aa, ben de o dütünce ile alıyorum. 
Dem itti. 

(Poti) nin hakla Yardı. Yeni 
bir memleket kurulurken, elbette. 
at, köpek, balık, kut, tavuk, ko • 
yun sibi hayvanlara ihtiyaç var· 
dı. Bunlar Koki adasında bojulup 
gidene, Poti bunlan bir daha ne-

dular. 
Bu bir masal deiildir. Berı b1' 

vakayi Koki aahillerinde bir ge • 
miciden dinledim. Ve def teriııt' 
kaydediyorum. 

"Se11ala Seott' un Jaotı" 
ralannJan,, 

A$ık lronusm•l•r : 

• Elki,ehirde Sabiha Şakir - J{t: 
hafta kur•a çekiyoruz. Kime ne ~~ 
ederse, Pazartesi ıünlerl llln edı) 
ruz. 

. -. • lzmirde Muhsin Kemal - Kol'° 
ıöndermiyorsunuz. .. Ni~n? 

• Ankarada Nermin Zühtü - ~ 
tablmzı poeta ile cönderclik. 

Çifçi ile çekirgenin anlaşmasıı •• 

. ..,. 
. . ~ 

ı - Fani'nfn çekirgesi ihti· ı 2 - O günlerde aksiliği dej 3 - Bir gün ~iftlikte Faniye 4 - Fakat çiftçi onu çabuk 1 5 - Çekirge. sümüklü böce· ı 6 - Fani o günden I!!~ 
yarlamıştı. , · ~ UzeriI\deydi.. bir tekme vurdu .. Ve üzerin- yola getirdi.. , ğin dayakla yola geldiğini gö çifteçiye ortak oldu- Ye Ç 

den yere attı. rünce uslanmıştı. gesiyle çiftlikte kaldı. 
•l\A , ·~'° Mıı 



Kadlnıar Jç1n 
---- çocuk 
bakımı 

Çocuğun derisi tıpkı bir ıül 
}'a,>rağı aibi yunvııak pürüzsüz 
te pembe olmalıdır. Bu deri yu -
lllutaklığını kaybeder, aolgunlaırr 
•e lekeler peydahlarsa üzülecek 
•ıra gelmiflir. 

Sebep ularak önce su, rü:qir, 
liineı, ııcak oda ve sabun ıibi ha
lici tesirler aranır. 

HABER- '.Aksam Postur 

20 nıilyon do., 
ıandıran adanı 

Oldiis·ü ıçirı kurtıLldıı, .fa/(at 

20 kişi 
Suç ortağı mahke

meye veriliyor 

l 

Çocuğu yıkayacak 1abun mese
lesi ihmal edilmeğe ıelmez. Sabun 
deride birikmit ter ve ye.ilan te • 
tııizler. Çocuk deriıi, ölmüt höc • 
teferi incecik kabuk ve kepek ha
linde boyuna dıi&rıya atar, ayni 
2-Jnanda 1: irçok yağ ihtiva tM:ler. 
itte bunun için ıık ıık sabun kul • 
l&nına.k lazımdır. lliçh ıabunlar 
lzıcık dezenfektan ihtiva ederler 
ki bu da deriye aağhk v~rir ve hat
ta bazı deıi haıtalarını ~if alan -
dl?Jr. 

Staviski rezaletinin son saf lıası 
5tauWıinin .~ertle hapi•hanetl< n ,ılran 

hnn Arlet Stavi•lıi 

• • • 

Stavi.ki rezaleti elbette henüz 
unutulmamıftır... Geçen aene dün
yayı biribirine katan bu adam, 
Fransa kabinesinin dütmesine ve 
Pariıtc çıkardığı karılkhklar ne -
ticeainde ıs kitinin ölümüne ıebeb 

kir bırakb. 
Fakat ıünün birinde elbette bu 

bonoların da vadesi ıelecekti. Bu· 
nun için Stavieki yeniden bir teY· 
ler hulmak mecburiyetinde idi · 

Yıkanmak için kullanılmakta olmuıtur. 
Macariatan hükGmeti tarafm· 

dan çıkardan -.e eaki Macar asil • 
zadelerine köylülere daiıtılan a • 
razilerine mukal»il verdiii beynel
milel bonoları satın almaia karar 
verdi: Bu bonolar piyasada asıl 
!uymetlerinden daha &f&iı bir fi
yatla satılıyordu. Staviaki bu bo • 
noların yükaelecejini umuyordu .. 

olan ıu muhtelif mıntakalarda de- Staviaki kimdir? Bir taraftan 
iiıir. Şehirde terkosteaiıatı ol<Dak- tiyatro sahibi, banker, yarıı atlar 
la beraber bircok yerlerde de acı meraklııı, kollekıiyon dütkünü, 

- kull 1 kta hayır cemiyetlerine para veren, 'tc tatlı kuy-J suları anı ma • 
dır. Kuyu suyu kullanılan yerl~rde gazetelere para veren, emniyet 
'"Ya azıcık Boraks tozu yahut bi- sandığı direktörü, yükıek ıoayete 
tc-rbonat dü Sud atmak la~ımdır. adamı, kumarhane müdavimi, at 

Çocuiun deriıi çok yumutak yantlarmda bahıi miiftereklen 
i~, en tatlı sularda bile banyo bu- ıiritkin, bir taraftan da sahtekar, 
lanıncaya kadar küçük bir kiıe dolandıncı, hır11z, hapiıte yabnıf, 
İçinde kept:k koymak laznndl!'. Bu bir adam ve aılen beyaz Rus ya -

Stavi•lrinin katibi Departlon 

Bunun için bir çok Macar uil • 
zadeleriyle tanqtı .. Macarları cel • 
betmek için büyük bir tiyatro aç -
tı.. Bu tiyatroda milli Macar pi -

Bunun için evveli cam parça • yesleri oynanıyordu. Bir taraftan '>ııi zamanda temizleyicidir. hudiıi. 
·ç kta h t ar•~ ve banyo Tahkikat neticesinde kendiaine lariyle adi tenekelerden yapılma da müdavim olduiu yüksek ıoı • 

bir sahte gerdanlığı Orlean ,elıri yetede birçok dostlarını bu bo
emniyet ıandıiına yatırarak mu • nolardan sabn almaia tetvik edi-

ocu arare v - b' ok k' 1 
)&pdam17 .. cak kadar hasta iıe vü- vadımdan ıuçlu ır ç ımse e-

CUdunu ulak bir ıüqerle ıilmek ' 
İ'tidir. Somada yumUf&k bir havlu 
~le bütün vi~cut ve bilhuıa derir.in 
~Mi: terleri ada....,.kı1h laanılana 
"-•lıdır. ~ocuğun vücuduna b"l 
l~lk pudraıı serpilmeli, hele a~ış ı 
l\raları ve ardı, yumuşatıcı mer • 
ht111ıle 11vazlanmalıdır. Eskiden 
lİlıkle Hint yağı karıtık bir mah
l11t sürülürdü. Bu mahlul deriyi 
heın muhafaza eder, hem de pif
"-eaine mani olur. 
Sünıerle silmenin imkanı bulun 

"'-dıiı, yahut deride bir arıza ol· 
d~iu zaman ispirto ile friktyonun 
Çok faydası vardır. İspirto, çocu• 
'1.rı yüzüne ve derinin husu kı
'~larına ookunmamahdır. Çünkü 
~cı teıirleri vardır; çocujuı~ ca
"ıı.ı acıtır. 
Sıcak havalarda çocuğun deri

'İtlde hazımsızlıktan ve tahta ku
"-. •ini ıinek, pire ıibi böceklerin 
~asından kabarcıklar olur; 
(2sQ) ıram ılık ıuya katılacak bir 
Ç\)' lcqığı Karbonat Sud deriyi 
~el'llhlatır ve çocuğun delik,iz uy· 
"1lYumat;na ıebep olur. 
llu yapdJıktan ıonra rahataızlı

tı._ ıehebi araıtırılmalıdı~. 
• lfaftda çocuk deriıine tesir 

"''". Sert bir rüzıar beraberinde 
\oı •e kirteri tqır; bunla çocuğun 
~)erine gömül~ •. ~ık~ • 
'il ~el çocuğun derııını bır par-
~- tu•alet lanolini, yahut yağıız 
-~le olntu hem tozu toprair 
~,rır hem de derinin tabii ıaiı· 
Ilı 

"'ıahafaza eder. 
t• 8'& tabii yağ, ıünet ve sert rüz· 
~-.. tarafından kmutulunca ço
...._ hıı derisi kızarır ve çatlaklar 
~ct.h1ar. 
) ~mıt ve açık olan deri
;:Oirudan doiruya •elen ıüne\ 
1-t lcırnıızdık ve yanıklık peydah 
~ eıa iyiıi önce ıtık, sünet ve 
:".~hafif teıirine deriyi ya· 
la:.O ,_.,... allfbrmak, sonra bun· 
~~ ..._ uzadıya istifade et-

~·· denl»ire açık hava ve ıünete 
ltıraıanak iyi delildir. Çün-

Madam Staviıki lıapg/aane tlönüıü 
evine .;Jerlıen 

rin de kendiıi ıibi yahudi olduk • 
ları anlqılmıttır. Y apmıf olduğu 
büyük suiiatimallerin buliaaaı fU • 
dur: 

Staviıki Vartovada bir sahte· 
kirlık meselesinden dolayı bir 
müddet bapiıte yatıp çıktıktan 
aonra eneli iamini deiittirerek 
Maryo Alekaandr adını almıttır • 
Bundan ıonra da Vartovadan ay· 
rdarak Pariae ıelmit ve ıenit mik
yaeta dolandınc(hia koyulmuı • 
tur. 

kabilinde bir kaç milyon frank al· yordu. z 

mıttır. Staviakinin caziıbeıine kapılmıt 
Paralan a'br alma~Hruca Ba- olan bir çok kimseler bu bonolar • 

yon ............ 4M11""61.ıt:re re- dan aatm aldılar. 
iıiyle uyutarak bir emniyet aanclı- Fakat büyük ıahtekir bu sefer 
ğı kurmak müsaadesini almıflll' • hesa.bmda aldanmııtı .. Çünkü bo • 

Staviıki bunun üzerine derhal noların yükaeleceiini ıanırken bo
emniyet sandıimı kurmuflur. Ve ı nolar bilakis daha fazla düflü .. 
bunun batına kendi adamlarını Vadeleri ıelen milyonlar kıyme • 
getirerek iıtediii ıibi hareket e • tinde bonolar tediye edilemiyor • 
deblimek imkanını da elde ebnit • du. 

tir. itte bu 11rada hükUmet dalave • 
Emniyet ıandıimda ilk yaptıjı rayı çaktı. Staviski de mahvoldu· 

şey, hiiktmetin emniyet sandıkla· ğunu anladı .. Ve kaçb .. Neticede 
rına kıaa vadeli bonolar çıkarma • bilindiii ıibi üç bet ıün ıaida 
11na verdiii müsaadeyi ıuiiıtimal ıolda ıizlendikten aonra Şamoni • 
etmek ve biç bir kartılıiı olmadan yede takaiından tabanca ile· vu • 
milyonlarca deierinde bonolar rulmut olduju halde bulundu. 
çıkartmak olmuftur. Staviakinin rezaleti o derece ıe-

Bu bonolar hem kıaa vadeli, nit 0 derece ıeniıti ki h.ıdondaki 
hem de yiikaek faizli olduklarm • tahkikat ancak geçenlerde bite • 
dan piyasada derhal ve kc.pıfa ka • bilmit ve evrak müatantiklikten çı 
pıa ıatılmıftır. karak müddeiumumiliie yerilnıit • 

Staviıki bunun üzerine Orlean tir. Şimdi enak müddeiumumi· 
emniyet ıandıjında rehinde bulu • lik tarafmdan tetkik edilmek!edir. 
na ıa'hte gerdanlığını çıkartarak Muhakeme de ancak birinci let • 
Bayondeki ıandıia yatırmıf, ve rinde bqlayacaktır. 
bunun mukabilinde sandıktan tam Staviaki doıyuı ı 7000 lriiıttan 
15 milyon frank almıttır. mürekkeptir. Tahkikat kısmı 

Bu devre Staviıkinin en par • daktilo ile yazılmıt . olarak 7000 
lak devresidir. Şampanyalar için- ve iddianame 1000 aayıfaclır. Do.
de yüzmüt, sağa sola milyonlar ya binlerce sahte imzalı mektup • 
daiıtmıı, bir milyarder, daha doğ· lar, Staviakinin ıizli muhabereleri 
ruıu bir kral ıibi Y&f&mıflır · ni teıkil eden dalaftl'elerini iıbat 

Fakat günün birinde hiç bir kar- eden binlerce vesika eklenmi~ir. 
ıılık olmadan çıkarılan bonolarm Gene bu itle ıahid olarak fO • 
vadeleri gelmeie baılayınca it förden nazira kadar bine yakın 
çatallaımağa baılamıttır. kimse dinlenmittir. Tahkikatı da 

Milyonlarca ödenecek paraya. 33 mütehau11 müıtantik ve müa • 
mukabil ıandıkta metelik. bile tantik muavini yapmıftır. 
yoktu. Ne yapılabilir?· Neticede Staviaki rezaletiyle 

--- Staviskinin ıeytana tat çıkartan dojnıdan doinaya alakadar ol • 
kü çocuk çok çabuk mütt:esair olur· aklı buna da derhal bir çare bulu- mak ıuçiyle 20 kitinin muhakeme 
Eier rünet yanıtına ıebebiyet ve- yor.. edilmeıi kararlqtırılmıtbr. 
rilirae çocuiun harareti yüluelir' . 1. udur 

1 b·ı· Bu bonoları ödemek irin ikinci Bu 20 kitı Te suç arı f : batı airır, kusar ve ıürgün o a ı ır. ·7 Ba · et 
tertı.b bono çıkarmak.... 1 - Luy Tiıiye: yon emnıy uf aktef ek deri hutalıklannın te- · eti Sta 

1 b. Bu ı•fer ki bonolarm hem vade- aandıiı müdürü. Umumıy e • daviıi irin ıünet en mükemme ır " · J • d 7 

ı·ı daha kısa, hem de faizi daha viıkinin kanuna aykın ıt erm e i'~-tir. Gü.neı ıtıiı, höcreleri hare- K lık 
~ ku dolcrnndu. Bonolar ıene kapıııla bq rolü oynamqbr.'. artı.. arz kete ıetirir, kan cereyanma v • •- '---akta __ Lı 

d h , _. kapıfıla gitti.. Bunları ıetirdifi bonolan çıaann. , .-.ne mucev-Tet verir ve hu saye e sat a a~ıa 1 --
1
--.L J _. ...... _ 

kan ıelir. :- paralar vadesi gelen bonoları ra • herlere m111U11U1 para vermauc 
• Dolctor hat ödediii ıibi ütelik bir çok da Stavilld ile oıtak qiuclut .. A-,n • .. 

ca yalan yanlıt bir de bilanço 
tanzim etmit, ve bunda emniyet 
ıanchjını kir eder ıöıtermittir. 

2 _ Jozef Garo: Meb'uı ve Ba
yon belediye reisi. Stavitkiye mü• 
ıamahakir davranmak ve kendi • 
ıinden 400000 frank rüıvet al:nak
la suçludur. Bu 400000 frank Ga • 
ron.ın huı111t maaraf bütçeıinde 

bulunmuttur. lfadeıinde bu parayı 
Staviıkiden aldığını inkar etmit, 
ve öl~n lıemtireıinin kendisine 
hediye etmit olduiunu ıöylemiı • 
tir. 

3 - Ar,ri Kohen: Bayon emni· 
yet aandıiı mücevherat muhammi· 
ni. Kohen Stavi•kinin teneke par
çalariyle camlardan yapılmJf ıah • 
te ıerdanlıiına 23 milyon frank 
kıymet biç.mittir. Ve Staviski bu 
23 .milyon deierindeki ( ! ) ıer • 
danlıia mukabil ıs milyon frank 
para almıflır. 

4 - Debriye: Orlean emniyet 
aanclıiı mubuebeciı\ Debriyeqjn es 
ıuçu Staviakinin yatırdıiı 11800 
f ranıın ıol tarafına bir 2 rakamı • 
ve sai tarafına da iki ııfrr koya • 
rak bunu 21180000 frank yapması 
ve Sta-.iekiyi bütün borçlarını ö
demit ıibi ptermeaidir. 

S - Anton Diıon: Bir poliı mü
fettifi. Sta-.iakiden 24000000 
frank rüıvet almaktan ve Staviı • 
kiye bir çok itlerde yardım etmek· 
ten suçlu. Bu adamın Staviıkiden 
bu kadar büyük miktarda para 
koparabilmesinin earan bili öi • 
renilememiftir. 

6 - Pol Geben: Banker ve ıi • 
ıortacı. Stavilkinin _sahte bonola • 
rmdan 150000000 franklık ıatmq· 
tır. Bundan yüzde 10 komiıyon 
aldıiı hesaba katılasa fena ticaret 
deiil hani .... 

7 - Atber Dibari: U Volonte 
ıazetesi ıahibi. Staviıkiden 
3300000 frank para alauflır. Bu 
paraya mukabil ıazetesinde bono
ları da reklim ettiii ıihi ayni za • 
manda kendiıine bu itte kolaylık 
ıötterilmeai için o zamanki dahi • 
liye nazırmdan da bir mektup al • 
mııtır. 

8 - Gaıton Bone: Meb'ua ve 
avukat. Staviaiye bir çok itlerin· 
de yardmı etmif, huaaa Macsr a· 
ıilzadeleri itinde çok mühim ı ol • 
ler oynamıttır. 

9 - Dariua: Beke Anıl gaze • 
teıi aahibi. ilk önceleri Stavill<inin 
aleyhinde bir iki yazı yaznnı, fa • 
kat kendiıinden 105000 frank 

(Liıtfen aayıfayı çeviriniz) 

! ........................................... --, 
1 HA E B .R i 
i lıtanbulun en çok sahlan ha-i 
1 kiki aktam ıazeteıidir. llinla ·ı 
rmı HABER'e verenler ki.r e • 
derler. ! 

._ ___ ..... .-................................ 1 
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Esnafıız dertleri 
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Ü RMANIN K ızi R A B A C 1 LA R Va/ııihayvanlarara&ındaveAfrikanınba/lagörmcmi§orı•~ 
1 Ş Sİ Z 1 i k t e n Ş i k ay et ç i. No::;~~:.g~ena,k ;~:::a:nl·~:::~:;i~ ::. 
•dd• d• } T b lJ Mofyonun kapıdan ışıl< 
l ta e IyOr ar: ısfan Utua alan vücudu bir heykel 

bir ham allar inhisarı var ! . gibi parlıyordu 
it umduğundan da kötü çıkmıt· dan geni§ srrtına uzattıcı e1ite tıf' 

tı. Silahlarına davransalar, muka- hnı katıyordu. 
1 

bele göreceklerinden emindirler.. Uzun ve kıvırcık saçları paıi~ 
Çünkü Fakih Ali bundan parça ve küçük küçük örülmü~:~~ 
evvelki ziyaretlerinde esir alaca • O kadar s.kı taranmı§ ve y•~, 
ğım diye Mofyoyu tepeden tırnağa o kadar padatılmıttı ki kıvırcı 
denebilecek kadar silahlamıştı. hktan ese•· bile kalmarr.ııtı. 

IUanhulda iki binden fazla yük 
ara!bası var. Bunlar yirmi dört is 
kCleye bölünmüşler, çalı!ıyorlar. 

Fakat, insanın yük arabacılan
na (ç.a1ış~orlar) derneğe dili var: 
mıyor. Çünkü hemen heı»i İ§&iz 
Hkten kırılıp gitmektedir. 

Otomo'billerin çoğaldığı, tram . 
vaym örümcek ağı gibi §ehrin he · 
k<i§esine sOkulduğu zamandanberi 
faytonlar nasıl ortadan silinip git. 
ti ise bir gün yük arabalarının do 
'böyle kayboluverdiklerini görece· 
iiz. 

Ç'iinkü,lstanbulda yük arabacı · 
lığı, it buhranı içinde can çekiti -
yor. 

Ticaret mi, durgun? Eskisine na 
• zaran daha az mı güç olu-

yor? B Ü t ü n n a k l i y a t 

k m y o n l a r l a mı yapılı -
yor? Bu oorguların topuııa cesaret
le (evet) denemez. Kim bilir belki 
öyledir, belki de değildir. Muhak· 
kak olna 'bir şey arabacıların elleri 
kollan bağlı i§siz ve kazançsn bu· 
lumnalarıdır. 

Mütteri, yük arabacıları için biı· 
(hayali muhal) halini almıt gibidri. 

Arabacılar içinde en ziyade fi 
ıkt.yct. odenlcri piyasa ve ticare: 

• merkezlerine yakın iskeJerelde ça· 
lışanlardır. Bu biçareler iş alabil· 
mel<: için mevcut nizami tarifeyi de 
bir tnrafda bırakmışlar .. (Allah ne 
Verirse) kabilinden bir tevel<!küllP 
ekmek parasına çalışmaya raz. 
bulunuyorlar. 

Mahallelere yakm, nüfuı kesa • 
f eti fazla olı::m yerlerde, bilhauP. 
Beyoiğlu gi~i apartımanı fazln 
semtlerin iskelelerinde çalışan 
yük arabacıları neyıe.. Kendi ho
ğazlariyle hayvanlannı doyuracak 
bir ekmek parası çikarabiliyorlar. 

Bunlara hallerini soracak olur -
sanız şu cevabı veirler: 

- iyi kötü geçinip gidiyouz 
Maksat boğazı doyurmak .. O da a
hıyor .. Eğer bir iki gün it fazla o -
lurıa araba tamiri, atların kı§lrk 
otu, arpaıı, bir de nallama masrafı 
o1arak bir kaç para arttırabiliyo • 
ruz ...• 

Hemen Allh, "'1 yeni apartı ~ 
manları eksile etmesin! Çünkü o 
sayede göç fazlalaııyor. Yeni a· 
partımanlar 'bitince eskilerinde o • 
turanlar onlara tatınıyorlar. 
Eski apartmıanlar da yenilere 
rağbet kartısmda fiyatlan indiri · 
yorlar. Onlar da kendilerine ki· 
racı buluyorlar.. Biz, hemen her 
yıl Mayıs, Haziran, Eylul ve T eı • 
rinievvel aylarında iş yaparız. Ma· 
yıs, Haziran aylannda sayfiyeler~ 
göç olur. Maamafih ıon ıeneler · 
de lıtanbulda sayfiyelere eşyasiy • 
le gidenler çok azaldı .• 

Eylul, Teşrinievvel ayları da 
konturatların bittiği aylardır. Bu 
iki ayda da çok ta.ıınma olur. 

Fakat eski it bolluğu nerede ? .• 
Boğazından arttırıp bir mintan, 
bir pabuç alan arabacıya (lord) 
d. r 
ıyorU% ••• 
Ticarethanelere ya.km iskelele • 

lerin arabacıları ise çok dertli .. 
Bunlar içinde bir iki aY. gününü 
ırra ile siftahsn geçirenler çok olu· 

Yük arabaları aıraya dizilmiı i§ bekliyorlar. Arabacıların iddiaları 
na göre ifsizliğe aebep hamal lann ağır )'iik tcqımcılarıdır • 

yormuı... • 100 kilodan fazla yük ta§ıyama • 
Geçen gün yeni poıtahanenin malıdır. Ta§ırlana pay baıları, 

arkasındaki caddeden geçiyor" kolbaılancezalandınlmalıdır. 
dum. Bir kenara ııra sıra yaylı, Meydancık arabacılarının kah • 
yük arabaları ııralanmıf, .. Araba. yaıı Ali ile konuşuyoruz. . Bütün 
cılardan bir kısmı oradaki küçli!: arabacılar etrafımıza toplanmı§ -
bir kahvenin önünde alçak, arka- Jar .. Kahyalarının söylediklerini 
hksız iskemlelere çökmüşler, baş· baı İ§aretiyle tasdik ediyorlar. 
başa vemıit dertletiyorlar. Bir kıa- Yaylı arabasının üstünde bağda~ 
mı arabaların içine uzanmı§ uyku kurmuı oturan, genç, zayif bir a · 
kestiriyor. Hay:vanların başlarına 
birer yem torbası geçirilmiı .. Hep· 
si bomboş ... Biç:ırelerin beyhud~ 

yere boyunlannı silkeleyip ba!la 
rını uzatarak y:iyecek bir şey ara · 
yorlar · 

- I§ yok .. lıte böyle akşamrı 
kadar pinekleyip duruyoruz. Yük 
nrabacılrğımn bu haline sebeb ha· 
mallardır Hamallar şehrin he · 
men bütün nakliyat işlerini inhi · 
sar a1tına almı§lardır. Eskiden 
yalnız iıkelelerde böWkleri var · 
dı. Şimdi bütün ticarethanelerin 
yakınlarında, mahalle aralarında 

bile teş'k'ilat yaptılar .. Yasak oldu · 
ğu halde üç yüz kiloya kadar yük 
t&§ryorlar, değiştire, değittire .. A· 1 

rabalara iş bırakmıyorlar. 
Bir mağazadan mal taşınacak de· 
ğil mi? Miktar 300 kilodan fazhı 
değilse iki üç kiJi birleşip götürü · 
yorlar 300 kilodan fazla oluraa 
tüccarla anlaıırlar, parça ba,ma 
50 - 100 kuruıa pazarlık ederler. 
Sonra bize gelirler arabayı 50 Jru .. 
rufa tutarlar. Bütün malı yükler -
ler .. Bu suretle tufeyli olarak hiç. 
ta§rmadan komisyon a.hrlar. 
. Mağazalarda ç.alı§an aylıkçı 

hamalalar da arabalara it vermez· 
Ier. 

Tüccar kendi malı için araba ça • 
ğıramaz. İşte böyle, bütün iti ha -
ınallar inhisar altına almıı bulu · 
nuyorlar. 

- Şikayet etmiyor musunuz?. 
- Ediyoruz.. Ettik, edeceğiz 

Fkat sonu gene bu! Burada Mey • 
dancıkta Alyanak hanında cemi • 
yetimiz var. Ceiniyet bu itleri~ 
meşgul oluyor .. Esnafı korumak, 
kurtarmak için !:.alıtılıyor. Geçen 
gün gene ıikayet olundu .. Hamal· 
ların yüz kilodan f ula yük tatı · 
yamıyacakları hakkında kayma • 
kamdan emir geldi. Fakat gent
ya.pacaklarını yapıyorlar. 

- Çare?. 
- Çaresi, hamalların itiyle ara· 

baların jJi ayrılmalıdır. Hamallar 

Yük arabal~;-ı günün bir çok 
•aatlcrinde arabacı'ara yatak 

oluyor! 

dam. Meydancık arabacılarından 
Ali, söze kal"§ıyor: 

- Saat beş oldu .. Daha siftahım 
yok. Evde iki çocuğum, bir karım. 
bir de anam ekmek bekliyor 

lriyarr, karayağız bir arabacı 
hayvanların ba~ından yemlikleri 
çıkarırken şöyle söylendi: 

- Bazan üç günde bir siftah et
tiğimiz de olur .. Biz naııl olsa bi" 
okka ekmek buluyoruz. Fakat bu 
hayvanları doyurmak lazım. Ne 
ise.§imdi yaz, man.d yaprakları, 
sebze arl!kları toplayarak onları 
da beıliyoruz. 

Bu sırada yanr:nıza saçı sakah 
ağarmıt bir ihtiyar yanaıtı .. 

- Arabacıların en yaılııı Nuri 
baba! dediler. 

Hayz.tının istirahat devrelerin ~ 
de bile böyle arabalar üzerinde 
didinmeie mecbur kalan bu naıip· 
ıiz ihtiyar konuşulanları duymuş. 
derdi kabarmıt: 

- Evli.d ! dedi, yafım altm14 

Bu !ekildu tüfenklerle kuıatılmış Mofiyonun kulübenin kapı~ 
üç yüzden fazla tt.skeri vardı. Bu dan ışık alan vücudu bir heyr
nöbetciler onların yanında birer gibi muntazam görünüyordu. ·~ 
korkuluk gibi kalırdı. Adamlarına Şimdi ayaktaydı. Geçirdiği' ., . ' da haber göndermek imkansızdı. büyük bakırdan yapılmış zıll 

Zaten gönderebilmiJ olsaydı bi- deri önlüğünün üstüne kadar ~ 
le yardım göremiyecelrti. Çünkü kıyordu. Kollarında genit ve 

1 

Fakih Ali ile Selimin kervandan lemeli bilezikler vardı. 
ayrılmasından beş on dakika son· Mofyonun reis olduğunu '~1• 
ra yüz kadar silahlı Niyam Niyam- lamak o kadar ııüç bir §CY d~S it 
lı kervanı kuşatmışlar, adıunları di. Bütün haliyle, bütün görıJll r 
bağlamıılar ve eşeklerde yüklü şüyle bu, kolaylıkla anlaşılıY0 

bulunan basmaları ve silahları du. bt 
zabtoonitler ve bir kulübeye yığa- Mofyo, hududa yakın bir 1'• 1 
rak etrafını da kuşatnııtlardı. lenin reiei bulunduğu için be~:f 

Fakih Ali ile Selimin, yakalan- adamlarla da.ha çok temas e r 
dıklan bu dakikada adamları 

1
da bir vahtiydi. Bu yüzden harel';, 

tıklım tıklım bir kulübeye &okula !erinde beyazlardan geçen 
rak Üzerleri simııkı kapatılınıttı. medenilik vardı. 

Fakih Ali, Mofyodan hiç böyle Vehap, Sonunda kendi başı~ 
bir hareket beklemezdi. gelecek f eliketi daha evveld ( 

Ali dayaııamadı. Kendisine mız aeı:mit ve ondan evvel hare'kel··r 
raklarım uzatan askerlerin mani derek kazdığı kuyuya dü~ürıflil 
olmalarıllfl ehemmiyet venniyerek tü. " ) 

ilerledi. Reise yüksek bir sesle O, en kısa bir yoldan saptl~ . 
bağrrdı: Mofyo ile buluttuğu zaman V 

- Mofyo bu yaptığını anlama- kiye Alinin kafilesi köye heı1 
Jım. Seni yanındaki alçak mı ze • gelmemişti bile .. 
hirledi. ıdıı Mofyo'yu istediği gibi do 

Mof yo hiddetle ayaia kalktı: 
- Yanımdaki alçak değil, be- mutlu. Ona: ~ 

- Fakih Ali senin hay&t'.ıt 
nim dostumdur. Ona böyle ağır kıyarak kabilenin bütün erke~Je' 
:.özü heniı--1 kulübemin altınd:ı söy o 

rini ele geçirmek iç.in geliyor, 
1
• 

Hyemezıin. Alçak sensin! 1· 
mitli. Bunu yanmdaki Se ıJtl ı.'f 

- Sana ne yaptım ki alçak olu- 11 

yorum. Düne kadar ben de ıenin dındaki adamla konuşurkeıı Si' 
tesadüf eseri olarak iıittiıuı· ·~ 

Jostun değil miydim. Dostuluğu 
1
. . . . be.Ilı 
ırsın, &enı severım ve ıen . f( 

bozacak bir ıey yaptığımı bilmi • dostumsun. Baıına böyle bır I' 

yorum. )iıketin gelmesine mani olmal< ·~li 
- Bana kötülük yapmak iıtiyen .,., .. 

çin ondan evvel ve onlardan • . ..ı 
bi isi benim dostum olanıaz. JdW 

yolumu değiştirerek sana ge . ~e 
- Ben mi kötülük yapacağım Haber veriyorum. Eşekle~ı1\ 

ıana? o 
Reiı cevap vermiyerek yerine yüklü duran silahların hepsı ~ıl 

oturdu. Ve askulere: doludur. Ne yapmak Jazımsp ~' 
şün, ona göre hareket et.. '.r - Götürün kulübeye kapatın bun . ,.,, 
yarım saat kadar bir vaktırı ti~' 

lan rliye emir :verdi. Mofyo kendisine itimat elı.e' 
Askerler1 Fakih Ali ile Selimi hıı." 

Vehabın böyle kendisine 
cevap vermelerine meyden bırak- · 

vel".mesinden çok ıevİn."'.llİfll· 
madan sürükliye türükliye götür- . .1tr) 
d 1 <De, vanı: "" ,/ ü er.. . --<' 

Reisle Vehap yalnız kalınca yi- """"' 
ne konu~maya ba~ladılar. Yavaş 
konuşuyorladı. Reis uzun çubuğun 
da Gandi admı verdikleri tütün 
içiyor ve arada s!rada da a~asrn-

iki; on yedi ıenedir arabacıyım •. 
Günde iki okka ekmek alamıyo -
rum .. Tam 360 lira borcum var ... 
Hayvanlar da, araba da hacizde 
Zaten bizim esnafın çoğu bu hal · 
de. Borç gırtlakta!. Geçen gün ka· 
zani vergisi diye geldilera dayan -
dılar .. Bayramlık yeni ceketimle 
bir yorgan sattım da verdim. İtte, 
buraya sa.hah gelip, akşam gidiyo -
ruz. İt yok.. Esnaf batıyor. Sen 
derdini Marko Paıaya anlat! • 

ihtiyar ara.bacı hem •Öyleniyor, 
hem de zayıflıktan kemikleri gözü 
ken, kendi gibi ihtiyar, hayvanla · 
nru okıüyordu. 

1. A. Gökpmar 

"Gençlik tılsunı. 
3EKSÜLIN 

• 

Eger iktidarsızlıktan sıka~' 
ısenız. eger birçok ilaçl"' 
alapta hiç birinden taYd~ 
görmedinlzse size sorı t)I 

TECRÜBE tavsiye edeceğiz 

K.UTUSU 

BEŞiR KEMAL 
ECZANESi 



r 
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HABER - :üpm Poslasr 

Alr11an üniversite 
şoselerde taş 

talebesi 
kırıyor! 

cnnversntennn DDk 
iki sörrneströncdle 

Erkek talebe şosel~rde, demir 
yolu ınşaatında 

boQa~ tokluQuna çalıştırılır 

Kız talebe köylerde ahır temız
ıemek gibi işlerde 

çalışmaQa mecbur tutulur 

Tren Alman hududuna ılrer. 
ken paaport memurile g:imrük 
ınuhafaı kompartımana girdiler 
ve buıa doğru ellerini omuzlar. 
hiKaına kaldmp tam 'bir c~ddi • 
)'etle : 

- Yata Hitler! (ffeil Hitler!'\ 
Diye baiırdıktan ıonra !tlerini 

n&likine bitirip çekildiler. Bu ıe
lim tarzıaı ıarlp bulm•W. bera -
.... Almt117aya aelen ,abancıla· 

yelli rejimi &amtmak -kaa · 
tertip olunmuı bir propaga11da u 
ıulü zannettim. 

F alcat biraz soma bllett.rbnizf 
kontrol eden kondüktör de ''Y qa 
Hitler!,, diye baldı. Jllr AI.an 
ıanndn gazete ve maden suyu ıa
tan b&fe pnonu da her mütteri· 
yi (Y ... Hids) nlr&tile kartıh · 
yor. 

., ll•lincle hıu,.. .h•rslmıılaıı;. 

otel kapacıımdan, lokanta ıar · 
•onundan, yol sordujum polisten 
posta müvezziinden, ünivenite 
de profesörlerden, ıokakta mek 
tep çocuklarındbt Nimi &lau. 
lerde müdürü umumilerden ilk 
Ye.,. lif olarak hep ''Yata Mit
ler,, kelimelerini duydum. 

Yazası: Dr. Refi Şiikrii 
M111rdaki Firavunlara ve etki Ro· 
madaki imparatorlara imtiaale11 
Almanyada (Hitler) halka ken · 
dine tapmılmaaını emretmit ! 

65 mtlyon .Alman ıünde hiç ot 
mazaa elli, altmıı, defa (Yata 
Hitler) diye baiırarak reise mer· 
butiyetini çehr• ilıllR ..,... 8•1 
1aretle •DQW• ...... aibi • · 
llm da ...,...._!.. UWı . 
Gla aydm, lln .,-. ........ te· 
tellidir ederla, afi7et ...... 1lu · 
yurun, ilh ... Y eılm dehwa .. iki 
ı.lime kifi ıe.._ı -Heil Hlt 
ler!,, .. 

Bizde "yedidm ~ebalte bdar, 
diye mübaliian _...., Wt ta • 

O niversite talebesi gece 
ilmi mütaleada •• 

Nih~yet n:esele anlqıldı: Eski · -, 
1 , 

1imoJi Alrilııafla H••ar plİİll' 
~laftleıde feef 6ir lıculf.e obraq, 

70fea oıomo6ilfe ~•eser
.~~ ... motöriin bozulneaaı üzerin. 

~ oe maa Pnlerc:e ıı.,. P. 
eıltmla lıalMıffartlır. Banlar • 
Wr erledle ..., .. lfGJf ""'' 

,...,. lmfmt Blrrrllflffrlir. 

Hltlerin tarzı hayatı hakkındıt 
bir kaç söz : Reiılik maaıını ha· 
zineye terketmif, (Mücaclelmn) İ· 
aimli kitabtnm s&bfı ile geçinmek· 
tedir. Yalnıa havuç, patates ve ye
miıle ekmeklim kammı d1>yur -
makta, ıudan ba9ka bir fe) içmt
mektedir. 

Alnanyada yeni ukerHlt kanu 
nuna stire, orduda mecburi his . 
met yalaız bir aeaedir. Fakat Bu· 
na bir aeae bedenen devlet itle -
rinde parasız çalı ... Dlllllnı da 
ilave edilmelitlir. 

• 

Vniversite talebesi 1., 1ım,_ .. 
lığından tikiyet ede~ bir kaç tale-1 maıilinia bizde de bulunmasını 
beye rast plinmiıti. Kendile-ri Al- gönlün arzu ettiii bir mÜHHM• 
man üni9'11'1itelerinin ne ıerait al· den bahsetmek iıtiyonun. Berlin 
tında çalıttıldarını okuyunca hat. üniversiteli müeuiılerindtm "A · 
lerinden çok memnun olacaklar • lexander Von Hmnbolot,, namm-
d daki zengin bir fikir adamı ıerYe-ır. 

Almanyada üniversite talebe 
kadroları teabit edilmitlir. Her 
lise mennu üniveniteye girmek 
1alihi1etini haiz dejildir. Ayrıct 
ııhlıt beden lcabiliJetini iıbat et • 
mek ve devlet idaıwi ilimlerin -
den imtihan v ... ek lbımdır. 

Onivenite apbnm Uk iki .a
mutri (bedent hizmet) devresi . 
i,. u üd et zarfmda erkek ta· 

•l't•Lrdi; ~emir· 
10DamMla bnn tokluiuna çalıı· 
makta, geceleri de bir müddet fi. 
kir olıuııluju mütaleuı yapmak -
tadır. Kız talebe de ldiylerde köy· 
16 ladmlara ahır temizlemek, 
inek eaimak ıibi itlerde J ardım 
ebnektedirler. Ancak bir sene be
deni hizmetten ıonra fakülte ted
ritatma kaydolunabilinmekte · 
clir. 

Yazıyı bitirmeden evvel mü • 

tini veriyorken tahsilin ve ilm? 
tetkikatın emrine terketmiftir. 

Bu azim eenetle (Alenıulet 

Fon Humbolot) müeueeesi m~
dana getirilmiflir. Burada yal · 
nız Alman talebe ve fikir adam
larının delil ecnebilerin de tabtit 
ve tetkikleri maddi yardımlarla 
kolaylqtmlmaktadır. 

Müeaıeaehin ~ 'liılunan 
( ...... aa .. .ı) 'l'irıF.io.-m de -
ierli bir tUaiJettir. Ttirkiyede 
me.VCuaiyeti henüz bilinmiyen bu 
müesaeae Almanyada tahsilde bu · 
lunan bir çok Türk talebesine mad 
dl yardımda bulunmaktad1T. Bat • 
ka bir yazımda Humbolot mües · 
.-.inin prdımile yapıla~üeceli 
llir Törle - Alman talebe müba • 
deleai projeıinden bahsedece
lim. 

Dr. Relii Şi.ilrrü 

Bu suretle Mitler hükUmeti eli. 
nin altında clai .. iki milyon ki -
tilik paraııs it s&meie mecbı.•,. 
nafia itleri onl.- bulundurmak 
tadır. Bu ordta iki ıenedenb•ri, A1 
man otomobil caddeleri infU,bn 
da kullanılmaktadır. Bu cadde 
ler üzerincle kilometre batma tak 
riben iki kurut vererek otomobi: 
le aatte UJO kilometre ıüratlc 
A.lmaııyanm ber Jerine ıitmek ka 
bil olacaktır. j Al;ilcada tqUuca aiiren bir ...,-.... ~ .,.,. İlli .....,.ihlı 

lstanbul 6niveniteainde aon ıa- W,il Alriiia isl.U.c lloi.r siizıel 6ir •,.Mt lilml ~ltnıiflertlir. 
lahattan sonra meaaitinbı çoial • R..,,.,,.. IU.en 6ir pllf'plllır, Orta Alrilıalı bir güel:, aon mo 
mumclua ve tahlil • • in a d• .-ı.a. .,.,q.r. 
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HAZiRAN 
Deniz gezlntlmlzln 

gUnttdUr 
Cazband 
arıyoruz 

Gezintimiz için bir cazbanda 
ihtiyac vardır. lıteyenler gene a · 
yın 14 üncü cuma gününe kadar 
mürcant etmelidirler. 

Kiralık büfe 
23 Haziran 1935 pazar gün 

yapılacak olan büyük deniz gezin· 
timize tahsis edilen Akay Şirketi · 
nin (Kalamı§) vapurunun büfeleri 
kiraya verilecektir. 

Talip olanlar en çok ayın 14 Ün· 

Bornonti Şişe Birası 
Müşterilerine : 

Bomooti Şirketi İstanbul şiıe birası müşterileri arasıdda 
1935 senesi yu ayları için : 

Bir MUsabaka Tertip Etmiştir 
Her t"ıede etıketin altinda numaralı bir kağıt vardır. Bu 
numarayı alanlar arasında • her ay nihayetinde bir noterin 

kontrolu altmda müsabaka yapılacakhr. 

Verilecek primler 100, 60 ve SO liradır 
Müsabakada kazanan uumaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ılan edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

Ş "rket dükkiolarda ~e lokantalarda numarasız. fİşe kabul etme· 
melerini ve şişelerin Üzerlerindeki numara ~iğıtıarmı mu haf aza 
-- eylemelerini savm müşterilerinden rica eder. 

POSTASI 
cü cuma gününe kadar idarehane· ı Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
mize m;.iracaat etmelidir. 

En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 
'''''1ır1•11ıırınıınııı1111ıırt1ıırıuıı111111ııtlfllfltl1tt1111p1111Hıtnım111ııııı 
• 

..................................................... Poıtuındadır • ................................. ·-·-············ 
H • • • • ·· Yurdun en çok okunan bu spor mecmuasını Pazartesi gün-.. .. .. .. .. 

ı: .. .. e r g un oz ~~ l leri mutlaka alınız. 5 kuruştur . 
:: 
i~ 
Ü 
i 
Ü 

Türkçe beş ~~ ,·--

22 ~~!İi~i~te ı.=.ı 
1 - Nakliyat - Taşın 

Nakil - Taşıma ii 
2 - Vesaiti nakliye - Taşıt <ta· fi 

şıma araçları) :: 
ÖRNEKLER: ii 
1 - Bir memlekette taşın işleri, n 

ekonomik gelişimle sıkı sıkıya il · :
1
: 

·ı·d· : gı ı ır. :: 
2 - Deniz taşıtları arasında en fi 

ucuzu yelkenlilerdir. li 
3 - Emvali menkule - Tahşı il 

mallar. İ! 
Emvali gayri menkule - Taşıt- ~i 

sız mallar ii ..., ~~ ---~----.,------ .. 
!:.:•:::• UKi~ 111·11..: !! 

Ra.y ••• bütün taşıtlı ve taşıtsız g 
:: m .ıllnrını karısı üzerine çevirdi. H 
fi I - Tedvin etmek - Dergimek ii 
=i Müdeı'l'en - Dergin i! 
~i ÖRNEKLER: r H 
g 1 - Türkçe Kamusu, Şem · H 
g settin Sami'nin dergimiş olduğu e-fi 
;: serlerin en iyisidir. H 

2 - A .•. nrn derginleri ara8ın- ~i 
da hu jqimde bir eser hatırlamıyo-ff 
rum. li .. 

3 - Kavanini müdevvenemiz -! 
Dergin kanunlarımız. ji 

5 - Hayal - Hayal (T. Kö.) :1 
ıVuhagyUe - Sanay. 
ÖRNEK: 
Siz bu haberi sanayınızda icad 

etmiş olmalısınız. 

NOT: 
Gazetemize tİönderilecek yazı -

larda bu lıelimelerin Oımanlıcala
n kullanılmamaaını rica ederiz. 
:m:ı::n."nmm•ıa:ı:scaum:wwwwa 

M~AYFDE iLE SATIŞ 

.. • 

19.1.'i Haziranın 9 uncu Pazar günü 
saat 10 da Erenköy Bağdat caddesi 
Erenköy Tramvay durak mahalli 
karşısında ~ nci sokak Eşref Efendi 
sokağında ;) numaralı köşkte mevcut 
zarif eşyalar açık arttırma suretiyle 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Tl:;J Q K iVE 

Z.I QLıLiT 
BANKA5' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD~Q 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

Sah günleri meccanenclir •. 
satılacağı ilin olunur. iıl•••••••••••••llli 'ık 1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MütehaHı .. 

Cumadan başka günlerde ıaaı 
(2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di 
vanyolundaki (118) num3ralı hu 
ıusi kabinesinde hastalarını kabu· 1 

eder. 

kmızı, etyanızı telvis eder. G ÜYELER; halılarınızı, 
elbiselerinizi parçalar • 

• 
ıze 

"1 A STALIK 

Getiriyor-uz:. 

Karıncalar, arılar, pire, liit, gt! ne, kırkayak, akreb, 
örümcek, tırtıllar ve her ne•·i böcekler, çiçekler, a 
ğaçlar ve hayvanlar Ü"?P.riu deki tekmil tüfeylitı 

FAYDA 
Kökünden öldürür 

Leke yapmaz. 
Markaya dikkat ediniz 

FAYDA diğer markalar 1 na-ı e.ran iki misli kuvvetli ve 
yarı yarıya ucuz olup ec.,r.bi yalanlarına aldanarak ~ 
fazla para ermeyiniz. Haı;,n deposu: İstanbul, Beyoğlu. 
Kutuıu 30, orta 50, büyük 80 bir kiloluk 350 kuruıtur • 

Dikkat Ediniz ! 
Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 

50 Ev Alıyoruz! 
Boğaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırkö) -

Y eı il köy - Kızıltopraktan - Boıtancıya kadar - Adalar ve 
Yakacıkta kiralık kötkü ve yahıı olanlar, bunlara müt teri isti· 
yorlarsa "lstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve "Kötk,, 
itaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup· 
ta kııaca; evin odalannın adedi, bahçesi ve ağaçları, ıuyu, ga· 
zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malUnıat vermeli 
ve bir sezon için kaç liraya icar etmek istediklerini bildirmeli· 
dirler. 

RADIO SALTS 
ile çabucak geçecektir. He· 
men bugünden bir kutu alı · 
nız, ve aktamları derunuP 
kafi miktarda koyacağını 
Radio Salta ile bir ayak ball· 
yoıu yapınız. Kat'i bir ted•· 
vi bulunacak, ayaklarınız h• 
fifliyecek, ıancı ve titki~. · 
likler zail olacaktır. Bütu 
eczanelerde satılır. 

.... -

İngiliz sisteminde modern ve 9 
parçadan mürekkep çok zarif yemek 
oda takımı, Pomye usulü kabartma 
kadife yüzlü kanape n koltuklar, 
2 adet minyon salon takımları perde
leriyle, ktlçük bir yatak odası, 2 adet 
bronz karyolalar, güzel bir semaver 
ve çay takımı komple, ipekli ve sırma 
işlemeli perdeler, dantel ve brode İŞ· 
leme çay servisi, dolaplar, masalar, 
saat, tablolar, Jardinyer ayna, du· 
Yar takımları, Sevır ve Vıniz ,·azo· 
lar, biblolar, barometre, vantilatör 

' 

Muayenehane ve ev tdefonıı 
2.2396, yazlık telefonu K:ındilli 
38, Beylerbeyi 48. 

Sahibinin sesi salon gramofonu hayli 
seçme plakleriyle ,·esair lüzumlu eş. l!!I••••••••••••• 
~. DOKTOR 

Nefis bir Alman piyan°'u çaprast 
1
1 Kemal Özsan 

telli gayet yeni halde, diğer bir Fran- Urolog _ Operatör 

Adapazarından Hendek, Düzce ve Bolu ve mülhakatlarına ı0 

derilecek mamul tütünle iıpirto ve ispirtolu içkilerin nakliye 111iiP~ ~ 
kasasına ittirik edenler tarafından teklif olunan bedeller haddi I~ _ 

, yıkında görülmediğinden münaka ıa on gün müddetle temdit ed• fİ 
~~~ K VVE;T 1 I miştir. Münakaıaya girmek iıtiyen lerin tartname ve mukavelenadl~ 

ORMOBiN .. k .. k .. 12-6 935 .. .. .. d.f ar·•'° _ ___ KUTUSUNDAN CIKAQ , gorere pey ıurme uzere - gunune musa ı ç. ~»il . 
sız piyanosu o dahi yeni halde, bir Bevliye MUtehassısı 
kaç adet Anadolu \'e Acem seçcade· Kraköy - Ekselsiyor mağazası 
lert. yanında. Her gün öğleden sonra 

Pey ~ürenlerden yüzde 2:J teminat 2 - den S • e kadar.. Tel: 41235 
alınır. Sahş peş~dir. Köşk dahi kira- J 

hktır. <12221) 

Her eczanede bulunur 
Kutuıu 150 kuruttur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255 

ı günü ıaat (14) de kadar lzmitte Kocaeli inhisarlar baımüdiırlu•-
1 ne müracaatları lüzumu ilin olunur. ··fil 

Münakasa ıartnamesi lıtanbulda inhisarlar umum müdürl~~ 
nakliyat ıubeıinde Adapazarı, Bolu, Düzce ve Hendek inhiıarlar 1 

resinde ıörülebilir. (3185) 



8 HAZiRAN - 193~ 

"' ~mirYolları ue limnnınrı i;l~me Umum i~nresi i~lnarı 
Muhammen bedeli "2730,, lira olan muhtelif tekil ve eb'atta 

tıınpara tqları 8 Temmuz 1935 Pazarteıi eünü ıaat 15.50 da kapalı 
tarf usulile Ankara'da idare bina11nda aatrn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat teminat ile kanu
ııun tayin ettiği vesikaları, kanunu n 4 ncü maddesi mucibince ite ıir
tte•e kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifl~rini 
eyııi aiin saat 14,30 a kadar komisyon reiıliğine vermeleri lizımdır. 

Bu ite ait tartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme daire
'İncle, Haydarpaıada teıeUüm ve ıevk müdürlüğ~inde daiıtdmakta
~ır. (3184) 

Muhammen bedeli mikdarı a !&iıda yazılı elektrik malzemesi 
24 - 6 - 1935 pazarteıi ıünü saat 15 de kapalı zarf uıuliY,le ıatın 
'lınacaktır. 

B:ı ite girmek iatiyenlerin 120 8,94 liralık muvakkat teminat ver
rıteleri ve kanunun tayin ettiği ve sikalar ve i9e ıirmeğe manii kanunf 
butunmadıiına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün ıaat 14 e ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler pa-
1'aız olarak Haydarpafada tesellü m ve sevk müdürlüğünde ve Anka
rada ınalzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (3185) 

146 kalem muhtelifülcins elek- Muhammen bedeli 

JUVANTiN 
SAÇ BOYALARI 

Kanzuk Et'ıanesi müstahzarlarından 
Saçların s:ıbit ,.e tabii r:enklerini ia

de eder. Kumral ve siyah renkler de 
tertip edifmiştir. Ter n yıkanmakla 

dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Yega· 
ne zararsıı ve sıhhi saç boyalarıdır. 
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Güzel c.:e <;eğildi .. Fakat çok Jüksek 
bir ruhu, altın gibi bir vicdanı rnr· 
dı. Kendimi, onu sevmeğe zorlamak 
için yemin etmiştim .• Hiç olmazsa o· 
nu mes'ut etmeğe çalıımak istiyor
dum. EYlendik .. Tam iki gUn bu tek
lifi düşünmüş, taşınmıştım. Beni bil· 
tlin varlığıyle mes'ut etmeğe çalıı?ı· 
)"ordu. Bu adamın bana gösterdiği 

muameleye belki hiç bir Prenses, hiç 

bir Dlişcs nail oJmamı~tır. Onu sami
mi surette sevmeğe çalışıyordum. 
Belki de muvaffak olacaktım. Niha· 
)·et bir gece onun istemeğe cesaret e· 
demediği mükafatı nrdim. Kendimi 
aşkla değilse bile .. Memnuniyetle tes· 
lim ettim. Heyhat! .• Niçin ona sadık 
kalmadım? 

Fahişe durdu .• Gözleri yaş.ırmı,ş 
boğazı kurumuştu .. Dudakları yeisle 
bükülüyor parmakları yorganın ucu· 
nu didikliyordu. 

-.~dam sende.. Bu tabil bir şeydir .. 
- Oyle mi zannediyorsunuz Mös-

\.ö? .. 
- Bir kadın, sizin gibi son derece 

rüzel yaratılırsa, kocasını aldatmak 
onun için bir vazif edlr. 

- Evet, böyle oldu Mösyö! Bir 
l'Un. bir Prens, bUytik mevki sahibi 
bir a:'!am ka11ıma çıktı. Kim oJdufu. 
na bilmeden onu sevdim_ 

• 
- Ya! .. Meşhur Fransuva bu mu? 
- E\'et, sizin gibi çağrılan adam .. 

Btrinci Fransuva kahkaha ile gü-
lerek: e. 

- Fransa Kralı gibi de •• dedi. 
- E\'et, Kral gibi de! 
- Onun bir Prens olduğunu sÖyle-

lll!ttin. 

- Bana öyle söyledi, Ve ben de o-
1Uıtn u~k yftreklf bir serseri olduiu· 
nu anladığım güne kadar öyle san
aı'ftrat 

- Zavallı adam hakkında pek şid
detli davranıyorsun! Onu öldürdü· 
ğtln yetmiyor mu? 

- Hakknız var .. Fakat hiddetimi 
yenemiyorum. Sanki karşımda, şu 
karyolanın kenarında, sizin bulun· 
duğunuz yerde onu görüyormuşum 
gibi geliyor .. Kin n düşmanlığımdan 

daha büyük olan hakaretimi suratına 
çarpmak n "Fransuva? Sen bo§ yere 
bir Prens elbisesi giymi~, bir Prens 
ismini takınmışsın ! Fakat ne yaradı
hota olduiunu anladıfımı öiren iş
te!. Sen uşak ruhu taşıyan bir serse
risin !.,, demek istiyorum .. 

- Vah süzelim!. Güzel parmakla· 
nn bir kaplan pen~esine benziyor! •• 

Hakikaten fahişe bu sözleri söy. 

lerken derhal yattığı yerden fırla· 
mış, bir kap.Jan tavrı alarak Fransa· 
vanın tuttuğu eline tımaklannı ge
çirraioti. 

Birdenbire kendisini toplıyarak: 
-Oh, beni affet, hazan böyle buh· 

ranlar g~iriyorum? dedi. 
- Bu da benim için bir saadettir .. 

devam et? 
- Nerede kalmıştım?. Ha! Bu jan· 

tiyoma rastlamıştım. 

- Sahte Prense .. 
- Evet, sahte PreMe .• Onu "sevmiş-

tim; Çünkü gözlerinde okudufum aş. 
km hakiki olduğiınu sanıyordum. 
Sözlerinde ruhumu okşayan bir tat-
lılık vardı .• Fakat o hakiki bir sah
tekirmış.. Beni kendisine baflayan 
onun ne ismi ne töhreti idi. Onu fa. 
kir ve asaletsiz olarak tanımağı da
ha çok isterdim: Kalbimin biltiln ku\'· 
nti, saf ruhumun bütün lhtirasiyle 
onu seviyordum. 

Fahişe karyoladan atladı. 
Giyinmefe ba§L~ı. 
Birinci Fransuva onan bfr erkek 

- E,·etı. Bir cişıkın kalbinde raki- ı 

bin ismi sevgilisinin ismi kadar mü·' 
him bir yer tutar. 

- Fransuvadır .• 1'~ransa Kralı gibi. 
- Evet yavrum .. Fransa Kralı gi-

bi .. Eğer Kral sizi tanımak fırsatını ı 
bulmuş olsaydı muhakkak ki bu ben· 

1 

zerliği pek ileriye nrdırmafa kalkı· 
Ştcaktı. Neyse o adama, öbUr Fran
suvaya gelelim. Artı~ onu seYmiyor 
musunuz'! .. 

Fahişe Kralı titreten bir sesle: 
- O, öldü!:. dedi ve ilave etti: 
- Onu ben öldürdüm. 
Kral titredi, 
Masanın üzerinde, masken kadı

nın elini tutup: 
- Onu öldürdüğünüzü bana söylü

) orı-unuz ! }'akat bu tedbirsizlik . de
f il mi? dedi. 

- Anlayamadım Mösyö ... 
- !\lesell ben sandığınız gibi bir 

Jantiyom olma},P da ... 
- Evr.t, devam ediniz! 
-.. Ne bileyim, mesela polis müdü-

rü olmuş olsaydım •• 
- Ne yapardınız'! 
- Vazifem icabı sizi hemen te,·kif 

ederdim. Darnnız çabucak görülür 
·ve bu güzel vücut beş on gün sonra 
l\lonfokon darağacının iplerinden bi· 
rinde sallanırdı. 

Titr<-'mek sırası fahişeye gelmişti. 
Bo.~uk bir ·sesle: 

- Monfokon ! dedi. Sonra derhal 
kendisini toplıyaı-ak: 

- O halde Mösyö, siz de demin 
bahsettiğim Fransuva kadar alçak 
olursunuz! .. sözlerini ilave etti. · 

- Güzel çocuk, iyi dikkat et.. Ben 
eğer polis müdürü olsaydım, demiş-

tim. Fakat çok şükür ki ne polis mü· 
dürü ne d; bir şeyim .. Bana söyledi
ğiniz bu sır, ,·icdanımda gömülü kala-

cak. Bununla beraber polis müdürii 
olmuş olsam bile vazifemi ihmal et• 
meği tercih ederdim. 

- Ah .. Ne kadat" nazik bir adam
sınız. 

- Demin aşıkınızın bir alçak oldu· 
tunu söylüyordunuz.. 

- Öyle mi söyledim? 
- Zanned .:cm-
- Eier öyle söyledimse alçak sö:ıü 

hislerimi anlatmak için pek noksan· 
dır. 

- Tuhaf şey!_ Bu zavallı adam 
size bu kadar ne yaptı? Şüphc~iz ,·c
fasızlık etmiştir. Sizi daima seveceği
ne yemin ettiği halde yeni aşklar pe
§iDde k•şmuş olmalı .• 

- Bana ne yaptığını merak edl· 
yorsanız size anlatırım. Mademki bu 
sırrı anlatmağa başladım, bari ta
mamlayayım .. Sonra siz de hoşuma 

gidiyorsunuz! 

- Ah bu sözünüz doğru olmuş ol
sa .. 

Hırs \'e arzusu son derecl'yi bulan 
Fransurn güzel kadını kendisine 
doğru ~ekti .. Fahi~e bu sefer pek az 
bir muka,·emet gösterdi .. Bir sani)'e 
sonra Kralın dizlerine oturmuş, kol-
larını onun boynuna dolamış , .e du
daldarı Fransunnınkilerle birleşr.liş

ti. 
Kral helecanla sordu: 

- Demek beni hiraz seviyorsun, 
öyle mi? .• 

- Söyledim ya .. Hoşuma gidiyor-
8Unuz .. Hepsi bu kadar. 

- Gel. Artık! 
- Hayır .. 

- Pakat ben seni sedyorum .. Seni 
istiyorum .. 

- Acele yok .. Hani sergüzeştimi 
dinliyecektin .. 

- Ah, evet sergüzqtinl .. Fakat bu· 

1"-'.>""'f __ ,, • U l" U Al Ç- • 't 
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nun bana ne lüzumu var. ister pren
ses, ister fahişe ister cehennemin kızı 
ol. Seni şu halinle seviyorum ya .. Ye
ter. • 

- Beni bırakınız I 

Fahişe böyle söyliyerek kendisini 
o kadar heceriksizcesine müdafaa et· 
ti ki. ince tül gömleği yukarıdan a
şağıya kadar yırtıldı. Beyaz YÜcudu 
bütün güzelliğiyle Krahn önüne se· 
rildi. 1 

rransuva onu yakaladr. Ko11arly
Je kaldırdı. Salonu koşarak katedip 
bir yatak odasına geplen kapıyı bir 
tekme ile ardına kadar a~tr. 

Aradan iki saat geçmişti. 

LaMtenyeri ile Esse l\1ezanj n Fovet 
J>eraber odaya dönmüşlerdi. 

Kralın maskeli fahi§e ile beraber 
ımştığını gördükleri zaman gülüm
•diler. 

Laşa tcnycri: 

-Hele şükür! Fedakarlığının kar
şılığını gördü! dedi. 

Esse: 
- Saltanat tahtının son basarna· 

fır.da oturmak hakkını haiz bir baron 
zuhur etmesin de.. sözlerini ilave 
etti. 

- Adam sen de .. Dostumuz bunları 
saymıyor bile .. Yarsın hir tane daha 
olsun!. 

lki Jnntiyom kahkaha ile güldii· 
]er. 

Cu anda bir çığlık, korku dolu bir 
feryat kÖptu. 

I..aşatenyeri ile Esse sapsarı kesi· 
lerek bakıştılar: 

- Şaytnnın gözü kör olsun!. Gali
~ Krnlm sesi! .. 
.. adam, HSin geldiği kapıya doğ

"' fırladılar. Fakat bu anda kapı •· 
~larak Kral çıktı. 

Mosmor kesilmişti. 

Titrek bir sesle: 

- Gidelim arkadaşlar! dedi. 

- Ne oldu? .. 
- Gidelim .. Gidelim! 
Her üçü de acele ile, kaçıyormuş 

gibi dışarıya çıktılar. 

Sokakta Laşatenyeri sordu: 
- Ne oldu söyler misiniz Şe' ket 

maab?! .. 

- Bu kadın ... Bu fahişe ..• 
- E Şevketmaa! .. 
- Bu blr kadın değil .. Bir hayal· 

dir. 

iki .Jantiyom: 

- Kral deli mi oldu? demek isti· 
yorlarmış gibi bakıştılar. 

Birinci Fransuva başka bir ~ey 
söylemiyerek hızlı hızlı sarayın yolu
nu tuttu. Arkadaşları da hayret için
de onu takip ettiler. Bir kaç dakika 
sonra gizli kapının önüne ,·armışlar
dr. Kral iki Jantiyoma izin vererek: 

- Geceniz hayrolsun efen diler .. 
Bu Yak'aya dair ağzınızdan bir söz 

çıkmayacak! Anlıyor musunuz?. de· 
di .• 

Şimdi odada geçen nk'aya gele· 
lim .. 

Kral ile fahişe odaya gireli iki sa· 
ate yak;n olmuştu. 

Birinci FransuYa aynanın karşı

sında giyinirken fahişe de karyola· 
nın üzerinde serplip yatıyordu. 

Kral gelip karyolanın yanına o. 
turdu. 

- E.. Hila maskeni çıkarmıyacal 
mısın? 

- Beni seviyor musunuz?. 
- Dünyada seYdiğim bir tek kadın 

nrsa o da sensin! 
- Yalan söylüyorsunuz 1\lös.> ö ! 
- Hayır .. Hayır! Doğru söylediği. 

me yemin ederim. 

, 
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- Ne üzerine? .. 

- Jantiyomluk namusum üzerine! 

- Siz Jantiyom değilsiniz ki .. 

Fahişe bu sözden sonra Kralı baş
tan ayağa kadar titreten bir kahkaha 
.salıverdi. 

Kral kaslarını çattı., 1''akat fikrini 
değiştirerek: 

-.Adam sen de! Söylediğime inan
mamış olsa ne çıkar? diye düşündü .. 
Sonra: 

- Demin ettiğin yeminin öu gece 
biteceğini söylemiştin .. dedi. 

- EYet seygili Senyörüm.. Bana 
e:skisini unutturacak bir adam bulun
cıya kadar maskemi çıkarmamağa 

yemin etmiştim. 

- Sen tapılacak bir kadınsın! Fa
kat söyle .• Otekini çok mu sevmiştin? 

- Evet.. Lakin artı:'! ondan nefret 
ediyorum .. Oh, müthiş bir kinim nr 
ona!. intikamımı da aldım .. 

- Doğru, onu öldürdüğünü söyle· 
miştin .. 

- Evet, zehirledim. 

Birinci Fransuva yüzünü ekşitti: 
- Ben hançerle ölmeği tercih ede

rim. 

- Eğer o adam zehirden başka bir 
suretle ölmeğe layık olsaydı meseıa, 
hir Jantiyom ruhu taşısaydı hançer 
kullanırdım. Fakat o alçağın biri ol
duğu için kendisini bir alçak silahı 
ile öldürdüm. 

- Bunu anlat bana .. 

- Ya .. Artık sergüzeştimi dinle-
mek istiyorsunuz öyle mi? 

-Sana ait olan her şey hoşuma gi
der yavrum. 

- Pek ala! Ben bir kaç sene en·el 
dünyada güzelliğinden başka bir şeyi 
olmıyan fakir bir kızdım .• 

- Bu da dünyanın en büyük hazi· 
nelerinden daha kıymetlidir. 

·--------
- Yüze gülücü seni! .• Fakir, pek 

fakirdim. Annem sefalet içinde öldü. 
Beni dünyada kimsesiz, parasız, pul· 
suz, dostsuz, akrabasız bıraktı.. Za· 
valh anneciğim! Keşke ben de onun• 
la beraber ölseydim. 

- Sergüzeştin çok acıklı .. Ben 
aşktan bahsedilmesini daha çok iste
rim. 

- Sabrediniz .. Sıra ona da gelecek.. 
Ben mağrur bir krz olduğum için ,.e
rilen nasihatleri dinlemiyordum. Za· 
ten gurur fakirlerin servetidir. Şunu 
da söyliyeyim ki bir çok Senyörler 

bana malik olmak için avuç dolusu, 
etek dolusu para teklif ediyorlardı. 
:Fakat hiç biri benimle evlenmek i9-
temedi. Yalnız bir tanesi bu fedakar• 
lığa razı oldu. Bu, zengin itibarlı bir 
şehirliydi. istemiş olsaydı bir hüktl• 
met adamı da olabilirdi. Fakat o, bir 
çoklarının can attığı memuriyetleri 
reddetmişti. Bana geldi: "Kanm o

lur musunu7.? Ben çok zenginim st• 
ze istediğiniz gibi bir hayat temin e
debilirim. Ve mukabilinde sizden hi~ 
bir şey istemem .• Resmen karım ola• 
caksınız, o kadar! Eğer bir gün; bir 
sene, beş sene, on sene sonra bir gün, 
kalbinizde benim için de bir sevil du· 
yarsanız bana söylersiniz.. O vakit 
mükafatımı ziyadesiyle görmüş ola• 
cağım..,, dedi. 

Kral: 

- Meryem hakkı için, bu adam bir 
Jantiyom gibi hareket etmiş! diye ba
ğırdı .. , 

Fahişe sertce: 
- Bu adama iftira etmeyiniz M ... 

yö! dedi. Ye Fransuvanın cevap ver
mesine Yakit bırakamlldıın de\·am et.
tt: 


