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~~m~~v~ -~~r!!_~"!_!~- ~C!f!.unu!'!:'~' lstanbulda mütemadiyen 
~~a~•~-!:·~1-. _ "~~~~diyo~~2: Çocuklar 

I• ti •. işçiler, günde a saatten k b 1 
ş saa erı. fazla çahştmlamıyacak ay o uyor 

Haftalık iş saati 48 i geçmiyecek ve günün 
ortasında asgari bir saat dinlenme ... 

• 
İşçiye ceza: Patronlar rastgele ceza 

veremiyecek ve cezal~r 
yevmiyeyi geçmiyecek ... •• uç 

• ••• 
Olen işçiler : ölen işçilerin karılarına, 

I 

çocuklarına bakllacak. 
Patron işçiyi habersizce çıkartırsa 

tazminat verecek 
, Ankara, 1-
Uzun zaman -
danberi tetkik 
edilen kanun 
layihası bugün 
Kamutaya. ve -
rildi. Layiha 

. t46 'maddelik -
tir. Bununla 
hükllmet bü -
tün it sa.hala·. 
nnda çabtan 
iıçilerle bunla -
ra do~an 
doğruya veya 
vekil olarak iş 
verenler ara· 
ımdaki İ§ mü -
.nasebetlerini 
tanzim ebnek • 
tedir. 

Çiftçilik iı -
leriyle çalrıtır • 
dığı işçilerin 

mecmuunun va 
aatt miktarma 
nazaran gün • 
lük İKİnin tayı· Vücatlannın kuvvetini •arlederek sabahtan ak
aı ondan az §ama kadar mqakkatle emek •arleden bu ame
buluna.n İf yer• lele İ§ kanunundaki bütün haklar elbette layıktır! 

leri ve bir aile efradmm veya ya• çi ve iş saMbi şöyle tarif edilmek· 
lan akrababir araya toplanarak ev tedir: 
İçinde yaptıkları İf ler bundan Bir iş akti dolayııiyle bedeni 
lkıüsteınadD". . veya fikTi hizmetini veya bunla -

Uyibanm ikinci maddesiyle İş• ( Devamı 2 incide) 

Bulgaristanda siyasi 
suikastler gene başladı 
Cesetlerin üzerinde şu sözler bulundu: 

"Makedonya komitesi ve 
Mihailof henüz ölmedi!,, 

Sofya, 2 - lki seneden heri 

IOnu kesilen Bulgaristanda komi
teciler arasında biribirini öldür-

nıek hadisesi yeniden başlamış
ın-. 

. Gorgiyef ve Zlatef hükiimetle
rt tarafından Bergofça manastırı
na. hapsedilen Makedonya komi· 

tesi Protogerof zümresi taraftar· 
)arından iki kişi iki gün evvel es-

rarengiz bir surette ortadan kay

bolmu§lardır. Protogerof'lar Ma
kedonya komitesinin Yugoslavlar-._ 
la birleşmek isteyenler kısmıdır. 

Yapılan uzun araştırmalardan 
<Devamı 2 incide) 

lngiliz kabinesi 
değişiyor 

Yeni kabineye Con 
Saymen gJrmiyecek 

Paris, 2 (A.A.) - Londra
dan, "Oeuvre,, gazetesine bil· 
diriliyor: 

İngiliz kabinesi, haziran ba
şında, İ§ten çekileceğini Krala 
bildirmiştir. O zaman kurula
cak yeni kabineye Sirjohn 

· mo Lo on do derry 
girmiyeceklerdir. 

Lord Londondery, Alman
ya'mn yeniden silahlanmasını, 
vaktiyle sezemediği ve lngilte
re'nin silahlarını Almanyanın -
kilere, nisbetle aşağı bulundur
duğu için suçlu sayılıyor. 

"Echo de Paris, bu iki baka
nın kabineden çekileceklerini 
bildiı·mekle beraber, hunun in· 
gi)terenin daha zorlu bir siya· 
sa kabul edeceğie delil olacağı
nı söylüyor. 

Heybeli deniz 
lisesi mezunları 

Heybeliden mezun olan genç 
bahriye zabitlerine dair yazımız 
4 üncü sayıfamızdadır. 

Son zamanlarda yok olan 
çocukların listesi 

~]{ay idaresi havuzlarında ~alışan mini mi
ni Enver. · 

Edirneliapida Salma Tomrukta Kasab so
kağında 9 numarada oturan Nevzad. 

Beyoğlunda Kalyoncu Kolluğu caddesinde 
171 numarada Madam Atinanm oğlu Argiri 

Beşilttaşta diğer iki çocuk 
Beyoğlunda Yazıcı sokağında diğer bir ço

cuk. 

Zavallıların aileleri endişededir: 

"Yavrumuzu kim yok ediyor?,, 
Son zamanlarda lstanbulun muh

telif semtlerinde kaybolan çocuklar 
nazarı dikkati celbedecek kadar ço
ğalmıştır. 

Bu çocukları bulmak için bütün a
raştırmalar boşa gidiyor ve hiç biri
sin den bir ip ucu ele geçirilemiyor. 

Bu vaziyet karşısında insan gayri 
ihtiyari duraklıyor ve kendi kendine 
soruyor: 

"- Bu çocuklar nereye gidiyor?,, 
Buna, kayıb çocukların analarmın, 

babalarının yaşlı gözlerle sordukları 
yürekler parçalayıcı sualini de ilii.ve 
edelim: 

"- Çocuklarımız ne oldu?,, 

"' * * 
Bundan iki ay evveldi. Bir sabah 

erkenden matbaamıza. amele kıyafet
li bir ihtiyar geldi. Ağlamaktan kı

zaran gözlerini silerek: 
''- Biraz beni dinler misiniz? de-

di. BY1:1dımı ça1dtlar.,, 
( Demmı 4 üncüde) Kaybolan Argiri 

. 

Yurdumuzda 
yeni ve büyük 
bir zelzele oldu 

Sarsıntı 13-14 merkezde duyuldu 
ölenler kaybolanlar yıkılan evler 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

KIZIL KADiR GA Denizlerdeki Türk maceralannr, ~ /Bu sabah lıtanbula gelen Olimpiycıkos takı _ 
anlatan büyük tarihi roman pek ~· mının bugün alınan resmini dercediyoru%. 

yakında hqlıyor. 1nu . . . • T alıilat dördüncü •aylada ve diier spor .vazı .. 
ımı.z on ıkıncı ve on ü~üncü aay_lal.arımız.dadır .. 
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1 Mayıs 
Bulgarisfanda kanlı 
çarpışmalarla geçti 

12 jandarma ile 10 köylü öldü 
bir çok yarah var 

Avusturyada bir bomba altılar, diğ~r 
memleketlerde hadise yok 

Bir Mayıs bayramı dünyanını 
bir çok yerlerinde kutlulanmııtır. 
Sovyet Rusyada, Almanyada bü 

1 
yük tezahürat yapılmış Avusturya, 
lapanya, ve bilhassa Bulgaristan
da da bir çok kantıklıklar olmut
tur. İngiltere ve Franıada hidiıe 
olmamıttır. 

Sovyet Rusyada 
Mo.kova, 1 (A.A.) - 1 Ma -

yıa münuebetiyle bu sabah tam 
saat onda kızıl meydanda Moako
va garnizonu kuvvetleri, silahlı it 
çi müfrezeleri, komünist gençler 
birliği üyeleri ve diier kurumlar 
bir ıeçid resmi yapmıtlardır. 

Müdafaa komiseri Voroşilof 

kıtaları teftiş etmit ve Kızıl ordu· 
nun ıenç uketleri ıadakat vadin· 
de bulunmuılardır. Geçit resmine 
topçu, atlı, yaya, irtibat krtalarıy
la motörlü kuvvetler ve tank müf· 
rezeleri iıtirak etmitlerdir. Sayı· 
sız bombardıman, tahri._ ıözcü 
ve takip tayyare filolan Kızıl alan 
üzerinde uçuılar yapmıılardır. 

Meruimde Leninin kabri Ö· 

nünde Stalin, Molotof, Kaıanoviç, 
Kalenin ve ıiyual büronun ve hü· 
kumetin diler üyeleri yer almıı· 
lardır. Ecne)>i diploma'\lar, atate· 
militerler ve yine bir çok ecnebi 
ve iıci murahhuları da hazır bu· 
lunmuıtur. 

Aıkerlerin ıeçit resminden 
sonrl\ ellerinde bayraklar ve Sov· 
yet Rusya.da bütün sahalarda el -
de edilen terakkileri gösterir yaf
talar taııyan işci, memur, alim ve 
Moskova artistlerinin büyük te • 
zahürleri olmuıtur. 

Ayni tezahür ve ıeçit resim· 
leri Sovyet Rusyanın diğer büyük 
tehirlerinde ve bilhusa Lenin • 
grad, Kief, Minak, Tatkend, Har· 
kovask ve Tifliste de yapıhnqtır. 

Almanyada 
Berlin, 1 (A.A.) -Almanya bu-

11ün 1 Ma111 miUt ba~ını kut· 
lulamııtır. Bütün evler, huıuıt ve 
resmi daireler süslenmit ve donan 
mıttır. Trenler, tramvaylar, met • 
ropolitenler ye otomobiller, kü • 
çUk bayraklarla aüılenmitlerdir. 

'Alman ıençliii bqün Lüıtgarten· 
de iki yüz bin nümayitçinin itti· 
rak elliği muazzam tezahüratta 
bulunmuttur. 

kızın ağır surette yaralanmasmı 
intaç eden bomba infilakı, bir po

lis devriyeıinin önünde vaki ol • 
muıtur. B. Thanhofer'in sihhi va
ziyeti fenadır. 

Yugoslavyada 
Belgrad, 2 (A.A.) - 1 Mayıs 

günü bütün Krallıkta sük6n içinde 
geçmittir. 

Bulgaristanda 
kanii çarpışmalar 

Sofya, 2 -1 Mayıs bütün Bul
garistanda gürültülü ve heyecanlı 
geçmittir. Polis günlerden beri 
komünistlerin, halkı nümayiıe da
vet eden muhtelif tanınmış.insan
ların aleyhine te§vik eden beyan
namelerini dağıtmamaları için bü
yük tertibat almıttı. Buna raimen 
Sofya komünistleri halka beyan
name dağıtmı§la.r, bir çok büyük 
binaların yüzlerine boya ile komü . 
nist umdeleri yazmıtlnr, ve mez
bahanın bacasına da kocaman bir 
kızıl bayrak asmıılardır. 

ltf aiye bu bayrağı indirmek 
için öğleye kadar çalıtmak mec
buriyetinde kalmıttrr. 

Komünistlerle hükumet kuvvet
leri arasındaki kanlı çarpıtmala-

nn en büyüğü Enina köyünde ol
muttur. Burada köylülerle jandar
malar arasında hakiki bir muhare· 
be olmuştur. 

Neticede 12 jandarma ile 10 
köylü ölmüş, ve bir çok kiti de 
yaralanmıştır. 

Bulgaristanm diğer yerlerinde 
de bir çok çarpıtmalar olmuısa da 
hükümet kuvvetleri her yerde va 
ziyete hakim olmuşlardır • 

Bu hadise etrafında Bulgar a• 
jansımn verdiği tebliğ tudur: 

Sof ya, 2 (A.A.) - Bulgar a· 
janaı bildiriyor : 

1 Mayısta her türlü nümayif 
yasak edilmit olduğundan hiç bit 
tarafta hi.diıe olmamıtttr. Ancak 
Enina köyünde bir komünist köy· 
lülere nutuk vermek istediğinden 
jandarmalar bunun önüne geç
mek istemiıler ve komünistin ar· 
kadaıları da jandarmalara atet 
açarak bunlardan birini öldür
müşler ve ikisini de yaralamıılar
dır. Köylülerden ise sekiz kişi ya· 
ralanmııtır ki, biri aonradan öl· 

~ . 
HA BFiR ... :Akşam Postası , Z :\IA YI~ - 1!'35 

Kamulaya verilen iş kanunu~ 
nun esaslarını neşrediyoruz 

(Baştarr.:ı 1 ncide) 
rın her iki•tni birlikte bafkasına 
kiralayan kimseye itçi denir. 

Bir iş akti dolayısiyle bir başka 
sının hizmetinden istifade eden 
hakiki veya hilkılıi ıahıa iş sahibi 
denir. Müdürler idare müdürleri 
ve umumiyetle müeueaenin sevk 
ve idaresini gören kimselere it sa• 
bibi vekili denir. 

Üçüncü maddede iı kanunu 
hükümlerine tabi tutulan sanayi 
müesseseleri şöyle sayılmaktadır : 

A - Her türlü madenleri çıkar
ma veya taş ocaktan itleri, 

B - Ham yarı veya tam ma • 
mul iptidai maddelerin işlenmeai, 
temizlenmesi, şeklinin değiıtiril • 
mesi, süslenmesi, satJ! için hazırlı· 
ğı işleri, 

C - Her türlü montaj, tamir, 
temizleme, .c>külüp takılma itleri, 

D - Müteahhit sıf atiyle bina 
yapılmaaı, tamir ve tadili ve bo
zulup yıkılması itleri ve hunlara 
yardımcı itler, 

E - Yol, ve demiryolu, tren , 
tünel, köprü, ana lağmı ve kuyu -
!arın yapdmaıı ve tamiri itleri, 

F - Elektrik ve her türlü müta
harrik kuvvetlerin İstihsali, tabii • 
li, nakli, tesisat ve tevziat itleri, 

G - Su ve gaz ve teıiatı ve it· 
letilmesi itleri, 

H - Telefon, telgraf, telsiz te
lefon tesisatı ve iıletilmeıi itleri, 

1 - Gemi ve vapur intası, ta • 
miri, tadili, 1bozulup dağılması iı· 

.J 

leri, 
J - Karada nakliyat itleri, 
K - Göl ve nehirlerde i!?!IJI 

eıya Teya hayvan nakli itleri, et • 
~anın istasyon, antrepo, iskele, Ji .. 
manlarda itlenmeai ve b()f8.ltılma· 
sı i§leri, 

L - Matbaa itleri, 
Kanun bu müe11e1eler liaricin • 

dekilerin sanayi müe11eaesi olup 
olmadığının teabitini Ökonomi 
bakanlığına bırakmaktadır. 

Devlet, vilayet, belediyelerin 
idari tetkilitı müstahdemleri ise 
bu kanun hükümlerine tabi tutul • 
mıyaca.ktır. Uyihanın yedinci 
maddesi hizmet aletini devamlı ve 
kıaa olmak üzere ikiye ayri'ıyor. 30 
günden ekıik hizmetler kısa hiz -
metlerdir. Devamlı hiZJnet akitle· 
rinin yazılı mukavelelere bağlan· 
ması !arttır. 

Bu mukavelelerde it sahibinin, 
İtçinin isimleri yazılacak, yapıla • 
ca.k ve verilecek ücret miktan, e· 
ğer mukavele muayyen bir müd • 
det için.e bu müddet ve iki tara· 
f ın mutabık kalacakları hutuıt 
şartlar aarahatle yazılacaktır • 
Devamlı hizmet akitleri için en 

çok bir ay tecrübe müddeti ka.bul 

edilmittir. Bu müddet mukavele tir. Madenlerde ocak methalle.' 
ile da.ha eksik tutula1bilir. Bu müd· rinden girip çıkma mü.ddeti iş $a • 
det içinde her ta.raf da akti tazmi • atine daihlidr. Günün ortasına 
nabız ve ihba,rsrz feshedebilecek· doğru itçilere en az bir saat isti • 
tir.. rahat verilecektir. Fakat beş sa • 

Onuncu madde muayyen bir ati geç.miyen iılerde istirahat mec· 
müddet ihtiva eden akitlerin hi • huri değildir. Gece ve gündüz ça• 
lifı\}da sarahat yoksa müddet bit· lıımaları mecburi olan müssese • 
meden evvel hangi ahvalda feshe- lerde bir hafta geceleri çalışan • 
dilebileceğini tesbit etmektedir. ların ertesi hafta gündüzleri çalış
Bu sebepler tunlardır: malarını temin eden tertibt alma· 

Mücbir sebepler, iş sahibinin caktır. 

iti tasfiye etmesi, "Lokavt müs - Otuz birinci maddeye göre has• 
tesllıll,, işi küçültmesi, İtÇinin o işe talık ve resmi tatillerden bir gün 
devamına mani tahsi ve ciddi bir evvel itin en geç on ikide bitmesi 
mazeretinin tahakkuku... lazımdır. 

Ancak mücbir sebepler ha • Layihaya itçinin sıhhatini koru· 
riç olmak üzere yukarıki ahvalda yan mühim hükümler de konmuş· 
bir ay evvelden haber vermek tur. 35 nci madde her it sahibi • 
şarttır. ihbar ıartma riayet etme· ni iş yerinde işçilerin sıhhat ve em• 
yen taraf diğer tarafa muhik bir niyetini temin ile mükellef tut • 
tazminat ödemeğe mahkiim olur . maktadır. Bu ıartı haiz olmıyan 
Bu tazminatın miktarını itin ma .. it yerleri kanun mer'iyete ıeçtik· 
hiye~~ne v~ ~ukav~lenin mü~deti· ı ten sonra açdaınıyacakları gibi en 
ne gore bakım tayın edecektır. çok on bet gün zarfında bu sıhhi 

Muayyen bir müddeti olmıyan şartlara uydurulmıyan it yerleri de 
İş mukaveleleri on bq gün evvel· çalıştınlamıyacaktır. 
den ihbarsız feshedilirse vazifeye Kanunda sigorta hakları hak • 
nihayet veren taraf on bet sünlük kında da mühim hükümler vardır. 
tazminat ödeyecektir. Tehlikeli itlerde çalııan bütün it• 

On albnc·ı madde, iıçi ücretinin çiler iıe batlamadan evvel it ka· 
en geç bir ayda ve tedavülü mec· zalarına kartı •iı?ortah ıayılacak • 
huri para ile ödeneceğine dairdir. lardır. 

Yirmi dördüncü madde, it ıa • Layiha, ölen itçinin yetim ço. 
hiplreinin itçiye tatbik edecekleri cukları ve arkada bıraktıkla~ma 
cezaları gösteriyor. Bunlar daimi yapılacak yardımı da teebit et. 
talimatta göıterilenlerden gayriıi mektedir. lt kanunu işçiler için 
olamaz. Pİıra cezaları üç yevmiye· ırevi ve it aebepleri için lokavtı 
yi geçmiyecektir ve derhal itçiye yasa:k etmektedir. iki taraf arum• 
bildirilmesi lazımdır. daki ihtilafı uzlaftırma heyetleri 

Caal""'da-. •IJDl'c:,k para~ i1- haU.deeeılctir. 
çi yardım aandrklanna ya ırıla• PJından bf.tka Ökonomi ıbakan • 
caktır. lığınca tayin edilec;ek tehirlerde 

Yirmi altıncı maddede it ıü • vilayet merkezlerinde it bulma 
nü müddeti azami ıekiz veya haf·. idareleri ve Anka.rada bir it bulma 
tada 48 ıaat olarak t~bit edilmit· umumi merkezi de açılacaktır. 

Habeş-ltalya 
ihtilafını 

lnglltere tatlıya 
bağlamak istiyor 
~ndra, 2 (A.A.) -Avamka· 

marasında, Sir Con Simon, Stre· 
sada Habe' • İtalyan davasının 
görüşülmediğini, ncak İngiltere • 
nin bu işin tatlıya bağlanmasına 
eskisi gibi çalışmaktan geri dur· 
mıyacağmı söylemittir. 

Musolini 
Gen~lere cemile 

yapıyor 

Roma, 2 (A.A.) - Ray MussoUni 
faflst parti'1 kltibi hazır olduğu 
halde uluslar arası talebe jkonf ede
ra~yonunun ba~kanlarını kabul et
miştir. 

Bay Mussolini, diyevinde gençliğe 
olan inanını bildirmiş ,.e bunların ya
pacakları temaslarla birbirlerini da. 
ha iyi tanıyacaklarını ,.e daha iyi be
raber çah,abilec~klerlni söylemiştir. 

Sovyet.-Fransız iti
ıaıı imza edilemedi 

Bolşevik sefiri Moskovanın fikrini 
yeniden l8tlmzaç edecek 

Avusturyada müıtür. Meı'ullerin yakalanması ------------

Bulgaristanda 
suikastlar 

Paris, 2 (A.A.) - Bay Potem· 
kin, Fransız· Sovyet andlatması:. 
nı imza etımek üzere dün ak§am 
saat 9,30 da, hariciye nezaretin· 
de Bay Laval ile bulutmuıtur. 

ıız iki taraflı Y.ardım andlapna• 
ımın Fransız ve Sovyet metinleri, 
dün Laval • Potemkin müzakeresi 
esnasında tetkik edilmi!lir. 

Viyana, 1 (A.A.) - Bir poliı 
karakolu önünde bir bomba pat • 
lunıı, ıayet alır yaralanan komi· 
seda bacalı keailmit ve 3 ıenç kız 
da yaral•nmıttır. 

Bunun bir komünist suikuti ol • 
dutu tahmin edilmektedir. 

Beşyüz kişi 
yakalandı 

Viyana, 1 (A.A.) - Poliı bu • 
ıün, Viya.nadaki bütiln komünist 
mahafiline baakmlar yapmııtır. 
S., Jib kiti teftif edilmittir. A • 
rqtırmalar, komüniıt olduktan 
aaııılan bir takım haydutlar tara • 
fından dUn aktam Briritenau'da 
Wr bomı.. atılmaa yil%Unden icra 
edtlmittir. BatTekA.let yüksek me-

1 murlarmdB:,n doktor Thanfer 
ile P,Oli• m~munmun ve iki ıenç 

için tiddetli tedbirler almmıttır. 
HABER - Bütün Balkan dev· 

Jetleri arasında komüniıtliiitı en 
çok dal budak ealdığı yer Bulıa .. 
riıtan olduğundan 1 May11ta bu· 
rada böyle bir vak'anm çıkmaaı 
pek tabiidir. 

Bulgar komünistleri bilhaıaa 
geçen ıene 19 Mayııta bir hükd· 
met darbesiyle it batma gelen 
Gorıiyef kabineıinden ıonra ça· 
hıma sahalarını büıbütün ıenit
letmitlerdir. Geçen aeneden beri 
gerek halk, ve gerekıe ordu ve 
asker arasında komünistlik teşki· 
lltı ve propagandası yaparken 
tutulanlann adedi bine yakmdır. 
Bu rakam da Bulgaristanda ko· 
mUnistliğin ne kadar ilerlediAini 
ıösteren en açık bir misaldjr. 

( Baıtaralı l ncid~) 

sonra bunlardan birinin ıaddara· 
ne bir ıurette öldürülmüt cesedi 
buhınmuıtur. Ceıedin göğıüne ıu 
ibarenin yuıh olduiu bir kağıt 

ilittirilmiıti: 

"Makedonya dahili ihtilal ko
miteıi ve lvan Mihailof henüz öl
memitlerdir. Onlar bütün hainler
den intikam alacaklardır.,, 

ikinci komitecinin cesedi henüz 
hulunamam19tır. Hük\Unet, gazete
lerin bu hldiıeyi yazmasını me
netmiıtir. Bu nevi siyasi suikas
lerin devam etmesinden korkulu
yor. 

Andlatmanm metni dost dev· 
Jetlere tebliğ edildikten 24 saat 
sonra neıredilecektir. 

Dün akıam, andlafmanm bir 
hülasası, matbuata verilecekti. 

Bay Lavalin Moskovaya azime 
ti günü de gene dün ktam tekar• 
rür edecekti. 

Paris, 2 (A.A.) - Havas: 
Fransız • Sovyet andlaş.ması 

dün ak§&Dl imza edilenıemiıtir. 
Sovyet elçisi, hariciye nazırmm 

odasından çıkarken: "HükCtme· 

Bay Potemkin, Sovyet hükUıne
ti ile temasta bulunacaktır. Mos· 

kovadan cevab gelince Bay La· 
val ile yeniden müzakereye bat· 
lryacaktrr. 

Fransa ve Sovyet ma·hafili, and 

lapnanm bugün imzalanacağını 

umuyorlar. • 

'""'~""""""'"'"""""'ı--.wın-., 
Bir aşkın 
hikayesi 
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Galatasarayda D .. nyadakaç 

temsiller ve futbolc var? 
an'anavi bir gün Sabun Uluslararası futbol federasyonu 

Son hafta içinde Galatasaray li· f b • k 1 tarafından çıkarılan almanakta 
lesinin müsamere salonunu doldu• a rı a arının futbolµn ne kadar yayıldığını gÖS• 

... an güzide halk kütleıi, unutul. ş·ıka ..... yeti Ramı·z,·ıerı·n sevı·ncı·nı· teren dikkate değer bir ıtatistik 
lllaz, kolayca nutulamıyacak an- göze çarpıyor: 
lar geçirmiştir. Edremit FutboJün vatanı olan lngiltere. 

Her ders senesi sonunda verilen fabrikalarının çabuk ke Jere çevı•rdı• de 40 bin klüp ve 750 bin futbolcu 
nıüsamere, hususi olarak büyük damgaları taklit u~ vardır. Aimanyada ise bu rakam. 
hir rağhet gönnüş, bu ıene mekte- ediliyormuş lar daha kabarıktır: Bir milyon 
bi bitirecek olan son sınıf talebesi Son günlerde latanbulun en ya- nen Rruni itfaiyesi Ramide bir 200 bin futbolcuyu toplıyan 73783 
Molyerin Bourgeois Gentilhemme Ticaret oda&1 ıehrimizde yapı· km köyü ve &ayfiyeıi olan Rami park yaptırmıştır. klüp .• 

lan mühim bir sahtekarlığa el koy· ık k k 1 d R 1 F Yani "Sonradan görme,, piyesi ile H . ek b sı susuz a makta rr. ami i- Bu park Rami halkını çok se • ran.sada klüplerin sayısı 4417 
bilhassa Marsel Pagnol'un Caz muştuı·. em gayrı meşru r a et, ler bu halden fena halde müşte - dir, futbolcuların sayısı ise bellı' 
· hem de firma taklidi baknnmdan vindirmiş, karşıdan da olsa böyle ısmindeki eserini nihayetsiz bir kidir. Buna sebeb olarak Rami bir güzel bahçeyi seyretmekten değildir. 92 bin kadar olan ltalyan 
muvaffakıyet ile temsil etmiAler • odanın alakadar olduğu bu·mese • itfaiyesini göıtermektedirler. futbolcularının 2782 klübü vardır. 
d" ' le ehemmiyetle tetkik edilmekte· zevk duymağa başlamıılardır. Fa· 
ır · dir. Mesele şudur: 9 bin nüfusu olan koskoca Ra - kat yaz gelince Ramililerin bu se- Şilide 600 klüp ve 60 bin fııtbol-
Tereddütsüz olarak iddia ede· minin bir tek ıu deposu ve çe~"'e· vinci kedere dönmüştür. cu, Brezilyada,582 Klüp Gavagala 
.. · l Bir müddetten beri şehrimizde • r-- ___ . cegız ci Caz.. piyesinin, memleketi· I 51• vardır. Buranın •uyu da H-1. 1 f · b hah · 1 k · da 1180 klüp ve 43 bı·n futbolcu ki sabun imalathaneleri ıtanbulda • aı t aıye u çeyı su ama ıçin nıizde, anlayış ve kavrayış iti'!>ari - mevcuttur ~ le, bundan iyi oynanmuına da im- yaptıkları sabunların üzerine kalıdan gelmektedir. Belediye Ra· her gün depodan iki ton su almak- Acaba bizde ne kadar? 

kan yoktu. (Halis Edremit), (Ayvalık ma • mililerin talebi üzerine geçen sene ta ve çeşmeyi kurutuvennektey -
mulatı) gibi damğalar vurmakta • burada bir itfaiye müfrezesi ihdas miş. Rami çeşmesi bu vaziyette 
dırlar. etmiştir. hemen hiç akmamaktadır • • * 

Bir çoğumuzun bildiği Molye -
tin "Sonradan görme,, ismindeki 
Piyesi, bugünijn duygu ve fikirle • 
rine ne kadar güzel uydurulm..ııtu . 

''Sonradan görme,, rolünü yapan 
eski mezunlardan Muhiddin ile 
daıu hocası, Bay amca ve feylesof 
rollerini oynayan genç artistler 
:rnuvaffakıyetten muvaffakıyete 

lcotmuşlardır. 

Bu yüzden lstanbulda yapılan işte Raminin başına susuzluğun Ramililer evvelce çok sevdikle· 
sabunlar büyük bir rağbete maz • da itfaiye ile beraber geldiği an • ri bahçenin karşı ında bu susuzlu
har olurken Ayvalık ve Edremit }aşılıyor. Yalnız yangın i!leriyle ğu görünce şimdi: 
fabrikatör]erı· bu halden o"konomı· - " h değil, ayni zamanda Raminin gü • - Ba çe istemiyoruz!., , de 
Bakanlığına §İkayette bulunmuş • zelle,meıiyle de alakadar görü • mektedirler. 

• • • 
Caz deyince hafif bir piyeı gÖ· 

receklerini zanneden seyircilerin 
bir kısmı ciddi ve derin bir eaer 
karşıımda kalmca adet& ıaşırmıt· 

· lar, gözlerini, dimağlannı ve kalp· 
ferini, s~hneden ayırama~ olmUJ • 
lardrr. 

Caz piyesi Marsel Pagnol'un 
~0k. gUze!, ko~ik lakin derin pi· 
yesı, Parıste §ımdiye kadar dokuz 
yüz defa oynanan ve muvaff akı • 
yetin sonu bir türlü gelmiyen T o· 
">az piyesi gibi başlamıyor. 

Burada sonsuz ve karışık bir 
çok duygular, fikirler çarpı~ıyor ; 
gençlik ihtiyarlrkla, haset hakiki 
İlimle mücadele ediyor, dünyada 
Yalnız ve yalnız bir ideal arkasm • 
dankoşmanın tehlikeleri ve zayif 

lardır. 
Ayvalık ve Edremit sabun fab· 

rika11 şöhreti olan kendi 
markalarmın bu şekilde taklid e
dilmesinden dolayı İstanbul sabun 
f abrikalan aleyhinde takibat ya • 
pılmasını istemektedirler. 

Oda bu itle essah bir surette 
meıgul olmaktadır. 

--o-

Habeş Elçisi 
Ankaraya gitti 

Şehrimizde bulunan yeni Ha • 
beş elçi i bay Atq Berhas Norkos 
dün aktam Ankaraya gitmİftİr. 

lu ve anlayı§lı bir artist olduğunu 
gösterdi. 

Galatasaray liıe.si bizlere, onun 
ezeli i§ıklarına, ne kadar büyük 
bir hayat, fikir ve iyi duygular yu
vuı olduğunu bir defa daha gös • 
terdi .• 

• ,y. • 
noktaları anlaşılıyor.. Dünyada Mayıım otuz birinci cuma gü • 
daha bir çok. ince hislerin varlığı nü Galataıaray lisesi gene büyük 
gösteriliyor.. bir gün yafayacak.. O gün onun 

Recep Peker 
şehrimizde 

Cümhuriyet Halk Fırkası umu • 
mi kitibi Recep Peker dün Atina· 

dan tehrimize gelmiştir. Pazar gü· 

nü Ankaraya dönecektir. Umumi 

katip rahatsız bulunan çocuğunu 

Budapeşte sergisi 
3 mayısta açılıyor 
3 Mayıstan 13 Mayısa kadar de--vam edecek olan Budapeşte bey· 

nelmilel aergiai için Macaristan 

ve diğer bütün Avrupa hük\ımet • 

görmek üzere gelmiştir. leri yolculara demir, hava, deniz 

,_~------.P--- - yollarında yüzde 25 den yüzde 
50 ye kadar tenzilat yapacaklar • 

Sarmısak hırsızı 
Aksarayda Tramvay deposu ar· 

kasından sırtından bir torba ile 
geçen Hulusi çevrilmiş, torbada 
sarımsak bulunmuştur. Huliis; ıa· 
nmsakl:ırı çaldığını itiraf etmiştir. 

Dayak atmış 

dır. 

Macari tan elçilikleri de gide • 
ccklere parasız vize verecek, her 
türlü malumatı temin edecek ve 
kolaylık gösterecektir. 

Geçen sene Budape§te sergisi • 
ne gelen 14000 ziyaretçi arasında 

214 dü Türktü. Macaristan hü -
kumeti bu sene hariçten gelecek 

olan ziyaretçilere daha fazla ko -

Feridiyedc Şekibe, Balıkpaza • 
rmdan geçerken Drkran iıminde 

birisi tarafından dayak yemi§tir. 
Dikran yakalanmı§tır. laylık göstereceğinden bu rakam· 

Bağırıp ça~ırdı ların daha ziyade yükseleceği il .. 

Taksimde Karaca sokakta otu • mit ediliyor • 

ran Veli sarhoş olarak Abanoz -0-
·Caz piyesinin temsili bize bir eski talebesi eski mekteplerinde 

kaç genç artutin mevcudiyetini geçirdikleri güzel hatıraları tekrar 
haber verdi ve ınüjdeledi .. Ve bü· yaşayacaklar... sokağından geçerken bağırıp ça • 

~ 
Radyoya dair rakkamlar 

İngiltere radyo şirketi s.7. c. 
taraf mdan neşredilen rakamlara 
göre bu şirketin bu seneki bilanço· 
su 220 bin lngiliz lirası fazla ile 
kapanmı§hr. Bu fazla varidat: 

1 - Kısa dalgalarla çalışacak 
çok kuvvetli bir istasyon kurulma· 
sına; 

2 - lngilterenin dört muhtelif 
mıntakasında yeni istasyonlar ·a • 

çılmasına sarfedilecektir. 

1934 senesinde şirketin radyo -
da söylenilen reklamlardan olan 

karı 44 bin İngiliz lirasıdır. Umu· 
mi varidat, geçen seneden 206,808 
lngiliz lirası fazla.sile 2 milyon 

58983 lirayı bulmuştur. Neşriyat 

için 915 bin İngiliz lirası verilmi§, 
• 1 • l n ot 1' , .. fil ı tasyon arm 1ş etme masraf an 
da 335 bin lngiliz lirAsı b:itmuştukm 

Bizim radyo §İrketinin imrene· 
ceği rakamlar değil mi? 

~ 

Tra rekoru 

Budap§tedc genç bir nerl:>er 
mü§tcrilerinden birisini 39 saniye 
de tıraş etmekle dünya tıraş reko· 
ıunu kazanmış olduğunu iddia et · 
mektedir. 

Ba§ka berberler bu iddiaya kar~ 
şı henüz yarıta çıkmak isteğini 

göstermediklerinden şimdilik re .. 
korun Budapeşte berberinde ot • 
duğu kabul edilmektedir. 

}'iik, derin piyeslerin ancak yük • Geçen sene başlayan bir an'ane- ğımırş, ynkalanrnıştır. 
aelt kültür görmüş aktörler tara· ye bu sene de devam olunacak; Taşla yaraladı C 
hudan oynanabileceğini bir daha 31 Mayıs Cuma günü Galataıara. Fatihte ohrran Hasanla Şahon. Yeni layafet kanunu halıkmda. um huri yet halk 

y eni kıyafet auunu 
talimatnamesi 

~österdi. ym timdi yaılanmıf, hatti ihtiyar· de hayvan otlatmak yüzünd~n ki talimatname alakadarlara bil • partisinin kurultayı 
Profesör Jan Bluz rolünde Ek· lamr olan eski talebesi, bu mek· kavga etmi ler, Şahende tqla Ha· dirilmiştir. Bu vaziyete göre ken • Cümhuriyct Halk partisinin 

rem Hayri derin anlayı,r, drama tepte çocukken yedikleri yemek - k d"I · d ı f dördüncü kurultayının toplanaca· sanı olundan yaralamıştır. ı erme ev et tara ından resmen 
Yakışan esi, tavrı ile seyircileri Ieri tekrar yiyecekler, arka.datla • T ğı dokuz Mayısta lstanbulda bü-d ki ramvay ~arpınca elbise tayı·n edilmit veya bulun - . 

a 0 kalarca heyecanlara dü§ürdü, riyle birlikte bahçede oyunlar oy· yük tezahürat yapılacağını ynz • 
?>.0ıy · k J k ı · · b. Vatman Rızanın idaresindekı· dulcları vazifelerin icabı üniforma t k 
"" esın en aranı yer erını ıze nayacaklardır. mtş ı . aydınlatmağa çalı§tı. Ve muvaf. Tanıdığım ve tanımadığım bü. 154 numaralı tramvay arabası ile taımıağa mecbur olanlar bu elhi. Tezahürat proğramı hazırlan. 
fak da oldu .• Hakiki bir art~t ol. tün Galatasaraylılar; bu güzel fır· ıoför lsmailin 1932 numaralı otı. • seleri taıımağa mecbur.dur. Bu a. maktadır. O gün, muhtelif yerler• 
duğunu gösterdi.. aah sakın kaçırmaym ! Onu yaşa • mobili çarpışmış, sademenin tesi • rada gümrük ve Jiınan memurları de söz söyleyecekler tensib edil • 
ı, Fakülte dekanı rolünde R~id ym ve ya atın!.. riyle bruamakta duran Yorgi yere da kendilerine tahsis edilen res. miştir. 

ir cahil alimi, fena duygulu ve R. rtecdet Meto düJerk yaralanmıştır. mi üniformayı giyeceklerdir. Umumi kongreye lsatnbul na • 
dii§iinceli bir imam çok .güzel can· mına mürahhas olarak set>ilen vi • 

1 n-dı-ldr.. ....------------:--------------------- 1.. "d h ~ • • [ • _ ayet ı are eyeti reis vekili Ali 

Talebe Stefanoviç rolünü ya, ş E H ~ J N D E ~ D L E ~ ı• Riza ile Meki Hikmet, Faruki ve 
Pa.n Ügman Tahir tabii heyecanı • H. H. .K Hüseyin Emin bu ayın yedisinde 

nr, gençliğin duygularını bize gü • -----------------.--=ıııı:a•c:-mzEml!iS!l .. ----aa-ııı::s111EZ:ır:::ma--•I Ankaraya gideceklerdir. 

Zel, çok güzel anlatmağa muvaf • Tahtaka e -o-
fak oldu. Ve te e General Kazım özalp 

Genç adam rolünde Mahmud .... ,,~""""' G 1 KA ö Ş 
0

f enera azım zalp evvelki 
erı de zaman zaman bizi heye • Daracık, girintili çıkıntdı, eğri hliğrü bir takım so- 1 Caddede iki aralın l\arşıla~trgı zaman nn"ı] ger b'I' akşam şehrimı·ze gelmı·ş Tokatlı· _ 

<:anla d d d 5 kakların açıldığı gene daracık 'c eğri büğrü bir cadde ... 1 yorlar? '\c ı ı-nıih Sra, üşüncelere dal ır '· e· lki yanda ufak ufak dükkanlar, arı kovanları gibi isli· 1 yan oteline inmiştir. 
Üreyya dünyadan korkınıyan yor. Cadde o kadar dar, o kadar dar ki hani nerede ise i · - J"a_ya kcfl~ıru;ılanlt h~ttz icab ederse dükkanların Ra.nıaız tal b l ·· 1 a karı;ııhkh iki dükhan sahibi, hir , ·erlerinden h,ntıldan- ~ıne ogru gırıyor or. c ·a ·a bin bir miişküUitla gc AJ -o-!•~ı.. - e e ro ünü ne g~~e. y • nıaclan el sıkışabilecekler! , , rıuorlar. • manların bayramı . 

l Şüphe yok ki çoğunuz nereden bahsettiğimi anladı- - T
1

?zdadn b~lumumi ~cllu11~rdan şikayetiniz var mı? Dünkü bir Mayıs Alman• 
~~ris, mac!di düşünen bir insan nrz: Tahtakale... da .'-. oz a o , ıımwm ıe '' ııarilcsin. i f'!ÖrPn arsalar 1 G~~ hareket etti. Tahta ve talaş gibi bir hamlede parlı)acak şeyleıle arın da bayramı olduğu için şeb. 

y . dolu olan caddeden gcserken ilk önce aklıma bir yan- ., Tahtakaledcn yul\aı·ı)a cloğru tozlara 1m.tn. 1 rimizdeki '7üto dl Al ı ene( Rahmi ve diğer arkadat· gın çıkması tehlikesi geldi. Bu endi<emi dükkAn sahİP· uzerlerlnde eski hıırflerle "Eşelılcrc mahs çı • ve nya,, a 
1 

• ~'ll da piyesin muvaffakryetini ta· ]erinden Hiiseyin ustaya açhğım zı:man şöyle cc,•np l duvarların önünden geçerken burnumu tıka:···" ti:zıb man klübünde dün akşam bir top-
a.nıt dıla:r.. 'ferdi: çıkıyorum. Ve: a aya l:ıntı yapılmış ve Alman konsola• 
J) korat•· H' h - Burası talili ykertdiFr. !f.ir kaç defa muhtelif dük- • - Bari bu ibare )eni harflerleı ~nzılmudan b . , ıu doktor Topke Alman k l . 

or ılmi Şer f ince ru • kanlcırdan. yangın '' ı. unat derhal söndürüldü. bır umumi hcJa ) apılsa !. Diye düşünü" orum. ~ra) a · b. o onı • 
....1•• .... ----------~----------------------------------~~.;-=-----s-ın~e~ırnutuk söylemiştir .. 
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Olimptyak takımı ttatya, Yurdııınuzda 
b h idi 

Avus:urya, --· 
bu 88 8 . ge Macar nazartan . b •• 

Yunan kafile reisi ı "Ttlrk-Eleu 4oııthJlmu lblr c .. :.;:4"'1e yeni ve U 
takviye ecleeek bu JDaçlara çok ehemmiyet Roma, 2 c.u.> _ Avustur.ra dı-

ırerlranız •• .,, •t7er 11n q1er1 l>Uanı Bay w.ıd-. Ma- b • ) ) ld 
Elen federasyonu üç cezall E!.,~}';::,.r=~:::~ Jr ze ze e 0 ll 

b 1 • • ıau 4 .. .JIBda V ..t.lkte toaıanacak oyuncuya U maç ar IÇln ve Uç giln sürecektir. 
Karı: ı !AA) - eu.wı iki .... 

niye ıüren tiddetli bir yer sanın· 
blı olmu)bu'. Sanmtı 13 -14 mer· 

FeUktıt ,.im .ııW&tea .. ..W.t 
.-arlan .a .,araWan .. " k izin verıniştir 

Olimpiyakoa talmm bu 111>6 .. t 
9,45 te PrmSdena •.apmle ~ 

Jmittir ~· 
tlillfider, ıre.erw. .. ... 

J1d8fJed ••ıübM\tn _...., tDO -

.törle~~ Jki Wi» •mma 
l'aıerU Kemmt, bir ka_s WSıle miafir· 
len hot gelcliniz demiftir •• 

Kafile 20 ki.Jiden 111Uı'Ckkep~ tç • 
!erinde dört sene enet teJırfııdse ge • 
Ienlerden llç aW .-yuncu vardır Di • 

ledett .-s - ynidlr. 
Kafl1e .rıW ~ ......... ,. 15z-

leri l&ylemlftir. 

"'l'lk.ti~ ildnd .cWa pldiiiml• -
• 9* aacmouus •• TildE - Ekı.ı 
......... Mkvi,. ........ maçJara 

ıblylk ılıılr .,. ·- Rri:Jmııs. .B1aı 
............... Jik -çllr> 

na aokmackls as ~· da ı.u maç
Jar ip fdn vermiJtir.._ 

Milaftrler UJ6'1•k bir ha1bı alkıt
lan arumda otolDQbWere binerek ka· 

Jacülln, BeycibuıdaJd lllcJlviyal o -

teline ci~· 

Jl.ı.ı nilabamudüi spor uyfüumuzı 
o)nıymıt 

lstaobulda mütemadiyen 

Çocuklar 
kayboluyor 

--0--

Fransız tllosu 
llalyara gidiyor 
.. ., 2 l.A.A.) - JlaJDID ... 

zinde blrind Fraıwz filo.eanun bir 
kısmı Napolly1 resmen Zi)'Bl'et e4eeek 
tir. 

l'il• Napolide l.5 may.m .kadar ~ 
J.a.cak ve Amiral Monıet ile Lahorcle 
hlr zalata mUfrezesile .Roma_ya gele
rek ild g1ln kalacaldardrr. Bomata 
krat " Ba7 ıı.-ou.ı ıararmm 
blJal dfleceklsıllr. 

kezde cluyulmuttur. 
Xanta hflldimet konağı ile bir 

çok yapıların duvulan çatlamq, 
bazı evler ve duvarlar yikılmq

tır. Sanmtı merkıeze bailı Dinar 
nahiyesiyle köylerinde aaha tid
detli ve ıürekli oldujundan bura
larda birçok evler yıkılmıtı on ki
ti kaybelmut, a1tı çocuk ölmüfti,ir. 

- -~ - clesilmifl. mere otomODIIl'ICS" ıon•· 

Şiddetti riizıirlardan tdefan tel
leri koptutanaan •Jiat Te 1aa..r 
dereceıi tamamı1e öjrenilemmıit-
tir. 

1'an mı fabrika.- -.Jülıi Bay 
H'-it felaketzedelere ilk ~ 

oleak üere 10 Çllftl - •••a.-...... 
Muğlada ;apılan 7oı Aydın hatb Heybeli deniz 
ris~~~':;t!;!:;111a~ devlete geçti lisesi mezunları 
JDprlu bir yerinde ftd kRometrellk Heybeli Deniz Lüesini 1'itti• 
pe 78pd.,-or. Orns .,olan4a ~..... Mukavelenin 40 yeni muuna dün llllldepa. 
M&mılıJtir. ·-· _.-!,_,_ 

Bu ,.ı J611laclallberi ıı Jdlemet- teminatsız 'J'&pılmatH diptomalan veriuuıı, .......... 
_,.. .....,ur. V.illyetln ana yoluna d l ti lf mektep ıemiaine söna.ribmtt... 
teşkil em Fe&lfe. Xiyajis yolunua ev e D ma dir. Merasimde Ummn dona••ı• 
toprak d,ilıeltilme lıl bltmişttr. Btiyik ıere.Hnl glsterlr Jmm•ndanı Şükrü, mektep mi4iı 
dalamaıı ~ Mr "8iı bit - Aabra. ı -At-tim nvvryol . Ye muatrmıleri bahumaatJanbr. 
...• ~1er1 ele Jıltmek beı'eMr. .__ ' .__ --.r-....ı 
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"Eht Bir gün elbet 
ateşimiz de olacak!,, 

Ertesi cin daha iyidi. Ateş nasıl yaratılır Tupy, yanma sittiii .. -~. 
Bu kcçük yapılı, sotguıı, sarı on1ann yaDJanna ıelmek iatetliji. 

benizli adamın nereden ıeldiğini 
L!--- b·ı d' ni anlattı.. 
ıuJıDC ı eme ı. Tunıl:inle beraber b.'lclırcbLar. 

F &kat Tuıaçar diyordu ki: Ul fak tefek ~1-:..: 
b

. . L '! 1d.... cay onunu ııp-.... 
- Dünya yalnız ızım uu ııı·J _ .. _ı... 

' de""I 1 gonıyoruu. 
miz ve yatadığmnz kadar il A!>ıık ve Ya.kak. iiıbk ıözJcrlc 
dir. Bu dağların ardında. ve kar-
tıki buz ~ölünün ötesinde öyle a&· 

myonım ki daha büyük tehirler, 
kaleler ve daha çok insanlar var! 
Tugayın m;ıjaraaında toplanan 

oba bqkanlan, ilk olarak gözleri· 
nin önünde bir karanlığın ailindi
iini ıörür aibi oldular. 

Fakat hayalleri dardı. 
T ugaçarın sözlerini, kJaları 

almadı. 

Yabancı adam gözlerini •Çmıt-
b. Bakıyor ve dudaklan kmıılda
yordu. 

Gözlerinden ve dud&ldanndan 
ıonra elleri de kımıldadı. Dört ya
nma bakındı. Bir feyJer ımrd

dand•. 
F &Ut ne iıtediğini küme anlı-

JUDıyordu. 

Herke~ birbirinin yüzüne baktı. 
Bakıılarındaki aoruılar, gittik

çe büyüyordu. 
A)qama doinı biraz daha dü

•ldi. 
Zavallı, çok bitkindi. 
K,.ncliaini o kadar zorladı .. ı hal· 

de, doirulamıyordu. Y apyacata 
benzemiyordu. 

Elleriyle bir takım ip.retler yap

tı. 

büıyorlardL 
Yabancı a®m pek dalsmdı. 
Dütünüyordu. 
Bir an:lık dört J'&DIDA be.kmc:L 

Bir ~yicr arıyordu. Biraz il.-i:!o-
l:i odun puçasmı istedi. O- iki
ye bölmeıi için Tapya uplb. 

Ta_way, kırdı n seri nnti. 
Yabmlu adam, iki odan puça

SDU biril>irine .wtmeie ..... dL 
Soluk soluja, !üç durmadan siirtii-
yo~u. 

ikide bir, eliyle, sürtülen yeılere 
dokumı)'or Ye tekrar em İfİne d. 
vam ediyordu. 

Bir aralık nefes nef eae, durdu. 
Odunun sürtülen yerine TugııJID 
c1ir.c dokundurdu. 

Ta:a1 bir acaldı!ı da,-da. 
iyice l»*rdı. 
Dr.b:ı ı:ıc:ıktı. 
Gö:lcrinclc, balattan aynbn bir 
~in p;ırDtım w.rdı. 

ltonct:-ı:na azma azun ı.Jdı. 
Arı~;tılu. 

Fakat yaba.neı adam 8.DllZJD 

:uldı.. onllmuttu. Gözleri 
d&idü, hap .. rım. abant8 ~-.ı; 
zmm kenanndaa Mr ~ d la 

lap kızıl bn ıızarak yere ~ -
landı. 

gençler az .. 

lngllterede timdi bu 
endlte batglsterdl 
~tayyare plim çiae -

ak sen:Çlerin 711ifmediii cihetle 
tanue fahribtörleri arasında 
denm1ı hir iqautmzlnk olduğu 
lnsiliz putelerinde okunuyor. 

1939 eeneainm 90DUD& bdar 
lnıilterede yapılacak olan tayya
reler milaim .miktardadır. 

lnsilterenin bugünkü han kuv· 
Yeti 1020 tayyareden ibarettir. 
1935 in .anunda tayyare mik · 
lan 1170 olacaktır. Bu mikta
ım 1936 mn ~da ise 1310 ve 

1939 90DUDda Jıt6() olmuı lizım 

selmıektedir. 

Almanya i1e atik atmak üzere 
daha geçen aeoeden bqlamq olan 

1111 bet aenelik tanare im&lib pli· 
m, lıararetle bqanlmaia çalıı · 
malrtayken, ıençleri de tayyare 
imali.b itine sokmak için heveı u· 

yanc:lırıcı yazılar yazılmaktadır. 

Bir p.zetede, bir tayyare fabri
btlriiniin bu bmuataki beyanab 
-....,_ •• B"ır beyanata göre, tay 

re müeueselerine bağlı mektep!~ 
n 17 yqmda girecek bir çocupn 
21 yqmda, kendini ıeçindirebile
cek bir ehliyet ve maaı .ahibi ola· 
blleceii anlqdmaktadır. Ve bu 
fabrikatör, diyor ki: 

''EllT ... a9Jjkp.lı y&Di JNr ... 
idi llıalur. ~ aiiratİ arttıracak 
1air kefil yaparaa, artık kazancına 
hadut yoktur.,. 

O zaman Barçuk acı acı batını 
aalladı: 

Bütün aile onun bqucuna elt1 • -----------

- Alet istiyor!... Atq İ&tiyor ! 
Eier neden ona ateı vermediği -
mizi, onu ısıtarak kurtannadıiı -
1DJZ1 bilae ! .. 
bibe! ... 

lirdenbire mağaranın içini, ö • 
lümün buzlu nefesleri doldurmuf 
sibiydi. 
Tuıay. arkadaılanna jfene ümit 

vermek iıtedi: 
- Eh! ... Bir pn elbet at.etimiz 

de olacak! ••• 
Dedi. 

diler. T urakin bu tanınmayan ada· 
mm batını dizlerine aldı. Atetten 
yanan ellerini onun bm kesilen aJ. 
nma koydu. 

Huta, ıözlerini son defa açtı . 
T urakine, Tugaya ye çocuktan • 

ra, dolu gözlerle haktı.. Kirpikle· 
rinde sallanan iki damla yqı tek • 
rar içine çekti Ye bakıflan ölümün 
o aonauz ye korlcunç karanbiı ile 
doldu. 

Tugay, bafkan1ara haber yolla· 
dı. Hepsi de ıeldiler .• Yabancı .. 
nın ölüsiinü gördüler ft acıdılar • 

Yabancı adam ale! ittemekte Fakat en çok acıyan " üzülen, 
iarar ediyordu. Tugaydı. Çünkü o, bu yabancı a• 

Oç dört kiti birden, itaretlerle damın pek bilciç olduiuna ve ha 
ona niçin atef ,·eremediklerini an· atetaiz ülkeye ateıi bağıılamak 
latmaia sabıtılar. istediiini anlamqtı. 

Gene anlamadı. Gözleri JAtkın· Tuıaçar, baımı acı acı salladı: 
lıktan pti.kÇe büyüyor, ae demek - Eier yapsaydı, bize seldiii 

HABER 
il\ k•am Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Telsnf A4lrelılt lllTANBOL &ABD 
~ r-: 11111 ı-..s M17t istediklerini anlamayınca. hasta- yolu gösterirdi Ye oradan geriye 

lığına raimen iyice kızıyordu. doinı gider, kartalun:luk. Vanm ı····;·aon"EŞAiTL;"Ri-·-j 
r .- •onra ür dört kiti birden o. Hazar han, baykuı ıibi yuvasında • 
L11 :I' I 1 1 1 Haylık! 

nu kuak1adılar. Mataranın önü· tüneain !- : 'l'llrtd7e: ue 111 .., 1111 Krf.i 
ne çıkardılar. Ta uzakta Hazar Tugay, kanılık yerdi: 1 Ec:MM: uo w sa ıııo i 
Hanın kaleıindeki atetten tüten - Yazık oldu. Fakat ben hiç İ ıLAn TARIFESl ~ 
fumanı gösterdiler. ele buradan sitmeyi c:lqimniyor • f 'lkıuet..:= 1':'*:n.a::. ı 

Kendilerinde aletin olmadıimı dum. Bizim bir ıeyimiz eksik, o da :.-11•••--11•11•-····-· .. ·----·= 
d. · .. Eğ • • 1 "'Jk ~ahıbı ve Ne,ravat Müdürü: 

Ye ha.kanın da onlara verme ığını alettir. er ateşnnız o sa? u e· HASAN RASiM US 
L::-:!ı_ bı'r .zorlukla anlatabildiler. miz yüz kat daha ıüzel olurdu ... 
-7ua d k 1 8Mddıll ,er: (VAKrl') Malbaul 
Yabancı artık hepsini öğren- Hazar Hıımn bir avuç yar açı a· l•••••••-••••ll 

nıitti. rı buradan gibnek için yol arama· 

D ırdattı yı bı'r a."l bile anmıyorlar... ------------' itlerini sıktı ve ııc • . 
T d ~-•tur gı Bu~uk söze karıfh: ibiyen vücudunu Ognaıı • 

l>i oldu. - Tuıaçarm da Tugayın da 
Sonra ıene bitkin bir halde o· haklan var. Ben iki dojru yolun 

11U tutanlann kollarına diiftiı. ortumda f&fD'IP kaldım. 1 

Onu hayvanların bulunduklan Kuçhık, ablcb: 
lcötey' kürld sararak yatırdı- - Bilgiçlik edecek detim .. Ya-
lar G~~b • ere h n nefesle· bancmm elbiaeaiyle ıillhlannı Tu· 

• u renın ve ayva alacak, 
linin ııcaldıiıyla biraz ısınmak P.Y mı . . (D J ııs.------~----
la.bildi. eoann _, 

KUPON 
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Marika oltaıını vermek iıtemi·ı benim .. Ben ona iki yüz kurut pa • 
yordu. Ali ile Demir de kendi it· ra verdim de aldım. Bir ıakpm bu
Jeriy.le mqıuJ olcluklan için bu bir nu dükkanıma bir herif getirip ba· 
anlık çekitmenin farkında olma· na sattı. Şimdi onun adı BoM'de -
mıtlardı. fil.. Aılan. Onu kimıe abp gölüre-

Nuıl oldu? Kendileri bile an· mez. Buraya ael aslan ... 
byamadılar. Eleoi kay:ığm ufak Bu vaziyet brfumda Eleni Ma. 
bir aarııutuiyJe keadi&ini denizde rikaclan medet umdu: 
bulmuıtu. - Marika een söyle de hana ka-

Arkadaflar araamda yüzmek bi· pefimi 'l'enİn .. 
len yalnız Demir 'Vardı. Eleniyi - Rica ederim .. Ben timdi kay
kurtarmak için suya atıldı .. Fakat bolan Aliyi arıyorum. O senin kö • 
en az elli kilo çeken matmazel el· peğinden daha mühim benim i • 
biseıinin 11lanmaaı yüzünden yüz çın ... 
kilo olmuflu. Sandala almak ka· Adam köpeğini alıp gitti. Eleni 
bil olmadığı için, Demir, onu çe- müteeuir bir halde hqmı aallı · 
kerek sahile kadar götürdü. yordu. Marika etrafı arayıp tara • 

Oltaları aldıklan balıkçının ye· dığı halde Ali Cengizi bulamadı. 
rinde bir ateı yaktırdılar ve Eleni - Demek ki aitmiı !. Böyle bir"' 
ile Demir elbiaelerini burada ku· denbire ve bize haber veımedea.. 
ruttular.. Sen bundan bir ıey anlıyor musmı 

Ali Cengiz bu dakikaya kadar Demir ı 
iki liradan fazla para sarfetmiıti. - ihtimal tiyatroda olduiu gihi 
Bwutuk elbiaelerle gazinoya giril· aancuı tutmuıtur •. 
menin doğru oJmıyacağma göre - Sancısı! A ! Bilmem.. Fakat 
lur kahvesinde oturmayı trecih et- Alinin bu halleri artık ç•kihnez 
tiler. Burası kahYeden çok bir bir hale ıeldi. Beni de burada bet 
ıneJbaneydi. Açık havada rakı parasız bir halde bırakıp gitti ben 
içmek istiyenler buraya gelip otu- timdi latanbula ne ile dönerim. 
ruyorlardı. Demir cevap verdi-: 

Bir masa etrafma toplanıp obir- -Parayı düıünmeyin aiz.. Ben 
duklan arada yanlarına relen bü· yok muyum.. DoğruA1 ayıp böyle 
yük bir köpek Marikayı korkut- teylerde .. 
mufbl. - Fakat Alinin muhakkak aiz· 

Ali Cengiz ıöyle bir döndü. Da- lediii bi rtey var •• Ben ud bunu 
ha köpefi iyice görmeden-: söylemek iltiyorum. 

-Bu köpek de kimin? Buranın - Öyle %&DDederim. 
mab mı? - Haydi biz de ridelim.. Har 

Diye sordu. di Demir •• 
Yanlarına yaklapn bir adam: - Haydi efendim. 
- Hayır elendim, benim.. Sin - itte eilenecek yerde Wiyle 

bir zaran dokunmaz.. diye ceYap ıeri aidiyonız.. Dojruu f- bir 
Yerdi. gezinti!. 

Adam ~iı halde köpek al· Eleni: 
dınt etmiyordu. Ali Cengizin tam - Ah biçare köpeiim •• Herifin 
önüne ıelmit dUl'lmlfbı. köpejimi bana vermemesi ne ka -

Ali Cen,iz köpeje dikkatle ba· dar fena •• 
kınca fena halde soldu, tib ewneye 
bqladı. Çünkü Bobiyi tanımııtı ... 

Marika vaktin epeyce geçikmit 
olmasına bakarak: 

- Artık gitsek.. diye söylendi. 
Eleni cevap Yerdi: 
- Daha erken değil mi? dedi. 

Ve bu arada köpeie dikkatle baJa. 
yordu: 

- A ! .. dedi.. Olur fey değil.. E
Yet.. Evet .. O! dedi 

Marika: 
- Ne oldu Eleni? 
- Ne mi? Köpeğimi, Behimi 

buldum. Bak itte tanıdın mı? Bobi 
buraya ıel !_ 

Köpek Eleninin çairlfına ehem· 
miyet bile Termiyordu. Eleni aya
ia kalkb Ye köpeli tatmak istedi. 
Bu ıırada ileriki maulardan biri· 
ne oturmat olan zat aalendi: 

- Köpeğin benim olduğunu 
söyledim. Sahip mi çıkıyorsunuz. 

- Evet.. Bu köpek benim! .. Adı 
da Bobidir. ()yle deiil mi Marika? 
Öyle delil mi Ali Bey? A ! Ali ne
rede? O benim köpeğimi bilir!. 

Marika da dört tarafına bakın· 
dı. . 

- Sahi! .. Ali nerede? Ne oldu? 
Söyle Demir! 

Demir cenp verdi: 
- Ben ne bileyim, !İmdi bura· 

da olsa da olmaaa da bu köpek 
benim .. Altı hafta evvel kaybet -
tim. Şimdi buldum .. Almak ve gö· 
türmek hakkımdır. 

Yabancı adam kaba bir sesle: 
-Alır ımm? diye söylendi. 

Haydi al da ıöreyim !. Bu köpek 
belki evvelce aenindi; fakat timdi 

-16-
Biri dostunun kaybolc:luiwm ye 

diğeri köpeğinin iade edilmediji -
ni dütünerek çok müteeuir bir 
haldeydiler. Demir bunları teeelli 
edebilmek için bütün kunetiai 
sarfediyor, birine doatunun elbet
te bulwıacaiını, dijerine INr kö • 
pek için bu kadar teeııüre liisal 
olmadığım ıöylüyonlu • 

Bu Taziyette eve, Kalender•· 
kajına geldiler. 

Ali Cengiz, büyük bir koıimJa 
tutulduğu zamanki ideti üaerine, 
odaya ıelip yatağına airmit .. 
yorganın altına büzülmüttü. 

Marika Ali Censizi e-vde buı... 
ca bağırdı: 

- Bizi bot paketler gibi bırakı· 
verdin. Senin bu yaptıiın müna
sebetsizliktir bilir miıin? 

Demir de ili.ve etti: 
- insanın arakadqlarmı böyle 

bırakması doğru bir hareket de • 
ğildir. Eğlencemizi de berbat et -
tin .. Bu cidden hiç te hop ıider 
bir §ey değil. 

Marika yetittirdi : 
- Haydi, dedi, söyle!. Bizi ni· 

çin öyle bırakıverdin! 
Ali, kendiıine acındıracak bir 

tavır vererek ceYap ftl'di: 
- Kendimi biraz rahatsa hia • 

ıettim ve: 
- Bu da sebep mi? Tuhaf tef·· 

Haber vermeden mi gidilir •• S. · 
ra ba uk uk baatalıim sebebi ele 
ne i Bizi 7iisüatii bırakıp ıebaeni
zin sebebi bu olmıyacak.. Senia 
bizden gizlediğin bir §ey var .. 

(Devamı oar ). 
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Buraloğlu Bahri, marangozdur. 
Kansı Bedriye iyi kalpli fakat so
murtkan bir kadındır. Kızı Samiyeyi 
yüksek mekteplerde tahsil ettirmiş

lerdir. Kız, mürebbiyelik yapmak ü
zere, zengin bir ailenin taşradaki 

konağına gidiyor. Bugün hareket e
decektir. Bahrinin yetiştirdiği genç 
marangoz Mecdi, Samiyeyi seviyor 
gibi ... Son defa olarak, dört kişi ye
mek yiyorlar. 

Bu aralık, anne mutfaktan gır· 
di: 

- Haydi, masaya oturun .. Kül
bastıları sıcak sıcak yemeli ... 

Mecdi: 
- Elinizi öpeyim ... -diye kadına 

doğru yürüdü. 
- Safa geldin, çocuğum ... Hay

di, otur bakalım ... lşte yerin ıura -
da ... 

Dört kişi, sofra başına geçti. Ye
mek başladı. 

Bahri, köşedeki bir yerde işitti
ği mahalle dedikodularını anlattı. 
Tahir, mutat hilafına dalgındı. 
Ancak sorulan suallere cevaplar 
veriyordu. Zira, o da, Bahri ve 
Bedriye gibi, Samiyenin gideceği
ni acı acı düşünmekteydi. 

Lakin her birinin dii§ünceleri baş· 
ka yerlerde olduğu kolaylıkla an -
]aşılıyordu. Sahte sahte bir takım 
muhaverelere girişiyorlardı. Böy -
lelikle zevahiri kurtarıyorlardı • 
Arada sırada öyle buz gibi bir ıü· 
knt olufootd'1 ki, ,yüreklerdeki ia • 
trrap)an meydana çıkarıyordu • 

Hele genç kız, sanki, bu alem • 
de değilai de, bamba§ka bir ale -
min derinliklerine dalmıştı. 
Yavaş yavaş, ken~i de farkına 

varmadan, bu muhitten, hayalen 
büsbütün uzaklaştı. Artık etrafı 
saran bu insanlarla hiç bir alaka
sı kalmamıştı. 

Bunların, şüphesiz, hepai de, ay· 
rı ayn, iyi insanlardı. Cümlesini 
severdi .• Lakin onları alakadar e
den şeyler, genç kızı lakayd brra -
kıyordu. 

Aldığı tahsil ve terbiye, onun 
bir cihetten, ailesiyle arasında bir 
fasıla olmasına sebebiyet vermi~ • 
ti. Babasiyle annesi, ortasında, 

ekseriya kendini yabancı hisaedi -
yordu. Biribirlerinden sıkrlıyor gi· 
biydiler. 

Ve işte asıl ayrılmalarına sebeb, 
ibu manevi ayrılıktı •. Mesela, şim -
di Mecdi, bu son aile meclisini 
şenlendirmek isterken, bir takım 

neş' eli hikayeler anlatmağa çalı -
şıyordu. Fakat genç kız, bunla~m 
hiç birini tuhaf bulmıyordu. 

Yemek, nihayete eriyordu. Bed· 
riye kalktı. Yemişler geti11di .. 

Dülger sordu: 
- Trenin ikiyi 35 de kalktığını 

iyice biliyor musun?. 
- Evet, baba .••• 
- Öyle ise bir ~igara ile bir 

'kahve içecek vaktim bol bol var?. 
Mecdi sordu: 

EBiVATI 
--bavulunu bağla-

makta sana yardım edeyim, Sami-
ye .•• 

- Peki ... Teşekkür ederim . .' 
Biribirinin arkası aıra, dipteki 

odaya geçtiler .. Bavulu bağlamak 
işi, kısa bir zaman içinde, çabu -
cak bitti. 

Samiye, geri dönmek için dav -
randcğı esnada, Mecdi onun önünü 
kesti ... 

- Dur ... Daha gitme .. Sana söy· 
leyeceklerim var. 

Nefes nefese konuşuyordu. Bü -
yük bir heyecan geçirdiği belliy -
di • 

Kızın sustuğunu görerek, büyük 
bir gayretle sordu: 

- Demek ki adamakıllı kararı· 
d. ' G'd' nı ver ın.. ı ıyorsun ..• 

-Tabii değil mi ya?. Görüyor
sun işte .... 

- Halbuki ben, son dakikaya 
kadar, niyetini değiıtireceğini um· 
muştum .. Annenle babanın seni 
vaz geçireceklerini aanmııtım. 

-8- Yazan: OSMAN CEMAL RAYG/SIZ 

- Babam böyle bir tecrübede 
bulundu .• Lakin annem. • 

- Emin ol ki, baban kadar an· 
nen de seni sever •• 

Eski Edirneapı klll•eliler: Kırba~haı rel Pavlldlr. 

- Öyle .• Öyle amma, pek inat· 
çr, pek geçimsizdir .. Onunla birlik· 
te yaşamanın güçlüğünü sen qe bi· 
lirsin .• 

Şimdi iki gözü ama olan bahri • 
yeli Ahmed baba ile gene sonra -
dan gözleri ima olan ve eski ıemai 

kahvelerinin en maruf ıimalarm • 
dan Karagümrüklü ıkoltukçu Akif 
ağa bu destanın Bedestan bekçi • 

- Sen gittikten sonra, o, onla· 
!erinden yaylalı Halim baba tara -

ra, tahammül edilmez bir halde fmdan yapılmış olm~k ihtimali 
görünecetkir • 

_Evet .. Zannederim... olduğunu söylüyorlraa.. da (310) 
yılındaki (Bü~k ha.Ta.keti a'l"Z) 

- Her halde, sık sık gelecek ve destanının sahibi Deli Hakkının 
~~1ndi_l;rini ziyaret edeceksin, de· da olmak ihtimali varmı§. • Zaten 
gı mı • • la k . H d çok hazin o n omıser üsame • 
-Şüphesiz ... 

Ah b·ı S . Se . dinin destanını, ses, eda, tavır iti-
- ı sen, amıye... nın bari l h . .. 1 1 • d y e en azın soy eyen er ara -

gıtmen en ben de ne kadar müte· · d b h . ı· y f K ·ı . . sm a a rıye ı usu enan ı e 
essırım ... Artık bu eve uğramak Al ~· r M hm d beygirci To-
şöyle dursun bu sokaktan bile a ır 1 e e ' 

' sun en ileri gelenlerdendir. Hatta 
geçmiyeceğim.. bir gece Keçecilerli Ömer reısın 

(Devamı var) kahvesinde Yusuf Kenan bu desta-
~~~-~~--~~~~~~~ 

nı söylerken ellerinde mendil, ağ· 
• 

N lamıyan, hiç kimse kalmamıştı." 
· Bu gibi destanlarda ölen daima 

- kabadayı, fakat ağır başlı, namus·· 
C lu, asil, temiz, iyiliği sever, dost -
- lanna karşı fedakar bir insandır .. > Onu öldürenler işe korkak, cebin, tO iki yüzlü, allak, kalleş, hain, arka-
1. dan vurucu bir kahpe oğlu ka:bpe
M dir. 
tU Bu destanlardan Zeytinburunlu 

Konik Mustafa çavuşun (Yemen 
destanı) da en meşhurlarındandır. GJ Konik Mustafa bu küçük desta-

... nı o zamanlar tabur tabur, alay 
V alay Yemen çöllerine gönderilip 
1. oraların kızgın · kumları arasında 
GJ çekmedikleri kalmayan zavallı A· > nadolu ve Rumeli yavr.ularının ağ· 

zmdan yazmı§tır: 

L. 
GJ 
:c 

Babıseraskerden emıii irade 
:Memleketten kalktık, geldjk 
Feryadü figan pek de ziyade 
Kucaklıy'!rak ·dostu yflranı ! .. 

* $ "' 

Askerle vapuru donattık, sardık 
Sade gök görünür, knm arartık, 
Tam kırk üç günde Yemene vardık 
Vavur Jenger nttı bulduk limanı! .• 

Minora Traş 
Bıçağı 

Hak, dinil devlete vermesin Zııavl 
Yetişti anide bir alay sandal 
Hep ~ıktık bkelcye, akranü emsal 
Iehirde tcpdilen ettik seyranı .• 

Herkesin bıçağı ismiyle maruftur. 
T elanil Buenos Ayres ahalisi 

\11NORA tıra! bıçağı kullanır~ 

&atıbr. · 

Ne yazık ki ben bu destanın alt 
tarafını l:iulamadrm .. Yalnız des -
tanın en &on kıt'asının en son sa· 
tırriun şu mısrala bittiğini bunu 
bana okuyan ama Ahmed reisten 
öğrendim: 

Bu mısradan anl&!ıltyorki za· 
vallı Mehmeclcik, son nefesini Ye
menin fırın içi gibi yanan çöllerin
de vermiş ..•• 

Kalenderi ve -deıtanaan ıonra 
çalgılı \kahvelerde en hatırı ıay:ı • 
lan nazım şekli (ıemailer) idi. A
ruzun (dört mef ailün) vezni ile 
yazılan bu semailerin en güzelleri
ni gene o.ıruaarda h&1a kahveci -

liK yapan Vasıf ile, Çiroz Ali, 
Bahriyeli Osman Nuri, Ama.vudun 
Mehmed, dolmacı Mihran yapar 
ve söylerlerdi. Fakat dolmacı 
Mihranınkilere (Ermeni ağzı ıe ;. 
mailer) denilirdi ki eski halk ıair· 
leri zamanındaki (Ermeni 8.§uğ • 
ları) gibi bunlarda §İve ve lehçe 
biraz değişir, kendine m~ıua bir 
başkalık, bir ahenk gösterirdi. 

Hatta, dolmacı Mihran gibi 
me§hur Ermeni ıemaicileri, ıırf 
Ermeni ağzı semai okumak için 
bir ~ok çalgılı kahvelere davetle 
götürülür, kendilerine ~ok itibar e

derlerdi. O zamanların Ermeni 
ağzı semailerinin mqhurlarından 
biri de şöyle başla~dı: 

Efendim huuuI Nasibim buuuu .. 
'fecellim taksirat yahuuu!. 
Ciğer yandr, kebap oldu, yetiş ahpar 

bir içim suuuI 
Te csbaptan beni terkeylcyüp nğyar 

ilen kaçtr?. 
Niçin kılmaz bana insaf o taş kalpli 

gözü ahuuu !. 

Bu da Üsküdarlı Vaııfın meş • 
hur semailerinden biridir: 
Efendim, yoktur emsalin bulunmaz 

bir güzelsin sen! 
Nedir maksudun ey canım, beni böyle 

üzersin sen, 
Aduyii bet liknlarla niçin daim 

gezersin sen? .• 
Seni ben seymişim candan nlakin 

bihabersin sen, 
Otur!'am rehgüzarında selam vermez, 

geçersin sen?. 
Görünce bcndeni yavrum neden 

çe§min süzersin sen?. 

Nekarat 
Gidip ağyara yar oldu, benim halim 

harap oldu, 
Seninle gezdiğim gülzar kararmış bir 

türah oldu! •. 
V uıf ın bu semaisinin sonunda -

ki iki satırlık nakarat hazan §u 
!ekilde de okunurmU§: 
Bugünlerde senin fa\'rtn hana gayet 

merak oldu, 
~eninle it;tiğim meyler niçin narı 

Şu da bir mizahi .e.mainin baş
lığıdır ki alt taraf mı bulamadım: 
''Efendim tar, nasip artar, tecelli, 

taksirat mantar!,, 
''Senin o bildiğin kantar, ni~in böyle 

yalan tartar?.,, 
lıte, on dokuzuncu yüz yılClaki 

Dertli ile arkadaılannm aaz şairi 
kahvelerinden sonra ortaya çıkan 
ve bir adına (ıemai kahvesi) , bir 

:a.hv~) t:'lll 

lumbacı kahvel~rinin ıon zaman -
Iarda yetiıtirdikleri aemaiciler, 
maniciler, koımacılar, destancı -
!ardan en belli baılıları ve İşte on· 
lann bazı eserleri... Ben timdilik 
bmılan ve bukadarmı toplayıp 

yazabildim. Halkıyatla uğraşan 
meraklı, gayretli , dinç gençlere 
benim bu küçük etüdüm belki bir 
anahtar olur, onlar da bu anahtar· 
la halkıyatm bu kısmına ait bir 
çok kapılan açıp oratya daha bir 
çok ıeyler çıkarabilirler. Yazımı 
bitirmeden önce ıurada bir iki şey 
daha yazacağım ki bunlan ilk kı· 
sımlarda unutmuıtum. Yukarıda 

adları geçen bir kaç darbukacı 

vardı ki onlar da §unlardır: Sul -
tanhamamlı T esbihçi Halit, Sarı 
Hayri, Sadik, Mithat ... 

(Devamı var) 

~ArİıİN e~ eüvü~ 
t1Üesseseleritu:Je~ 
~eletJ OAYA~IArA 
tlAhsus ze~t]tt-J 
jAPl<A (.esirleri~ i 

•• • • 
~C>rt1€1\ iÇiN 

~l>fiısiı· - . . . ,.--_ __,,.,....._ 

M_AÇA%1SINI~ 
ZIYAre~, 
EdİHİZ. c:> }> .. 

~ 
.fieyo#/11-TJ'nnel 11ej'dam . 

tr11H11ı1ayllt4M11ra. dar scl:agı 

Julıe: .Jitildal Uıtltl. A .;~o 
Sent·Alızr4" k/l.stUt iarıumda 
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tisa i vaziyeti 
··ze tmeğe çalışıyor 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 8 
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Ankaralı Mehnıed d n a bir 
nırnıza ge di: nefe v 

- Sizi in.giı· 
vuruşacağız 

r 
i 

v 
e 

rrn iyeceğiz, 
bağı ıyordu 

- ' 
Halilin ikinci mektubu Vah- r 

dettine hitaben yazılmı!tı. lf ade 
sade ve vakarlı idi. O zaman yeni 

mış, Sudinin ellerinden tutmuş: 1 
- Kaçınız size mani olmıynca-

ğım. 

sına girdik. Miralay Ali masanın 
başında oturuyordu. Başını kal
dırdı bana şöyle bir bakarak: 

'" mahsuL!ı Avrupaya seokedilmek üzere fıçılara tlolduru· 
lurken 

Bir tuzlama mağazası 
b'rdck mulıabirimiz yazıyor: miyet verilirmiş. Senede 250 - 300 
Buranın eski zenginliği hakkında bin kilo yaş koza yapılır n Bursa 

uır Ukll y9.- bilm"k...isin umum a - dokumnhanelerine gönderilirmiş. Ilu
rinin 45 bin nltınn sntıldılhnı söy e- giin j c ic..kaç kişiye.;münhnsır J.nlnn 
mck kıtridlr. İklim \'C toprnk itibarile kozacılık <40) bin kilo kadıır mahsul 
her nevi mahsulün yetişme ine çok \'ermektedir. 
mü ait olan bu yerin şimdil<i ticareti- 3 - Zeytin istihsali eskisine nisbe
ni yirmi sene evvele ni bet edecek o- ten yarı ı bile değildir. Erdek miil
Iursnk yüzde yetmiş ni betinde azal- hakatilc birlikte (6) milyon e ki okka 
ınış olduğunu görüriiz. Bunun başlı- zeytin yaparmış. Şimdi ancak (2 - 2,5) 
ca ·ebt'bi her yerde hlikmünii üren milJon kilo elde edilebiliyor. 
ikti~ndi buhrandnn ziyade harpler, Kasabada hali hazırda 2 asri yağ 
yağmalar ,.e yıkılmalardır. fabrikast ve 15 kadar el ile işleyen 

Bundan 20 - 25 ene evvel ve bu- yağhane vardır. İstanbul al\tarmasilc 
günün istihsalleri arasında yaptığım Husynyn, Ronıan~aya, l'ılısırn, Ame
muknyese memleketin ticaretini anlat rikya sevkiyat yapılmaktadır. Ayni 
mağa yarıyacaktır. zamanda ~ene"i !!5 bin kilo sabun ya-

l - E kiden bağcılık her şeyin pılmaktudır. 
başında ı:-e1irmis. Bilhassa adalarda 11 - Hahkçıhk eskiden daha geni!:! 
Mit\ yıkık e erleri görillen bUyük mikyasta olmakla bcrabt>r, şimdi de 
arap fabrikaları bunu bize gösteri· göze çarpacak ekildedir. Dunun i~in 

yor. 
Iıı an :iO - 70 bin kiloluk dağ gibi 

şarah fıçılarmr gördükçe hayret cdi· 
:ror n .,nrnp~ılık için yapılmış olan 
bu ı;:eniş mikyastnki te isatm böyle 
harab olmuş hali karşısında teessü -
rünii saklayamıyor. 

tuzlama mağazaları ve l\farnıara a-- ..... 
dasında biı' kon ene fabriKası yar-
dır. En ziyade tuzlanan balıklar Sar
daJya ye Jrnloridyadır. Sardalya 'J'ür
kiyc dahilincle sarfolunrnaktn ve 
Kolyos ile harice sevkedilrnektedir. 

Bundan başka mevsim balıkları o· 
Jarak barbunya, rn('rcan, lrnfal, lev
rek avlanmakta \'C Istanbula sevke • 
dilmektl'dir. 

Czüm satışından maada senevi 
40 - !iO rni1yon kilo şarab istihsal o
lunur \C bu mnhsullt>r Anupaya. hat-
ta Amerlknyn bile sevgedlllrmitı. 5 - Kiraz, Yişnc, lrnyısr. üzüm, ay· 

imdi j e bağcılık tamamen . ön- va gibi ynş mc~·rnlar buranııı ihracatı 
rnl·ı·s bi h Jd ı· b k mı·ı·ı11·m arasında iJ i bir mevki i~gal etmekte. :. r n c< ır ve u ço 

ı baılamı§ olan lzmir İHali faciası· 
na temas ediyor ve: 

- Eğer memlekete hi7met et· 
mek istiyorıan beni buradan çı· 
kar. Harbiye nezaretinde bir oda 
ile istediğim elemanları ver. Ça
lışayım. Memleketin harbe, nasıl 
r:irdiğini, bugün itham edilenlerin 
vaziyetlerini, siyasetimizin haki
kat yüzünü, politika cereyanları· 
nın en doğru ve bitaraf manasını 
tespit edeyim. Memleketle bera· 
ber mahvolmağa mahkfı.m bir kit· 
leyi kurtarmak lazım. Hazırlan· 
mama, çalışmama imkan ver.,, di
yordu. Biz bu mektubu adamımız 
olan bir zabitle mabeyne gönder· 
dik. Halil sonr ikinci bir mektup 
daha gönderdi. Fakat memlekete 
değil,, hiyanete hizmet eden Vah· 
dettin bunlara cevap bile vermedi. 

Bir gün inzibatlar odama geldi: 

- "Giyininiz, ıizi istiyorlar.,, 
dedi. Ben divanıharbe gidiyoruz 
zannettim. Fnkat hapishane mü
dürü çağırmış. Hapi hane müdür· 

lü ünü hala M;ralay Ali yapıyor
du. Bekirağa bölüğünü lngilizler 
teslim almalarına rağmen onu va
zifesinde bırakmıtlardr. Onun bu 
vazifede a1 konması bizim de çok 
işimize yarıyordu. Çünkü bize iher 
türlü kolaylığı göeteriyor, elinden 
gelen y rdmn geri bırakmıyordu. 
Hapishane müdürü gibi maiyetin· 
deki diğer inzibat zabitleri, çavuş· 
Jar ve neferler hep iyi kalpli va· 
tan çocuklarıydı. Bize karşı o ka· 
dar sevgi ve alaka gösteriyorlard1 
ki bundan itilaf cılar bile kuşku: 
Janmağa. başlaımşlardı. Bu §Üphe· 
de biraz da haklıydılar. Eğer vazi· 
yet bir müddet daha böyle devam 
etseydi, bir gece mevkuflarm top 
yekun hapishane müdürü ile ve 
bütün mu haf ızlarıyle birlikte kaç
maları pek muhtemeldi. Fakat İn· 
gilizler buna meydan vermediler. 
Hapishaneyi kendi ellerine aldı· 
lar. Etrafa da ıııkı bir kordon koy· 
dular. Bu vazi.fette hapishane mü
dürüyle bir iki Türk zabiti tama· 
men aciz vaziyette kaldı. 

* * * · dirler. ervet mcmbaının yeniden ihyaı-:ı içın Halbuki lngilizler hapı"shaneyı' Knmil Akman 
çalışıhyor. Her yerde olduğu gibi zi- .............. ::ı:r.m::•·:::oı:: • •• teslim almadan evvel, biz kaçmal< 
zaat Bakanlığı senede ıo - 15 bin A- f.!: .......... S .. "at" 1"ı 1'"k.. Hane ·· · · b · ka ı h 
ınerikan cubuğu dağrtıyorsa da bu :! f~ ıçın ütün ım n ara sa İp bulu-
rnikdar ç~k gayri kafi gelmektedir. g Beyoğlu, 1'nrlnbaşı cnd<lesinde5 nuyorduk. 
:'\Janrnafih halk cok büylik gayretler U 34 - 36 numaralı bir lıab yedi oda1ı,:: Çünkü tevkifhane müdürü He 
sarf ederek bağc;hğı e ki haline getir- Ü l\arg~r hnne Ye ı~Jtındaki bir bab§ beraber diğer muhafız zabitler yu
rnck isti~ or. • chikkan cJıveı1 fıyatla satılıktıı". f: karda da söylediğim gibi milli-
. . Bu. ene ı:. •.• arab mahsulü iki yüz !! E,'i göı·me,k istiyenle. ı-in_ ,· Beyoğ. ı.u .:: •• : • d _ :ı: yetperver, vıc anlı insanlardı. 
hın kiloya yakındır. ff 'J arla başı caddl'sı eskı .l\fnrgırıt :i 

" k h s: f J{.'ft" k 1- k 19 ı .. Bunların içinde bir yüzbaılJ Ba-- - - lüı:ıucıı hığa eskiden ço · e em- g yen 11 u~ı ·ı !'Onn • numara r :: -:s 

-- - s haneye mÜJ"a('ımt ('fmrlerı. :: hattin vardı. O, bizim arkadaş-
t ..,tanbul'da hu • ·: .............................. ="T:":--. • -:.: lardan mebus Sudı'yı' bı'r gu"n oda • <;;1 ............................... • • • .. 

lunmıyan son ~is- "'"-..:.ıru ™T- Ob ı·· sına çag"ırmııı, yüzüne dikkatle ba-
tem ntakine fle 7 ecr eye UZll '.ti -:s 

] k aömcden ahnacak karak sormu§ : dakikada 6 ny 1 • "' 
oNDüLASYON SÜT MAKİNASI - Burad ne duruyorsunuz? 

yaptırmak ister - v 1• k • Sudi, Bahattinin temiz yüreği-
"niz Bcyoğhın·da 1 n g ni, mertliğini biliyor, fakat cesa· 

P.umcli Hanında ı markalıdır. retini tahrik etmek için bililtizam 
SAKARYA f şöyle cevap venni : 

rı , (E i Volp) ~ :JÜr/<..;;fltJNJfJO LTD. ŞT/. -Siıin gibi namuslu zabitler 

d rukn,l' aıonu ile lstik181 caddesin· ı varken duracağız:. 
e 98 d' . •ır.t.NSUL, OALATA, PERŞEMBE ,.AZAAI eı 

1\t nurnaraya miiracaat e uuı. I İnzibat yüzbaşısı heyecanlan-ernnun knJacağınız temin olunur. _____________ _. 

-Ya öbürleri? 
- Hepimiz, ıize yardım edece-

ğiz. 

Ve bu yüksek kalpli Türk zabiti 
bu sözleri söyledikten sonra ağla
mağa başlamış... Biz o zaman 
kaçmak için hazırlıklarla meşgul
duk. Para ile vasıta ve adamlar 
tedarik ediliyordu. Samatya tara
fında motörler bile hazırlanmış· 

tı. Hatta akşamları bize bililtizam 
geç gelip giden arkadaşlar, kaçı
şımızın duyulup duyulmıyacağım 
anlamak üzere gürültüler yapıyor

lardı. 

Nihayet her şey hazırlanmışh. 
Fakat ortada bazı aksilikler oldu. 
Sonra içimizde bulunan bazı nü· 
fuzlu kimselr- kaçmağa muhalif 
bulunuyorlar: 

- Kaçmıyalım. Millete karşı a· 
yıp olur. Alnımızın akıyle hesap 
verelim. Beraet ederek vatanımız· 
da namuslu insanlar gibi çalışa
lım. Suçlu olan cezasını görür. 

Kaçmak kendinden korkmak de

mektir. Biz kaçmak isteseydik. 
serbestken kaçardık. Şimdi buna 
ne lüzum var? 

Diyorlardı. Evvelce kaçmayı 

muvafık bulan bir çok kimseler 
bu sözlere uyarak kararlarından 

vazgeçiyorlardı. Velhasıl aramız

da anlaşamamazlık, münakaşa 
başlamı§tı. Bu sırada i~imize so
kulmuş olan bir casus işi hükume
te haber vermiş ve biz de İngiliz
lere teslim edilmiştik. 

Biz lngilizlere teslim edilirken 
iki şayanı dikkat hadise oldu ki 
onu da hiç unutmam: 

İngilizler tevkifhaneyi sardığı 
gün Ankar"h Mehmed isminde 
muhafız bir nefer yanımıza gel
di. Hiddetten kıpkırmızı kesilmiş-
ti, bize: 

- Sizi vermiyeceğiz, vurutaca· 
ğız !,, diye bağrıyordu. Türk aske
rinin feragat ve hamiyetine güzel 
bir misal gösteren Ankaralı Meh
medi teselli ettik. O ağlıya ağlıya 
çıktı gitti. 

ikinci vakada teslim tesellüm 
esnasında oldu. Evvelce de söyle
miştim ki lngilizler bizi birer birer 
teslim aldılar. Teslim muamelesin-
de hükumet namına o zamanki 
merkez kumandanı Seyit (Paşa) 
hazır bulunuyordu. İçimizden Su
di kendi vatandaşlarım sıkılma

dan düşmana teslim eden bu ada-

- ''Tekrar muayeneye gidecek
sin!,, dedi. Cevap vermedim. Sus
mayı doğru buldum. Çünkü delice 
hareketler yapsam manası yok. 
Çünkü o her şeyi biliyor. Aklı ba
şında bir insan gibi konuşsam o
dadaki askerlere karşı doğru ol
mıyacak ! Zaten 24 saat konuşma
dığım oluyordu 

Beni Bekirağa böJüğünden çı
kardılar; doğru GümÜ!suyu has
tanesine götürdüler. O zaman, 
Gülhane hastanesi Fransızlar ta

rafından işgal edilmi§ti. Gülhane 
heyeti şimdiki Gümütsuyu hasta
nesine nakledilmişti. Tıbbiye ta
lebesi eskisi gibi burada staj gÖ· 
rüyordu. 

Beni, Gümü§suyu hastanesinde 
şimdi Gülhane cildiye profesörü 
olan sertabip Talatın karşısına çı· 
kardılar. Doktor evrakımı okudu. 
Sonra ba§ını kaldırarak beni 
süzdü. Gözlerim gözlerinden ay
rılmıyordu. Böylece bir dakika 
geçti. Sertabip yavaş yava§ cid. 

diliğini bıraktı. DudaklaTınm '"\ki' 
yanı bunı§tu; gülmeğe l>atladr. 
Ben etrafıma bakındım. Arkamd 
bir asker duruyordu. Onun için 
söyliyeceğimi söyliyemedim. Sus· 

tum. Gözlerimle de bu vaziyeti 
Talata anlattım. O bunun üzerine 
a kere dışarı çıkma mı emretti. 
Asker çıktı. Biz yalnız kalınca ser· 
tabip sordu: 

- Ne var, bir şey mi söyliye. 
ceksin? Ben tekrar döndüm, kapı· 
lara baktım. O orgusuna devam 
etti : 

- Çabuk söyle bir giren o· 
lur !.,, Ben gene cevap vermedim. 
Yalnız iki parmağımla gırtlağımı 
sıkarak asılma işareti yaptım. Son. 
ra boynumu büktüm, duNlum. 
Muhterem doktor, anladım mana
sına gelen bir hareketle başını 

salladı. Ben yavaşca mırıldandım: 
- Sen bilirsin. Beni kurtar! 

Geri dönersem, ipe çekilmem mu
hakkaktır. 

Talat, muhitinde tatlı sözü, 
neşesi, zekô.siyle tanmmıJ muhte
rem bir zattır. Fakat makamında 
çok ciddi davranıyordu. Bu söz
lerimi dinledikten sonra kaşlanm 
çatarak: 

- Pekala!,, dedi. Zili bastı. i
çeri girenlere; şu emri verdi : 

- Bunu götürün yatırın! 
( Deı·amı rıar) 

ma yanaştı. Şiddetli bir tokat sesi ::::::::::::::::::::::::::::::······ .. ·•••••·••••••·• ...... . 
işittik. Seyit (Paşa) nın sağ yana- ~ Dokt·~~ ................. i~ 
ğı kıpkır~ıı;ı olmuştu. Sudi bu- f: i~ 
nunl da. ~al~adı: . Onun bütün ~ A . ism a i 1 i~ 
apoletlerını bıran ıçınde söktü ve: •• :: 

- ,,Alçak herif! diyerek su- ~ HaydarpCl§a hastanesi bevliye n '' .. :· 
ratına fırlattı. Bu hadise yıldırım tt mütehassısı !~ 
süratile oldu. Hepimizle beraber g llrologue - Operatcar U 
İngilizler de şaşırmı§ kalmışlar, H B b A ı· dd · M ii 

"d h 1 b"I :: a ıa ı c esı eserret ot ... 
mu a a eye ı e vakit ulamamış- i= • i: 
lardı. :! lı 88 numar da her gün öğleden!: 

• 
.ı 'k'd •. !i sonra saat t ı en seki7.e kadar.g .. .. 

B. h ··-····················-········· •• iz apı. •han ·· d ·· ·· ·· d ·-·---···············-········-=::::=:::·············· o e mu urunun o a- ............. . 



1 ~--~·--L_e_y_I_i_n_ın __ in_a_t_~_ı_Iı_~ ____ ~l1 ~~=~ 1 Farelerin düğünii! 1 
-Küçük Hikaye-

Leylinın bir kabahati vardı: 1-
uatçı idi. 

Mektepte derslerine çalıtırdı. 

Zeki ve anlayııb idi. Fakat, bu 
inıatçılığı yüzünden ona mektepte 

'llocaları, evde anaıı ve babası az 
mı çıkrtrrlar, az mı tekdir eder

lerdi? 

Leyli tesadüfen peynire tebetir 
dedyise, onun peynir olduğunu 

anladıktan aonra da tebeıir oldu
iunu iddia eder dururdu. 

Bir gün ımıflarile hocalarının 

nezareti altında Mecidiye köyüne 
sezmeğe gitmiılerdi. 

Leyli, kendisini seven iki ar -
kadqıyle Mecidiye köyünün bi · 

rq ileriıinde oyun oynuyordu. A
iaçlrk bir yerde konaklam11lardr. 

Bütün çocuklar oyun oynıyarak 
vakit geçiriyorlardı. Sınıf mualli -

JDİ Bay Necati babacan bir adam
a~. Bastıkları yerde açılmıt ren -

sıi.re• kır çiçeklerini toplıyarak 
llepıi fıakkmda ayn ayrı izahat 

Yerirken, Leyli iki arkadaşiyle be
raber, konakladıklan yerden e -
peyce açılmıtlardr. 

Leyli, kestirme olsun diye, e -

peyce derin bir hendekten atlayıp 
JCartıyakaya geçmek istiyordu. 

Arkaclqları bu yarıktan bir can -
tia'2m lJile güç1ük1e athyabileceği· 

ni söylediler ve kendisini takip et· 
mekten çekindiler: 

- Biz döneriz.. Canımızı so • 

kakta bulmadık! 

Dediler. Leylinın herzamaki 
damarı tutmuttu. Artık onu bu teh· 

likeden hiç kirMe ıeri çeviremez · 
di. 

Leyli: 

- Bakın, dedi, !imdi bir atla -
yııta kartıya geçeceğim ve siz 
korkaklığmızla kalacaksınız! 

Leyli bir kaç adım geriye çe -
kildikten ıonra, hızla koştu.. A · 
dımları kısa geldi .. Uçuruma yu -

var1andr. Arkadaıları haykırma -
ğa baılamıtlardı. 

Leyli, kimbilir ne için kazılmıı 
olan bu uçurumun içine kakılmış 

olan kazıklardan birine takıhp 

kalmı§tı. 
- Aman .. Can kurtaran yok 

mu? diyerek avazı çıktığı kadar 
bağırıyordu. 

Eğer muallim vaktinde yetişme· 
mit olsaydı, Leyli kasap dükki. -
nında çengelle asılmı§ koyun gibi, 
kazıkta boğulup kalacaktı! 

Maide Ramiz 

1786-1826 

Veber, mqhur Alman musikitİ· 
naslarından biridir. 

Almanyamn Eutin kasabasında 
1786 tarihinde doğmuı ve 1826 
da Londrada ölmüıtür. 

Bir çok meıhur parçaları ara . 
sında: 

Precioaa, (Le Franc archer) 
Freischütz, d'Oberan l'lnvitation 
a la valse, d'Euruyanthe Concert· 
Stuch, Mouvement perpetuel gibi 
bir çok operalar bestelt-mittir. 

\V eher, muasırları arasında ro -

mantik mektebinin en muktedir ve 

yaratıcı üstatlarından biri olarak 

tanınmıştı. 

\\Teber Almanyada binl~rce ta • 

lehe yetiıtirmit ve musiki nazari . 
yatında tekamül göatermittir. 

(L'invitation a la valse) ı W c · 
berin en ziyade duyarak ve yoru . 
larak vücude getirdiği en güzel e . 
serlerden biridir. 

Y ilrekler acı@:d 

ihtiyar bir Macar çiftçisinin olan 
bu at, bu gördüğünüz yavru köpeğin 

anasıyle beraber bir ahırda ya~arlar· 

dı. 

Ana köpek öldü. Şimdi atın, öksüz 

- ln11ilizceclen- ı 
O gece Londranın büyük cad · 

delerinde büyük bir düğün vardı. 
Fakat, bu düğünün davetlileri yer 
altında dolaşıyordu ve düğün evi· 
nin kapısı Sidney bakkaliye mağa
zasının arka duvarındaki küçücük 
bir delikten ibaretti. 

Fareler bu düiünü yapmak için 
epeyce zaman l>ek emiş erdl. ıl 
başında mağazanın hesabatma ha· 
kılıyordu. Bilanço yapılırken, ma · 
ğazayı üç gün kapamışlardı. 

itte bu üç gün, farelerin çoktan 
beri birletmek için bekledikleri 
günlerdi. 

Gelin ve damat Çinli kıy af etine 1 

girerek salonda göründükleri za .

1 
man o semtin mağazalarında yaşı· 
yan bütün kibar fareler bu mes'ut 

çif~in peşinden gelmiılerdi. 

Siz farelerin böyle büyük bir 
teşrifatla evtendiklerine inanmak 
istemiyorsunuz, değil mi? Halbuki 
ben onları gözümle gördüm. 

Mağazamız üç gün kapalı ka • 
lacak diye sevinmiştim. Evveli 
kendimi size tanıtayım: Ben bü • 
yük Sidney bakkaliye mağazası• 
nın gece bekçisiyim. Patronum 
bana da iki gün evime gitmek için 
müsaade vermişti. Fakat üçüncü 
geceyi gene mağazada geçirmek 
üzere akşamdan gelmiıtim. Benim 
iki gecelik yokluğumdan iıtifade 

ederek düğünlerini yapan ve misa
firlere mağazadaki üzüm, indr, 
f mdık, şamfıstığı gibi kuru yemit· 
lerle peynirlerin envaım ikram et· 
tikten sonra, üçüncü gece de son 
bir veda müsameresi tertip etmit
lerdi. 

Mağazanın orta salonunda irili 
ufaklı yüzlerce farenin birbirlerile 
dolanmış dansettiklerini hayret -
le görüyordum. Gözü açık mahlUk
lar danstan o kadar çok ıenemle
miılerdi ki, benim tavan arasında 
aşağıya mantarlı silah attığımı bi· 
le duymuyorlardı. Bunları dağıt

mak için Üzerlerine ııcak su at • 
maktan başka bir çare bulamamıt· 
trm. İşte o zaman çok gülünç bir 
manzaraya şahit oldum: iki fare, 
oldukça hoılanmıt olacak ki, yere 
serilmiıti .• Bütün miıafirleutrafı· 
na opfan ı ar v~1.ehlı~fuöruii· 
ce, hastaları kucaklayıp kaçtılar. 
Bunların arasında gördüğüm biri· 
birine yardım gayreti bana büyük 
bir ders olmuştu. 

O güne kadar felaketzedeleri 
ve hastaları görünce omuz silkip 
geçerdim. Farelerin düiününden 
sonra, çok duygulu ve merhametli 
bir adam olduğumu itiraf ederim. 

Kemal Tan~el 

1 1 
::~:.şu yavruya gösterdiği §e.fkatc 

1 1 Bugünkü Bulmacamız Yarışların sonu ! 
~--------------------~---ı Çocuklar1n dertleri; _______________________ _.. 

Doğru yapanlardan 

Birinciye: 

Şık bir 
fotoğraf 
makinesi 

ikinciye: 

Gtlzel bir 
yazı takımı 

Ve aynca 

200 
okuyucu -
muza da 
muhtelif 

hediyeler 
veriyoruz 

Bilmece müddeti 
15 pndür 

'4 . 

tı • 

ss. .s. 

"" . 
lfe!• 

·so 

Yukardakl kilişenin içinde bir çok numaralar gö
rüyorsunuz ! Bu numaraları, birden başhyarak sonuna 
kadar -düz çizgilerle- hiribirine bağlayınız. Riraz 
sonra ihtiyar bir adamla karşılaşar.akı;ıınız? Bu adamı 
boyalı kalemle boyayıp bize ıönderiniı. 

Mektep gezintileri 
M evaim münaaebetiyle bir çok ~ 

mektepler nnıl halintle kır gezin
tileri yapmaktadırlar. Dün bir 
mektep talebeai bize fU kıaa mek
tubu göndermiftir : 

"KCJTclqim ilk mektebin üçün· 
cü aınılınclaJır. Ben ele bqincicle
yim. Geçen gün bir kır gezintiain
de kardeıim yorgun olarak kırda 
su içmif • .Şimdi hcuta olarak yatı
yor .. Ve ben bunun için babamtlan 
iki tlela dayak yetlim. Babam: 
( KCJTtlqine mektepte neden bak· 
maJın?) diyerek beni tlaima tek
tlir etmektetlir. Benim bu iıte ne 
.kabahatim var? BunlaTla nnıl 
muallimlerinin mqgul olmcuı la-

el '? 
zım g mez mı.,, 

HABER 
Gocuk sayfam 

Bilmece ku-ponu 
2 - 5 - 935 

• • - "Aizmı aç ... Ciğerlerine temiz hava dolsun! 

- Ne olacak? .. 

- Sonunda alacağın havayı, ıimdiden almıt olursun! 

A .. ık konuşmalar: 

lzmirde Cemal Nihat - Şika· f müdürüne şifahen anlatmanızıll 

yetiniz çok ıahsidir.Vilayet Maarifl daha faydalı olacağını umuyoruz· 
,1 
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Osmanlıcadan 
Sa.ht - ıl.tı Sebat - Dura 

Türkçeye 6 ılavuzu: Karşılıklar 
Sahte - Uydurma, düıme, tak • 

ma. yapma - (Fr.) Faux 
Sahtekflr - DüzUcü 
Sahte tanr - Yapmacık 
Sahte hissiyat - (Bak: His\ -

Duyma cık 
Sahtiyan - Gön 
SAi (Bak: Kasıt) - Ulak 
Saik - ltke 
Sair - Başka, öbürü, öteki 
Ve saire ~ Ve başkaları <V. B.) 
Sak - Sap 
Sakat - Sakat (T. Kö.) 
Sakf - Çatı 
Sakıt - Düşmüş, düşük 
Sukut (Bak: lskat) - Düşüm 

. Sakil - Ağır, çirkin, kaba 
Sakin - 1 - Dingin, sekin ("sek· 

nlmek,, ten) - (Fr.) Tranquille, pa· 
lsib1e 

2 - Oturan, yerle~n - (Fr.) 
Habitant 

Sakin olmak <Bak: Mukim ol . 
mak) - Kalmak - (Fr.) Habiter 

Sükun - Sükun (T. Kö.), dingin· 
lik, sekinlik 

Teskin etmek - Yatıştırmak, se . 
kinleştirmek, dindirmek, sük6n ver 
mek - (Fr.) Tranquiliser, apaiser. 
ca1mer 

SAkit - Sessiz, susmuş 
Sükut - SOkQt (T. Kö.), susma. 

eessizlik 
SilkQt etmek - Susmak 
SUkQt geçmek - Susgeçmek 
SUktitt (Bak: Hamu ) - Suskun 
Salft.bet - Sağlamlık, katılık 

Salbetmek - Asmak 
SalAh <Bak: Islah) - Yeğrem -

(Fr.) Am~lloration 
Ornek: Slya&f vaziyet ıaldlıa doğ· 

ru gidiyor - SıyMal durum yeğre • 
me doğru gfdlyir. 

Salih bulmak (Bak: Islah) 
Yeğremek - (Fr.) S'am6liorer 

SalAhiyet - Yetke 
Salhane - Knnara 
Salih - (Bak: Islah) - İyi, elve· 

rf§li, yarar - (Fr.) Capable 
Salim - Sağ, sağlam 
Salisen- Oçün 
,5am - l~ıyel 
Sami - Dinleyici 
Samimi - İçten - <Fr.) Sinc~re 
Samimiyet - İçtenlik 
Samt - Süktlt, susma 
Sa~at (Meslek ve hıfret anlamı -

na) - Ertik 
Sanat - Sanat 
SanatkAr - Artist 
Sanem - Sınam, put 
Sani' - Yamdan 
Santa (Bak: Hile, hud'a) - Dii· 

zenlik - (Fr.) Ruse 
Saniha (Bak: İlham) - Doğaç -

(Fr.) İnspiration 
SAr - O~, tirilt 
Sar'a - Tutarak 
Sarf etmek - Harcamak, saypa • 

mak - (Fr.) D6penser 
Masraf - Harç, harca, gider • 
Sarfı nazar etmek - Vazgeçmek 
Sari - Bulaşık, bulaşkan, geçen 
Sarih - Apaçık 
Sarahaten - Açıkça, açıktan a • 

ağa 

SArrm - Kesici, keskin 
Sarraf - Kırımcı 
Su ar - Bora 
Sath (Bak: Musattah) - Yüzey, 

üıer, endek 
Sathi - 1 • Uatiinkörü, 2 - Yüzlük 

- (Fr.) Superffciel 
Sathı mail - Aklan 
Satır - Satır (T.Kö.) 
Satvet (Bak: Kudret) 
Savab - Doğsu 
Navavab - Yanlış 
Savlet - HUcum, atılış, saldır • 

ma - <Fr.) Attaque 
Savt - Ses 

SAy, - Çalışma, iş. emek, çaba 
Saye - Gölreı ıUzey 
Saytfye - Yazlık, yazlama 

(Fr.) Vill6giatur 
Ornek: Büyükadadaki sayfiye -

mlz - Bilyükadadaki yazlığınuz 
Sayfiyeye çıkmak, gitmek - Yaz· 

Jamak, yazlığa çıkmak 
l>rnek: Geçen yıl Bü11ükadaya 

sayfiyeye oittik - Geçen yıl BüuUk • 
tttlada gazladık. ı 

Sayha - Çığlık 
Sayd- Av 

yyacl - A.a 
8ayd mahatlf - Avlak 
Seb - S8vgü, sövü, sövme 
Sebbef.Jl!ek - Sövmek 

Sebeb - Sebep (T. Kö.) 
Sebilini tahliye etmek - Azatla • 

mak 
Seddetmek - Kapamak 
Seciye - lra 
Saddade - Kapaç 
Sedye - Teskere 
Sef ah et - Şavğa, yi~incilik 

Set alet - Yoksu, sefillik 
Sefid - Ak, beyaz 
Sefil - Sefil (1'. Kö.) 
Sefine - Gemi 

Sefer - Sefer (T. Kö.) 
Sefir - Elçi 
Sehab - Bulut 
Seher -Tan 
Sehl - Kolay, akkın 
Sehpa - Üçayak 
Schv - Yanlış, yanıh, süreç -

(Fr.) Faute, crrcur 
Sekte - Durgu, ket 
Sektedar .etmek - Ketvurmak 
Selilm - Esen 
Selamlaşmak - Esenleşmek 

Selllmet - Sağım - <Fr.) Salut 
Ornek: Vatanın saadet ve selcime-

tine - Yurdun mutluğuna ı·e sağı • 
11Una. 

Selaset - Akkınlık 
Selis - Akkın 

Selb - Çele 
Selbetmek - Çelemek 
Selef - Öncel 
Sema - Gök 
Semahat - Cömertlik, eli açıklık 
Semavi - Göksel, gökçe 
Semavi kudret - Tanrıkut 
Semen :- Semizlik, yağ 
Semen - Karşılık 

Semere - Yemiş, ürün, verim 
Semeredar (Bak: Müsmir) - Ye· 

mişll, verimli 
Sena (Bak: Medh) 
Sene - Yı1 
Senevi - Y~llık 
Senei kameriye (Bak: Kamer) -

Ay yıl 
Senei şemsiye (Bak: Kamer) -

Günyıl 

Nened - Belgit 
Serab - Yalgın 

Serapa - Baştan aşağı, baştan a· 
yağa, baştan başa, boydn boya, tepe· 
den tırnağa 

Serazad (Bak: Hür) - özgür 
Serbest <Bak: Sür) - Özgen 
Serbest bırakmak - Boşarmak 
Serbest serlıest - Seleserpe 
Serdar - Başbuğ - (Fr.) Gene • 

rali ime 
Serdetmek (Delil iradı anlamına) 

- Getirmek 
Serf üru - Dnşeğim 

Sergerdan - Bası dönük, dönük
baş. 

Sergüzeşt (Bak: Macera) - Serti· 
ven 

Serhad - Uç, ucel 
Serkeş -'Dikbaş 
Serlevha (Sername) - Başlık 
Sernügun - Ba~~ğı, tepe aşa • 

ğı, tepesi üstü 
Sernlil\İşt - Alın yazısı, yazım 
Serpuş - Başlık 
Sersem - Afal, alık, seme 
Sersesi - Do ~en, saltabaş 
Sert - Hızh, çabuk, üratU 
Serian - Çabucak 
Scriiillnfial (Bak: İnfial) - Da

rıJgnn, tczküsen 
Seriülhareke - CBak: hareket) -

Yörük, yör üğen, tezgider 
Serlülintikal - Varışlı 
Seriütteesslir - Tezdu)•ar 

hız 
Sürat - Sürat (T. Kö.) tezlik, 

Sürat treni - 1'ezkatnr 
Serir - Tür 
Serma - Kış 
Sermaye - .Kapital ('f. Kö.) 
Sen·et - Var, varlık, zenginlik 
Serzeniş - Kakınç, başa kakma 
Setretmek - örtmek, kapamak 
Mestur - Örtülü 
Sevda - Sevgi, aşl 
Seviye - Düzey 
Sevk - Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare (Bak: idare) - GU

dem - ( Fr.) Direction 
Se,·k ve idare etınek <Bak: lda . 

re) - GUdemek - (Fl'.) Diriger 
Seyahat - Gezi 
Seyyah - Gezmen 
Seyean - Akıntı, akma 
Seyyal - Akıcı, nkız 
8eyyale - .Akı 

Seyr - Seyir ('l'. Kö.) 
Seyran - Gezinti 

Se)Tangfıh - Seyirlik 
Seyyar - Gezgin 
Seyyar satıcı - Gecinzi 
Seyyibe - Dol 1 
Seyyie - Kötülük, yar.ığ 
Seyyid - Sayıt 
Seza var (Bak: Layık) . 
Sıdk (Bak: Sadakat) 
S~fat - Sıfat cr. Kö.) 
Sıfır - Sıfır (T. Kö.) 
Sıhhat - 1 - Sıhat (T. Kö.), 

sağlık - (Fr.) Sante 
2 - Gerçeklik (vüsuk anlamına) 

- <Fr.) AuthenticitE 
Sıhhi - Sıhiğ, sağlı al 
Sıhr - Diinür 
Sıhriyet - Dünürlük 
Sıklet - Ağırlık 

Sıfat - Sıfat <T. Kö.) 
Sırat - Yol 
Sırf - Salt 
Sıyanet - Kayırma, koruma 
Sıyt - Ad, Un 
Sia - Genişlik 
Sicil - Kütük 
Sicillı nüfus - Soysallık kütüğü 
Sihan - Kalınlık, çap 
Sihir - Bağı, gözbağı, büyü 
Sihirbaz - Bağcı, gözbağcı, büyü· 

CÜ 
Sehhar - llüyücU, büyüleyici 
Sikke - Akça 
Sil!h - SiJflh (T. Kö.) 
Silindir - Yuvu 
Silk (Bak: Meslek) - Dizi, sıra, 

takım, yol 
Sil ile - trol, zincir, soysop 
Sima - Deniz, bet, çehre, surat, 

yüz, cıray, sıray 
Sin - Yq 
Sine - Bağır, göğiis 

Sipari~ - Ismarlama 
Siper - Siper (T. Kö.) 
Siperi saika - Ytldırımlık. 
Siraç - Işık, yala, kandil 
Sirayet etmek - llulaşmak, geç -

mek, ıvaşntak 
Sitare - )"ı1dız 
Sitnyif <Bak: Medh) 
Sitem - Gücem 
Siyak - 1 - Tevi, 2 - Ge1iş (si • 

yaku sibak) 
Ornck: JJu ısfynkta - Bu tevlde 
Sohbet - Konuşu, konuş, söyleş· 

me 
Sudur etmek (Bak: Sadır olmak) 
Suhunet (Bak: hararet) - Isı, ısı-

tık, ısığ 

Sul kasd - Ynğınç 
Sulh - Katı 
Sulh - Barış 

' Sulhpernr - Barışçıl 
Sulhü müsalemet Clfak: Müsalc· 

ha) - Barış ve baysnllıl\ 
Sun'i - Yapma, takma 
Sur - Kale 
~uret - Sıray, ırnret (T. Kö.) 
Suubet - Güçlük, zorluk, çetinlik 

Suud - Ağım, yükseli§ 
Sual - Soru ~ 
Sühulet - Kolaylık 
Sülale (Bak: Hanedan, silsile) 
SUiuk etmek - Girmek, tutmak 
SünbUle - Başak 
Süreyya - Ülker 
Sürud <Bak: Nağme) 
Sürur - Se,·inç 
Süst - Gevşek, sölpük 
Sütre - UrtU 
Sütun - Diki, direk, dfrkeç, bölme 

(gazete terimi) 
Süvari - Ath, sipahi, binici 

l 
ş 

Şah - Genç 
Şfid, şadan, şa<lgah, şadman - Se

vinçli 
ŞD.detmek - Sevindirmek 
Şadolmak, şndan olmak - Se,·in . 

mek 
Şlidi - Sevinç 
Şafak - Tan 
Şnfak sökmek - Tan atmak, tan 

ağarmak 

Şafi - İyileştirici, onultucu 
Şifa - İyileşme, onulma 
Şifa bulmak, şifayab olmak ~ İ)i

leşmek, onulmak 
Şifa ,·ermek, şif abaht olmak, teş -

fiye etmek - İyileştirmek, onultmnk 
Şah, şahsar - Dal 
Şahid - Tanık - (Fr.) Temoin 
Şahadet, şahitllk - Tanıklık 

Şahadet etmek - Tanıklık etmek 
Şnhadete ~netmek, şahidi c:erhet-

mek - Tayındırmak 

Şahika - Dikmen - (Fr.) Sommet 
Zirve - Doruk - ( Fr.) Cime 
~nhm - İçyağı 
Şahs - 1 - Kişi, kimse, 2 - şahıs (T. 

Kö.) - CFr.) Personne 
örnekler: ı - V~ şahs geldi - Vç 

kişi ueldi. 
2 - Tanımadığım bir şahıstır -

Tarumadığım bir kimsedir. 
3-Şalısına hürmet ederim- Şah

sını sayarım. " 
Şahsi - özel, şahsiğ - (Fr.) Per

sonnel 
Şah~iyet - özlük - (Fr.) Per -

sonnalite 
Şahsiyet - Şahsiyet, uzkişi 
Ornek: O mühim bir şahsiyettir -

O önemli bir uzkişidir. 
Şahsen - Kendi, kendince - (Fr.) 

Personnellemcnt 
örnekler: l - Şahsen oraya gitti 

- Kendi oraya gitti. 
2 - Şairsen bu meselede mütaleam 

şudur - Kendimce bu sorumda oyum 
şudur. 

Şaibe - Bulaşık, leke 
Şair - Şair (T. Kö.) 
Şiir - Şiir (T. Kö.) 
Şak - Yarık, yarma, ~atlak 
Şakketmek - Karmak, yırtmak 
Şakkı şefe ct.mek - Ağız açmak 
Şaki - Knsak, haydut 
Şakavet - Kasağlık, haydutluk 
Şnktka - Yarım baş ağrısı 
Şnkird - 1 - Jzdemen <Tilmiz an

lamına) - (Fr.) Disciple, 2 - Okulalı 
(mektepli anlamına) - (Fr.) Ecolier, 
3 _ trdemen (üni\·ersite talebesi) -
(Fr.) Etudiant 
Şakul - Şavul 

Şfi.m - Akşam 
Şamil - Kapsal - <Fr.) Qui em· 

brasse 
Şamil olmak - Kapsamak - (Fr.) 

Embrasser, s'etendre ~ 
Şümul - Kapsama 
Şamme - Koklam 
Şemim, şemme - Koku 
Şemmetmek - Koklamak 
Şan - Şan 
Şanlı - Sanlı 
Şöhret- Un 
Şöhretli meşhur, müştehir - Onlü 
Şane-Tarak 
Şapaş-Al~ 
ark-Do 

' Şark rüzgarı - Doğu yeli 
Garp- Batı 

Şimal - Kuzey 
Cenup - Güney 
Şart - Şart (T. Kö.) 
Şa'şaa - Parıltı 

Şatır - Şen 
Şataret - Şenlik 
Şathıyat - Şaka, alay 
Şayan - Yaraşır, yakışır, değer 

Şayanı hayret - Şaşılacak, şaşılır 

Şayanı - ihtiram - S!ıygıdeğer 

Şayanı hürmet - Sayılır, sayıla -
cak 
Şayanı itimat - Gü\·enilir, güveni· 

lecek 
Şayanı merhamet - Acınacak 
Şayanı takdir Beğenilir, bcğende · 

ğer 

Şayeste (Bak: Şayan) 
Şayet - Eğer, ise, . se 
Şayi - Yayılmış - (Fr.) Rcpnndu 
Şayia - Yayıntı - (Fr.) Bruit 
Şayi olmak, şüyu bulmak - Ya • 

yılmak 

Şüyu - Yayılma 
Şaz <Bak: Müste~nn) - Ayram 
Şeair (Bak: Şiar) 
Şeamet - Uğursuzluk, yüm üz1ük 
Meş'um - Uğursuz, yümsüz 
Şeb - Gece 
Şebab, şebabet - Gençlik 
Şebeke - Ağ 

Şebih - Benzer 
Şebnem (Bak Jale) - Çiğ 
Şebpere - Yarasa 
Şebtab - Yıldız böceği 
Şecaat - Yiğitlik 
Şeci - Yiğit 

Şecer - Ağaç 
Şecere - Kütük 
Şcdid - Sert, çetin 
Şiddet - Sertlik, çetinlik 
Şef - Önder 
Şefaat - Utdn 
Şefaat etmek - Ötilnmek - (Fr.) 

lnterccder 
Şefe - Dudak 
Şeffaf - Saydam 
Şefkat - Sevgenlik 
Şefik (Bak: Müşfik) - Se\·ge.n 
Şefkat göstermek - Se,·genmek 
Şehab - Ağan, ağma 
Şehadetname - Diploma 
Şehamet (Bak: Şecaat) - Yiğitlik 
Şehbal - Kanad • 

Şehka - Hıçkırık 

Şehle\'end - . Boylu boslu, tnylan 
Şehper - Kanad 
Şehr - Şehir 
Şehirci - Şehirci, ürbani t <Te • 

rim) 
Şehircilik - Şehircilik, ürbanizm 
Şehirciliğe müteallik - Urbanik 
Belediye - Şarbaylık 

Belediye reisi - Şarbay 

Şehrah - Anayol 
Şehrayin Donanma 
Şehrl, şehriye - Aylık 

Şehvet - Kösne 
Şek - lşkil, şüphe 
Tereddüd - Duruksa 
1'ereddüd etmek - Duruksıımak 
Şekl - Şekil 
Şelale - Çağlıynn 

Şem'adan - Çırakman 
Şemail - 1 - Kılık, 2 • (Bak: Seci· 

ye) 
Şematet - Gürültü, patırdı 
Şems - Güneş 
Siperi şems - Güneşlik 

Şemsabftd - Güneşli 
Şenaat - Alçaklık 

Şeni - Alçak 
Şer - KötülUk, §er 
Şer' - Şeriat, yol, noma. 
Şeref - Şeref 

Şerif - Şerefeli 
Şerh- Genit- (Fr.) Commentaire 
Şerhetmek - Genitmek - (Fr.) 

Commeter 
Şerha - Dilim 
Şerik - Ortak - (Fr.) A od6 
Şirket - Ortaklık, sosyete - (Fr.) 

Association 
Şerir - Kötügen 
Şerm Bak: Hayl), - Utanç 
Şernısar, şermnak, şermende -

Utangaç 
Şetm <seb, kahd) - Sövme, sövgü 
Şevk - Şevk (T. Kö.) 
Şevket (Bak, azamet, kudret) 
Şey - Şey (T. Kö.) 
Şeyda - Çılgın 
Şeyh - 1 ·Koca, ihtiyar, 2. Baba 

(tekkede) 
Şeyhuhat - Kocalık, ihtiyarlık 
Şeyn (Bak: ayb) -

,.tan - Şe;rtan ~~,..~~rl 

Şeytanet - Şeytanlık 
Şiar - Uyak 
Şlfaht imtihan - Sözlü sınaç 
ŞikM-Yank 

- şikat - Yaran . 
Şikak <Bnk: Nifnk) - Ayrılık, ara 

bozukluğu · 
Şiklr - Av 
ŞfkA.rglh - Avlık 
Şikayet, şekva - Yanı, sızıltı 
Şikem - Karın 
Şikemperver - Obur 
Şikeste - Kırık 
Şir - 1 • Aslan, 2 - Süd 
Şira - Alım 
Şira' - Yelken 
Şirare - Kıvılcım, çakın 
Şirayı yemani - Yıldırak ' 
Şirin - Tatlı, sevimU 
Şita - Kııt 
Şitab - Koşma, atTlma 
Şitab etmek - Koşmak, atılmak 
Şive - Ağız, şiyve 
Şive (Bak: işve, cih'e) - Bayla 
Şikflver - Baylan 
Şua. - Şuvağ 
Şube - Kol, şuğbe 
Şubede - Hokkabazlık 
Şubedebaz - Hokkabaz 
Şuh - Oynak, şen 
Şule - Şuğle (T. Kö.) alev 
Şum - Şom 
Şura - Danışıt 
ŞQrnyı devlet - Danıştay - (Fı·.) 

Conseil d'Etat 
Şuriş - Knrgnşa 

Şüri't etmek - Başlamak 
Şuur - Şuur (T. Ifö.) 
Şuuri - Şuurcl 

Tahteşşuur - Asşuur 

Gayrişuuri - Şuursuzca, yadşuurel 
Silceyre - Ağaççık, bodurağaç 
ŞUkUf e - Çiçek 
Şüphe - Şüphe ('f. Kö.) 

T 
Taabbüd - Tapınma 

Taaccüb - Şaşma - (Fr.) Eton
nement 

Taaddi <Bak: Tecavüz) 
Taaddüd etmek - Çoğalmak, a· 

yısı artmak 
Taaffün - Kokşa 

Taaffün etmc.k - Kokuşmak, pis 
kokma 

Taahhüd - Yülrnn - (l<'r.) Enga
,gement 
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IVlektepte 
teftiş 

Müfettiş mektebi teftiş ediyor
du. Birind aınıf a gire!:. MuyJHm 
Çocuklard ... n birini kal chrdı · 

- Söyle bak lhm D 'irttPn üç 
çıkaraa ne kalır? 

Çocuk ı ı.lam~mı§tı. Cevap ve
tenıedi m.:ı.Uim?>ye baktı. Muam. 
ıne de İfa. tt ve&ım~k icin ~ahadet 
Parmağım göstc?rdi. Eunu !"Ören 
Çocuk evı~:s le cevap ve·d:: 

- Bir parma.k ı 

Hesaplamış! 
- Ma.>m ki c kacfa• isı""r edi

Yorsunuz !· ızıml s:ze ve:eyi ... t Yal. 
tıız evve! 'en haber verı~ •im ki 
hen ölme, ~ n se -vetim~en ı ı"'§ pa
ta alamıy 1. &ksmız. 

- Çok ı ica e-:lerim, siı; !!aliba 
beni iyi tan mıyorsunuz. Be.ı dok· 
torum sizin kaç :ıene yai'.ya.~ıağım 
'>ın oek ala f arkmdayım. 

Hangisı? 
Annesi kızm.ı sordu: 
- Bug..ı.n sen\ bir a famla kol· 

kola görJum. Söıle bakı..yım ken
disiyle ne '.ı.mandan~eri tanışı· 
Yorsun? 

Kızı bu a ge 1~ bit suallf ce . 
Vap verdi: 

- Osl.:rf en ~ ıvel mi gör<IUniiz, 
öeJPden .. ~nra mı? Seyyah < h"endisini pişirmeğe Tıazırlanan yanıyomla ra) - Şapkamı başıma koyıtn. Güneı çarpacak! 

- "Zcngirı olursam ne yaparım,, 

ltıcvzuunu ncnişlctip uazacaktm. iki 
8aat oldu, ltcilci bir l'j<'U 11azmomışsın. 

Talebe - ,;c~ngin ol aydım böyle 
llapardını da ondan .. 

- K.aruuzın lıastalığı çok çalışmak· 
~ ileri geliyor. 

- Aman doktor bu lıastalık sakm 
1 I 

~olmasın? 

Üstü n .. tı ~u.:.r; topr.tk .;-inde, 
.) orgun a. :- ın yüruyen ydcu, yanı
başından • ı aba11iylc geçmekte o . 
lan köylüye ıor Ju: 

- Düzı.e çok uzak mı? 
- Yir?ri dakika ka~ar sijrer ! 
- Ara:.: na binPb:Hr ıniy1m? 
- Hayl.c.y, ·ula! 
Yolcu :ıe kövlü iki uat !:adar 

yol aldıktan ve kocama l"I 't ir ka
sabayı geçtikten hayli sonra, yol· 
cu gene so. du: 

- Düıce buhdan kaı; sa'!t öte
de? 

- Bir 1:-uçuk saat kad u geri· 
de! 

- Ne! Pt.ki Vüzceden gcierken 
bana ney~ l:abc?l° vermet,in? 

- Sen bana Düzceye gitmekte 
olduğunu .ı öylemedin ki! Yalnız 
Düzce ne kada-:" uzakta ~ive sor

dun. 

Bir tavsiye 
iki ci'>;:~k aracımda: 
-!'.:ı:r.H ra ~ir 9oy verm~nin da

ima g~ri n!-=c!i~an daha iyi oldu· 
duğumı :ıöyledi. 

- E-Jnu benim bııb~ da her 
zaman söyler. J 

- Ya? Baban ne iş yapıyor'! 1 

O da mu~lfün mi? 1 
- Hayır, boksör. 

- Çok Tıiddetli görünüyQr. Kendi
Siilc veda edip elini oıkmadın mı? 

- Elini 8ıklım anıma otomobilin 
kapısının aralığında ... 

Misafir - Jlüsteri/ı olunuz! J'ağ. 
11111r uağıyor diye buradarı gidecek dc-1 
jjilim. iyi harada size misafir fıeldim, 
böyle fena bir :amanda si:i terkct
mc•m! 

y AZISIZ HiKA YE: Karısı kaçırılan adam. 

Yalan 
şampi onu 

ÇaJ'§ıy .• ı itmekte olan Bay Ca . 
bi yolda .:-ocuk 'arın küçücük bir 
köpeğin ~e' resı.:lİ sarmış olciukla
rını gôrün<'e ya.~afıp sordu: 

- Çoculf lar, böyle n11 yapıyor· 
sunuz? 

içlerinden birisi cevap \'erdi: 

- Aranuzda bir yarış ~·b pıyo . 
ruz: Han~:ıniz en b~yük yalanı 
söylerıe, •.~cpeği kaz~na"'ak ı 

Bu karplık 8:.y Cabinin <.anını 
sıktı; yalu.ın f .!na oldı..ğu· a dair 
çocuklara iyi öğütler vermek iste
ğiyle aöze hatladı: 

- Ba1.:m ıiz~ anlatayım: Ben 
küçük bi.r rccukken h;ç yal:.n söy
lemezdim. hunun için .•.• 

Çocuk!ar dan birisi hikayenin 
r.lt tarafı!'r din!..:meğe lün ':11 gör
meden in:.e sesiyle baiırdı: 

- Köp. !f nm;aya ver Oğuz, ka. 
2.andı ! 

Kiracılar 
- Ev ,.L),ibi bu sn1>a11 kire ver

mediğim ~c:n beni cviJl"den r ltı. 

- Ne ~l rİp tesadüf, ben re •• 

- Ala 1 O ha:.Je beayhudt' yoru-· 
larak ev .-.~mıy:.hm Sen henim 
evime gi·!rrsin. 1Jen ele senin evi
ne giderin·. Ev .;.ıh;pleri bizi tam
yıncıya kac1ar epey va1'i! g··çer .• 

Fel
bü 

- Parac·a ç:>k fena vaziy<.>tte 
olduğunu rhber ::.ldım. ' 

- Maalesef doğru .. Karımı ka· 
yinpederLı evine çocu! ları'?lı kız-
kardeşim•r. yan.oa g".irıde,..dim. 

Hatta o !n c'ar ~·melik s;ldık köpe
ğimi bile lesleyemediüimden öl
dürmek mccbuııyetin I•:: kaldım. 

- Vah vah .. Cidrlei· feci. 
- Dah ... fena! Eğer vazivet böy. 

le devam t ders.? otomobili•TIİ de 
salmak me<-burivetincfo kdaca • 
ğım ... 

Çocuğu gözleri 
Iki kacrm nrc.emda: 
- A.ı::en rıc:ı:n mİnİ mini ne §e

ker §~Y c!ı:m.~. I.fo!cr töylemiyor; 
ne?er. Diln benim yüz~rne baktı, 

bal~r da "aman teyzeciğim sen 
ne kadar ~üz0foin !,, dedi. bayıl
dun. 

- Öyleyse çocuğu bir göz dok
toruna gö~üreyim; herhnlde gözü 
iyi eçmiyor. 

Rehin! 
- Eyv ... h! Cüz<!anır.11 evde u-

nutmuşuIJ". aş ;ıaras1m ·.ermek 
için yanınıdr :para yok. 

- O halde sakalınız çıbncıy 
kadar buuda beklersinız ! 

- Karım gayet nıuktcsittir. Eski 

rop/arından b:u:a kıravat yapar. 

- O da bir şey mi? Benim karım 

dalıa muktes!.ttir. Ren!m kıraavtla

rımdan kendisine rop yapar! 

- Bana doğruyu söyleyiniz doktor, 
kalbim sağ/anı mı? 

- ~Jerak etmeyin. Kalbini: biitün 

lıayatımz miiddctincc t)ağlam kala· 
caklır. 
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Bisikletle şaşılacak bir 
sür' at temin edildi 

Varış 

fasılasız 

yapıldı 
Geçen hafta F .ransada Paru ile 

Roubais arasında - mesafe 262 
kilometredir- yapılan bisildet ya

nımda Rebrey bu uzun mesafeyi 
bisikletten inmemek suretile altı 

saat 40 dakikada katetmeğe mu -

vaffak olmuıtur. Yani aıaiı yuka· 
ı-ı vasati olarak saatte bisikletle 
40 kilometre gitmiıtir. 

Bir lahza dinlenmeden :müte· 
madiyen bisikletle 6 saat kofmak 

'luretile e1de edilen bu derece in· 
san mukavemetinin akıllara hay -

ret verecek bir yeni nümunesidir. 

Dütününüz bir kere Haydarpqa · 
~an - lzmit doksan kilometre ol 
duğuna nazar.an 1bu adam Haydar
pap. - lzmit araeındaki mesafeyi 

iki .aat bir çeyrekt9 bisikletle ka -
tetmi§ oluyor. Şaıılacak bir aürat 
değil mi? 

Bilcilaııla gitmek ıuretile saatte vasati olarak bisikletle 40 kilometre 
katetmeğe muvaffak olan Rebry 

100 bin kişi 
ln!fİllere kupası maç arının 

final inde hazır bulundu 
27 Niaanda Lon-~ı ela :meşhuı r 

W embley stadında bu .sene .finale 
kalan Sheffiel ile Albion takım . 
ları aruında İngiltere kupaıJ ,maç· 

larmın sonuncusu Oyn&llDUf ve 
Sheffiel Albion takımım ikiye kar
tı dört ile yenerek kupayı kazan . 
mıttır. Her sene yapılma'kta olan 

bu mühlr.ı maç 'ile bütün 1ngiltere 
ali.kadardır. Daha .nıüsabaka
nm yapılacağı ~ünden aylarca ev· 

•el yer tedariki için .federasyon 
ikltipliğine Jngilterenin her tara
fından müracaatlar 'Vaki olur. 

w embley .atadı azamt 120,000 
kiti istiap edebildiği ha1de bu se • 

neki müracaatlann yekfınu daha 
maçtan haftalarca evvel üç~ bi
ni ges.nıiıtir.. Maçta lngiltere Kn. · 
lının hazır bulunması ve galip ge -

len takıma kenai eliyle kupayı ver· j 
mesi an'ane halini almııtır. 

Bu seneki maçta yüz bin kiti bu
lunmut ve mütabaka berzamanki 
eibi battan nihayete kadar çok he· 
yecanlı \'e zevkli olmuıtur. Sbef
fiel takımı daha iyi bir oyun göste
rerek hunımı iki ıayı farkla yen . 
n:ıeğe muvaffak olmuJtur. Seneler· 
den beri yapılmakta olan final 
maçlarında bir iki sene müstesna 
olmak üzere esasen sayı araların -
daki fark gayet az olur. Kupayı 

kazanan ta1um ya bir veya iki sayı 
fanda galibiyeti ele?.-: eder. Yalnız 
iki defa biri 1890 da diğeri de 
1903 te bu fark alh - sıfır ve 
altı - lbir gibi aykın neticeler ver· 
miştir. 

Final m~ının en zorlusu 1925 
Barrow ile Gillingham takımları 

lsviçre şampiyonu Ser
vette Fransa şampiyonu 

Sochaux'yu yendi 
Bu heyecanh maça . Fransızlar 
eksik bir takımla çıkmışlardı 
Cenevrede on bet bin :kiJinin 

önünde o~n lsviçre -ıre Fransa 
pmpiyonları Servette ve Sotbaux 
arasındaki maçı lıviçreliler bir ıı· 
fır kazanmıılardır. 

Fransızlar iki mühim <()yunc11la -
11ndan mahrum olarak as.haya ıÇik
~ak mecburiyetinde ka1nıJf idiler. 
Maç son derece seri olmut ve bi
rinci devrede Fransrz pıupiyo,nla· 
n daha iyi Dynuuıluöır. Fakat 

m~leriniıı kale önünde bir 
çok f ınat kaçırm&lan aayı yapma· 
larına imki.n ırereıııeaaiıtir. 

ikinci dewede ~lan lsviçreli -
ler onuncu dakikada eilzel bir an· 
laımayı müteakıp uıüıabakanrn 

yegane sayısını by~iılerdir. 
Bundan sonra maç 1J9.DW1a kadar 
mütevazin c~rey.an etmif ve neti -
cede lsviçre ıampiyonu ıalip gel · 
aaiftir. i 

,a.raıında cereyan etmiftir. Kupa -
yı kazanmak için bu iki takım tam 
bet defa çarpışmıılar ~e dokuz 

bus:-uk saat oyun oynamıılardır. 
Neticede Barrow bir sayı farkla 
galip gelebi1miıtir . 

Hasılat rekonı da 1923 te ıa. 
rrlmıJtır. Maçı seyretmek için ge -
lip le dışarıda kalan halk kapıyı 

zorhyarak iç.eri girmiştir. Bu su · 
retle 30,000 kişi maç.ı bedava aey · 
retmi§tir. ·~ara verip te girenlerin 

adedi 126 bin iki!İ idi. Şu halde 
maç.ta 160 bin kişiye yakın seyirci 
bulunmuştur. Hasılatın yekunu 28 
bin sterlingi geçmiştir • 

Son yapılan maç hakkında he· 
nüz tafıiti.t gelmemiştir. Gelince 
resimleri ıile birlikte .okuyPCU}arı -
mıza bildireceğiz. 

Kadınlar arasında 

futbol 
İngiliz ve F:ranSJz kadın futbol 

takımları F:ransada Rouen stadın

da bjr müsabaka yapmıılar ve 
Fransızlar maçı bire karıı iki ile 

kazanmışlardır. Maçı bir kadın ha

kem idare etmiştir. Maçta çok se -

yirci bulunmut ve müsabaka eğ -

lenceli olmuıtur. lngiliz oyunculo, 

n .daha hikim oynamalarınl.l rai -
men ıansaızlıklarJ yüzünden mağ· 

lup olmutlardır. İngiliz takımında 
bilhassa kaleci ite merkez muha · 

cim temay.ü~ etmi§lerdir. Fransız 

larda muavin hattı muvaffak ol. 
muştur. Ma~ın sonlarına doğru her 

iki taraf ta çok yorulmuş ve me . 

~z Ulmıılardır, 

iyi bir f utboleu. 
nasıl yetişebilir ? 
Oyuncular futbol kaidele~ini 

iyice bilmelidirler 
Artık mevzuumuzun sonuna 

ge1mit bulunuyoruz. Bugün de lbir 
oyuncunun futbol kaidelerini iyi • 
ce bilmeainin oyun üzerinde ne 
mühim rol oynadığım tahlil ede -
rek yazımıza nihayet vereceğiz. 

Bugü:ık.ü etkikimde esas 
olan mevzu ilk bakımda gayet ta • 
bii görünmekte ve hatta bunun 
mevzuu bahıedilmeıine bile )ü • 

zum clmadığı fikrini vermektedir. 
Hakikaten bir oyunun esaaıru te§ -
'til eden kaideler bilinmeden onu 
flynamağa imkan olabilir mi?. 
Pek tabiidir ki hayrr !. Nasıl alfa • 
beyi öğrenmeden kita.b okunamaz
;a şüphe yok.tl!r ki her hangi bir o
yunun da nizam ve kavaidi.ıi bil
meden onu tatbik etme'ğe madde
ten imkan olamaz.. Şu halde ilk 
akla gelecek şey bedahet kabilin -
<len bir hakikat üzerinde durmak • 
ta ne fayda elde edileceği hissi • 
dir ..•• 
Mvzuumuz dikkatle ~özaen geçiri
lecek olursa göriiJecektir ki araya 
sıkııtırılmıt bir "iyice,, kelimesi 
vardır. İ§te okuyucularımızın bü
tün dikkatlerini bu kelimenin üze· 
rine çekmek isteriz.. Filhakika 
herkes • teyirciler,, oywıcu1aıı ida
reciler, münekkitler de dahi • fut-
bol kavaid ve nizamatmı hakkiyle 
bildiklerini zannebne'kte ve buna 
tamamile kani bulunmaktadırlar . 
Halbuki itte burada yanılıyorlar. 
Bunlardan ekserisinin bilgileri o
yunun baılıca 'kaidelerine inhisar 
etmekte ve bunun ilerisine vara • 
mamaktadır. Bunu bilfiil tecrü -
hemize istinaden ıöylüyonız . 

iki senedenberi yaptığımız hi. • 
1temlik bize gösterdi Jci oyuncu1a • 
.-ımızın kıımı azamı • milli takı • 

- ~.2:.Ja yer alabilecek kadar 
yükselmi§ olanlar da dahil - maat
teeuüf futboi kaidelerini iyice 
bilmiyorlar. 

Bu yüzden yanlıt tef ıir1ere ma-

ya gol olacağını ve hangilc.rindeıı , 
de olmıyacağını kestiremiyorlar. 

Ve gene ofsayt kaidesinin top 
ile nrl:.c..d c.,mın oynadığı andaa 
cari olduğunu ve top ayaktan çık· 
tıktan sonra muteber olmryacağı .. 
nı bilmiyorlar.Bu bilgi noksanları· 
nın tevlit edeceği akibederi bura .. 
da uzun uzadıya izah etmeğ~ lü • 
zum görmiyorum .. 

Bunun ne mühim neticeler vere
bileceği kendiliğinden ko1ay1dda 
anle.şılabiliyor. 

Bir misal alalım: Kornıe:T atıldı· 
ğını farzediniz, müdafi arkasında
ki mühaeimi ofsayt telakki ederek 
brrakrrsa o da topu kapınca gol 
yapar. Bu tavriyle müdafiin fut .. 
bol kaidelerini liyı'kiyle bilme • 
mesi sebebine takımı kurban gi • 
der. 

lıte bu itibarladır ki oyuncular 
futbol kavaidini ıudan ezberleme 
kabilinden değil, esaslı bir ıekilde 
iyice bilmek mecburiyetindeair • 
ler. 

Burada aynca mühim bir :ııokta• 
ya d:ı temaı etme'ği faydalı bulu • 
yorum. Oyun~u1ar diıipline ria • 
yetkir .olmahdırbr. Sporcu temie 
ruhlu dürüst insan demektir. $por
cu iyi ıa ıakhdır.. :Yıa'hril'11ıeyfe 

mez, kimseye fenalık etmez. Ga • 
Ubiyet ve mağlubiyeti de bir za • 
:viyeden görür ve \>ir teJakki eder. 
fut bolcu için esas kibar ve temi% 
bir oyun oynamakbr. 

l~te ,.z.zımtz burada bitti. Yeni 
yeti~~ genç v.e beve&kir ark.adat· 
foro. bir aiabey aıfatiyle bilaikle • 
rimi hu!asaten l\>ir kaç makalede 
iz:.\ba ça.l11tım •• Bundan on on bet 
sene evvel ben de onlar gibi bG 
me§in topun mecl~bu idim. Sene .. 
lerce ben de onun pqindeıı kot ... 
tum. Nihayet yıprandım -ve çekil • 
di:n .. Fakat o gene yuvarlanma • 
smda devam ediy:or ve ar~aaında11 
da gene bütün gen~liği eürükliyor. 

Gençliğimizi.n en dinç aene1eri • 
·~:\ı veriyorlar ki bu aa tabiatiyle ni ıva'kfettiğimiz bu :nanlcör oyun. 
kendilerinin aleyhine oluyor.. Bu tl~n bugün e1imizdc bir Mkilil< 
satır1an yazan acizleri birinci ıı • kal<lı. Eğer bu ukilijin •ercliji 
m! takımlarımız da bile öyle oyun- "'e;rilbe :ve bilgiye iıti.naden 7u • 
cufo.ra tesadüf etmİ§tir ki bunlar dıfLTC!Z ıu yazılardan bir kaç okr 
daha komerd<'n, taçtan ofsayt ol- yucumuza istifade temin edebildi 
madığını bilmiyorlar, hangi ser •

1 
isek ne mutlu bize ..... 

best vuruılardan doğrudaıı doğru· . SoiB KtırMaı 

Gefcn ıpo. ıaylamızda. (Sovyet Rusyada atletizm) den balt.etrrıif 
tik .• Buıün de, size )'f.Jkarılıi ıreıimle Sovyet Ruıycımn en hulı 

ve at uaın a&,, .. •afilc, luwluauM t.cırndlJ'Of"IS-
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Son aylar jçinde Be§İktq Jimnastik 
KJübü izalanndan bazmnm bugünkü 
idare tarzına itiraz ettikleri bu yüzden 
bazı aza~r.;ı klüpten ht::a ettikleri 
veya yapr" tecdidi kayıtta kliiptm 
~, bu azaların da, idare 
!eldinİ cJeiittinnek için bir çok rna· 
kanıılara miiracaat ettikleri malumdur. 
HükUmetin bu müracaate ae c::ıeYllP 

verdiği veya •enceii ıheldcmda resmen 
bir şey bildirilmiş değildir. 

için için denm .eden bu laareketler 
ilk evvel, bir hafta en-el Betild9f 
ldübü idare heyetinin bütüa cuete1-· 
le beraber bizim ele neıreliğimİz lıir 
tebliğiyle resmen meydana çdanıfb. 

Beıiktat klübü idare beyti bu teb. 
liğğinde; (klüple alakası olmıyan ba. 
zı kimseler klüp namına bir toplantı 

:yapacak1armıt ! 
Biz, tamamen kanunsuz olacak bu 

toplanbya, klüp izalanmn i§tirakiai 
menederiz) diyordu. 

HallMdti cün şöyle bir mektup al • 
dık 

Beşiktll§ Jimnastik Klübü. Kon • 
gre tertip heyetinden: 

3 Mayıs 35 Cuma rrünü saat 14 de 
Betikl!lft• akaretJerde Betiktaı Jim. 
nutik klübü binasında genel üyenin 
toplaJuiu ne dilekli iılerin ba,tan1ma. 
•• için fevkalade bir kongre yapılacak. 
br. 

Eıki Y•İ bütün üyel..-in nxızlriir 

günde liaanı veya hüviyet varakaları. 
su hamilen bu toplantıya gelmeleri 

bilclirilir. 
Görii§ülecek i§ler 

J - Müessisler nizamnamesinin 
medeni kanunun isteklerine uygun o. 
larak değittirilmesi. 

Altay kaptanlarından. OSJllAJ\', 
/~ miifettifüği11den mütekait 
kaymakam T.411SlN, Merkez Ban • 
kaı levazım Şefi$. BACAN~ BeU. 

di.ye heyeti /enniye memur~rınd~n_ 
E. KADR}, Atletizm lleyetı Reısı 
A. RIZA. Begkoz tah6il ve Uihakhk 
btıf Me. Necmi 

Betiktaı klübünün resmi kiğıtlan. 
na daktilo ile ve ( Betiklaf Jimnastik 
ldübü koqre tertiP heyeti) cliye yazıL 
1111! olan f;u mektubu Beıiktat klübü 
idare heyetinin gönderc!iğ ıa mektc;> 

takip etti. 
Bqi,ktaı limrıa$tik Klübü B~ktm· 

lıguulan· 
Kliip ~tma riayet etmedilde • 

.... dolayı ldüpten ihraç.-- ba. 
zı kiauelerin (BeıiktaJ Jimnastik klü. 
Mi kongre tertip heyeti) narniyle gaze. 
telere iJln verip Cuma günü için geç. 
mit HR •.., tıit ıbiilriimaüz hiYit'et 
varakuı ve lisanı hamillerini toplan • 
tıya çafırdığmı okuduk. 
.. m.--z a.-eketin mea'.&yeti 

mütetcbiılerine ait olduğu, kliibin 
badi lokalinde böyle bir toplanb11 
olmadığı bir yanlıtbia düımemeleri 

, için ldüp IDCDSUbu :üyelere tdılii olu. 

nur.,, .. 
B• k k' !1.: mektubu da sutun. 
ızyuanıuu . _ 

larmna pPr"Jrken, hüyiik bır tee .. ur 

du;rmaktayn:.. Be 
Eler alüadar re.mi ~-· • 

ıiktaım heyeti wrıwniyeıını topl:--
•ına k.ar ••.eli ile bunu retıa.ı .~ 
dinneli ve klüp idare heyeti böyle bır 
'9Wif Aefl'dmemeli idi. _ b. 

Yok resmi makamlardan henuz ır 

.,. ·- 7.U.. o zanaıa - bir ........ 
nt rüknü olmıyacak ilk mektup yazıl· . ... , .. 

ÇGııkii, ....... uyulıMdan ya~ıla .. 
cals ....._tler, Cwsıa günü Beıikı.t 
lcliibiiıade bazı hadiselerin çıkma•~ 
aelaep olabilir ki 'bu çok ıevdiğirnaz 
•İ~azhlar i~in hiç yakıtık alını • 
hcU lair it olacaktır. 

Bütün BetildaflıJara itidal tavsi,. 
etmek i.teriz. 

Son dakika 
y ukonki şatırlar Ji=ildilaen son,. 

ro Mıyfa bailanırken ilk mektubu 
yolhyaıtlardan fÖYle bir tebli .daha 
ald.ık.. • 

Bir.incisinin bi.r iJiüelt.IQ nuJı} )'~ 
tinU oUaiu ,,anlaıı "- übllgı u 
a)nen ya::.ıyorus: 

Be§ikta§ Ji,,,,,_,a Kliibü fcon • 
're ıer1ip heyetinden: 

Düzeltme 
Befiktat Jimnastik Kliil;inill bir 

tel»liii baılıiı altma.ıki Gmh•riyet 
suetesinin 2 Mayıs 931 W'İWİ .. yı • 
ıtmda sıkan klüp baıkanlıimaa ,.uru. 
.,okuduk. 

Klüp mensubu Üyeleri müktesep 
haklarını tanımadıklannı bildiren M 
tebliğin bir hükmü kanunisi olmadıiı • 
Dl aıağıdaki izahırnızla 4!w..lıtiriz: 

1 - Burüaia mevzuatı muniyeti
ne uynuya .. senit bir varllk içeri • 
sinde maeyyen " mahdut lııiir zü1111'9-
ye istinaden klübü idare etmek uti .. 
Ytıll :miie9ıiel• i....,;.;,,, laiiloniyetimıi 
taıırnıyan öz klüp menıuplan (biriaci 
futbol ta1mm 6)-eleri de clabil ohmls 
üzere) ,.- eli imzaill Wr UtWa • I~ • 
bakanlıfına müracaat etmıifler ft be • 
yeti umumiyenin tabii ve kanuni hak· 
t.n.m-taııe••wlP' -.. .. ;_. •• aı.;,. 
.... •«?" . .ti ......... 

2 - lçbekmkk smçl.iiiD ltu pk faı. 
bii ve kanuni 'haklamı tanıyan n ka • 
bul eden lbakUki mitaleunn "l'ili)'d 

va11taıiyle .mü.teGihıe biWirmif n 
heyeti urnumiyenin cemi7etia en yük.o 
sek mercii olduğunu, dilediii ..... 
kongre akılıılıerek nizamnameı.i.a ... 
ğiftir.elrilectikleriıü :re Be iilded ıeJa1. 
el ia.re heyeti iıef't+- fllPEhifOlk: • 
!erini n bu taleplerinin de kanuni w 
muhik olchafaa• teWij .....,... 

~ik .... ;riibek --- İİzeN 
..ıahiyettar .-kamala Jllıiiraeaat .._ 
rek ve müsaade alarak bir ıureti g._. 
ıteJıerde ~ ...W. laıeyeti • • 
mum.iye içtimamın 7apılacağı günü ... 
ki ve yeni bütün üyelere bildirmitdr• 
K-lilın.. ureftm' ............ 
•i• zümresiyle kanun Ye :njim inine • 
tinin dahi üstünde İf •ö~k iı~ 
ve buıün kanun aazanncla bir llfatı 
bulLnmıyan jcJare batlıimm rençlik 
komitesinin ko...,.e talep ed• daveti. 
ni tekzip eden teblitfnbı kry,uıetf k~ 
'"8Dİsİ o1madrjmr •e Mitüe Wi.P ıMVer 
- eleria kuMnun kendiMrioe Wuetti. 
~hakkı kull•nmek isere JJJip .bina • 
smda 3 Mayı• 936 Cwna günü ... t 14 
el~ sureti katiyyeC1J toplaDaC8fnaı J'aD• 

lıthia mahal h~ iıs8' eski 
:ıv• ,..u Witia Ü}' .. --- ....... 
ıv 'bildirir. Kongre Tertip Heyeti 

Umumi merkez 
Beşlktat kulDbOne 

5000 lira verdi 
Memnuniyetle duydufamna 

nazaran, Türkiye idman Cemiyet.. 
leri Umumi merkezi Betiktat 
stadyumuıum daha iyi bir tekle 
ıokulma11 için, BeJiktat klübünt 
beı bin liralık bir ;rardımda bu
lunmafa karar vermiıtir. 

Gtlnet kulftbDne bir 
skif verJldl 

idman Cemiyetleri UmumS 
merkezi tarafmdan G~ Spor 
klübüne au 9porlan federasyon. 
tarafmdan 7aıl yapılm11 olaa iki 
çifte bir Skif -Yerilmiftir. 

Fenerbahçe Olimpiy3kosla 
yarın karşılaşıyor · 

Olimpiiakos maçları Türk ve 
Yunfİn futbol kuvvetlerinin 

bir miyarı olabilir ••• 
Y1UlalÜltanm en ıkuvvetli takımla· 

nnclan Olimpiyakoı, bugün ikinci de -
fa lıtanbula geldi. Ve yarın ilk ma~nı 
Tiükiy•İn en kuvvetli talmnlanndan 
f'...-le yapacak. 

Meınlebtiain m .ileri ,.elen t.knn • 
a.n..1an ola Olimpiyako. Yunuüs • 
tanda pmpiyon)uğa kadar yüluelmiı· 
tir. O.ıüste kazandığı bir çok '4Jllpi • 
yonluklar gibi bu tene de ııunpiyon 
olmak ihtimali vardır. 

Bir tarafta Yunanietaam cliğer ta· 
nfta Türki,.enia en belli batlı takım· 
Jarw .-eyı:etJHk bize Türk ve Yunan 
lutbol kuvntlerinia bir miyanaı gfü 
.terebllecektir. 

Dört sene evnlki maçlarda çok gii 
zel oynamuma nfmen Olimpiyakoı 
memleketimizden mağlubiyetle ayrıi 
Jlllfb. 

B•bhm bu tefer ne ya,pKak7 Türk 
n Yunan futbolü, dört senede ne ,.. 
lcil aldı?. Bütün bunları, bin bu maç· 
Jar röıterecektir. 

Yannki Fener - Olimpiyakos ma
ÇllllDı rakibimizin kuvvetini bilmediği· 
mfz ~ nuıl bir aetice ile biteceğini 
bıllmila iazH•ınzl•,.,... da. iki tarafın 
ve genç hakem Şazi Tezcum idare -
&inde ırüı.el, ıSeri canlı ve samimi biı 
oyım OJ'JlfYacafı ve seyircilerin bir ba
pk Nat .heyecanlı, zevkli bir maç HY· 
redecelderi muhakbkbr. 

f:cet Muhiddin APAK 
tua ırn a:ıs ınnılliı•""'" ııwuı n aı ır 

Fenerbahçe ve 
L1bertas 

DUlçJ etrblında 
E. H. Savcı'ya 
Açık cevap 

lıtaııblilun haftalık mecınaalanndan 

Oümpiyalwa'nn en. ıyı oyuncularuı dan, müdafi (Kurantis) ve muhacim 
'( .Arıtrianopuloş) 

Wrinde E. H. Sanı imzalı bir yuı ı. ____ F __ ene_r...,b~......;:;;...enı_·_n_i_k-:i g.;;.ö_'.:_b_eb_e ... ğı_' _o~yunc __ m_u_(F_ik_re_ı_v_e_Y._6§<1T~.,.) ___ _ 
Çlldı. F__... - Libert.ı ~ etra • 

--~ .... yazıya çala blcsn 
,..,,,, nnaeje ça_l.ek•.t-

Benim 7UUDduı muhtelif ........ 
raflar almıı ve buna sözüm ona cevap
lar dümıiiı. Benden aldığı parçalan 
.,. illTe ederek beni mat ettiii ( t) sa • 
tıı4anaı .,..... ...,..,,,..: 

• • • 
"Demir parmülıklar, demir ara

lıklar, polia, polu, polis, kontrol me· 
ıu, koutn>J mmıunı, koııtrOJ memu
ru. koatrol memunı, mengnıe gibi 
turnikeler ,.e nihayet saha.. 
Nereye giriyoruz yahu? Stadyu • 
ma mı, yoksa İngiliz De,·Jet Banka • 
Allll bsa daif'e!ine n1i ?,, 

Ba Mtırları (ıbir anıJorcanan 
Aotıra Jelmintien) alınmıı :zan-
netmqiniz.. B.anlar, -a~ bir•"· 
atecinin bir maç günü .staJyrım 
,_,,,,,ntlaki intibalarulır. 

• • • 
"'Cebiade paran obruyan bir epo.r 

be.-esU.iniD maçı paranz ıerrl:fme • 
41İDe miJıj olmak için dı§ kapmmn 
Dlaüne kat kat parmaklıklar koyu • 
yonunuz. Hani .söz aramızda stad • 
ywJJ kapısını ôy]e bir tahkim ediyor· 
~z ki. değil i~eriye belC§ten bir 
adam, hatti İstQbulu zapteden f. 
kinci Mehmet hile ~emez." 

Fatihi bir analorcudan dalao 
becmlıliz, bir .atatlyıuna l.tanbal· 
tlt111 ilıJtt, muhkem gö•teren bu 
tqbi/Jai, cebinde Pcıra.ı olmıyon 
bir •por Jıue.Lüinin kız6UJ/Jıla 

uırl.ttiii ciiml.eler z.annetmeyiniz. 
Bsnlar Mdece gazete.inin, cebin
de patllM olmıyan okuma meraJı. 
"1""111' hedava dafıtrlma.rna ta
ltammlJJ .Janiyecelt bir mııNzrri. 
rin mükl46"'4ntlır. 

• • • 
Jtte .Savcı'nID aavurduiu aç· 

Büyük boks maçları 
Bu akşam yeni açılan ova 

salonunda yapıllyor 
Enrelce de yazclığnmz gibi Be,.oi'· f 

lan4'a Yıeaisarfada (O..a, İllllİyle ~ 

ıaçllmı ltir boks ..Jcw••cla, ealri Tir • 
kiye paapiyonlarmdu Kemal S..Umn 
orııanizatörJüiü altmcla büyük bolu 

müNbakal•n ,.apılac:akbr. 
Çok süze! olma11 için 'büyük bir 

pyretle süıı1dıinu duydufumaz bu 
mü..-aJann procrum ıöylec1ir: 

(Nazar ile Kiryako), (lhsaa iile Paa-
41eli), (Altert Lni ile Leva) .ekiz 
ravwat 2 dakikad•n. 

(Yatar ile lımail), (Mehmet ile G 
hat) 4 raV11Dt 2 ter ftkikaa.n. 

Ve a)'l'ICa 3 •rmtör ~ 
Giniin ıen ....... .,-,,b.._ • 
O~aDa.J'Otİ ile .Edvard ŞolMr)) ... 

ımda 10 nvut 2,... dalııikadm oyna
nacakbr. 
Biz bu mü.abakalann, mem]ehtimiz· 
C!e ölmüt bir vaziyette olan ho'kı spo
ru için yeni ltir canl•enw :yola açma• 
lllll utiv.or " organizat.ör:iin munf -
fak olmaamı diliyoruz. 

--~~~~--------~-----~~~~~--~~~~--------
malar. beraberim. Ve eski fikrimde ısrar 

Doğrusunu isterseniz ben ac; ediyonım. 

zimi her zaman itiraf edeDlerd&- içeriye biletsiz bir tek adam ka
nim. Bunun için beni lilüebkem çırmamak için bütün akla ıelecek 
bırakan 'Ve mat eden bu satırlar- ve gelmiyecek vaartalua bat vu . 
dan bir teY anlıyamadığımı iti· ran bir idare, oyuncularm ıahaya 
raftan çekinmem. Acaba bu adam l çikıp girmesi, rahatça soyumnuı, 
ne demek istiyor? ; ve duı yapmaaı için iyi ve muha . 

Bir üıtadın dediii gibi manaf fazah bir yer yapmazsa, ve halk 
tavıan, Alırlar dağ... Yakalayım araama karıımıt bir kaç lafkının 
diye habire Petinden koıuyorau- ecnebi bir takıma ıaldırmalanna 
nuz. Tam itte dediğiniz zaman mini olamazsa elbet o idare en 
mi.na birdenbire kayboluveriyor. hafif bir tabirle hasislik yapımı o
Haydi ondan sonra yeniden kova· lur. 
lamağa batlayın. Stadyum idareaiue çatarken 

Ben o yazımda stadyum idare· gençlik ve sporculuk namına ha • 
ıine çatnuıtun. Bu Bay Savcı'yıı reket ettiğime eminim. Bir memle
tanımıyorum. Herhalde atadyum , ket iti yapbjmıa inamyonım. 
aahiblerinden, yahut ıtad)'UDl ıa. Vanm Bay SaYcı Tak.sim stad. 
hibinin yardımcılarından biri ola. JUJDUDIUl ister sahibi, ister hiue • 
cak ki benim ıtadyom f dareainsı· dc.i'i, fatea..v dii ••liih~ Y-.ümd. 
çatmama i~erlemif. Bana çatabil· biri obwı. Ben halk ve hakla be • 
mek için debeleniyor. · raberim. 

Ben her zunua halk ve baJklaj Mur.at SERTOGLU 
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14 ~ ~fAYI~ - 1935 

d-öşeğinde 
Rokf eller sÖ1Jleni1Jor: 1 

ölüm ·~ vlerinizi · Sineklerin 
ve Böceklerin 
istilasına karşı 
mu haf aza ediniz 

''-Daha ancak 96 yaşındayım, 
hiçolmazsa 100 yaşına gelsem!,, 

-Dan! dan! dan! dan! ... 
-Çan! çan! çan! çan! .. 
Çanlar çalıyor .. Çanlar çalıyor .. 

Siyah sakallr, beyaz sakallı papaz
lar sevinçlerini sakallanndan aşı>· 
ğı akıtarak dualar okuyorlar. 

Çanlar çlıyor .. Çanlar çalzyor .. 
Bin işçinin sığınabileceği kocaman 
bir evin dördüncü kabnda simsi · 
yah elbiseli, asık suratlı yüz adam 
yere ça:kılmı,, yüz kara put gibi kı· 
mıldamadan duruyorlar. Sırtların · 

da yaldızla yazılmış dünyanın en 
meşhur cenaze şirketinin yaftaları 
var. 

Çanlar çalıyor .. Çanlar çalıyor . 

Kocaman bir odada, kocaman hi ı 
karyolada, sapsarı ve katkat der· 
4'Urath bir adam yatıyor: 

Bu adam Con Rokfellerdir. 
Con Rokf eller hasta, Con Rok -

feller ölüm döşeğinde, §eytan ara· 
Jarmdaki mukaveleyi bozuyor. Ö · 
liİln, dişlerini tıkırdatarak 96 ya-
Jındaki milyardere sırıtıyor. Roklellerin Lak"ewood'taki evinde 

Doktorlar, doktorlar, gene dok- §İmdiye kadar alınmamı§ bir pozu. 
torlar beyaz gömlekleriyle beyaz Kencliıi burada torunlann • 
karyolasının etrafında hiç .bir aes elan iki&iyle görülüyor. Bunlar pet
çıkarmadan baş döndürücü bir rol kralının kızının çocuklandır. 
sür'atle dönüyorlar. Biri Rokfel - ki parayı boks maçlarına verip de 
lerin alacağı ilacı harıkulade bir açlıktan ölen Amerikalıları iyi 
dikkatle mili mili gramına kadar tanıdığı için Rokfellerin ölümü • 
tartıyor .. Biri Rokfellerin içeceği nü bir boks maçına benzetiyorlar. 
çay kaşığı sütün hararetini görül - Ve diyorlar ki: 
memit bir dik~tle ölçüyor.. Biri Rokfeller ölümle dövü§en bir 
Rokfellerin bileğine raptedilmiş boksördür. Otuz senedenberi sü -
bir alete kulaklarını sokmuş, elin • rüp giden bu boks maçında ihtiyar 
de hassas bir kronometre durmak kurd üçüncü defadır tehlikeye dü
üzere olan, bozuk bir motör şüyor. 1Ik tehlikeyi hundan otuz 

gibi çabalaya çabalaya işliyen sene evvel atlattı. 
Rokfellerin kalbini dinliyor .. Biri.. Halk !kendisini linç etmek için 
biri.. biri .. , · evine ve yazıhanesine hücum et • 

Bütün bu beyazlıklar arasında mişti. Bu devrede Rokf eller so

yalnız br tek siyah şey var. Rok • luk benizli, ve veremli iıçileri pek 
fellerin yatağı yanındaki bir is • az bir para mukabilinde hayvan • 
kemleye gebermiş bir karga gibi Iardan better Çalıştırarak ilk mil -
boynu bükük olduğu halde çök - yonlarmı toplıyordu. 
müt bir papas.. Kocaları ve oğullarım çalışmak· 

Bu adam Nevyorkun en büyük tan ve gıdasızlıktan ölen kadınlar 
btoHk kilisesinin bat ra'hibi, ya • bir gün tırnaklariyle evinin beton 
ni lsa dininin Amerikadaki en bü- duvarlannı yıktılar; Rokfelleri 
yük mümessili rahib Leondur. parçalamak istediler. Milyoner 

Fakat Leon'un bundan daha bundan güç bela kurtuldu. Bun· 
büyük bir sıfatı var: dan sonra evini ve ya~ıhanesini 

Petrol kralı, milyarder Con zaptedilmez müthiş ibir kale hali-
Rdkfellerin dostudur. ne soktu. 

Evet, saygılı okuyucular, , Con Rokfeller hayatının ikinci teh • 
Rokfeller ölüm döıeğindedir. Bu • likesini bundan yirmi yıl e~vel at
nu köşkünün dört tarafım saran, lattı. O zaman şimdiye kadar gö -
ve her dakika telgrafhaneye koşa· rülmemiş, müthiş bir hastalığa tu
rak ölüm haberini bütün dünya • tulmuştu. Bütün vücuduna felc 
ya· yaymağa hazır olan yüzlerce gelmişti. Gözlerini açamıyor, ye· 
gazeteci de belli ediyor.. mek yeyemiyor, konutamıyordu • 

Bu 96 lık ihtiyarın senelerden • ihtiyar milyarder bu hastalıkla 
beri dilinden dütmiyen bir cümle görülmemiş bir şekilde mücadele 
vardır: etti. Ve ölümü bu ravundda da 

" - Ben yüz yaşımı gördükten yendi. 
sonra öleceğim. Bu tarih 9 Hazi • Nihayet bu gün son kozunu oy -
ran 1939 dur. O zamana ikadar ya· miyor. Yirmi seneden beri on yedi 
şayacağım.,, yaşında kızlardan sağılmış sütten 

"Vakit nakittir.,, prensibine, başka bir şey yemeyen, içmiyen 
laanın piç olmadığına inandığı Rokfeller, bu sefer pek kolay kur
kadar inanan Rokf eller belki bu tulacağa benzemiyor. 
cümleyi sarfetmek için 96 yıllık Ölüm kendisini nakavt edecek 
ömründe iki saatini harcamıştır. son yumruğu vurmak için fırsat 
Belki siz iki saatin çok ehemmi - bekliyor. Bugün değilse yarın, bu 
yeuiz bir zaman olduğuna kani - yumruğu mutlak vuracakt!r· 
nisiniz. Fakat Rokfellerin iki saati Rokfeller 96 yıllık ömründe 
tam iki saati, tam iki milyon lira hem çok şeyler yapmış, hem de hiç 
klymetindedir. bir şey yapmamıştır. Kendisi esa· 

Bir kO!u otomobilinin yerinden sen çok cahil bir adamdır. Babası 
kopup fırlayan tekerleği gibi sert bir köy bakkallıydı. Bunun için 
ve ba! döndürücü yazılar yazan mektep görmedi. Ve okuma yaz • 
Amerikan aazeteleri, ceplerinde· mayı mektep haricinde öjrendi • 

Yegane hususiyeti dine çok düt • 
kün, ve katolik olmasıdır. Bundan 
dolayı Amerikalılar kendisini sev
mezler. 

Rokfeller !kiliseyi sevdiği kadar 
kilise de Rokfelleri sever. Çünkü 
Rokfellerin şimdiye kadar kilise • 
ler için verdiği para 750 milyon 
dolardır. 

Ve kimbilir vasiyetnamesinde 
· kiliseler için daha kaç milyon do
larlık pay çıkacaktır. 

O, bu para ile gökte mükem · 
mel döşeli, vantilatöründen elek -
trikli tıraş makinesine kadar bü • 
tün asri vesaiti haiz mükemmel bir 
köşke sahip olduğuna eınindir. 

Papas Leon ona mütemadiyen sa -
tm aldığı köşkün hususiyetlerin· 
den ve taksimatından bahseder 
durur. 

Rokf eller ömründe yalnız üç ki-
tab okumuştur: 
1- İncil, 
2 -Her gün için aini öğütler, 
3 - Dr. Cowitin kilise hakkın-

da vaizler adlı kitabı. 
Rokfeller alkol kullanmazdı. 

Ve her zaman bunun aleyhinde 
bulunurdu. içki aleyhinde müca -
dele için 10 milyon dolar sarfet • 
mişti1'. 

Rokfeller hastalanınca bütün 
akrabalarını yanından uzakl&§tır· 
mıştır. Çünkü o, bunların önün-
de ölümle mücadele etmek istemi
yor. Koca köşte, doktorlar, pa· 
paz Leon , dostlarından general 
Emes, ve intihar eden C$ki şeker 
kralının dul kansı lra Vernerden 
başka kims yok. lra Yener güzel 

bir kadındır. Tatlı bir kadındır • 
Ve "Şen dul,, ismiyle anılır. Koca 
Rokf ellerin bir zamanlar kendisi
Ie evleneceği mevzuu bahsolmU§ • 
tu. 
Köşkün dördüncü iJCatında yüz 

put gibi duran yüz siyah elbiseli, 
yüz asık suratlı adama gelelim: 

Bunların sırtlarındaki yaldızlı 

yazılarla yazılmış dünyanın en 
m~hur cenaze şirketinin yaftaları 

F AYD A 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve ibütün haıaratı kökünden 

keser ve efyaların üzerine ve odaların havasına 

ve tahtalann, duvarların kenarlarına, aralarına bolca, 
FAYDA serpiniz, ve tahtakuru yu valannı FAYDA ile tahrip 
ediniz. Bütün yaz bu muzır ha ra 1 k vo rahat e 

ceksiniz. Bilhassa apartmıanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 

enaklarınızı telviı eden hamam böceklerini, apteahanelerde, 

hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtıUarı, kümes hayva

natmda, köpklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 

üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. 

Fazla Para vermeyiniz 
tesiri daha az olduğu ıırf ecnebi mah diye herkesten fazla 

para koparmak isteyenlerden sakınınız. FAYDA emsaline naza

ran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Taklitlerinden sakınınız 

Kutusu 30, büyük 50 kuruıtur. Bir kiloluk kutu 80 kuruttur. 

Hasan deposu: Ankara, lstanbul.. Beyoğlu," 

sahte değil.. Bunlar meşhuuurrr. \ ' 
lstanbul Belediyesi llllnları 

Cenaze şirketinin meşhuuurrr şar- ;;_----------·---~~~-~--......... ~-...... ~ 
kı söyleyicileridir. 1934 yılı muayene ve damga müddeti 31 Mayıs 1935 gunun· 

Bundan 25 yıl önce bu yüz a- de bitecektir. 31 Mayıs 1935 gününden sonra damgasız ölçü kul. 
dam gene burada duruyorlardı. lananlar cezalandrrılacağı gibi ellerindeki ölçüler de müsadere 

Birdenbire alt kattan bir papas edilecektir. Bu gibilerin 31 Mayıs 1935 gününe kadar Emiönü, 
gelmiş, siyah bir mendil sallamış - Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu ayar memurluklarına bat vurarak 
tı .. Bu eı~ada bu yüz adam dimdik damgasız ölçülerini muayene ve damgalattırmaları ehemmiyetle 
aşağı inmişler ve bir karyolada il"n olunur. "B,, (2316) 
can çekişen bir kadının başı ucun· 
deTeno~Bar~on,veBas ıederi- ~~~~~~~~~~~,·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

le ölüm ıarkılarmı okumuşlardı • BÜ y Ü k 
Bu kadın Rokfellerin karısı idi. 

Şarkı hernedense Rokfellere Tayyare p1·yangOSU 
pek tesir etmiş, o da ölürken ayni 
şarkıyı dinlemek istediğini söyle· 
mişti. Asık suratlı put gibi duran Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
kilise şarkıc~ları da acele bir tel . tmiştir. yeni tertib planını görünüz 
grafla çagrılmışlar, ve buraya e 
Rokfeller canını şeyta~a ~aptırır· 7. ci keşidesi 17-Mayıs-7935 tedir. 
ken baş ucunda şarkı ıle avazları · 

çıktığ~ ~ad.ar yırtın~ yırtın": bağı~- Büyük ikramiyesi • 25 000 Liradır 
mak ıçın tayyyare ıle gelmışlerdır. • • 

- Dan! dan! dan! dan! dan! 
- Çan! çan! çan çan! çan!.. Jn:ıııııııımmııı_.. nıınıııııııımııııuınıııımııııııııııııınıııııımmııııtıırıııı..: 

Şişli Etfal hastanesinde ı~---•••••••••ml! Çanlar çalıyor .. Çanlar çalıyor.. G"" ··ıah d kt r oz mu assısı o o 
Gökte pantalonsuz kuyruklu fral· _ . 
giymiş melekler, tapusu evvelce Rıfat Ahmed Go.zber~ 
çıl<arılmıs bir köşkün k.;ı.pusunu a- 1 C. Halk Fırkası sırasında kız ıı. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeai No. 60 
l ~ .;esi karşısında 32 numarada. Mua-

çıyçor alr.. Ç l l ıl yene saatleri saat 1:> ten 18 e kadarl Sah günleri meccanendir •. 
an ar çalıyor.. an ar ça ıyor. ;_ · ~ li••••••••••miıı' • ••• Murad SERTOGLU J .ıtıJ111nıınımııı""'"'-ııııunttımmını1ııımmıııııuııınımıı1111111ıımnııın~ 

Telefon: 22566 

1 



1 
dUkkln ve arsa tamamı ıuyuunun 

l•tanhal ikinci icra MetnrıTlıı- Betiktat Jcra daireainden: izale1ine mahkemece karar veril-
fumlan: • Borçtan dolayı ba~ ~~ah· meai üzerine açık arttmnaya ko-
İpotek cihetinden paraya çevril- mp paraya çnrilmeame -.arar ve • nulduiunclan 4 - 8 - 935 Salı 

ıneai takarrür eden ve yeminli eh· rihnit olan aan yaldnlı ayna mer- a«nü saat 15 ten 18 ya kadar Be
livukuf tarafmdan tamamına merden buz koymağa mahıua ~ yoflu aulh mahkemeleri bafyaz. 
(4500) dört bin bet JÜ& lira kıJ· iki mermer altı t~ etrafı demD' ganbiınca açık aıttırma ile satıla
IDet takdir olunan Beyollunda çemberli ~ imada su dama • caktır. 
Kurtul d eaki Punççu Hristo ye-( canan 3 adet hanrlı damacananm 2 _ Arttırma t;edeli kıymeti 
ni Ku:!ı~ caddetinde kiin eski delli.liye ve ihale pullan mütteri • muhammenenin yüzd~ 75 ıini bu· 
6 • 273 275 numaralarla mu • ıine ait o.lnMık üzere 12 • 5 • 935 ıur .. o sün ihale edilecektir. Yüz,J::.. ve' tahbnda dükkinı mtiJ- tarihine miiladif Pazar günü .. at de 75 ıini bulmadıiı takdirde en 
tenıil bulunan bir bap hanenin la. 10 dan 12 ye kadar .Akaarayda ıon arttıranm taalıhwidü baki kal
nıamı a ık arttırmaya vazedilmit Valde camii kartramda 2 numaralı mak üzere ikinci arttırma 15 inci 
olup _ ~ - 6 - 935 tarihine mü· dükkin önünde açık artt~ au • güne tesadüf eden 19 - 6 - 935 
aadif puarteei aünü 1&&t 14 den retiyle tabfaeaimdan talıp olan· Çarpmba günü saat 15 ten 16 ya 
18 ya kadar dairemizde açık art- larm hUır balaaacak memuruna kadar icra olunacak ve en çok art
tırma mretiyle aablacaktır. Arttır· müracalLtl*n 1IAD olunur. (4384) tıranm üstünde bırakılacaktır. Bu 
ma bedeli kıymeti muhamminenin ============ defadan bqka ilin yapılmıyacak· 
yüzde yetmit betini bulmadıjı ıarife dair olan iddialanm il'? !'-· tır. 
takdirde aon arttıranm taahhitdü riliiııdeıı itibaren yirmi gün ıçın- 3 -Tarihi ihaleye kadar mali
baki kalmak üzere aatıı on bet ıUn de enakı müıbiteleriyle birlikte ye veıiıi, vakıf icareıi, belediye 
müddetle uzatılarak 18-8-935 dairemize bildirmeleri lizımdır. rüsumu ve deUiliye müıteriye ait
tarihine tesadüf eden salı günü ••· Abi halde hakları tapu ıicilleriyle · 

Her keıldede mttşterllerlne bUyUk ikra
miyeler vermekle bayiler arasında 

rekoru kıran: Emln6nil k6şede No. 57 
TEKKOLLU Dalmab6ylekazandırı 

CEMAL 
Piyango Gişesi 

Yeni plAn pek zengindir. Eskt 
pl&nlarla karşılaştınnız. Son 
günlerde biletsiz kalmamanız i
çin acele ediniz. 

Tekkollu Cemal 
Gişesi 

Müşteri.sinin biletini aon dıt 

kikaya kadar saklar. 

Tekkollu Cemal 
Gişesi 

Büyük ikramiye çıkan müşte
risi te,hir arzu etmezse dalma 
gizli tutar. 

Tekkollu Cemal 
Gişesi 

Sahibi savaşta bir kolunu bı

rakmıt tek ko1ile çalışan bir 
ma161 zahittir. Daima tercih et
meniz sizler için büyük bir zevk
tir. 

DiKKAT: Hiçbir yerde şubesi yoktur. 
Tek kollu Cemali gUrflnflz; biletinizi alınız 
aşra siparişleri derhal gönderilir. Tel. 2409 

Tekkollu Cemal Glte•I aahlbl Cemal GUven 
tn-. 

at 14 den 16 ya kadar dairemiz. sabit olmıyanlar tabf bedelinin 4 _ Arttıraıaya ittirak edecelc· bir hak iddia edenler tarihi ilin· ~-----------19!.. 
de yapılacak olan açık arttO"ma- paylqmasına giremezler. Müte- for kıymeti muhammenenin yüzde dan itibaren 20 gün zarfında evra. Kroş Gazozu 
ımda dahi arttırma bedeli muham- rakim vergi, Vakıf icaresi tanzifi- 1 buçuju ni•betinde teminat akçe- kı müsbiteleriyle birlikte sabı me-
men kıymetinin yüzde yebnit beti- ye ve tenviriyeden mütevellit be- ıi veya milli bir bankanın teminat muruna müracaat etmelidirler. Sıhhi temiz Ye en iyisidir. 
ni bulmadıtı surette sabf 2280 No. tediye ruıum~ borçluya aittir. ektubunu ıetirmesi prttır. Akıi takdirde haklan tapu ıicilli Her yerde arayınız. Parmak-
lu kanun ahkimına tevfikan geri Daha fazla maltlmat almak İatİ· m 5 _ Arttırma bedeli tarihi iha· ile ıabit olmıyanlar sabt bedelinin kapu, Yeniyol No 11 
bırakılacaktır. Arttırmaya iıtirak yenlerin 9 _ 5 _ 935 tarihinden leden bet gün zarfmda mahkeme paylqmaımdan hariç kalırlar. Telefon: 43304 
etmek iatiyetılerin mezkOr gayri itibaren dairemizde açık bulundu· kasasına tevdi edilmek llzımdır. 7- Şartname 1-5 - 935li·;;;;;;.Iİİiiiiil.liliiii.; 
menkulün kıymeti mubamminesi- rulacak artbrma prtnameeiyle Abi takdirde farkı fiyat ve zarar günlemecinde mahkeme divanha- DOKTOR 
nin yüzde yedi buçuiu aiabetinde 934/4295 No. lu doayumcla meY· ve ziyan ve faiz ve masarifi saire nesinde berkesin görebilec:efi bir Kemal Özsan 
pey akpai Yeya uhual bir henJra. cut Ye mahalli mezkGnm evsaf ve bilihüldlm kendilerinden tahıil yere uılmııtır. Dosyayı görerek Vrolog -01Jı1ratör 
nm teminat mektubunu vermeleri mesaha vesairesini havi vaziyet edilir. fazla izahat isteyenlerin 935'- 9 Bevliye MUtehassısı 
lazımdır. Hakları tapu ıicilleriy- lh M hk K ak E'·- ı · v 

l ._bit olmıyan ipotekli ttl11ıcMh· nl lr..- müracaatl ut111U1da. Her ,;;,. ölledm wonta 
ve takdiri kıymet raporunu görüp 6 _ ipotek sahibi olanlarla No.: siyle Beyoğlu Su . a eme-) r ·öy - ~e sıyor magazaaı 

larla, irtifak hakkı -.hiplerlnin bu anıa~Glreceaderi Ula ohmar. ma1r1aıntapa ctcmiyle abitolml)'&n len BatJ"SZP ı .... a an ! . ün 8 • e kadar.. Tel: 11136 
(208) ipotekli alacaklılar •e herhansi ilin olunur. (11075) haklannı ve huıuıiyle faiz ve ma-

78 RAGASTANIN <>OLU· 

oilunu çabucak unuttuğu anlaşıldı. 
Şüphesiz bir Fransız Senyöründen 
kazandıfl bu çocaia bütün hayatını 
bairtlamıştı.,. Çünkü çocukta çinıe~9: 
ye benzer bir hal bulunmadıiı ııbı 
Jfpsi de o demde bir hulaDI çileden 
çıkarabilecek kadar giseldl. 

Dalma uz mepetlerinl ,atmak için 
dolaprak sile görflnmi1tn çiıiıene 
ile, of lunan urlmUQldan artık tmelll 
balan çtnrene k&l18lllDl .Manfred ve 
Lantene isminde mulleri meçhul iki 
çocuklan nrclı. Ve aradan bir kaç 
HD• geçer pçıan eıratıamulald her 
teY deii§ti. Hqarat Yataimcla otu
ranlar akıp pdea bir Al slbl mtitema· 
diyen deii§iyorlardı. Artık Jlpeinln 
bu evde ne umaaclaa beri otardafa 
ve bu çoc:ukJarm da ldıa oldulu tama· 
... en uautulm111ta. 

Kiltflk Lantene her pyl çabucak 
unutmuştu. 

Yaftf JaYBf Ullllllnl ~ 
nzıeçtL 

Kendislll• arbclqbk eden Man· 
fredle oynamala a1ıftı- Hqarat Ya· 
tatrnm sobklarmcla kopaala bafla-

tb. 
Sonra ı~mitl unuttu. On yapaa 

. dofru, daim• pnrenelerin yanında 
dl..._1 kenclJslne haber verdJk-

yaşama a••• mı tı 
1 Jerf zaman tantene pek f8f ' • 

Bir ıUn sevki tabii ile çfnsene ka-

nsına anne! dedi. 
.,.i ·nın· sevinci çok fazla 

O gün" psı 
olmqtu. nk vennedL 

Bununla beraber re -ıbt ..arilnti· 
•- 11· ,ever a• •v 

Jlpsl Lan ... ne • vildiğiai ıöa-
yordu. Çocuğa zahiren. se. yaradac:ak 
terecek ve onda bu ~t uçak du
lleı: feyi yapıyordu. F.- un alnına 
Mlan bir kere 0)81111 çocui Ve bu çe>
.. ranaklanna dokunmadL .. ".,;tnüa 
eak bütün ömrünce anne ipue7ö--
ne oldutuu &DlaDl•daD bU1Ü ' 

Manfredle Lutene aruuada iH 
pek bUyük bir sewgi vardı. 

Her ikisi de ayni yqta, ayni huyda 
,.e ayni kafada idiler. 

Silah ve idman talimlerinden maa· 
da bUyük bir cehalet içinde bUyUdtl
ler. 

On be§ yaşlarına gelnıiflerdL Yapıl· 
ıiıuı gtlf, atır talimlerle vtieatlamun 
demir gibi Aflam ve kunetll olarak 
inldp.f etmesi, gözlerinde cesaret ate
tfnin parlaması Haşarat yatafr dell· 
kanblan arasında bu iki gence kartı 
bUrmet da1ıulan uyanclırmıftı • 

Bir ıfln kendisini bekU7en ~an
fredle birleşmek için evden pkmala 
hazırlanan Lanteneyl Jips( Au yam· 
na çaflrdı. ve evvelden hazırlamıt ol· 
duta bir .aztt dofnulan dofraya 861· 
Jedf: 

-Çallflllafa bqlamak samanın geL 

dL 
Çabpnak! 
Luteneye Dk defa olarak b6yle bir 

911 .a1ıeatyordu. ., Anne,. dedftl ka· 
dma ha:rretle baktı: 

- Çabflllak mı? .. Neye çalıımak? .. 
Ne ,._payım? .. 

- Aral .. Herkes ne· yapıyor? 
- Sazdan sepet mi örmefe başlıya· 

yım?-
Jipsi onun elini tuttu: 

_ Bizimkilerin en usta olanları sa· 
na kılı~ ve hançer kullanmasını öi· 
rettiler. Fakat sen bundan istifade e
demiyorsan? Beline büyük bir kılıç 

takmak, pzel kılıç talimi bilmek ne 
işe yarar .. 

Genç çocuk, Jipsiyi memnun ede
medljinden doğan hakiki bir istirap
Ja: 

- Ne yapmalı? diye mırıldandı. 
- Dinle, biz burada Arıo Krallığı 

için41eyjz. Senin ribi hakiki bir yiilt 
için yapılacak )'&lnm bir if ~r. Sen 
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Kral Birinci Fran ... uanın Pari.te luur müennde bulunan bir rami .• 

- L11vr arayım zaptederek Kralın 
hlldınlyetini sıfıra indirmekliğinin 
benim sayemde olacai'ını unutma! 

Lantene titredi. 
Jipsf: 

- Acaba polis müdürüne rutbya, 
cak mısın?. Sözlerini Ube etti. 

- Belki! 
- O da benim sayemde olacak! 

Fw-ma: 10 
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Lanteae uaklqtı. Kocakarı oau 
btr saniye kadar gözleriyle takip etti. 
Bakışlarında büyük bir sevinç parlı
:tordu. 

• • • 
Bu vak'ayı anlatmamıza sebep bu 

meuk1ı ve tuhaf toplantıyı göster
mek ve: 

Seraeriler tarafından Luvr•un up
tr, 

Lan tene tarafından poliıi miidUrü
nün yaralanması, 

Gibi iki mtihlm vak'anın Jipıd Ana 
tarafından hazırlandıjını meydana 
koymaktır. 

-zo-
ı'JIANFRED N LANTENE 

Manfred ve Lantene ismiyle tanıdL 
tımız iki dellkaalıam s~işiae dair 
blrar. maltmat vermek zamanı geldJ. 

Bundan bir ~ok sene enel bir ıün 
Parise bir baba, bir ana, yirmi yqın· 
d.a kadar iri yan bir delikanlı, n bir 
de küçük çocuktan miirekkep bir çln· 
sene ailesi gelmt,U. 

Bunlar ltalyadan geliyorlardı. 
Bu aile doiru yolu bırakarak Ban· 

ld izlerini kaybetmek istiyormuş gi· 
bl dallardan, tepelerden qmış ve 
l'rama11 iki senede geçmiştL 

Ba paaeneler Pariae gelince dot· 
raca ljaprat Yatalma kapalı atmış. 
Jardf. ]imada fakir girüniiflil bir eve 
yerleJtiler. Buaala beraber komşu
laiı Qfllann çok zengin olduldanm 
IÖylerlerdL Çingene kar1&1nıa bir~ 
defalar Papa Altıncı Aleksaadr Bor· 
jiyanıa nıUmlerial tapyan düa al
tmlarnu bozdardatu slrtildU. 

8'a aile hiç ftklt ka7betmeden ça
t : • !Jqlaclr. 

Baba, büyük bir ustalıkla UrdüiO 
•an zarif Mhe&leri satmak l~n 

.... ..... •'Jll7.0Na. - -

Ana fala bakıyordu. 
()ful ise klrh ve kibar bir B&n•at 

olan gece hırsızlığı yapıyordu. En 
kilçilk çocuksa Jipsi denilen çingene 
kansıyle birlikte evde kalıyordu. 

Bu çocuğun ismi: Manfreddi. Ken· 
dislnln bu aile neslinden olmadığl a
pqikirdı. Yüzü nazik, t~i beyazdı. 

Yalnız günqte dolqtıtı için biraz 
yanmıştı. 

Şen yüzünde, tatlı ve ate§U göz. 
lerinde, emir verir gibi konafll§unda 
öyle bir sıcaklık ve cazibe vardı ki 
az zamanda kendisini herkese sel·dir
mltti. 

Bu çocutun kim oldaiu soruldu· 
fa zaman Jlpd hiç bir şey söylemeden 
susuyordu. Bazan da beslemete ikfi· 
dan olmıyan bir ltalyan ailesinin 
kendilerine sattığnu söylerdi. 

Bir gün Fransa Kralraın sarayına 
DilfJM dö Ferrare isminde gtizel ,.e 
kibar bir kadın geldi. Kendisinin Pa· 
pa Aleksandr Borjiyanın kızı Lfakres 
olduğu atadan atıza geziyordu. 

Düşes Pariste sekiz dn kaldıktan 
sonra ltalyaya döndü. Bu aırada Jip
sinin onunla görüşmele gittifini gör· 
diller. Aralarında uzan &firen bir ko
nuşma geçti. Bununla beraber bu vaka 
o zaman kapamp gitmişti. 

Kiiçiik Manfrede gelince o da Ha· 
prat Yataj'ında serseriler tarafından 
se1'ilip takdJr edilerek, fahişeler tara· 
tından öpiiltip okşanarak, gittikçe SÜ· 
ullefip kuvvetlenerek btiyfiyorda. 

Ukin bir giin bir hldise bu çingene 
ailmnin sakin yapyışını alttist etti. 

Jlpdnia otlu tnkit edildi 
Çiapne karaa bu çoeuta aon dere

ce seviyordu. Of lana bir saniyelik 
kederden muhafaza etmek için canım 
seve seve verirdi 

K«ara kup b1J.:1k bir .,... 

Polis hafiyesi x : 9 Şikqoya 
siderek yeni bir ite atılıyor. Bu H 

fer Kara Maake adında bir haydut 
la çarpıtmaktadır. Haydutlar ken 
diıini bir tuzağa dütürüyorlar. Ve 
tayyare ile seyahat eden Marlo İl 

e engin bir adamı 
ruyor ar .• 
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elmadılı gibi ktlçük Manf rede da kar
şı sofak davramyorda. 

Fakat kendi oğluna adeta tapıyor· 
du. 

1 
Çingene çocutunun niçin tevkif e

dildiği belli değildL Belki bir sokak 
köşesinde geç kalan bir adamı soyar

'en yakalanmıştı. 

Jipsinin uğradığı acının büyüklü-
Cünü anlatmak imkansızdsr. Bunu 
ancak yaV1'118unu kaybeden bir ana 
bilir. Geee gündüz hapishanenin etra-
fında dolaştı. Gardiyanlara yalvardı. 
Çocuğunu kendisine teslim ettikleri 
takdirde hazineler vadetti. Bir gün 
pofü; müdürünün yanına yaklqmağa 
muvaffak olarak bir Umlde kapıldı. 

Buadam eter isterse oğlunu affede· 
bilirdi. 

Polis müdürü, ayaklarına kapana
rak hıçkınklarla ağhyan bu talihsiz 
aaanrn ricasını dikkatle dinledL Bir 
taş parçasını merhamete getirebile
cek kadar yalvardı. Sözlerini bitirdiği 
zaman polis müdürü hiç cevap verme
den arkasını dönüp gitti. 

Genç çingene ertesi günü asıldı. 
Jipsi Ana, sonuna kadar siyaset 

meydanında kaldı. 

Bayılmadı, 

Ağlamadı bile .. 
Yalnız oğlunun öJUsünü kendisine 

vermelerini yalvardı. Fakat bu gibi 
cezalara ağrıyanlar için hususi bir 
mezarlık vardı. Evvelce de Monfokon 
darağacına asrlanlann nereye atr1dık· 
Jannı girınü,tük. 

O vakit Jiptıi kadın oğlunun cese
dini kucaklamak için mlisaade istedi. 

Polis mtidiirünün emri üzerine bi
raz seı1ee kofuldu. 

Zavallı Jlpsi oradan çekildi. 
Sonra hertilnkü işlerine devama 

ı.11-. Andan Mr •lcldet aePaee 

herkes onun bu mtlthlf ftk'ayı a& 
tuğunu sandı. 

Asılarak idam olunmak bu yerde 
alelade bir şeyclL Onan için Jipeinln 
son derece sevdiil çoeujunun asıldı· 
ğını unutmQŞ görünmesine ppnak 
kimsenin aklına gelmedi. 

Arada• bir sene kadar s~L 
Bir sabah senç Manfredbı yaaıncla 

bir arkadaş görtindtt. Bu dört yqla· 
nnda kadar bir çocuk olup Jipsinin 
evinde ağlıyordu. 

Bu çocuk nerden çıkmJ§tT. 
Haşarat Yatatı kavaslan tarafm· 

dan sorguya çekilen çingene kadın 

çocuğun kendisine verilmit olduğuna 
söyledi. 

- Kimin ·tarafından? .. 
İnsanlar tarafından .. 

- Hangi inB&nlar .. isimleri nedir? 
Jipsi gelip güzel: 

- Lan tene I dedi. 
Bu, evvelce geçmiş oldafa tiir köy 

ismi olup birdenbire aklına gelmişti. 
Kendisine daha fazla bir şey sorul

madı. Çingene kansı bu çocuğu gl• 
mu~. çalmamış... Kime ne?. Hatta onun 
Jipsinin evinde bulunup bulunmadılı 
bile kimsenin umurunda deflldt 

Güzel gözlü, kıvırcık B&Çlr sevimli 
yüzlü olan bu çocuğun ismi de, Jipsi· 
nin lialettayin olarak söylediii: 

- Lantene! kelimesinden ibaret 
kaldı. 

Çocuk ilk günler annesini çağıra· 

rak çok ağladı. Jlpsi bu zavallı yavru
cağı avundurmak için çok uğraştT. 

Ciddi ve hakiki anne sevgisi gös
terdi. 

Onun bu çocuia kucağına aldıinu. 
bağrına basbjını, derin bir merhamet 
parlayan gözleriyle hnktıtmı gören
ler çingene kansını küçük Lantenenin 
öz annesi olduğuna sanırlardı. 

O andan •ara DiP •ı.ut ... 


