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Yeni Lavaı kabine- •• k t I 
Sinin kat'i, Baldvin Tur ayyare e-
lcab!'!:.~~n.ii'!t~C:.~'iye rine para veren 

Bulgar 
Tayyareleri -

mize 20 lira ve· 
ren, bu parayı 
her yıl taahhüt 

eden ve: "lstan
bulda YA§IYO. 

rum, yaşıyaca -
ğım ve burada 
para kazandı . 
ğım için bu 
şehrin hava hü
cumlarına uğ -
ramamasını is . 

tiyorum !,, diyen Bulgar Vapur 
Bugün istifa eden Mak Donald acentesi Baklaciyefin resmini der· 

( Yazısı 2 ncide) cediyoruz. 

4ırnan mektebi
nin idman 
bayramı 

~lınan mektebinin senelik id -
~an bııyramı Taksim 
allılınrştır. Bayram talebelerin 

~eçit resmi ile başlamış, mektep 
~ llallinılerinden biri almanca, di 

~~r biri de türkçe olarak birer söy 

;
11 •Öylenıişlerdir. Bundan sonra . 
llcı.- h k J • R · ı . are et erı yapmıştır. esım 
ıerıttı • 
tıeri ıı bayramın İntıbalarmı göş L;.· "•·..::··· :;.::;;.~aı.=:.;;..._.~iiiıii;;.;~---

7 Haziran 1935 - CUMA 

Serseriler 
yatağı 

Yakında forma forma vermeye 
baılayacağımız (Ragastanın oğ • 
lu) nun sonudur. 

Sene: 4 • Sayı: 122.'5 

Kiımarbaz bir koca, karısını 
öldürdü, kaynanasını yaraladı 

Yukarda: Zavallı Ya udi Yuulı- -"---"""""--..·-~---"'-"---~-.;=.......,~-.... .......... ___.-'--_ 

m Kurinin göğıündeki kur§Un ya- hayat 
rcuı ... Cinayetin işlendiği evdir •. 

Yükıekkaldırımda toplanan ka- 2 9 v o ~ «cdl c§.\ 
labalıktan bir grup... ~ 

A§ağıda: : 
Öldürülen Kurinin son reıim· 

lerinden biri. 
Y azııı 2 inci ıayılada 

Yağmursuzluk 
ekinlerimize 
dokunuyor 

Bugün Haziranın 7 si olduğu 

halde çilekler hala kumJanmadı, 
ve kirazlar da kurtlanmad1. Bun-
dan dolayı herkesni memnun ol -
ması pek tabiidir. 

Fakat çileklerin kumlanmaması 
ve kirazların da kurtlanmaması 

Ancak l}arım saat 
Ul}uyan adam ••• 

Acıklı macerasını 
anlatıyor: 

.,Bir gün annemıe 
kavga ederek bu · 
hale geldim. ipno
tizma ile tedavi 
edilmek istedim; 
bir sefer kendimi 

[ Viyanada kaybe 
dip ıstanbulda bul
dum. Meğer altı 
yıldır geceli, gün
düzlü dolaşıyor
muşum.,, 

(Yazısı 3 üncü sayılanın 1 inci 
sütununda) Zavallı Muiz Bahar 

, ...................................................... .. 
1 Daimi 

~ l (Devamı 2 incide) 

Dünyanın en 
uzun nehri taşdı 

5000 kişi yurdsuz 
kaldı 

kuponlarımızı 
tophyanlar 

--~---~---------------~~---~~---~~~~---~~~~~------~------~~--

~ a Hazirandadır. Hazırlanınız. 
~llıııııııllllffllllllıııııl•ı11111ımllfll!IW'-ı1111ııuııııııııı1111ıın1111ııııııııı11111111ııııııııı11111111ııııııııııı11111...-...--ıııııııııııııR11ııııuıııııııııwıııuıııııııtH~ 

"Kansaa City. 7 (A.A.) - Mi
sisipi nehri ayaklarının taşmasın
dan dolayı 5000 kişi barınaksız 

kalmıştır. Sular, köylerle yolları 
harap etmiş, Kansas, Nebraska, 

Misuri, Oklahoma, T eksas ve Ar 
kansasdaki 300,000 kilometre mu-

rabbaı münbit toprakları kapla · 
mıştır. 

Daimi okuyucu kuponldrmı 
toplayan okuyucularımız en 
çok 15 Haziran cumartesi f;ii • 
nüne kadar kuponlarını daimi 
kartla değiştirmelidir. Bu za· 
man içinde değiıtirmemiş bulu
nanlar gezintimize parasız işti • 
rak haklarını kaybetmiş olacak
lardır. . ......................................................... . 



2 7 HAlıJ :tAN - H:35 

Türk tayyarelerinden 

!garlar ni~in 
aş ediyor? 

Vasıf Çınarın 
cenazesi 

Buglln bir Sovyet 
harp gemlslle 

Istanbula getlrlldl 

Yeni Ingiliz ve 
Fransız kabine ~eı·i 

Londra, 7 (A.A.) - B. Makdonald 
kabinesinin istifasını bugün saat 15· 
te verecektir. Pek muhtemel olan ye
ni hükumet listesinde ismi geçenler 

bırakabilmek için işi 

Baldvine terketrnittir. 

büsbütün 

Biz ancak sulhun yardımcısıyız! Fransız kabinesi· 
Hava tehlike ine kar§ı harekete vadır. Halbuki bizim mrlli müda -

geçmemiz Bulgar dostlarmıızJ her faa bütçemiz 30 milyon levadır. 
nedense telaşa düşürmüştür. Bundan başka uçak piyangosu her 

Bunlardan Utro gazetesi diyor sene 75 milyon leva temin etmek-

Moıkovada ölen elçimiz Vasıf arasında şunlar vardır: 
Çınarın cenazesi bugün öğle üzeri Başbakan: B. Baldlin, Kabine İ· 
limanımıza gelen bir Sovyet gemi- kinci b~şkanhğı: B. Makdonald, Lord 
sile ıehrimize getirilmittir. Chnn.celier, Lord__ lllırtils~an, }'inans 

nin listesi 
Paris, 7 <A.A.) - B. Laval, kabl· 

nesini Cumhur başkanına tanıtntır 
tır. Kabine aşağıdaki gibi kurulJ1JU~· 
tur: ki: tedir. G · kı kul • .. ·· d k (mahye) bakanlrgı: B. ~eville Cham-

emı z esı .onu~ en geçer en her lain, Içbakanlığı: Sir Con Say-
"Son zamanlarda Türkiye hava Şimdide her tehir orduya bir top atarak §ehrı selamlaınıt, Hay· men, Dış Bakanlığı: Sir Samuel Hoarc. 

darpa!a önlerinde demirlemiştir. Sömürgeler (Ticaret) bakanlığı: 

Ba bakan ve Dııa Bakanı: B. ıa,-alı 
Devlet Bakanı: B. Herrlot, Der Jet 
.Bakanı: B. l\Iarin, Devlet Bakanı: 

kuvetlerini takviye etmeğe batla - uçak hediye ediyor. Görülüyor ki 
dı. Bu meyanda yeniden 500 harb Türkiye Balkan yarım adasında 

uçağı yapılma.ama karar verilmi~ • hava kuvvetlerinde her devlete 
tir. tefevvuk etmek istiyor. Bu gidi,le 

Bir heyet saat yarımda kalkan l\falceolm Makdonald, 
bir vapurla gemiye gitmi!tİr. B. Eden, kabinenin toplantılarına 

Cenaze Haydarpaşaya çıkarıl • girmek hakkı ile eski mevkiinde kaJ. 

B. Flandln, 'l'Uzc (Adliye) Bakanı: 
B. Berard, lç Bakanı: B. Paganorıı 
SU (Harbiye) Bakanı: B. Fabry, De
niz Bakanı: B. Pietrl, Hava Bakanı: 1935. 1936 Türk bütçesinin mil- Türkiyenin yakında en modern 

1i müdafaa yekUnu 306 milycn le- 800 uçağı olacaktır.,, 
mıf, trene konmuıtur. maktadır. 

Mak Donaldın, altı yıldanberi B. Denaln, Tecim Bakanı B.Bonnet, 
Finans Bakanı: B. Regnler, KUıtür 
Bakanı: B. Marcombes, BaymdırJı1' 
Bakanı: B. Eynde, Sömürgeler JJıı.· 
kanı: B. Rollln, Deniz Teciml Baka· 
m: B. Mario Rou t, lş Bakanı: »· 
FrOSMrd, TekaUd Bakanı: B. :MoU· 
poll, Tarım (Ziraat) Bakanı: n.cst· 
hala, Saflık Bakanı: B.Laf ont, pos· 
ta Telgraf Telef on Bakanı: n. Maıt· 

k ka dırımda =-....................................................... = 

• • IHitler'in ingiliz~ 
ır cınayet oldu lkrahna telgrafıi 

devam edegelen bat bakanlığı bit· 
mit oluyor. Bu altı vıl içinde Mak 
Donald lngilterenin ihracatını ço
ğaltabilmif, bütçe açıklarını ka . 
patmanın yolunu bulmuı, ıon ıe· 
nede otuz milyon lngiliz lirası art
tırabildiğinden kazanç ve buna 

A 

cı 

Bu ıabah yedide Yüksekkal<h • 
rımda iki kişinin ölümü ve bir ka • 
dının ya:ralanmasiyle neticelenen 
bir cinayet olmuştur. 

Ölen ve öldüren musevidir. Ci • 
nayet duyulunca bir çok musevi 
kadın ve erkekleri vak'a yerine ge· 
lerek biribirlerinden haber almıı· 
lardır. Cinayet etraf mda bir arka· 
dli§nnızın yaptığı tahkikatı derce
diyoruz: 

YUksekkaldırımda Totonya ldü· 
bünün yanındaki ba1kon ç'ıkmazın 
da 6 numaralı evde Mordohay ile 
karısı Simha, kızı Kurin oğlu n~ -
vid oturmaktadır. - Bir sene evvel 
Çanakkaleden gelmişlerdir. 20 
yaşında bulunan Kurin bet ay ev • 
y.e] Şişhanede Şehsüvar sokağın -
,n ki\hveci,Nesi.min oğlu 20 yaşın
: a Yuda öteki ismi Leon ile ni • 
~ .nl anmış, kısa bir müddet sonra 
da medeni kanuna göre nikahlan
mışlardır. Nikahı müteakip Ku
rin ııene'lerce çalışarak biriktirdiği 
350 lirayı kocasına iş yapmak üze
re vermiştir. 

Yuda paranın büyük bir ~ısmı
nı babasiyle birlikte kumarda ye • 
miş, bir kısmı ile bir kahve açmış, 

zarar edince kapatmıştır. 
Nikah olduktan sonra Kurinle 

babası Yudanm kumarbaz oldu • 
ğunu anlamışlana da parayı geri 
alamamışlardır. Yuda itsiz güç
süz dolafmakta, babasından aldı -
ğı bir kaç kuruşla kumar oyna -
maktadır. 

Yudanın bu hali üzerine Kurin 
kocasiyle birleşmekten vaz geç -

miJ, bir yere hizmetçi gir.mittir. 
Yuda karısını her gün gördüğü za· 
man sıkı§tırmakta ve aldığı para • 
larla gene kumar oynamakta.dır • 
Kısa bir zaman sonra bu yüzden 
aralarında sık, sık kavgalar olma -
ğa başlamI§hr. 

Yuda bir yandan iısizliğin1 bir 
>;andan babasının karısiyle bir -
leşmesine mani olması yüzünden 
büsbütün kendisini kumara ver -
miştir. Bir hafta evvel Kurin ça • 
lıştığı yerden evine gelirken Yuda 
önünü kesmiş: 

- Elli kuru, ver, lazım oldu !. 
Yarım saat sonra bekle, gelece -
ğim ! demiş, parayı alınca savuşup 
gitmiştir. 

Bir kaç saat sonra gene karı ko
ca karşılaşınca kumarda elli ku • 
ruşu da kaybeden Yuda ile Kurin 
müthiş bir kavga yapmıtlar, Yu. 
da sokak ortasında karısının üstü
nü başmı parça parça etmi~tir. 

Bunun üzerine Kurin Kasımpa
§a merkezine gitmiş, kocasının 

k~ndisini dövdüğünü ve ölümle 

tehdit ettiğini söYJeyerek zabıta -
nm yardımını istemiştir. Yuda 
yakalanmış, fakat merkezde karı• 
ıınr aevdiğini ve böyle bir ıey yap
mayacağını aöyleyince ba§ıbo§ bı
rakılmqtır. Bu dayak üzerine 
Kurin mahkemeye bir istida ver • 
mi§ kumarbaz olan kocasından ay· 
rılmak istediğini yazmııtır. Yuda 
bunu haber alınca çok kızmıı, üç 
gün evvel evinden aldığı yeni el· 
bisesi ile çamaşırlarmı bir paliet 
yapmıı: ' ı ~ ! ~! 

- Ben lzmire gidiyorum.! de-

Hitler aiyaıal konuşmalara benzer vergiler azalhlmıttır. 
giriıtiği lngilterenin krabna, Mak Donald son yıllar içinde 
yetmi' yaıına varması dolayııi • sıhhat itibariyle biraz düımüttü. 
le bir kutlulama tel yaz111 gön- Gözleri bozulmu~tu. Bugünkü ça· 
dermit ve demiştir ki: "Samimi hıması devam eder, yorgunluğu 
tebriklerimi kabul etmenizi di- artarsa gözlerini kaybedeceği ihti-
lerim. Ayni zamanda ıahıi afi • mali de ileri sürülüyordu. Bu, Mak 
yetinize ve Britanya imparator • Donaldin çekilmesinin sebebin • 
luğunun refah üzere devamma 

den biridir. Öbür sebep te, gele • 
olan temennilerimi yenilerim ,, 1 

..................................... - ............. -..... cek yıl ngilterede umumi seçim 

Habeş 
meselesi 

Yuda yeni elbiseai ile çamqrr. Afrlkadaki ltalyan 

yapılmak üzere olmaııdır. lngil · 
terede İyÇİ fırkası belediye seçi -
minde büyük muvaffakıyet ka • 
zandı. Büyük ve genel ıeçim de, 
itçi fırkasiyle çarpııabilecek en 
büyük fırka Muhaf azakir fırka ol 
duğu için, Mak Donald muhafa ·1 
zakarları ıavatlarından baıı boı 

larını ıatmıf, toplu bir tabanca asker 1 erin in 
almıı, karısını kollamaya baıla - sıhhati 
mıtlJJ'. 

del. Da kanlık Mü teşarı ve Alsas LO' 
ren i~lerine memur Blaisot 

• • • 
Kabinede §.yandan 4 üye nrdıJ'• 

Bunlar, Lami, Berard, Rengnier ,e 
Roustan'dır. 

Parlamento dışında bir tek Ü)·e 
vardır ki, Denain'dlr. Diğerlerlrti11 

hepsi saylavdır. 13 Bakan Bouısso0 

kabinesinde de bulunmaktaydılar. 
Bakanlar Elize sarayında bir s11· 

atten fazla kalmışlar ,.e haklkt bit 
kabine toplantısı yaparak KamutB1 
önünde okunacak olan kabine proS'" 
rnmının tUrlU noktalarını lncelel\1it 
lc!rdir. 

Buıün tlğleden sonra bltirileceS 
olan program, bu akşam saat 18 de 
Ayan ve Kamutay önünde okunaca•· 
tır. 

Kurin dün akşam çalı~tığı ev- oma 7 (A.A.) - Sağlık S~; .ıa.ıuı.., ... .. .. ,, •• • 

den annesinin evine gelmif, konu vislerini kontrol etmek için doğu Alman yanın su·· r u·· n
komıu ile kocası hakkında konut. Afrikasına giden Senato üyelcrin-

muş, ayrılmak istediğini söylemiı- den ve ııcak ülkeler hastalıkları d k • • 
tir. Kurin saat on ikiye doğru 1?1~tehassısı pr~.fes~~ Aldo.Castel· ceme e l sıyasası 
da küçük kardeti Davitle birlikte lanı, ltalyaya donmuı ve Gıornale 
alt kat tatlıktaki k,.ryolaya gir - D'ltalia gazetesine §Unları söyle · 
mif, yatmıştır. mittir.: 

Bu sabah altıda babası Mordo- "Orduların sağlığı tükeldir. Aa-
hay bayram olduğu için yeni elbi- kerler, yüksek noktalarda toplan
selerini giymi,, Sinagoga gitmit- mıt bulunmaktadırlar. Her itçi 
tir. Giderken de sokak kapısınıa· grupunda doktorlar vardır. Malar· 
çık bırakmıttır. yadan haıtalananlarm ıayıaı ltal-

Yuda bir müddet sonra evin ö- yadaki Malarya bölgelerindeki 
nünden geçmi,, sokak kapısını Malaryalılarınkinden &§alıdır. 
açık görünce hemen içeri dalmış· italyanlarla ingillz
tır. Bu ıırada Kurin kardeıi ile ler arasında kalem 
birlikte karyolasında uyuyord~. kavgası 
Yuda, karısını uyandırmış, kendı- l l H b 1 ) .. 
• d l k • • d d ta ya - a ef an atmaz ıgım sın en ayrı ma ıP!.emesın en o- •. • 

1 ")d" k d' w• • çozmeğe çalııacak olan komısyon 
ayı o urmeye arar ver ıgını l . ·· ı · t' talyanın Milano ıehrınde toplan-&oy emıf ır. 

Kocasını elinde tabanca ile gö· 
ren Kurin hemen kendisini karyo
ladan yere atmıt, üst kata doğru 
kaçmıya savaımıthr. Bunu gören 
Yuda, karısını önlemiş, Kurinin 
kalbine doğru tabancasını ateıle
miştir. Çıkan kurşun Kurini can· 
sız bir halde yere serince tabanca 
sesine kızın annesi Sim ha koşmut, 

ne yaptığını sorunca katil taban
casını kaynanasına c!a çevirerek 
ate§ etmiıtir. Kur§un kadının o· 
muzuna isabet edince bu da ken-
disini yere atmıştır. Silah sesine 
üst kattakiler yetiımiş, yere düşen 
Simha hemen bir otomobille Ha
seki hastanesine kaldırılmıştır. 

Kurin ölmüştür. Tahkikata müd -
deiumumi muavinlerinden.Bay 
Nureddin el koymuştur. 

mı§, ruznameyi ve gelecek toplan· 
tısının tarihini teıbit etmiıtir. 

Fakat ltalyan gazeteleri lngiliz 
ler aleyhine yazmakta devam edi
yorlar. 

lngiliz (Taymis) gazetesinin 
Roma aytarı (muhabiri) diyor ki: 

"ltalyan gazeteleri birkaç güne 
kadar hücumlarına nihayet vere . 
rek lisanlarını değittirmezse, ko -
misyonun toplanması için bir 1 . 
talya şehrinin seçilmesinde isabet 
edilmediğine hükmolunacaktır.,. 
------
Yağmursuzluk 

( Baştarafı 1 incide) 

sırf yağmursuzluktandır. Bu, bir 
cihetten iyi olmakla beraber, bir 
cihetten de çiftçiler için çok fena • 
dır. 

Çünkü bu suretle yazın çiftçile· 

Hitlerin mübhem söylevinin 
izahı da mübhem 

Hitlerin geçenlerde verdiği bü- buk bitirmek taraf h11 olmachl' 
yük söylevde karanlık kalmıı bir- manaiını çıkarıyorlaı·. 
kaç noktanın aydınlatılması için Fakat bunlar içerisinden "'atP 
lngiliz elçiıi Alman Dıt Bakanlı· hava miıakı,,ını daima ayrı tut • 
ğına ba9vurmuıtu. mak lazımdır. Çünkü AlmaııY'' 

ta Şubat ayındanberi bu mil•Jı~ 
hemen imzalamakla h~r zaınaıı1'1 

gibi iatemekli bulunmaktadır· 

Alınan cevap, timdi lngiliz 
Dıt Bakanlığında iyice gözden 

geçirilmektedir. Anlatıldığına 

göre, Almanlar, bu cevapta yal · ------------~ 
mz bir noktayı etraflıca göıtermit 

lerdir, o da Şubat ayında lngiliz
lerle Fransızlar arasında Avrupa GöYing 
"umumi anlatması,, üzerine ka- / 1 d • v • /""' 

rarlaımıı olan programın çok aeç . ıer g·ez ıgı Jl"f 
tahakkuk edebileceğidir. d dll 

Bundan batka Almanyanın U · e jJTOpll~·an 
luslar Sosyeteaine hemen yakın • 

larda döneceğine dair de bir ita. ) 1·apl)l"OF .• 
ret yoktur. Almanyanın aoıyeleye •1111eli 

Paris, 6 - Balay ;nı geçı I . 
"'Ye üzere seyahatte bulunduğu •0 it' 

dönmesi önümüzdeki T eıriniev 
vel ayından önce beklenmekte idi. 

Çünkü o ayda Almanya Uluslar 

Sosyetesinden reımen çıkmıı ola· 
caktır • .• Bu huıuata evvelce Uluı· 

lar Sosyetesine V!?rdiği tebliğ 
Tetrinievvel ayında mer'iyete ge 
çecektir. 

Almanyamn bazı noktalan ka· 
ıanlık olan ıöylevi izah ediıi 

de, İngilizlerce gene karanlık sa· 

nen Alman Nazırı Göring her g 
IJ" 

tiği memlekette siyasal kon11f
111 

larda bulunmaktadır. .ı 

"''". Pettede bulunduğu esnada 05• 

car hükumetine Romanya, fulg •, 
·1 •11 lh lavya ve Çekoslovakya ı e , ; 

e,ııı ' 
mak siyaıetinden vazgeçı11 ,ıııt 
pek yakında Almanyanın )ı. ~ 

11 
• 

Kumarbazlıktan dolayı ahlakı 
bozulan, serserileıen Yudanın tüy 
leri Ürpertici cinayeti, bütün tehir 
de büyük bir nefret ve intibah u
yandırmıttır. 

rin bir kuraklık tehlikesi geçirmesi yılmaktadır. Bundan da, jtleri ça 
muhtemeldir. Çiftçiler dört c?e • 

ya ile birleıeceğini, bundan .~:ti 
rada Avrupa haritasının yen• 
düzeltileceğini söylernittir. 

Glf' 
Dü

0

n aktam Belgrada var.";.rıJ1' 
ring, karısı ve maiyetler• d r 

ğil, yirmi dört iÖzle yağmur bek • yağmursuzluktan !ikayetler yük -
lemektedirler. selmekte ve fiyatlar üzerinde de 

Anadolunun bir çok yerlerinde farklar olmaktadır. k i r ı . 
kadar bu şehirde kalaca l' 
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Feci bir hayat 

29 yılda ancak 
yarım 

uyuyan 
saat 
adam· 

Dün matbaamıza 29 senedenberi 
~Ylıınadığını söyliyen, ve bu hastalı
ka çare arayan bir adam geldi. 

Yürürken sendeliyor, başı iki yana 
Sallanıyordu. Gözleri kıpkırmızıydı. 
l\onuşması makul ve pek heyecanlıy
dı, Ağhyarnk anlattığı sergüzeştini 
Jlek feci n garip bulduğumuzdan ay
nen Yazıyoruz: 

- Ben Ankarada doğdum. lsmim 
hıuiı Bahardır. Şimdi 49 yaşında ~u
lunuyorum. Bundan 29 sene evvel ya
ni Yirmi yaşlarında bir gençken bir 
gün annemle kavga ettik. Bizim A
detıerimiı ana babaya son derece i
~aati emreder. Onun için haklı oldu
gurn halde anneme karşı gelmiyerek 
bir şey söylemedim. Yalnız feykala
de hiddetlenmiştim. Akşam bldu. 
lfiddetinı halfı geçmemişti. Mütema
diyen kendi kendimi yiyordum. O ge
ce Yemeğe inmeden yattım. Fakat u
l'\ıyamadım. Sabaha kadar yatağın 
içinde sağa sola dönüyordum. 'l'am 
dalacağım sırada sıçrıyor tekrar u
l'anıyordum. Kafamın içinde sanki 
bir şey bozulmuştur. 

Ertesi gün hadisesiz geçti. Seyyar 
~tıcıydım. işime gittim. Ye her gün
kü gibi çalıştım. Hiddetim falan geç
ltıişti, Nihayet akşam oldu: Evime 
döndüm ,.e yemek yiyerek yattım .. 
1"nka t hayret! Bir türflil uyuyamı
l·ordum. Yorgun ve bir gecelik uyku-
8Uz olduğum halde gözümü bile kır
Jıarnıyordum. Gene bir gece evvelki 
l:ibi tam dalacağım sırada srçraya
tak uyanıyordum. 
b O gece de sabahı ettim. Ve bir da-
a uyuyamadım. Tam 29 senedir bu 
ftaıde}im .. Doktorlara müracaat et
lirtı. Verdikleri ilaçlar hep boşuna 
kitti .. ATtık yataktan da ürkii,.or, 
6'bahlara kadar ~okakl:ırJa serseri 
Serseri dolaşıyordum. 
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Bır Alman 
Karikatürcüsü 
şehrimizde 

Kari Eichhor 
isimli bir Al -
man karikatü -
risti Berlinden 

Romaya ve ora
dan şehrimi -
ze bir yolculuk 

yapinıt ve bu -
ğün matbaamı -
zı ziyaret etmit · 
tir. 

Genç Alman karikatüristi bu -
radan tekrar Almanyaya döne -
cektir. Kendisi Almanyanın 

"12 - Uhr - Blatt,, "Fridrich -
'\Vilhelm,, ve "Kreuzwort - Rat -
sel - Ztg,, ve diğer bir çok gaze -
tel ere resimler yapmaktadır. 

--0--

GUmrilkte iş saati 
dışında çalışan 

memurlar 
Gümrüklerde it saati haricinde 

çalıtan memurlara it yaptıran he
sabına ayrıca bir çalışma ücreti 
verilmektedir. Tecimenler, odalar 

kongresi vasıtasiyle Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanlıiından bu üc-

retl~Pİn kaldırılarak bunu yerine 
nöbet usulünün konulmasını iste· 
mitlerdir. Bakanlık bu husust;ı 

t~hrimizde tetkikler yaptırmakta-

HABER - '.Akşam Postası 

Kuru çeşme 
kömür 
depoları 

Kaldırılmaları ümidi 
şimdilik uzak bir 

Jhtlmal •• 
Kuruçeşmedeki kömür depola 

rmm genel durumunu ve halkın 
şikayetlerinin ne derece yerindf' 
olduğunu gözden geçiren Ekono -
mi Bkanlığı Deniz Müsteşarı Sa -
dullah dün bu tetkikler üzerinde 
hazı zevatla görüşmüttür. 

Öğrendiğimize göre Kuruçeş -
me halkının kömür depolarından 
şikayetleri yerinde görülmekle be 
raber bu depoların batka bir yere 
nakline de bugünkü şerait içinde 
imkan görülmemittir. Müsteşar 

ayni zamanda Boşazın diğer yer -
}erinde ve Kumkapı, Y enikapr 
sahillerinde yapılan tetkikatı da 
gözden geçirmittir. Limanın genel 
durumu, akıntı ve vapurların sey
rüseferi nazarı dikkate alınarak 
kömür depolarının Kuruçeşme sa
hilinden başka bir yerde olmasına 
bugünkü şerait içinde imkan gö
rülememittir. Yalnız, depoların 
batka bir yerde birleşmesi müm -
künse bunu için büyük tesisata ih
künse de bunun için büyük tesisa· 
ta ihtiyaç görülmektedir.Bu da an 
cak İstanbul limanında yapılacak 
büyük tesisattan sonra kabil olabi 
elcektir.Bunun için bir proje hazır 
lanması takarrür etmittir. 

Zavallı /Jir !Jaba 
Kaybolan 

evladını arıyor 
Sütlücede 

Kırkağaç cadde
sinde 87 numa -
rada Doğan lo -
kantası sahibi 

aamıza baş vu
rarak çocuğu A
gop Çetinin 14 
gündenberi kay
bol~uğunu söy -

lepıiştir. Babasının an -
lattığına göre, Agop bundan 14 
gün evvel sokakta oynamak üzere 
saat 2 de evden çıkmı, ve bir da. 
ha geri gelmemiştir. Babası diyor 
ki: 

- Agop Kasımpaıadaki üçün· 
cü mektebe gidiyordu. Gayet zeki 
bir çocuktu. Evvelce hiç kaybol -
mamıttı. 

Evladımdan çok memnundum. 
Kendisini ne döver, ne de azarlar
dım. Akrabalardan hepsine git -
tik bir yerde bulamadık. Dükka -
nımı kapadım. Ne yediğimizi, ne 
içtiğimizi bilmiyorum. 

Polise de bat vurduk. O da 
kendisini arıyor. Oğlumun bir 
kazaya kurban gitmesinden kor -

kuyorum. Kendisi gazeteyi de çok 
sever ve okur. Belki bu satırları 
görür de, ne halde olduğumuzu 

Ankaradan lstanbula geldim. Bu
lada da davim için çok uğraşrldı. 
:akl!t fayda vermedi. Nihayet lzmir
h e Dır Ipnotizor ta\·siye ettiler. Böyle 

dır. -------------- anlar ve geri gelir ... Fakat gele -

astalıkJarı iyileştirirmiş. Hemen Iz
~ire koştum. Ipnotizöre müracaat et
~ltı. Bir medyum bularak uyuttular. 
ledyum beni hiç tanımadığı halde 

iltıaınrn, babamın, benim isimlerimizi 
Sad·)'ıp döktü n hastalığımı da söyle

t: 

il - Bu ehemmiyetli bir şeydir. Bu 
f\daıtı uyuyamıyor. Lakin çaresi nr. 
k arşıyakada bir ev tutsun bir iki ay 
t~"dine iyi babın, iyi gıda alsın her 
d 1111 deniz banyosu yapsın, kırlarda 
~ 0111l§sın, sporla uğraşsın bir şeyi 
a lllaz l dedi. 

~irı Lakin fakir bir adam olduğum i
d" bunları yapamıyarak lstanbuJa 

611dij rn. 
ta lstanbula annem de gelmişti. Bi-
8111~ 8~nra o da öldü. Esasen hasta ve 
~ı1th bir kadındı. Büsbütün yalnız 
t"1

1rıca bir bakanım olsun diye beni 
tı:ıı endirdiler. Karım hastalığımı bil
fa:ı0tdu. Öğrenince bir haftadan 
~I a. tahammül edemedi. Çünkü ge
~:l'i l!YUyamadığım gibi onu da u
haklttuyordum. Beni terkederek mu-

~ltıeye müracaat etti. Ayrıldık. 
lata sırada seferberlik oldu. Doktor
llııt derdimi anlatamadım. Vücudu
lar ~atıaın görünce beni askere aldı
to;uıl~rbe gittim. Gündüz bütün gün 
dııllt Uyor fakat gece uyuyamıyor
\>ııra' Her dakika bir merminin beni 
dtrttak Öldürmesini bu suretle bu 
tol'd en kurtarmasını Allah tan isti-

Uıtı. 

--0-

Tramvay 
sosyetesinin geri 

vermesi IAzım 
paralar 

Tramvay Sosyetesi direktörle -
rinden Bay Gindorf Ankaradan 
dönmüttür. Bay Gindorf Ankara -
ya Tramvay Sosyetesinin (tirketi
nin) geri vermesi lazımgelen para 
işini, Bayındırlık Bakanlığıyla gö
rütmek üzere gitmitti. 

Görütmeler batlamıttır. Fakat 
henüz hesapların gözden geçiril
mesi iti bitmiı değildir. Bay Gin· 

dorf önümüzdeki pertembe veya 
cuma günü yeniden Ankaraya 

gidecek ve konuşmalara devam 
edecektir. 

-0--

Nuruosmaoiyede 
elektrik keslld 1 

Evvelki gece sabaha kartı saat 
üçte Nuruosmaniye sokağındaki 

elektrik kablosunda bir arıza çık 
mıt ve elektrik cereyanı kesilmit -

tir. Şirketin itçileri ancak sabah -
leyin tamire baılamışlar ve kablo 
ayni gün öğleden sonra cereyan 
gelecek bir hale getirilmiştir. 

1.\Q~•L i ır ı) 
Başı ezildi 

Sulu Manastırda oturan 12 yaşın
da Petro Sirkeciden Yedikuleye gi
den 687 numaralı vatman Tevfiğin i
daresindeki 12 numaralı tram,·ay a
rabasına ters taraftan asılmıştır. Bu 
suretle e\'ine giden Petroya Etye
mezde mukabil taraftan gelen 703 
numaralı vatman 1\lustafanın idare
sindeki 6 numaralı tramvay arabası 

çarpmış, iki araba arasında kalan ret 
ro başından ağır surette yaralannu~. 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış

tır. 

Alacak yüzünden 
Fatihte Şekerci hanı odabaşısı Sa

dık ile ayni handa oturan Rahmi bir 
alacak yüzünden ka,·ga etmişlerdir. 
Sadık Rahmiyi dö,·düğü için yaka-
lanmıştır. 

Sebepsiz yere 
Tavukpazarında arabacı t"mail ile 

haba~ı Kazım, arabacılar ktıhyası Ra
miz tarafından sebepsiz ) ere dövül
düklerini iddia etmişlerdir. Suçlu ya
kalanmıştır. 

Bıça~ını çekti 
Mezbahada çalı~an çoban Fethi 

dün Eternin dükkanına gelmiş, rakı 
içmeği tekJif etmi;ı bu yüzden arala
rında çıkan ka,·gada Fethi bıçakla 

Etemi vurmak üzere bıçağını çekmiş· 
tir. Etraftan yeti:?ilmi:;:, suçlu yaka-ı 
lanmr;ıtır. 

bilecek halde ise .. . 

Zavallı babanın sözlerini ay -
nen yazdık. Eğer çocuklarını gÖ· 

ren , nerede olduğunu bilen var
sa insaniyet namına kendisine 
müracaat etmelidir. 

-o-

Almanya elçisi mem
leketine dönüyor 
Almanyanın Türkiye elçisi Bay 

Rozenberg, dotorların tavsiyesi ü
zerine istirahat etmek mecburiye-

tini duymut ve bu yolda Alman 
Dış Bakanlığına müracaat ederek 
geri çağırılmasım istemiştir. iste
ği kabul edilmiştir. 

Bu haf ta sonunda Ankaradan 
1slanbula gelip Berline gidecektir. 

Bu münasebetle, Alman elçiliği 
müsteşarı Bay Fabrivyus, Alman 
elçiliğinde Alman kolonisine bir 
bira ziyafeti vermiı ve elçinin çe· 
kilmiş olduğunu bildirmiştir. 

-o-

Pendik mezbahası 
dün açıldı 

Pendikte yapılan modern mez
baha dün açılmıştır. 18200 liraya 
çıkan mezbaha, Pendik sahillerin· 
de beton bir iskele ü:ıerine yapıl
mıştır. 

ı.~ li'akat , .--, "a.ldı çilem dolmadığı için sağ • , 

~~:ll'~ten sonra Jstanbula döndüm. 1 ş E H R 1 N D E R D L E R l 1 
''rıı 
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m. büsbütün artmıştı. Artık ------------------------------------------

~tb:!~!:\~J;Y;:;;i!:' ,i':ı:~~~~:~b; Du••kk8nlarID ka. panma saati 
ll U uyuyamıyordum. 

~-tıla~l'~d~ki Yahudi Cemiyetine mü- Bilmem doğru, bilmem yanlış .. Eğer doğru değilse 
tııı hı ttım. Yalvardt.'11, ağladım. kabahat dün sabah matbaamıza kadar gelip dert ya

:lıt oı l'llaye etmelerini. teda\ime va- nan bakkalda ... Ne olur, ne olmz, sonra düşman olurlar 
~ 1 ll}'a~alarını, artık dayanamadığı- diye ismini' vermek istemiyen, fakat İstanbul cihetinde 
b tl\i ta.hla.rına kapanarak söyledim. bir bakkaliye mağazasını işleten bu zat diyor ki: 
llı~ları ~lr ederek kovdular. Yahudi - Geçen Cumartesi günü akşamı saat dokuzda kanu-

l!dlter •~e gittim. Muayene bile et· na uyarak dükkanımı kapadım. Bir işim vardı. Bunun 
() lııı~d\ e dışarıya attılar. için Beyoğlu tarafına geçmek mecburiyetindeydim. 
lıf Stta.d a ~rrıidim kalmamıştı artık. Geçtim. Saat dokuz buçuk on olmuştu. llalbuki latan
l'' Vıyanada fakir Yahudilere bul tarafındaki bakkallar kapalı olduğu halde gerek 

ne açıldığını duydum. Pa· Galatada, ue gerek Beyoğlunda bütün bakkal dükkfınla-
(Devamı 4 üncüde) rı ·arıklı. 

Acaba bu farka sebep nedir? Neden lıalkın yiyecek, 
içecek gibi qıdalarını satan lstanbul bakkalları 9 da f'a
patrlıyor da, Beyoğlu tarafındakilerin saat 10 a kadar 
açık kalmalarına göz yumuluyor. 

ı·asak her tarafta birden tatbik edilmelidir. Köprü
nün öte taralı başka şelıir, bu tarafı başka şehir mi? 

Sonra şimdi kış değil yaz. Hm a kararmadan saat 
doku:: oluveriyor. Bir çn!: /:imsclcr ilıtiycç!arzrn t.emi:: 
edemiyorlar. Bunun için halka hizmet maksadiyle gaz 
için kapanma saatinin hiç olmazsa bir saat uzatılması 
kabil değil mi? 

Bu dileği tetkike değer bir meyzu diye yazıyoruz. 
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Şikô.qetler temenniler: 

150 kayıkçı feci 
bir vaziyette .. 

"150 kayıkçı namına,, Kantar -
cılar Yağ iskelesi şerbetçi sokak 

9 numarada kayıkçı Zihni imzalı 
bir mektupta deniyor ki: 

"Biz İstanbul limanına gelen 
Türk sancağını hamil olan vapur
ların getirmiş olduğu yüklerden 

1 tondan 5 tona kadarlarını va • 
purlara yüklüyor ve boşaltıyor -
duk. 

Fakat 1935 senesi ikinci ayın• 
danberi liman ve rıhtım id,.rele 

rinin birleşmesi üzerine artı~ bize 
iş verilmiyor. Hem b iz, hem de ai
lelerimiz aç ve işsiz kaldılc. 

Ne yapacağımızı ~aşırddt. Y ~ 
bize bir iş verilsin, yahut ta lr~yık
larımızı satın alsınlar ki biz de b:.a 
para ile tekrar memleketlerimize 
giderek çiftçilik yapalım., , 

Esnat cemiyetleri 
Kasımpaşa Camii Kebir :nahal • 

lesinde ·25 numarada sucu ve tü
tüncü Salahaddin imzalı bir mek· 

tup aldık. Salahaddin mektı:bun . 
da esnaf cemiyetinden acı acı şi -
kayet etmektedir. Bakın ne di~ 
yor: 

"Her sene para vermeğ~ mec , 
bur olduğumuz esnaf cemi1etinin 

bizdn aldığı para ile ne yııptığım, 
ve ne yapacağını sormak h':'kkı -
mız değil midir? 

Yoksa bizden cemiyet parası di .. 
ye para alan müessese mi esnaf 
cemiyeti değildir? 

Eğer esnaf cemiyeti ise neden 

bütün memleketlerde oldu~u gibi 
vazifesini yapmıyor? 

Bu cemiyetin vazifesb ıyalmz· 
bizden parA almak içinı timiı:i 

bıraktırıp ayaklarına davet ede -
rek saatlerce bekletmek micJ;r? 

Para verdiğimiz cemiyete re\ı 
intihabına neden davet ediJmiycr 
ruz?,, 

Biz Salahaddinin suallerini ay
nen yazdık. Cevapları vermtk te 
Esnaf Cemiyetine düşer. 

Bir işçinin 
şikayeti 

Dün matbaamıza Mahmutpaşa, 
Bezciler sokağında 2 numaralı 
Rahimop çorap fabrikasmJ<. ça -
lıtan Mehmet gelerek şu şikayette 
bulunmuştur: 

"Memleketimizde ecnebi işçi 
çalıştırılması yasak olduğu halde 
fabrikamızda Maks ismir.de bir 

Alman ustası çalışmaktadrr. Bu 
Alman ayni zamanda yanın:\ kim · 

seyi sokmamakta ve işi kimseye 
öğretmemektedir. Fakat ber~m a · 
sıl §İkayetim bu adamı giindüz, 
beni gece çahştırmalarıdır. Bir 
buçuk aydır uykusuzluktan fen3 

vaziyete girdim. Benden evvel 
gece çalışan Ahmet Tevfik ~smin 
de bir usta da hastalanmıştır.,, 

Rina ve arazi 
vergileri ne zaman 

ahnacak? 
Bina ve arazi vergilerinin alı

nacakları aylar şehir meclisince 
tesbit edilmişti. Dün belediye baş
kan vekilliği tarafından şubelere 
bir yayım gönderilmiş, Adalarda 
bina vergisinin temmuz ve ikinci
teşrinde, diğer bütün kazalarda 
ise Haziran, Eylul, Kanunuevvel, 
Mart aylarında toplanması bildi
riimiştir. 

Arazi vergileri de Temmuz ve 
ikincikanun ayları zarfında top .. 
la nacaktır. 



ESNAFIN PARASI 
Birer senetle alanlardaıı 
GERi iSTENECEK 
Birleşik esnaf bürosu 

hesaplarının bir toplantıda 
görüşülmesi kararlaştı 

" 
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Yunanistanda 

Seçim etrqfin.da 
ınücadeleleı· .. 

ı 
Atina, 6 - Seçimin tehir edile

ceği yolunda çıkarılan §ayialar hü
kUmet tarafın.dan tekzip edilmek
tedir. 

Marsi ya t 
suikastçilerinin 

silahları 

7 HAZiRAN - 1935 ~ 

İsmet İnönü'nün 
v• 

seyahat edecegı 
Tekzlb ediliyor 

Paris, 6 - Pariste Senlazar is- Eylul içinde Batbakanırnıztı' 

Bir heyetin aylardanberi tasfrj 
ye ebnekte olduğu birletik esnaf 

kurumlarının 933 ve 934 yılları 

hesaplan tamamen gözden geçi 

rilmit ve raporun hazırlanmasına 
başlanmııtır. Bu taafiyenin ıonu 

bildirilmek üzere esnaf kurumları 
çevirme kollan önümüzdeki haf· 
ta içinde bir toplantıya çağrıla

caktır. 

işçi ve çiftçi partisi lideri Pa. • 
pana.staıyu Selanik gazetelerinde 

Raporun bir örneği de hükume· Makedonya ahalisine hitaben net· 
te bildirmek üzere ticaret oda - rettiği bir beyannamede pazar gü
sına verilecektir. Diğer yandan ı nü yapılacak seçime girmemeleri· 
tasfiye itlerile uğraıan çevirme ni ve girmeğe mecbur olanların da 
kolu tecim (ticaret) odasına bir beyaz rey puslası vermesini tavsi
tezkere yazarak ıon iki yıl içinde ye etmi~tir. 

tasyonu deposunda esrarengiz bir Bükrcıe giderek T atareıko ve "e 
valiz bulunmuştur. Geçen sene Titulesko ile görüftükten ıonr• 
Birincitefrin başında istasyona bı Moskovaya gideceğini yazınıt o· 
rakıldığı anla§ılan bu valizde bir lan İtalyan ajansının verdiği h•· 
el bombaıı, birkaç küçük mitral- ber Anadolu ajanıı taraf ınd•" 
yöz ve otomatik tabancalar çık - tekzip edilmektedir. {· 
mıttır. Ankara (A.A.) - BatbakaJt 

Bunların Marsilyada Kral Alek nönünün memleket haricine ya~· 
sandr ile Fransız Dış Bakam Bar· cağı seyahatlere dair gazeteler.~ 

h• bıt 
tuyu öldüren Bulgar komitecisine yazılan haberler hakkında ıç 

ait olduğu zannediliyor. Silahları _t_ar_a_f_ta_m_a_l_Wrı_a_t_y_o_k_tu_r_. __ ~ 

muayene eden mütehassıslar, bun - Çalışılan ı·ık 
ların Marsilya suikastında kuJla -

Bu toplantm.In çok gürültülü o· 
lacağı ve meydana çıkan yolsuz

luklar karıısında eski çevirmenle· 
re bir hayli hücumlar yapılacağı 

görülmektedir. 

esnaf kurumlarından yolsuz bir General Pangalos da bugün tay· 
tekilde para alanlardan bu para· yare ile Dramaya gidecektir. Ora • 
nm bir defa istenmesini, vermez - da seçim için bir söylev (nutuk) 
lene kanuni yollara müracaat e· verecek ve rejim meselesinden 
dileceğinin kendilerine bildiri} - bahsederek cümhuriyetin kaldırıl • 
mesini istemittir. Ticaret odasına ması neticesinde Yunanistanın şi-

mal kısımlarının bir takım tehlikeverilen listede geçen ıeneler esnaf 

nılanlarla ayni evsaf ta oldukları· c u M A 
nı tesbit etmiştir. 

Mars il ya suikastında muvaf · Bugün hafta tatili kanununa gÖ' 
fak olunmadığı takdirde Pariste re çalı§ılan ilk cumad?r. Bun\J11 

yapılacak olan ikinci suikast için için sabah erkenden bütün dükkil' 
bunların istasyonda hazır olarak Iar ve resmi daireler açdmıf, bet' 

ler geçireceğini anlatacaktır. 
kurumlarını mürakabe etmiı olan 
iki zatın da adları vardır • Kral ne şekilde 

bırakıldıkları tahmin ediliyor. kes itinin batına gitmittir. 
Polis tahkikata el koymuştur, Alq veriş itlerinde, eıkideı\ 

Feci bir hayat 

29 yılda 

yarım 

uyuyan 

ancak 
saat 
adam 

< Baştaraf ı 3 üncüde) 

M~liye memur
luğu kanun 

layihası 
Maliye memurları hakkındaki 

kanun layihası Kamutaya gelmiı • 
ram yoktu. Lakin rrkdaş1anmdan tir. Memur olacakların liae veya 
Davit Anjel yardım etti. Pasaport maliye meslek meıkteplerinin bi • 
çıkardım \.'e Edirncye kadar bir blJet rinden mezun olması ıarttır. 
alabildim. Edirnede de gene ırkdaş-
larmun yardımıyle Sof yaya kadar Bun1arın ayrıca müsabaka imti • 
bir bilet aldım. ahnında muvaffak olmaları lazım~ 

Sofyaya varınca artık kimseden dır. Yüksek mektep mezunları 

yardım göremedim Te ayakla Viya· imtihansız alınırlar. Memuriyete 
naya gitmeğe karar verdim. 

ilk girildiği zaman altı aydan iki 
Yola çıktım. Yalnıı başıma gün· 

düzJeri dinlenerek, geceJeri yürüye
rek gidiyordum. O kadar korkak ol· 
muştum ki uf ak bir gürülttt ile ye
rimden sıçrıyor, dadikalarca kalp 
çarpıntısı geçiriyordum. 

Nihayet Nişe nrdım. Oradan da 
Be1grada doğru yola çıktım. Yollar
da bir sairfilmenam gibi yürüyor, 
gördüğümü anlamıyor, hiç bir şey 

hatırbyamıyordum. Kafamda bir fik
ri sabit o1arak ya1nrı Viyanaya var
mak vardı. 

Nihayet Be1grada oradan da gene 
ayakla YJyan:ıya ,·ardrm. 

Asıl f e1Aket orada başladı. Açılan 
fakir Yahudiler hastanesi kapanmış
tı. Beni başka bir hastaneye koydu· 
!ar. Lfil\in orası yalnız Avusturya 
tebaası olan Yahudileri kabul ettiği 

için tedavim dlıha başlamadan has· 
taneden çıkarıldım. 

Ondan sonra uzun bir müddeti hiç 
hatırlryamryorum. Ne oldum? Başı· 
ma ne geldi? Aradan ne kadar za. 
man geçti? hatrrlıyamıyorum- Ken· 
Cliıııi tamamen kaybettim. Ye bir ge

seneye kadar namzetlik müddeti 
geçirilir. Yukarı dereceden def· 

terdar muavinleri derecesinekaaar 
olan memurların terfileri Finans 

Bakanlığının inhaH, mÜ§tcrek ka • 

rarname ve cümhur resinin taadi • 
A 

kiyle olur. 

Diığer bütün memurlar Finans 
Bakanlığı tarafından tayin olunur· 
Terfi müddeti yüksek tahsil için 
iki sene'dir. Müddet bibneden terfi 
edenler müddetin hitamına kadar 

eski maaıı alırlar. Tayinleri mer -
keze aid memurlar için memurin 

müdürlüklerince ve vilayete aid o
lanlar için muhasebe müdürlükle· 

rince birer kıdem defteri tutulur • 
Terfi müddeti geldiği halde üç 
defa terfi edilmiyenler daha kli
çill< memuriyete naklolunur. 

inzibati cezalar sırasiyle, ihtar, 
tevbih, maaı kesilmesi, sınıf indi • 
rihnesi cezalarıdır. 

ce kendimi 1stanbulda Jurnal Dor- Maliye memurlarının tahvil, be-
yan matbasının önUnde, kaldırımda cayif, istifa ve memuriyetleri me • 
yatıyor buldum. Kalktm1. Etrafıma murin kanunwıa göre yapılır. Her 
halk toplanmııtı. Sonradan öğrendim memurun tayin edildiği yerde iki 
ki Viyanadaki hastaneden çıkalı tam sene çahıma11 ve istifa ederse 
altı sene olmuş. Bu müddet içinde 

harcrrahmın geri almmaaı karar • ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Yalnız 
h1r iki sene evvel 1stanbula geldiği- latmı§hr. 
ml, gece gündUi ötede beride hiç u- ------------
yumadan serseri serseri dolaştığımı, 5000 yıl Önce başlıyan 
söylediler. Türk _ ç in 

Nihayet bir doktor kalamı ustura 
ile kautarak !loğuk su banyosu yap- dostluğu 
mamı tavsiye etti. Yaptım. Bir giln D dl 
kahvede otururken masaya dayana- evam e yor 
rak uykuya dalmışım .. - 'Bir sarsıntı Çinin Türkiye elçisi general Hu 
ile uyandrm ,.e bir daha gene uyuya- lstanhula gelerek Karadenize gi -
madun. Işte 29 senedenberi bütün u- decek ve Karadeniz sahillerini 
yuduğum bu yarım ~aattir. gezdikten sonra orta Anadoluya 

ingiliz krahnın 
sıhhati 

gelebilecek? Valizin kimler tarafından hıra - haftanın en parlak günü per§eıııbe 
kıldığını, ve nereden getirildiğini ve en sönük günleri de bazı kıs11"' 

Atina, 6 - General Kunclilis ıı 
araştırmaktadır. larda pazar, fakat hemen hernt 

Yunanistana krallığın gelebilme -
ıi için hallan yüzde 75 inin kralı T A K A S her kısımda çarıambaydı .• 
istemesi lazım geldiği etraf mdaki Şimdi alaka ile beklenilen f1l' 

diyevini ,(beyanatını) fU tekilde yolsuzlugv u dur: Tatil günü pazar oldu~ 
izah etmiftir. nazaran, cumartesi pel'fembet'' 

T k 1 1 ... · · h yerini tutacak mıdır ve cuma tt. ' - Kral ahalinin yüzde 75 i ta • a as yo suz ugu üzerıne ta • • $ 
rafından çağrılmadan gelmiyecek- kikat yapmakta olan gümrük ve trşlan eski çartambalar gibi .,Öt'l 

tir! dedim. Eğer ahalinin yüzde inhisaı1ar bakanlrğr işini bitirmiş- mü olacaktır?. ...../ 

75 i kralı isterse kralı getirmiyece- tir. Tahkikat neticesinde mes'ul M Üte ka it, d U 1 
ğiz demek, komik bir §ey olurdu • memurlarrn ve Ticaret odaar aza· · 

Çaldaria de seçimin herkes ta - larmın suçları kaçalcçılık değil va- ve yetimlerin 
rafından kabul edilecek ,ekilde ,-.zifeyi suiistimal v~ihmal suretinde 
yapılacağını söylemiştir. görülmüt ve bunlar hakkında me - maaşla"rı ı 

murini muhakemat kanununa gö • ı 1 ' ı.t 
Sarıyer el. a e stanbuldaki mütekaitlere o• n Y • re karar verilmek üzere tahkikat ~ 

ve yetimlerin üç aylık maaılaTJ' 

tl·nı·n faı·ııerı· dosyalan lstanbul vilayeti idare ~,.· maliye tübelerinde hu ayın oJI~ 
heyetine gönperilmi~tir." ,_dan sonra \,qlanacaktır. FP' 

ma Z8DD le f i~ -,, "'" ... ~· ,.. Emlak ve Eytam bankalı banJıtf 
dtı 1 ı HASAN ~ e en er maatlarım kırdırmıt olanı~ 

Esrar düğümü bir türlü çözüle- ıcJtS' 
miyen Sarıyer cinayeti nihayetı ay evvelki maqı vermekte o ' 
dün mahkemeye intikal etmİftİr. 1 K R E M 

1
• '. ~ ğundan dünden itibaren mua~ 

Polis uzun ara§brmalardan sonra ' leye batlamıttır• ~ 
Antakyalı Abraham oğlu terzı Çilleri kat'iyyen Dün Emlak bankasında dah•1, 

Vahan, ve Rizeli Hamit oğlu Aliyi yade maat cüzdanlan abnJYO' ·~ 
müddeiumumiliğe teslim etmiıtir izale eder numara verilerek maaı günü t~~ 

' ı pı· 
Suçlular cinayeti kat'iyyen in Dünyada mevcud ediliyordu. Bu yüzden bank• . 

kar etmifler ve dayak yediklerini , kremlerin en nefisi, önü belki timdiye kadar görül~;. 
söyliyerek muayenelerini istemiı~ mit bir manzara arzediyordU· ~'~ 
lerdir. ı en sıhhisidir. Nazik ııı-

lerce kiti bankanın maat yer d 
Neticede hakim her ikisinin tev

kifini kararla§tırmı§, ve tevkifha
neye götürülmeden evvel de Adli 
Tıp doktoru tarafından muayene e 
dilmişlerdir. 

Florya plajı 
Etrafında faaliyet ı 
Atatürkün Horya plajı hakkın • 

daki direktifini ve§arbaylığm faali 1 
yete geçtiğini geçen nüshamızda 

1 

yazmıttık. ilk it olarak plaja e- ' 
lektrik ve telefon tesisat~ yapılma· 

1

j 
ğa bqlanmııtır. 

Bundan batka istasyon ile plaj 
arasında bir asfalt yol yapılacak 

ve elektrik cereyanı Y eşilköydekı 
plak f abrikasmdan alınacaktır. 

Pilajın bulunduğu ıahil tama -
men §arbaylığa geçmiı bulunuyor. 

cildli kadınların ha- sığmadığından ıokaklaT& ~ 
0 

yat arkadaşıdır. ih- ve gümrük önüne kadar bUt~~· 
tiyarları gençleşti- havaliyi kaplamııtı. Banka aıda~ 
rir ve gençleri gü- törlüğü maaf memurlarııı1 ı,1' 

takviye ettiği halde gene ~1~. 
zelleştirir. insana e- lığa nazaran pek az kimseıııtt 
bedi bir taravet ve- aı muamelesi yapılabilmiıtir'.~ 
ren Hasan kremini Bununla beraber banka d~ .A 

"bt r,P. 
unutmayınız. Kutu- törlüğü her zaman olduğu gı ~ 
su 50, tüb halinde ayyen bir müddetten az bir '"~bi' 

k. zarfında herkesein maatını 8 
' 

20, Tür ıyede yapı- k d' ~ leceğini temin etme te ır.---:' 
lıb da Avrupa eti- - d ki 
keti yapıştırılan ve Amerika a 
halkı aldatan krem- son buhrana 
lere, vesair ıtrıyata Hal çaresi bulll"' 
aldanmayınız. Ha- ? 
san markasına dik- nuyor mu ~ 

Vafington, 7 _(A.A.) -_I' k~ 
kat ediniz. Hasan ile hükumet, kongreye hır. ıet' 
Deposu: Ankara, projesi vermek için birletırt'~38' 
f stanbul, Bevo~lu dir. Bu karar N. R. A'~ ~it ,at' 

-••=-::m•:mı::•-mıı••l ya kadar uzatmak prenııpın 
1 mektedir. 

Bu sene tesisat yapılmıyacak o -
lan yerler kiraya verilmittir. Di
ğer kısımlardaki işler bir aya ka -
dar bitmi§ olacaktır. Burası gerek 
vatandaşların ve gerekse gelecek 
&eyyahların ihtiyaçlarına cevab ve 
recek bir tekilde olacaktır. Tren 
tarifeleri ucu:dayacaktır. Burada 
da Y alovada olduğu gibi bir ida -
re şekli tatbik edileceği tahmin e -
dilmektedir. 

~0ee®0G) Bugün matinelerden itibaren GJe6)S8 
G) SOMER SiNEMASIMDA 
(!) Garp cephesinde kanii hücurnısr 

Hutalaodığım yazdığµruz ln • 
elliz kralı, İngiliz gazetelerinde o· 
IWnduğuna göre iyileımeğe bq
lamııtır. Kral ıoğuk almıftı. 

geçecektir. Bu gezinti Türkiyeyi 
tanımak için yapılmaktadır. Gene 

Çin elçiliği ataı~ilterlerinden 
Tıin • Kon • Tin memleketimizin 
ikt11adi vaziyeti hakkında Çince 
bir kitap yazmı§tır. Bu kitabın mu
kaddemesinde Türk - Çin dostlu • 
ğunu bundan 5000 ıene evvel 

~ Mevsimin en büyük harb filmi. Ayraca: 

------ • N•ç•N SEVD.M? BM ük mOkemD'el ll ba~lad~ğmı ve her 8:_ll arttığını ve I~ 1 • Uf ran:.: komedisi '# e 
daha zıyade artacagını ~azmakta- IS00El9G)G) Yaz fiyatları: 20 · 25- 30 kuruı 0(9~ 
dır. 
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Bir Aşkın 
. Hikdvesi 
1·········· .... --···----·-----··J 

l ı~~;!!~.1!:-
1 '•Para yokaullulu çekmi7orcluk. 1 - Her .un .. Y alam haf taam ba-l Aıdam, vuifeaini ppmaktan f tmda ehemmf7et1i bir iti için bir 
kaçm•11acaktı. belli.. Ne kadar aeıahate çıktı.. V allabl buradan 
iatenem o kadar pua Yerl1ordu • caedi ptti •• O kaclw iiaGlrlü. Her 
On sün eyeyl, Melek iaminde bir sabah bir mektup Jollayor. Pek 

Ycı.m11: KADiRCAN KAFU No. 26 kız çocutum doldu.. yakuıda a•det edecek.. Hulasa, 
....___....:....::~~;.._---------------------.----~-----ı "Ent, ui• kardeıiml Bugüne her it yol11ncla sideceldi •• Eier-

r;BTRQR Jo bunun 'a n~mılJe rampa busünda11amıa •• Yeieninizftl'.. Genç kız, ıuatu. •• r U~ ll ~ ~ Rauf ıurabnı burutturdu •• ŞOp· Soluk fiiaü büıbiltün .ıdu. 
ederek aüzel Bea.trisi kaçırmı~ctı b~;&ı:!:D~~~:,dw;:.:7~: ~.::.~•,.mi?Ne11niıo"ejer,, 

~ . Y obnamııtı. Raıaf, h.atireainin endifeıin-
bu arkadq ıehrin diler bqlıca timtek çaktı. Frenk Siile:yman Bu aefer Vivani aararclı.. Fakat Doln'W, ben, ıenln ahnlini hiç den cloI.yı f&lll'dı .. Her halde, itin 
~Ye caddelerini dolqblar... 10rdu: bu aanbk çabuk ıeçtl: de iyi ~rmüyorum •• Fakat, dftlDin icincle iı ftnb. 
~ lcalenin dimdik yüksek ve kalın - Şimdi kafana ıirdi mi? - l>otru a&ylüyoraquz .• Eler kendinin de aöylediti ıibi, bu it Karcleti, timcli ona, fevkalide 
~larmı, demir kakmalı koca - Girdi. (;unu 7apmq olaydım aahiden hem benim berime vazife delil •• Ken- uata Ye kurna. cfirGniiyoqlu •. "E-
~ kapumı, yukanda, 'birer kar · Ormana ıelmiftedl. Derenin ke- alçak, hemde aptal olurdum. Hay- di bileceiin ıey .. Şimdi, ıaJl'İrD"f. ier,, in mlna11 ne ola'bilinlL. De • 
ftl ıaauı ıi\i ileriye uzanar.. narındaki bir pmann batma otur· di çabuk ıldellm. ru enlıtemia kim oldujunu öi· nb, Adn•n• lrarp ne aibi Wt pf 
~lan ıözden ıeçirdlle,-. dular. Çok ıeçmeclen bir ayalı aeei Al~larm arumclan ıeÇtller.. renebilir miyim?. iti-itti acaba?. . 

Tilki Huan: duyuldu. Ti•l Huan batını kaldı· ICıJJJ& ıeldiler.. Dik bir yamaç- -rahmin et bakalım.. Eier .._,İN8İ, AtlMaı slbi mil-
- BulUf&ia ıeç kalmıyalma.. rarak baktı. tan mercliYene benziyen kayalık • _ Biliyonan ki. ötedenberi yoner bir çocu11a kum ohan. O-

D.eli. • - Geliyor!.. lardan ıiiçlükle indiler. bilmece halletmek buauaunda 111 • nan da ekmeiine rai liriilecelt • 
Diye l\aber verdi. . Frenk Siileyman kuJUlllcunun tabimı yoktur. Arayıp da zihnimi ti. Bu a&7ed• eline pek çok pa· 
iki arkadq ,Urüdüler. Funda • elinden tutarak denizin her yanını yormamağt tercih ederim. ralar ıeçecek, dala...ıar pyire-

hldarm, çalıbldarm aralarından ıBaleriyle arqbrdı... - Peki öyley1e .. SöyleJeyim ... cekti •• .A.4ela keneli nlmecek ka· 
ıiiçlülde ilerle70rlardı • Biraz - Kinueler yok, ıirehiliriz. Adnan. dar menan ol~a. 

1-hria kap111Dclan çıktıkları aa· aonra durdulaf. Kuyumcu da ıoluk Dedi Rauf, haJntle iki elini biftien H• balde, ttlalikella bir ite ti • 
.. 1.-sa --'-- 1 • .:-u.. ' Bir oyuktan ıeçtller. Batka bir o- dizlerine YUrdu: rit~rdu.. Eter ba tetebbiiaün ne· bbu aola aaptılar ••limanda - ....... -.. JUi irclil 

htaa koc•maD kadırpyı da prdöJ -Daha uzak mı?. a 1 er. - Adnan mı? Olur teY delil • tlceti m11Y&ffak17etaiz ohna, oe • 
L t o.·-_ __._ Son dakikaya kadar fÜplıelen • HW. de •klıma ıelmecliydi.. Ben, . -·- L--de-L ....._~ ft..._ w. Fernando bmaula uniM açı • , - llVnl• d" k • !- F -1_ 5 .. 1 -ır - ..... ,.. ~- vua 
... - Dr•oon kayalıklarmı biliyor ırmeme ıçw reım; u eyman en pek aptalllll pliba... m•'ull1et pllml1ecekl .. Mnaf • 
--, Kad Kadırıanm eerbeat bı - ande, 1'Ukl Huaıı onun ark.um • 
a.L&....._ ıemı"J• --e.1erek .ni • muamı?, · - EYet, ben de o fikirde)iln.. fak oln-- ---~top. 
-._... ·--

8 
•- da Ye ku)'Umc:U da en ıeride idi • ---__, r--ı· 

a..triai ~ıfb. - Orada aaıT". • diye geç kız alay etti. la,acal4ardr. MGkmnel Clolrua.. 
Bir ıece .a1'ltl2dl limana ıipince ı(uymııcu irkildi... ler.. Rauf, Denizin bu alaJlft& eliem- Genv bdm: 

Oraıı aalıiden korkmw- bir --:.11. Frenk SClleflllan ıeriye daDdü • miyet vermedi.. Adnanm. fikirleri· _ "-__.. it._ Lı.;ı_ -..'l:ı... ı:_ ı.ır• sülle, bir J..ç ateş ---ır 1vn1 Tilki H bir k ek k ~ ... v!M 111 ~llKllt 111JG1t uu-
~lllll~ar· le aı.. vermek if- Gltm-lttl ••ma, lfltiııDltti.. CIY&lliy~ı: . enara ' ere ni o da bilirdi .. Hemflrealnln de • landmeı ı,1r tataf ftt' r • 'deli.. kı-

Mle 4elilcli. iki arkacla,ı flıp1aelt thlftfe mincl~ .a1Wiil e&ller mi • mm pek zayif .,. mldf'tl.. Onun 
TUiü .ffawı deminclenberi •• . ıüıdU. Tllld Huana hüatak: - Getcllk. •• • hekke YUl'lllafa bafladı.. fa hu hail 

-Buraya ne kadar •Urer?. Dedi, arlcadatma bir •8• itareti Ve biraz ıonra törle itiraf mec· iç ' ı 18._ 
0

1.._L.a ~mm kolunu,.._...,.,. .. ~jıjliiijliijiiıiıfi~,.. ... ._lt:l~a.2~~mııha;< - •• uu ......... 
uan •IP&Jlfla t~ .,.._..,.zilialilinnilledr .. erım~. •,r;.;,_.;::._ ... lie __ ~ • ..,~.. • . . Huan ağzmı açarak aptal apıo 

tal bakar gibi ıöründü ... 
Kuyumcu Frenk Siileymana 

d3ndü: 
· - Sabahtanberi 1Mı arkadqım
zın çeneıi açılmadı.... Neden ko • 
nutmuyor?. Yokla ltalyanca bil • 
miyormu? 

Civaninin eli iıteme1erek belin
deki hançere ıitınitti. 

Frenk Süleyman ıarardı .. Fakf.t 
çabuk topaıiandı •• 

itler bozulacak 11111dı? Etrafa 
balandı. Kimaeler yoktu, aealer 4e 
duyulmuyordu. •• 

- O benim Jranleıimdir, ana • 
undan dilıiz doldu. Yoku. bizde 
tüphemi ediJorlUDUZ? .. latenenls 
d&nün .• Yalnız sitmeden enel ID 
imzaladıiımız kliıdm ıizde lcaı... 
parçaamı latfen ,.ı ftrinla •. Gl
rüJOl'IUftu ki, ılsl sorlamıyoruz :. 
Hele definenin Draıon kayalıMa-
rmda olduiunu 13yledild.en IOıft 
bırakmamıa .f&fU'llDIZ delil mi T 
Hiç f&pnaym .. Çiliıkü bu lcarahk• • tarda hinbir delik yardır. H991iai 
ara•na ıene biz olmaddmca oaaı 
bule.m••unız .. Ha,di, IOll Jmi.arı • 
naı Yerinia de bir an ince M ya• 
pılaaba JapAlım. . 

KUJUmCU bir tGrlG lrararmı •• • 
remi)'drdu •• Hem. korkuyor, h• 
ele dermenin ha1ali sizGDGn 1-
nünclen ıitmiJOl'dU.. 

Yürüdü •• 

Frenk SiteJlllAD ill•• etti: 
- Ei• lnmlan oil•aaa. J'ahat 

batkalarma aiyleclW... " onlar 
da ıbln ukanncl.tn aelec6'clene 
bizim elimistlea diri olarak kmta
lama1acatmaa 1..U. ederim •• 
Sizd• b&1le ltlr alçelclıiı um
mam. Hele kanpcaimız hü,ak 
zenıinHii kendi aya.lmızla tepe • ....................... 
nim. . 

··--ine binci• Fre-'- s··ı d W•, Glru ..ta. Kısa L1r lere~-~ ı 11& u ~yman a mam191m •• B.,. Adnan, cidden eö-
bir çırpıda onun hançerini almq, zünün eri bir ~uktur. Bir kadını dütten aoma: 
alznu koeamu awçlariyle kapa • yan yolda bırakma•, kimaeniA ba· - Bu liıabU, aat on bir buçuk-
aufb... ıma ~ örmez. .Ettiil hatalM'ID la, • iki ar1..Dda.-

Ym branlıkta bir 'D'pmma, bütün meı'uliyederini kendi OIDu• - · T • • 
&lr boiut-. oldu. Z1111& alll'. Müthittir, 41otnnu. -Öldl. .. 

Kuyumcu hif umulmayan Lir Deniz sülümaedi: otı-. bir klfar aavarctu • 
kunet a&terl1oidu.. - Bu kı!atta adamlar, ton sa • Sap1ar1 ketilerek apla kallltı • . 

- Stlleyman !.. manlarda pek mclirletmittir. - lk1 .Ali.la bel&amı ftl'lia.. O· 
- Ne nr? - Sen de, ah kurnaz im, turna• mili. 181& ClUttfl cleHae... 
- Bu moruk ualu durmıyac:u.. ~!-.1 _ y,-a. L--.. 

1Cafaa111& blr---·LYUI' da ba-'· 11 tam ıö.üuuen vmmuflGD ••• v-, ~..-
ruuu.- T" Çocujun babeaı ne diyor baka. -N..ı, ha7.W-

•• ı.. hm? ,,,__ •>. 
- Ya llll'le?: .:. Ne diyecek?. Ba1ia oldufa • ----------
- Olmea •• Bunlar dolmz canlı • nu dütünerek m.muniJetl aon 

dırlv. dence;ri balda.. Kendieiae ftriıi• -----------· Zanllı Civani bu koDUflll&)arm ni sBtt•dilimia zaman, ala im. Doktor 
mlnaımı anla••••tb. Fakat her laldarma .,...dı .. Serinoiadea barı-
halcle·blr .. , anlamq ollnalı ki aon lacak sibi oldu •• Onun naarmda, Ali İsmail 
defa ıilcbadi •• Kurtulm ıibi oldu. ben, tam mlnuiyle, Hazreti Mer-
Dudald&rımn aruından ıu bir kaç Jemin ıol baca»- kadar maeumum. Hlf71ltapap ,_,,,,..., a.ı,. 
töz dökülda: · •· llliiteA.•11• 

Ağz1mın ıüt koktutmıa l&IUJOr .. 
- Santa Marya TUrko!... o sittilden ..... , Mad.m Boıme 

Frenk SGleyınanm :vumrutu h~ ile ıühnekten katıWık. • 
U""'-e - o,..ı.

Balnlll eacldeal Me1err.t ete-

1188 •umanda her aan illede 
aonra aaat ikiden Mime b,tar. 

rifln tablma lmDM oldoiu yerde _ Seni ıönaeie ıeliJor 11111?. 
allandı •• Yıldırım CAJ'pan bir alaç -----------
tlbl mafaramn yan kranlık ve 
nemli topraklarına ıeıildl •• 

Zaten o JUlllftllu 7emeaeydl de 
Fr8nk.SGle,..n lle Tmd Haaanm 
iki Türk akmcıaı olduklarını anla· 
dılt için bayılmak Uzereydl •• 

· O pce bir IUMlal hafif hafif 
kGrelc ~erek Dra,on kayalıkları 
dibinden uakalfb .• Bir ıece 5nce 
Kızıl Kadqadan aynldlfı yerd. 
durdu.. Ve bekledi. 

ICınl ICadnp tam zamanmda 
ıelmlitl 

Sandalı •• içindekileri yukarı 
aldılar ••• 

HGtmen relt, Frenk Soteymanla 
Tilki Huanm bir de morukla ıel 

diklerini ıartlnce tataladı .• Fakat 
onun kim oldufunu anlaymca da 
iki lıvendln almlanndan aptd. ,,,.,,,,,. .,.., 

H A B E R ., ............. 1---......._.. ........ 
a. k a p t Şişli Etfal bastaneslade " T D n;'E E --:r ası Gls mlta'w- ..... 

ısTANBUL ANKARA CADDEsı Rıfat Alameti Gö~b•lt 
Telpal Adre.rı tftANB171. BABD C. Raik Plrkur lll'lllllld'a im 11_ 
Telel• T ... ı 1871 lcllana ICl'IO 

l
··-:-a·O-Nll!-·-,-A-RT-:7..7- - karpsmda 31 a111aaraGa. llaa-

.. .,...., 1e• .. u.n mat 15 ten 11 kadar 
ftrtife E...W 

Senelik 1400 Kr. 2'100 Kr. 
! 6 aybk '130 • 1450 • 
3 ati* tOO • 800 • 
lay)JJE 150 • SOO •

1 
iL.An TARll'Uı 
........ .... ,w ....... 

......... it lauQ0

L'o 

Sıthibi ve Nqriyat Müdtiriiı 
HASAi\ RASiM US 

KUPON 

150 
7 ...... 
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~-aber· 1 ı:J Bir Tip lYakın tarihten .Lhıkayesı _ 
:ı-R-atit-B a_.k i-f-ens-ahla-'klıı-rad-yo-yoll-adı,-p~:-~sı -bira-~ fa--zla kan l ı yaprak 1 a 

bir genç genç değildir. Fa- amma radyo çledıgın de boyle ol-
kat bir kusuru v ar d ı r: malı.. • • 1:) 
Övünmeyi çok sever. Sevimli bir Bahsettiği makine, radyonun ittihat ve Terakkinin eski Çankırt k8tl 
adam olduğu halde nöbet nöbet yeni icat edildiği devirlerden mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 52 
hat bir tekil alan bu huyu onu ba- kalma köhne bir feydir. Fakat ----------------------------------------. 

zan tahammül edilmez pir adam o bunu tanıdıklarına, tanımadık- Nası I 0 ısa ben bir fedaiyi nı, kel 
yapar. Umumiyetle ilk bıraktığı lanna göstermek için otomobille 

tesir lehindedir. Onunla ilk kar · oradan oraya tatır. Makineden 1 eyi kO ltU ğa al nl 1Ş1 n1 I Ö 1 d Ü re-
ırlaıan adam: ses yerine yalnız gürültü çıktığı 

- Ne malfunatlı, ne zeki deli- vakitler ise hiç bozulmaz: Cekl erse Öld Ü rüverSİ n 1 er 
kanlı! Diye diiJünür. lki ecnebi - Burası tramvaya pek yakın. 
dilini mükemmelen biliyormuf. Filan nevinden bir mazeret buh:r. Avukatların ~ütün ümitlerinin bir faninin geçici hayatından ha 1 öyle anlayorum ki ya bu iti becere" 
İngilizce ve franuzca okuyup ya- Radyonun böyle her gün otomo - (kapten Benet) de toplanmıt ol - zı parçaları hikaye etmetken ziya· meyeceksiniz... . . 
zıyor, hatta bu dillerde şiir bile bille gösteriş seyahatlerine çıkıtı duğu ifadelerinden açıkça anlaşı- de, memleketin o acı günlerini ha· Burada sözümü kestiler. !kil 
yazmıı ! onu bir hayli sarsmış, hatta radyo lıyordu. tırlamağa ve dolayısiyle bugünkü birden: 

lıin aslını sorarsanız. Raıit Ba- taksitini ödeyemiyecek bir hale Ufak bir nüfuz ve delalet temi - kuvvetli ve'şerefli vaziyetimizle - Hayır hayır, dediler .. 
ki ancak fransızcanın kafasını gö- bile getirmiştir. Fakat zavallı ge- ni suretiyle bana serbestimi ka - iftihar etmeğe vesile hazırlamak· söze devam ettim: . 
zünü yaracak iktidara maliktir; ne vazgeçmez. zandırmak için her biri iki,er bin tır. - Öyle ise, mutlaka mühinı bit 
İngilizceye gelince bilgisi (yes) Ra§it Baki, bir buçuk sene ev- lira isteyen bu adamlar, daha fena Serde ihtiyarlık var lafm ucunu teklif karşısında bulunuyoraunuS · 
ve ( olrayt) kelimelerini bilmek - vel evlendi. Bir kaç ay önce de akibetlerden sarfınazar, Maltaya kaçırdık .. Sadede gelelim: Bunu bana açmakta tereddüd et• 
ten ileriye geçmemiştir. bir çocuğu oldu • bile sürülmeden kurtulacağmıı te· Avukatların mirın kırın etmele· tiğinizi hissediyorum .. Bunda sıkr. 

Fakat o, kendisini satmasını, Geçen gün karısile beraber Bey min etmekle beraber, sözlerini bir ri karıısında, tuzağı hisseden bir 'lacak bir şey yok.. Ne ise baJI' 
bir şeyler biliyor zanncttirmesini oğlu caddesinden geçerlerken te- türlü bitiremiyorlar, ağızlarında tavşan gibi yerimde dik;ldim . hepsini söy1eyiniz .. Vakit geÇlll1 • 

pek iyi bilir. Bu mahal"eti ona ye- sadüf ettim. Çocuklarını bir bebek şüphemi uyandıran bazı ıeyler Bu işlere karşı tamamen pişkin sin rica ederim. 
ni muhitlerde bir müddet için iyi arabasına koymuşlar, gezdiriyor- geveliyorlardı. olmuştum .. Lafı hen açtım: Bu sözlerim üzerine o tatlı.O 
bir mevki temin eder amma. lardı. Raşit beni görür görmez da- Ermeni tercümanın, angaryayı - Muhterem dostlarım! Yarrm ferngi Fransız avukat, yarıın y•: 
bu devre maalesef pek kısa sürer. ha selam vermeğe vakit kalma - bir serseriye devretmek mukabi - saattenberi devam eden mufassal malak Türkcesiyle söze başladı ' 
foyası çabuk meydana çıkar. dan: linde her gün bet lira vennekli - izahatmızı dinledim .. Fakat işin - (Beyef~ndi), son bir fed• • 

Ben uysal adam olduğum için, - Bu arabayı görüyor musun? ğim hakkındaki teklifi yaparken sonunu getirmenize bu (fakat) lar karlıkta daha bulunmanız li 
kendisile dost geçinirim, Raşit dedi, Amerikadan siparişle getirt· olduğu gibi, avukatlar da sözleri - mani oluyor .. Ben vaziyetinizden geliyor. Sizin hayatınıza kart 
Baki, dediğim gibi fena ahlaklı tik. Şimdi yapan fabrikanın bura nin sonunda (fakat makat) deyip olduğu için bu fedakarlığın ehdY 
bir genç değildir. Zaten onunla daki mümessili olan mağazadan susuyorlar, biribirlerinin yüzlerine •llll•••••••••••ı•• miyeti yoktur .. Biz bir ziyafet.,,,-
lisenin ilk sınıf ındanberi arkada- aldık. bakıyorlardı. Bu bakı§lardan (fa· mek mecburiyetinde kalıyoruz.~ 
tız. Palavralarına inanmı! gibi Ve arabanın fevkaladeliğinden kat) dan sonra söylenmesi icab e - Bir çizgi çizene ziyafet, yuvarlak hesap, be~ 1'iı' 
görünmem bu dostluğumuzun te • çocuğunun harikuladeliğinden an- den şeylerin aöylenmeıini biribir -

30 
Kı· t ab liradır. .ı1ı1 

melini teıkil eder. latmağa başladı. Ben dinler gibi lerine bıraktıkları anla.şılıyordu. Bu beş bin lira ibaresi, civa ,. .... 
Lakin Raşit benim bu uysallı - görünerek: Heriflerin böyle dakikalarca ı - kulaklarımdan kayarak beyn~ 

ğımı, saflığıma verir, muazzam - Evet. kartımda bucalayıp durmaları ve veriyoruz f 1 ~ gitti. Başıma bir topuz yemiş 11 
palavralara, inam!ım, kendisin - - Hayır. bir türlü sözlerinin sonunu getir • A w d 

30 
k ıersemlcdim .. Bu sersemlik, .Ar~ 

şagı a ra amınm ,.. de zekam hakkında büyük bir fi. Gibi tek heceli sözlerle bu fır- memeleri cannnı sıkmıştı. (Bu (fa- yan hanına ilk geldiğim gün Y,,;_ 
yanlarındaki noktaları kir uyandırmıştır. tınayı çabuk geçiştirmenin yolunu kat) ların altında gene bir para iıi ğim süngü ve dipçiklerin acı , 
biribirine öyle bir çizgi ~ Övünmek onun için yemek, iç- ararken yoldan geçenlerin bizim saklı olduğunu anlamak için kera- bile geçmiıti .. Hırsımdan ecel t,'lf'" 
ile bağlamalısmız ki be - .... ·· 

n 
" elr aibi b~ ihtyaçtır. Boyundan grubumuza bakıp güldüklerini met sahihi olmaia hacet yo~<lu.. gibi oğuk terler dö'kiiyor~_...... , 
.. ~ffl A b h lirecelC şekil bir insan 1 b · 11 __ ._!:?üyük - boyu pek uzun değil - farkettim. Tuhaf şey! ca a a Zaten buraya düştüm düıeli her Herifler, elele vermi§ er, enı 

K başı olsun. 1 Iard dir ! - bir yalan uydurmadığı gün limizde gülünecek ne vardı? a· gün bir para kapanı karşısında ka- rnamen soymağa ça ıııyor 1•--' 

ler hayatıl)m en fena günleri- rı kocanın üstlerini başlarım dik- hyordum .. Arkadaşlar da aıağı yu- Onlar benim bu ıaıkınlığnıı ; 
dir. katl egözden geçirdim. Kendi kı - karı ayni vaziyette idiler. Fırsatı • asabiyetim kar§ıaında muttaıd 

Kazancı ayda elli lirayı geç · lığmıa baktım, bir fe:vkaladelik ellerine almıı olanlar, açık gözlük- .,. )" ,_, 1 
• ~ - · - ıerini ovalayarak beni teselliye~ 

mez. Bunu benim pek iyi bildiği· yoktu. Acaba nemize gülüyorlar- te rekor kıracak bir ustalıkla on - • • • • lıııyorlardı: ,J' 
min o da farkındadır. Buna rağ - dı? dan istifade ederek keselerini dol- '• - Efendim, bu hayat meıel ..N ,, . ı .. 
men: Raıit Baki boyuna anlatıyor, durmağa bakıyorlardı. • ı. e'l-1 dir. Hayatınız mevzuu bahto , 

- Monıer ! Hayat çok palialı· etrafındaki gülüımelerin farkın - Belki, bu hatıralarımı okuyan 
1

, ~ ~ 1
."·; ca şaşırdık.. Onları kanuni yod~ 

laıtı, ayda beş yüz lira ile geçi - da bile olmuyordu. Fakat ben ha- bazı kimseler, benim idam sehpa- . •}: '
0

• •'' ı.& • d:\n yürütmeğe imkan yok .• J_.,. 
nemiyorum . ."Sen ayda yüz elli li- limizde bir komiklik olduğundan ımdan kurtulmam için yaptıkta - '•1 

• • 'l. bul resmen (düveli itilafiye) #_ 
ra ile nasıl yaşıyabiliyorsun bil • emindim. rımı fazla, hatta aykırı görebilir • ı' ı4• ri kuvvetlerinin iıgali altında~ 
mem? •• Bereket versin babama, Nihayet dayanamıyarak hepi • ler. Şu Arapyan hanı rezaletleri •":.,· •: '' lunduğundan (fevkalkanun . .ı. 

~· ·" B ~ ondan da arada bir kaç yüz lira mizi sıkı bir kontroldan geçirme· hakkında verdiğim tafsilatı fazla ,, •• ıo katta serbestiz) diyorlar. ıs bd' 
alıyorum da yaşamak kabil olu- gv e karar verdim. Çocuk arabası- bulanlar da olabilirler belki.. , ıı' batka yollardan yürüıneğe J11eC 

~'l.I 
yor. Onun da bugünlerde işleri na göz gezdirirken muammanın Siyaset alemine atılmış bir ada- •olduk •. Çünkü hayatınız.. fO , 
pek iyi değil .. Babamın fabrika - anahtarını keJfettim. mın icabında ölümü de göze al· Dün ve Yarın Tercüme Artık sabır bardağı taprı• Jlf• 
smda buhran dolayısile fazla iş Arabanın ön tarafında mağa- ması tabiidir Fakat: "-Nasıl olsa Külliyatı'nı edinip okuyan iş· Bu herifler biraz daha söylen:,; 
yapılamıyor, aylık kar birkaç bin zanın yaftası takılı kalmııtı. Ra - ben bir fedaiyim .. Bu yola atılır - le böyle yetişkin bir insan odada ne var ne yok kafal " 
liradan fazla değil.. şidin hem yalanını meydana çıka- ken kelleyi koltuğa almı§.. Öldii • kafasına sahip olur. indirecektim. Onun için elimle 
"Babamın fabrikası,, onun hiç ran, hem de onun övünme huyile receklerse öldürüversinler !,, deyip malrını işaret ederek: Ja. 

'k' k l' b Bu külliyatın simdive ka - r-ağzmdan düımiyen 1 ı e ıme - gülünç bir uygunluk gösteren u kuzu gibi ahirete gitmekte akıl dar otuz kitabı cıktı. Bu ka . - Hayatınım da, onI~r·~-, 
"dir, fırsat dütsün düımesin (baba yaftada §U cümleler yazılmış • karı olmamak lazımdır. dar zengin bir kütüphanenin sizin de Allah.... diye bag~·tl'IY 
ımm fabrikası) ndan bahsebnek tı: Bunun için bir takım hain ve abonesi bir miktarı peşin o). Bu bağırmam onları ürku

1
_,.,.. 

idetidir. Fabrika dediği ise tene- "Halis yerli malıdır. Hususi a - vicdansız insanların elinde, hak - olmak ve her ay bir lira öde- İkisi birden yerlerinden kalktı 
keci dükkanından yarım numara telyelerimizde aylarca çalışma ne- ıız bir ölüme mahklım edilirken mek üzere 16 lira 80 kuruş - Rum avukat: ~ 
i1atün bir dükkancıktan ibarettir. ticesinde meydana getirilmi§ - kendimizi kurtarmağa çalışmamız tur. , _ Aman (efendim; rica ed" ,ı" 
Fakat o, bu dükkanı lngil~erenin tir.,, ve elimizde başka vesait ve imkan 1 bağırmayınız .. Dışarıdan dıı~ ,r, 
mqliur Armstrong bahriye tez - • * bulunmayınca meşru bir hileye Yukurıda~i rakamlar arasını bir larsa hepimizin başı belaya f~et' 
gahlarm~ gölge.de bı~a.kacak .mu - mıınııınııınııınıuıınıııınııuııunınılffll~lıttttıttıııaısırtııı . sapmamız ~lümden korkumuzdan çizgi ile bi ribirlerine bağlı yarak Hem, biz sizi düşünüyoruz ... • Jr 
a.zzam hır fabrıka gıbı tarıf e • değildi. Ulkü yaşamaktadır, öl· dediğimiz yetişkin insan l.:afası· ıeniz tekilifi kabul etmeyin1ııb ıf" der. Cazband rnekte değil! nr çizebilenler, bu çizdiklea·ini d .. d d' . Ala 

d adresleriyle birlikte lSTA'N . ze e musaa e e ınız... dl 
Son günlerde bir ra yo mera- Arapyan hanındaki bu kepaze - marladık ... dedi ve arkadafl~~.ud 

liına dü§tü. Gezdiği yerde radyo - arıyoruz liklere gelince, o devirde memle - BUL ANKARA CADDESi. \'A- p•···-
KIT YURDU adre ·ine yollar . kolundan tutarak kapıya 

sunun fevkaladeliğini anlatmak keti i!l:gal etmi• olanların hu topra-
G · · · · · b" b d :ı ır lar~a. gelen doğru haller arasın· çekmeğe başladı ) 

için vesile arar. ezıntımız ıçın ır caz an a ğın a11I sahiplerine reva gördükle- da çekilecek KUR'Ada kazanan: :·(Devamı 11"' ./ 

- Hava güzel ... Diyecek olsa- ihtiyac vardır. İsteyenler gene a • ri fena muamelelere dair küçük .-..-_, 
14 ·· ·· .. ·· kad Birinciye külliyatın otuz kitaplık nız hemen ablır: yın uncu cuma gunune ar bazı misalleri ibret gözü önüne ııııııııı 

1 d. 1 bir takımr, ikinciye külliyatın 20 ınııınnuııunııııı:nıııııı!fllııtııııııııııllllllllllnıııııı 
- Evet, tam radyo dinliyecek mürcaat etme i ır er. koymak ı'stı'yoruz. O zaman mem- . -ıphk bir takımr, üçüncüye ':ütli-

hava .. Amma radyo diyince de Kiralık büfe leketin işgal edilmi§ mmtakaların- yatrn 10 kitaplık 
benim radyomdan olmalı ... Öteki- 23 Haziran 1935 pazar 3ünü da yapılan fecayie nazaran, Arap· 
ler be§ para etmez ... Sen aldan - yapılacak olan büyük deniz gezin· yan hanındaki, Kroker otelindeki 
dm azizim, aldığın makine bir timize tahsis edilen Akay Şirketi · rezaletler deve karşısında pire ka
feye yaramaz. Benim makine la nin (Kalamış) vapurunun büfeleri bilindendir. 
tanbulda bunu yapan bir tanedir. kiraya verilecektir. Kuvvetsiz bir ulus, müdafaasız 
Fabrikanı n direlctörü ba- Talip olanlar en çok ayın 14 ün- bir yurd daima böyle işgallere veiı 

bir takımı hediye edilecel\tir. 

15 Haziran 1935 saat 
12 de kur'anın çeki1işin· 

de herkes huhmahHir. 

bamın 1 n g i 1 t e r e d e n ar- cü cuma gününe kadar idarehane- kencelere maruz kalabilir .. Bu ha- I••••••••••••• 
kadaıı, onun için bize hususi bir mize müracaat etmelidir. liraları sıralamaktan maksadımız, 

23 
HAZiRArJ 

tıU' Deniz gezintlrt1 
günüdilr 



l' azması benden : 
1'-" -"'-' • .---. 

Bizde 
atletizm 

Geçen hafta bir atletizm bayramı 
Yaptık n bu bayrama da 3 Yunanlı 

atlet davet ettik. 
Kendi 111emleketimizde, kendi saha

ltlızda, kendi seyircilerimiz önünde 
Yaptığımız bu müsabakalarda komşu
ınuıo Helen ulusundan bu üç atlet 
bizim ayrı ayrı düzinelerle adam 
soktuğumuz müsabakaların hangisi
ne girdilerse bizi geride bıraktılar, ve 
hep birinciliği aldılar .. 

Senelerden beri, daima ikiden ek
sik antrenör bulundurmayan, ,.e bun· 
lara ayda en az dört yüz liradan faz. 
la avuç dolusu para nren, bizler için 
ile acı bir neticedir bu-

,,. ~ ,,. 
Sporun temeli olan atletizm işi, 

bizde en fena bir şekilde gidiyor. De\" 
Jetin yaptığı bütün fedakarlıklara, 
çifte çifte antrenörlere rağmen iler
lemiyor, <tersine akan bir nehir) gibi 
geriliyoruz. 

Kabahat hiç bir faaliyet göster
llllyen atletizm idarecilerinde mi? 
Yoksa antrenörler mi bir işe yara
rnaz? 

Burasını bilmiyorum! .. 
Fakat ortada olan bir hakikat 

~ardır ki, o da bugün elimizde bulu-

Seged ilk maçını yarın 
Taksimde yapıyor 

Galatasaray - Beşiktaş karışık takımını 
Macarların karşısında göreceğiz 

Dört gündenberi şehrimizde bu· 
Junan Macar Seged takımı, yarm ilk 
maçını Taksimde, Galatasaray-Be
şiktaş karışık takımıyle yapacak. 

Futbolda hakikt bir kuvvet olan 
Macarların karşısında, bu iki kıy
metli klübün çıkaracakları karışık 

takım nasıl bir netice alacktır, bu 
hakikaten merakla beklenmeğe değer 
bir hAdisedir. 

Galatasaray-Beşiktaş karışık ta
kımı, eğer iki tarafın da bütün oyun
cuları oynayabilseydi, zor yenilir bir 
kunet olurdu. 

Bir taraftan Hakkı, Nuri, bir ta
raftan da Fadıl gibi bazı elemanla-
rın kadroda yer alamadığı düşünü

lürse takımın kuvvetten biraz kay
bettiği anlaşılabilir. 

Bizce yarın çıkacak takım en iyi 
şu şek1ilde olabilir. 

AYni-Mehmed Ali, L1ltfi-Hüsnü 
(Kadri) lbrahim HayruUah <Hasan) 
Feyzi Eşref (Danyal) Şeref Gündüz 

Yarın karııık takımda oynayaı:ak olan Beıikttıfın üç oyuncusu 

(Mustafa) Münevver Necdet <Haya-, 
ti) Avni ile Mehmed Ali, Hayrullah 
ile Hasan, Nuri ile lbrahim(Feyzi 
sola Kadri sağa geçer), Eşref ile 
Danyal da Necdet ile Hayati, birer 
devrede değiştirilebilirler. 

Bu takımı yaparken biz şöyle dü
şündük: 

Birer devre oynayacak oyuncular, 
çok seri ve nefes kabiliyeti fazla ra-

Merkez muann ve merkez muha
cim olarak da(4) genci oynatmak Ja. 
zımdır. ÇünkU takımlarında, yükü o
muzlarında taşıyan bu çocukları oy
natmamak hakiki bir haksızlık olur. 

Netice için de şöyle düşünmek ka
bildir: 

Oyunlan ·her zaman eş olmıyan 
Macarlar, iyi bir günlerinde olup da 
tam varlıklanm gösterirlerse bizim 
için mağlup olmamak çok zor olur. 

nan bir kaç nazlı! atlet, bugünkün- ___ ......._ _________ _ 
kipler karşısında, bir devre oynaya
caklarını hesap ederek bütün enerji
lerini sarfederler ve ikinci devre 
yerlerini taze ve yorulmamış arka
daılarına bırakırlar ki bu çok fayda
lı olabilir. 

Fakat vaziyet bunun akSl de ola· 
bilir ki, o zaman galibiyet değilse bi-den belki beş kat daha fazla faaliyet- BİLAR DO 

gösterilen., ' 'e o zaman tek bir antre- -- - • - -
hÖrü bile bulunmıyan, :>-!sene ey- Sekizinci dünya 
Velkl devirden kalmış, o zaman yetiş-

le, sahayı mağlup terketmiyeceğimi

zi dütüneblliriz. 
1. M. '.A. 

itli~ OJanJardır. bı•ıaA rdo 
.bugün hal!\ o de\Tin yetişenlerinf, me· 
Sela: 100 metrede Scmih'i, 200 metrede 
'Mehmcd Ali};, yarım mukn,·e 
met koşularında 3:> yaşını aşan e· 
lllcktar Besimi ,.e yüksek atlamada 
Haydarr rahat raha t geçecek adam 
.Yetiştiremiyoruz .• 

Haydi yüksek derece alan 
lcrden -hu bir istidat meselesidir
diyip geçelim, fakat, o zamanlar yüz. 
lerce atletimiz ' 'arken, bugün elimiz· 
de bunun yansı bile bulunmadığını 
hasıl ir.ah etmek kabil olur! 

Ben bu sualin cevabını bulama
dım ... 

Belki Sayın atletizm idare· 
tllerimiz bulmuşlardır? 1 . ,,. . 

Atletizmde bu durgunluk, bu be
ceriksizliğimiz yetmiyormuş gibi, bir 
de Balkan oyunlarını bu sene burada 
:tapınağa kalktık. Ye aylardan beri 
de hala bir koşu pisti meselesini hal
ledemedik. 

Daha bir hafta eYvel, topu üç Yu
J\an1ı atletin allak bullak ettiği, mü
sabakayı hatırlıyorum da, yüzlerce 
:tabancı atletin iştirak edeceği Bal· 
kan oyunlarında, kendi yurdumuzda, 
kendi sahamızda kendi gözlerimiz ö
l'IUnde uğrayacağımız ağır mağlubi· 
)'etlerin 11izler i~in ne kadar hazin 
olacağını düşünüyorum. 

,,. ,,. ,,. 
ti 'l'iirkiyede hakiki bir spor faaliye-

.. Uyandırmak isteniyorsa, evvela bu 
t\ln tamamen ölmüş bulunan atletiz· 
~ltllzi canlandırmak lazımdır. Bu 
l' ZOr bir iş olmıyacaktır. Çünkü 
b·firlt genci bu işi başaramtyacak ka-
lliyette değildir. 

td Yeter ki, atletizm işlerini idare 
h;nler uykudan uyansınlar, büyük 
i lere, bugünkü atletizm vaziyetinin 

lS>iizUnü, feci vaziyetini, ve bu iş i
erıe 
'- tse memleket sporunun kazana-
": faydaları anlatsınlar, onlardan 
~,1ait istesinler •• Gençlik arasında o
llt larda, klüplerde atletizmin büyük 
0Parandası yapılsın ... 

iti 'l'Urk sporuna bağlı herkes bu 
~1:ttikseltmek için fedakarlık ederek 

l!l&ın. 

şampıyonası 
Bordo'da bir müddetten beri de

,·am etmekte olduğunu geçenlerde 
yazdığımız sekizinci dünya bi1Ardo 

;1.:H'WP°oJlMI bi~ ve hirincilii'Jr. ~e
çen seneli{Şamp,yonayı aa taza1lmı~ 
olan Fransız Albert almıştır. 

Şampiyonun bütün müsabaka 
müddetince en büyük serisi 1386, en 
iyi vasatisi 500 n umumi vasatisi de 
61,28 olmuştur. Müsabakaya iştirak 

edenlerin aldıkları diğer neticeler a
şağıda gösterilmiştir. 

Domlngo (ispanya) ikinci 
Butron <ispanya) üçüncü 
Ferraz (Portekiz) dördüncü 
Cote (Fransa) beşinci 
Altıncı, yedinci ve sekiziqciliği de 

~ırasiyle Holanda, İsviçre ve Belçika 
bilardocuları kannmıştrr. 

Moda 
olan 

dalış 
Yeni başlayan bu seneki deniz 

mevsiminde Avrupada, bUhassa ln
gilterede yukanda gördüğünüz dalış 
moda olmuştur. Resimde meşhur yü
zücü Desjardina günün modası olan 
bu kırlangıç usulü üzere denize da
l arken görülüyor. Yükseklik 33 ka-
demdir. Sallanmıyan bir atlama tah
tasından ~ranuştır. Başın biçimine 
dikkat ediniz. Kollar iki yana geril-

Büyük boks maçları 
Pazar sabahı ova salonunda 

Kiryako - K8ni karşılaşacak 
Önümüzdeki pazar aabahı Ova 

salonmıda, bu menim içinde ya • 
pılan ikinci büyük bolu organi· 

Kdni 

zaayonwıu .eyredeceğiz. Geçen 
sefer çok büyük bir heye~- • 

kib edi1en müaabakalardan bu se

ferkilerin daha canlı ve güzel ola • 
cağı tahmin ediliyor. 

Bilbuaa Kiryako ile Kini gibi 

1 tanınmıı iki boksörün de yapacak
ları karşılatma bu müsabakaların 

büyük bir alaka ile bel.denmesine 
sebep olmaktadır. 

Pazar günü yaprlacak boks maç
larının programı f udur: 

3 er dakikalık 6 ravnttan Meh -
med ile Ali, Emanuel ile Cihad, 
Leon ile Jozef karıılaşacaklardır. 

kalık 10 Tavndla karşılaşacak olan . 
Kini • Kiryako çarpıtması tefkil 
edecektir. 

Bu iki kıymetli boksör epeydir 

ciddi bir maçta görünmediklerin • 

den neticeyi timdiden tahmin et· 

mek imki.ıuızdır. 
Bir çok fedakarlıklar yaparak, 

bu salonu düzeltmit ve böylece 

boks sporuna hareket imkanını ha· 
zrrlaınıt olan Galatasarayda Yeni 

ÇILJ'fıdaki Ovabokı salonunun bu 2 

ci organizasyonunun da tam bir 

muvaffakıyetle neticelenmesini te

menni ediyoruz ki, bokı sporu için 

çok hayırlı olan bu Çefİt müaaba • 

kaları timdiden sonra da sık 11k 
görelim. 

işin 
şakası 

Sporcular konuşur 
ken duyduklarımız 

- Duydunuz. mu aziz.im, Fazıl
la Cevada ceza vermiıler ..• 

- Duydum kardqim, lıtanbul 
mıntakası futbol. heyeti birine bir 
ıene, birine 6 ay cez.a vermiı ... 

Fakat bizim ıpor idarecileri • 
miz ayni zamanda riyaziyecidir, 

- Neden biliyorsun?.! .• 
- Eh ba/Jıana; bir ıenelik ce-

z.ayı, 6 aylığını 2 ile taksim et -
mifler; birini 6 aya, birini üç aya 
intlirmiflerl •• 

- Eh bir heyete daha gitıe ... 
Biri üç aya, öteki bir buçuğa 

iner mi Jersin?/ 
- lnerde iner/ •• 
- Ya bir ilri heyetten daha ge~ 

mai laz.ım eelıe .•• 
- 'Allol.ur "lıar aimn: En 

ıon heyet te cna verenlere dii • 
fiinerek ceza verir, bunları alle • 
der. Bide bazı cnalann tatbim 
bu kaJtıTdır. • 

- Pelri lia caalar Jlitlilirıe, 
11a oyuncaları takımından çıkaran 
F enerbahçe klübe ne yapacak? 

- O itti/aka kartı 'diyordu iri: 
"Bu ceza verdik, siz verir1eniz., 
bü alleJW.,, 

- Pelri bu, siz alliJerseniz, bi~ 
veririz demek defil mi?! •• 

••• 
- Bu al lıaranm ha'ller alan 

Beykozlu, lıtanbalıporla, Beyler· 
beyli ıporcular tla iil!tibti--·Yteden 
kendllerimn Cncilariiiın heyetler-
den geçaken ·arlmaJığını! Sor
maya karar vennifler, ortaklClfa 
bir mektup yazmqlar •• 
Bakalım heyetlerimiz bunlara 

ne cevap oerir?. 
- Belki onlannlrini de artırmalc 

aıretile iyi bir muamele yapar de· 
fil mi1. 

• •• 
Velalı Halukla Muhtetem ko

nufUyorlar: 
Haluk-Kaptan bahana, Fa

zılla CevaJın cnalannın yanıı 

alletlilmif ! • 
Muhteıem - Olabilir ya, bi • 

zimlrileri de alletlerlerdi ama,. 
Bizim mektuplanmız mıntakaya 
bet günlük itiraz müddetinin •on 
gününde- 10 dakika geç kalmıı. 
Geç kalmcuaydı, - belki alle • 
dilirdi... 

Haluk - Temelli 6oykot cezaa 
alanltıTın cezan kaldırılırken 
bu (10) dakikalar heıab edilir 
mi? 
Muhteıem - Kardefim, onlar 

ince haaphr. Riyaziyenin bQfka 
clüıturlarile halledilir!. 

• • • 
Gazetelerden: 
(Hava lıapcm için herlıeı para 

1Jerecek, kimıe para almıyacak • 
hr.) 

Bu arada: "Yalnız Taksim 
statlyomu •ahipleri, ilerde hava 
karamana (500) lira hediye et • 
mek için (500) liracık bir para 
alıyorlarmıJ,, diye kulağına bir 
(haber) çalınan bir ıporca ark~ 

~ie artık, hiç olmazsa kendi top
fe~l'Jınızda, bizden, en iyisinden en 
del\ •.na kadar düzinelerle adam gi
~ hır Şampiyonada, üç yabancı at
let1" iter girdikleri mUsabakada blz
tih.~111 bir hezimete uğratmasını 

Bu genç boksörlerden sonra bi
raz daha tecrübeli olanlar 2 ter 
dakikadan 8 ravndlık maçlara çı • 
kacaklar ve Yılmaz ile Eduar

1 

Fahreddin ile A. Levi, biribirleri -

, clcqına aordu : 

~elim •• 

luet Muhiddin AP AK 

miıtir. Bacaklar vücuda bir hizada 
düz tutulacak-

Zor lf amma, ne yaparsınız moda 
bu .• Herkes tatbik etmeğe çalııı11or. 

le dövüıeceklerdir. 
Günün en canlı ve heyecanlı l 

maçım da aon olarak (3) er daki· Albert Lew 

- Peki, lıinue para almıyacalı 
dı hani ... Bana ne dersin? 

- Bu alınan para değil karde
Jİm (lira) ... Kararda açıklık var. 

l 
(para) alınmıyacak deniyor •• 

S. T. 
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o 
ıarındage~en Cl§k ve kahramanlık, heyecanJ esrar ve tetkik i; e ıme 1 Kanun olarak hazırlanıyor 
romanı =ı ı - Matbuat - Basın k ğ 

... No: 22 R <! k. ~~ ORNEK: Kültür ba anlı ıoın tertip ettiği 
yazan : lZQ ye zb Bi!M ii Basın Kurumunun dördüncü • Jlsteyi neşrediyoruz 

Fakih Ali : - Bu hınzır fırsat il kuvve.t olduğunu söyle~ek, ona.,. Bugünkü sabah gazetelerin-ı dürlüğü, Terbiyei bedeniye - Ar 
:• boş hır gurur vermek degil, tam -( d b" • . A k l b. · · d" k ·· 1" ..... T b" · b d · e 

k 11 k k :! t . (b'JA1.• ) d 1 .. d en ırının n ara mu ıa ırının ıre tor ugu, er ıyeı e enıY O Uyor• o usu sonra :: ersı 1 <ıAIS onu er ll O ev VC•• • • ..... .. • • , .• .. ....... • ' ii soravları karşısında düşündürmekfl bıldırdıgıne ıore, Bakanlıklar, ve ızcılık mudurlugu - Beden e 

Ç k k d • O d :5 demektir. ! daireler ve memurlukların yeni ğitim ve izcilik direl1:örlüğü, Hu· 
1 aca ' IY r U ii 2- Vazife - Odev. h adlarını göstermek üzere Kültür dut ve sahiller sıhhat umum ırıii· 

Ş. d. b ı Fakat Vehab !:I: 3 - Mesuliyet - Sorav il. Bakanhg"'ınca bir cetvel hazırlan - dürlüg"'ü - Sınır ve kıyılu ıa"'hk ım ı görürsün, seni kır acı - ya ça ıştı • f 5 

mm albnda kemiklerini kırıncaya bütün 1öylediklerine daima aksi H '0 - Neşriyat - Yayım. ıl mıt ve Ba,bakanlığa verilmiştir. genel direktörlüğü, Devlet Şiira•• 
:S RNEK: .! B ·· 1 d B k 1 h ,.. d k d d.. . d .. H b . d ·,: Rad k ıı· :: ugun er e a an ar eye.ın e - Danıatay, Mülkiye dairesi -a ar oveyım e gor .• em ge- ceva verıyor u. ;: yo, asrımızın en uvve ı ~ı .. .. ..

1 
. C 

1 
.. I d. . x 

bertinceye kadar .. Bak! Dayak Bundan da Vehabm Aliye kar- ;I yayım araçlarından biridir. H goru§u ~cektır. etve şoy e ır. Sivil işler dayra11, Tem}İz ınah· 
!•1" s ynoı~a - Araç. :.:. Reisicümhur - Cümhurba•baka- k · y D" -· denen şey nasılmış anla!.. şı tatbik edeceği bir planı olduğu I ..... " x emesı - argutay, ıvanı te11• 

Fakih Ali, belindeki ku!ağa so- açıkça anlatılıyordu. ıJ ii m, Riyaseticümhur - Cumurbaş· yizi askeri - Sü danı§tay. Divanı 
kulu duran kırbacı çıkararak o - Fakih Ali anlamamazlığa geldi İ NOT: • =~ bakanlığı - Hususi kalem - Ö· muhasebat - Sağuıkur, Heyet; u-

.; Gazetemue gönderilecek yazı -i: l 8 .. · ld ... · · K t•• d 
lanca hızile savurmaya ve zavallı ve iş kötü bir neticeye varmadan !$ larda bu kelimelerin Osmanlıcaıa.!i ze uro, are amırı - es or. mumiye - ıenkurul, Tohum u-
vahşinin sırtında şaklatmaya baş - önce yola çıkmayı düşündü.. Dü • ES rı kullanılmamasını rica ederiz. i! Divanı riyaset - Başkanlık kuru, rağı istasyonu - Tohum yeğirtiıtt 
ladr. şüncesini Selime açb .• Ondan da lm::r..:::m:=~"lm:::m::::m:m:::m:::::.I Müddei - Savaınan, Müddeiu- durağı - Levazım ruüdi.irlüğü -

llk darbelerde ses çıkarmayan muvafakat cevabını alınca hemen mumi - Genel Savaman, Vila · Gereç direktörlüğü, Evrak müdür· 
vahşi Fakih Aliye mukabeleye kal yola çıkma hazırlığına başladı. Ankara Fakül lesinde yetler işleri umum müdürlüğü - lüğü _Arşiv direldörlGğü, Mu· 
kıştı. Fakat biribiri ardı sıra dur - Esirlerini Şeyh Sihrin çiftliğin- Pedagoji şubesi il işleri genel direktörlüğü, ma- hasebe müdürlüğü - Sagıf ditek 
maksızın sırtına, bacaklarına, ka- de bırakmaktansa beraber alıp gö- Duyduğumuza göre Ankarada halli idareler umum müdürlüğü - törlüğü, Neşriyat müdürlüğü -
fasına sarılan kırbacın acısile ye· türmek daha akıllıca bir iş olncak- kurulacak olan tarih, coğrafya fa- Özel yönetgeler genel direktörlü- Yayın ciirektörlüğü, Muhasebeci 
re yıkıldı ve bütün se3ile bağırma· tı. Lalelerle boyunlarından bağ- kültesine bir de Pedagoji §ubesi ğü, Emniyeti umumiye - Kamuğ - Sağışman, Daire müdürü - Çe 
Ya ba"ladı. lı bu yirmiyi aşkın esir arkada, ki kt. B b ı· güven, istihbarat müdürlüğü -

:r e enece ır. u şu eye ıse me • 'Vİrgen direktörü, Şube müdürii -
Fakih Ali, vurmasım kesmemi!l- Fakih Ali ve Selim eşeklerde yo1a l 1 k k k .. Bilget direktörlüğli, Muhaaebei 

x zun arı a maca ve yü se ögret- Bölüm direktörü, Mümeyyiz -
ti. Bütün fiddetile vücuduna yapı- çıktılar. men (muallim) yetİ§tirilecektir. umumiye umum müdürlüğü - Kalem başı, Memur - İfyar, :Ki· 
şan kı:baçlann yerleri ağarıyor Alinin bu kervanı tam yetmiş Şehrimizde bulunan yüksek öğ- Genel sağı§ direktörlüğü, Varidat tip_ Sekreter, Muavin_ y~r, 
ve az aonra kızararak kan fışkırı- iet kiıilikti.. Hepsinin de altların· retmen (muallim) okulu da bura- umum müdürlüğü - Genel gelir- ...... 

d da e•eklerı· vardı. v_k ec.eg"'in l d" kt" 1··-·· Eml"'ki ·ıı· Reis muavini - Yar B&§kan, nıo· yor u. "S ~ X' ya bağlanacaktır. er ıre or ugu, a mı ıye d . . y d k v·ı· et 
sırtı amerikan. basma ve yaldızlı ür muavını - ar ere , ı aY 

Artık vah•i bag"ıramıyordu. Fa- , -o- - Devlet mülkleri, Muamelatı 11 V l" llb K 11 e 
x tüfek yükleriyle doluydu. M l k - • a 1 - ay, aza - ç ' 

kat, vücuduna inen her kırbaç- Kongreye "ag"' ırış nakdiye - Akça işleri, es e ı 1'• 
Fakih A1i, Vehaba beraber gel- Y mektebi _ Ertik okulu, Yüksek Kaymakam lcebay, Nahiye -

tan sonra titriyor, adeta can çe ~ . l d'"· h ld d Türk Güzel Sanatlar Birlig"i N h" ··d·· u·· ·K ..... uıı· mesıni söy eme ıgı a e onun a tedrisat - Yüksek öğretim, mes- mun, a ıye mu ur - "" ... 
kişiyordu. k k · l rk" I _,_l Mimari Şubesi Reisligı"0nden: h K b K t Id (de"I· ufacı ervanıy e a a arına tıuu - ieki yüksek tedrisat - erlik ve ay, asa a - en , are 

Selim, Alinin hala durup din- C kıld V 31 / 5/ 935 cuma gu .. nkü idare l t "d ') y·· ti" tdare dığını görmüştü.. anı sı ı.. e- teknik ögre" tim, Orta tedrisat _ e ı areıı - one m, 
lenmeden, ne olduğunu anlama - h b _,_1 k heyeti seçimi ekseriyet olmadıg"ı ( ·· 'd • h i •d 1 ) 

a ın yanma ya.x aıara : Orta ög"'retim, ilk tderisa _tik reJt ı areıı, uıus ı are er '. 
dan vahşiye indirdiği kırbaçlara d I B. d irin yapılmamıc.tır l d U B t dı 

- Sen bura aka.. ız, önüş • 3" x • ög"retim, Abideler koruma heyeti Yönetge, Be e iye - ray, e e 
daha fazla seyirci kalamadı.Hırsın · l S ı· Bu defa 8/ 6/ 935 cumartesi gü • • e 

te ıenı a ırız. en ge ıp ne yapa· -Anıtlar koruma komisyonu
1 
Ta ye riyaseti - Şarbaylık, Beledı1 dan, ağzından köpükler saçan top '-- ., d d" nü saat 15 de kat'i kongre tonla-

1
.J 

caıam · · e 1
• r: lim ve Terbiye dairesi - Kültür reisi - Şarbay, Şelediye mec '' ;akallı Fakihe yaklaıarak ha-vaya y h b k b. l b nactlğmdan merkez binası olan A-

e a • to ır ses e ceva ver • Kurulu, Güzel Sanatlar umuni miı- ~ Şar kurulu. 
kaJKan kamçılı elini yakaldI. di: laykö§küne bütün azanın mutlaka 

-~~~i!. ~·~~~ -~~~~~~~~~ g~~~~~ ~~=s==p==~o==R====p==o===s==T==A===s==ı=~ Kim olduğunu, burada niçin bu • 
nin yaptığını ... Sen esir alırsın da /ştanbul ÜfÜncü icra memurla· lunduğunu bile sorup soruştW'Dla • 
ben alamaz mıyım ğundan : madan dövmen doğru değildi. 

Fakih Ali, onun bu tok cevabı T amamma üç yeminli eblivu-
F akih Ali cevab vermedi. O kadar · 

karşısında, bir şey söylem~di.. kuf tarafından bin yüz lira kıymet 
hınlanmıştı ki her yeri zangır zan- Söylemiş olsaydı; bir bela çıkaca • takdir edilen (74,40) metre mu· 
gır titriyordu.Selim, onu birköşeye ğma yüz de yüz emindi. rabbaında Fatihte Aşıkpaıa ma· 
çektikten sonra oracığa oturmasını yol da Vehab, Fakih Alinin ken· ha.ilesinde Haydar caddesinde es
söyledi. 

disinden umduğu biç bir fona ha· ki 87 yeni 107 numaralı bir evin 
Vahşi yerde upuzun yatmış ha· rekette bulunmamıştı.. Fakat bu tamamı arttırmaya çıkarılmıı ol · 

rs-ketsiz duruyordu. Vücudundan Aliyi memnun edeceği yerde mut· duğundan 28/ 6/ 935 tarihinde 
fışkıran kanfar pıhtılaımq, sırtı taaıl üzüyordu.. Bir kaç defa da tartnamesi divanhaneye asılarak 
oluk oluk olmuıtu .. Selim, vahşiye Selime: 9/7 /935 tarihine tesadüf eden Sa. 
yaklaşarak ayağiyle itti, oynamadı - Bu keratanın sen sustuğuna h günü saat 14 den 16 ya kadar 
bile .. Gözleri yarı kaapalıydı.. bakma! Fenalığını ortaya vurmak devam edecek olan birinci açık 

Kulübedeki esirlerden üçünü için sırasını bekliyor.. arttırma neticesinde muhammen 
getirerek adamcağaı bir gölgeye Demekle Vehab hakkında dü • kıymetin % 75 i bulmadığı tak-
çektirdi. şündüğünü anlatmq oluyordu. dirde en son artbranın taahhüdü 

Burada saatlerce, bırakıldığı gi- Belli başlı bir sıkıntıya uğrama· liaki kalmak üzere arttırma on bet 
bi kaldı... dan Mofyonun reis bulunduğu Ni· gün daha uzatılarak 24/7 /935 ta· 

Aradan i1ki gün geçmişti .. Vah -
şinin bir Niyam Niyamlı olduğu 
anlaşıldı .. O kabilesinden üç &ene 
evvel ayı·ılmış biriydi .. Yaptığı bir 
kabahatten dolayı köyünde barı -
namaz olıı:İıu~ uzaklaşmak mecburi 
yetinde kalmıştı .. 

Reis Mofyoyu tanıyor ve kendi 
reislerinden olduğunu söylüyordu. 
Şeyh Sihrin çiftiliğine karnını do
yurabilmek için gelmi!ti. Fakat, 
Alinn ani hücumyle karşıla,arak 
dayaktan ölüm derecesine gelmiş· 
ti. 

Fakih Ali, onun bir Niyam Ni • 
yamlı olduğunu anlayınca esir -
leri içine kattı. Vehab, Alinni böy
le hiç bir masrafı yapma.dan genç 
bir esir sahibi olmasını doğru bul
mamış, kendsinin himayeye muh • 
taç, az sermayeli bir esirci olduğu 
düşünülürse Niyam Niyamlmın 

kendisine verilmesi lazım gelece • 
ğini söyleyip duruyordu. 

Ali İ§İn gene azıya varacağını 

yam Niyam köyüne gelmişlerdi. rihine tesadüf eden çar.§amba gü-
Eıirlerini ve eteklerini yerle, · nü ayni saatte yapılacak ikinci a

tirdikten sonra Fakih Ali ile Selim· çık arttırma neticesinde en çok 
reis Mofyonun kulübesine gittiler. arttırana ihale edilecektir. 
Fakat oraya vardıkları zaman Ve- Arttırmaya ittirak edeceklerin 
babın Mofyo ile beraher oturduk - muhammen kıymetin yüzde yedi 
lannı görünce ıa§ırıp kalmrşlar · buçuğu nisbetinde pey akçesi ve· 
dı. Bu adam ne zam::m hayvanla • ya milli bir bankanın teminat mek 
rını bağlamı§ ve buraya ne zaman tubunu vermeleri lazımdır. Resim 
gelmitti?. tellaliye müşteriye ve birikmi~ ten 

Fakih Aliyi düıündüren yalnı7. virat, tanzifat vergi, vakıf ve bor· 
bu da olmamıştı. Mofyonun, o.ya· cu bedeli müzayideden alınmak 

ğa kalkmamı§ bulunmasından fov· üzere borçluya aittir. 
ka1ide bir vak'a ile karşd~tacf!ğı· İpotek sahibi alacaklılarla di · 
nı da anlamıştı. ğer alakadarların ve irtifak hak 

Fil·hakika umduğu gibi de ol· kı sahiplerinin bu gayri menkul 
muştu .• Daha, reiı aelarrma bifo üzerindeki haklarını hususile faiz 
mukabele etmeden hatme kapıda ve masrafa dair olan iddialarını 
duran nöbetçi askerlere çevir ınit - evrakı müsbiteleriyle yirmi giin i
ti ...• l çinde dairemize bil:lirmeleri la -

iri yarı, bir dudağı yerde, biı· ı zımdır. Aksi halde hakları tapu 
dudağı gökte dev gibi tek a.yakhn-r sicilleriyle sabit olmadıkça satış 
üstünde nöbet bekliyen bu iki yerli l bedelinin paylaşmasından hariç 
mızraklarını ve tırambatlarını Fa i kalacakları ve daha fazla malu -
kih Ali ile Selime çevirerek kıpır- mat almak istiyenlerin 935/ 93 dos 
damamalarını ıö lemi ]erdi. ya numarasiyle dairemize müra 

Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütlhı spor fe 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım geleli 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste

yenler müohasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yerde fiatı S kuruştur. mutlak okuyunuz. 

Tl:!J Q KiVE 

t 1 RLll\T 
BANKA5t 
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ha kürkler, minderler serilmişti. meğinden, Ateı Tanrının fışkıra. B l n •• •• ek ·sı . 
Argun ve Tekini oraya oturt· cağına inanabiliyoruz.. Tugay, en onun Q -. oruşm l l'ljOrum. 

tutar. Camuka ile bir kaç ileri ge- yüz yılların içinde bir to.ne olarak l l' 
len adam biraz karıı1arına doğ- yetiıen bir insandı, bir yalvaçtı o.. ö llürmek de<fi . 
l'u, başka bir sedire yerleştiler. Ulu tanrı ona kendi gücünden ~ 1 

Böyle gece vakti, ışıksız bir o· bir kısmını vermitti .• Ruhlarımız -
dada oturmaktansa, ay ışığının da, yüz yılllardanberi yoksul yaşa· 
dolduğu bir avluda konuşmak da- maktan doğan bir kısırlık var .. 
ha. doğru olurdu. Fakat konuğu Böyle kısır ruhlardan, surunen 
herhalde bir dam altında ağırla· gövdelerden ne bekleyebiliriz?. 
ttıak adeti Türklerde çok gözeti· inanamıyoruz.. lnanmak elden 
liyordu. gelmiyor .. Ateı ancak Hazar Han· 

Camuka, Argun'a baktı: dadır ve o bağıılaraa biz ateşe ka-
- Hazar Hanın oğlu sen mı- vuşuruz. Yoksa ... 

&İn?... Camuka yılgındı .. 
Diye sordu. 

Bu söz fazlaydı, cünkü biraz 
Önce bunu Argun' un .kendisi de, 
0nun yüzünü gözden geçiren ih· 
tiyar adam da söylemişlerdi. 

Fakat Camukanın bu sorguyu 
bile hile tekrarladığı anlaşılıyor
du. Çünkü bu sözleri sqylerken, 
}>arı karanlıktaki bakışlarında a· 
t~kça bir kin okunuyordu. Sesi, 
l ır katilden ve onun oğlundan 
~hse:liliyor gibi acıydı. 

Argun epeyce kızmıştı: 

- Evet, Hazar Hanın 
hun! .. 

oğlu-

Dedi. Sonra daha sert ve övü
llerek: 

- Fakat ondan önce Tugay'm 
lcırunuyum ! ... 

Diye ekledi. 

~ Ca:nu':ea ıon sözleri dilt~atle 
rı ı;amışdı: 

- Bunu dışar.da, bağırarak da 
'iiyJemişsiniz ! .. 

- Evet! ... 
Canıuka Tekin'e baktı: 
- Ya siz, kim oluyonı..nuz? ... 
- Beııim obam başkadır ... Bu-

'a}>,. .. .. k F J 
~ ... uç gun uza hr. a cat Do! çı • 
b· I', ateşsi:... ülkenin en uzak yeri 
d•le burası demektir. Çünkü hepsi 
~':ayni acılarla inliyor. Ben de si-
'ıı bir 1 urddaşınızım. 

\> l' aıkın bir ay ıf ığı pencereden 
\ 1: kapıdaı. giriyor, odayı oldukça 
{dınlatıyordu. Fakat Argun ile 
~kin, k~ndilerine çok yakın olan 
~ tl'ıukadnn baııkasını ancak bir 
ll'altı halinde görebili}orlardı. 
le,;.aınuka yerinde kımıldadı yer· 
•• : 

1
• Ba~mı dışarıya, ay ışığına çe 

"'l'd' ~ 1• Avluda biril:en zavaJlı yurd-
~~rına baktı. Başını salladı. 

'e Uzünc!t: hala o eski kin, o e:;ki 
~ ~~zgiler ve gölgeler vardı. 

ttı &ır ağır, bir balyozun koca -
'e~n bir örse vurması gibi tok bir 
)' u ~, ateşsiz ülkenin yoksulluğunu 
~ll!ayın ve Tugaçarın ölümelerini 

attı. 

~eı.\rRlın, bu olgun erkeğin sözünü 
erek: 

Tugayın arkasından, onu kur • 
tarmak ve ateıe kavuşmak için 
baş kaldıran halkın çektiğini gör -
müştü o .. O zaman on iki yaşında 
bir çocuktu ve babasının yanında 
savaşa girmekle beraber, bozgun - ' 
da bir hısımı tarafından kurtarıla
rak evine getirilmişti .. 

Hala o bozgun gecesinin korku
lu hatırasiyle titriyor gibiydi .. 

Evet, Camuka yılgındı .. 

Ateşsiz Elkenin bütün insanları 
da onun gibiydiler .. Bunlara ümit 
ve kuvvet vermek gerekti. 

Argun ayağa kalktı ... 
Herkes c!e onun gibi yaptı. :· 

Çok ıilik ve cılız bir ıııkta, ka -
raltı halinde görünebilen adam
lar, sessiz duruyorlardı. 

Argun, güzel ve dinç bir sesle 
söze başladı: 

- Camuka !.. Dedemin cesur ar· 
kada9ınm ojlu !.. Baban, aenin ka
dar ümitsiz değildi. Halbuki her· 
kes babasından daha iyi olmağa 
mecburduı·. Bizi buraya bir tesa· 
düf g~tirmedi. Anlattığım yoksul 
hayatı, acıları ve her şeyi bana 

annem bütün inceliklerine kadar 
anlattı .. Kendimi bildiğimdenberi 

bunları dinledim ve size ateş ver · 
mek, Tugayın yapmak istediği 

halde yapamadığını bec~rmek için 
yaşadım .. Annem bana, babamın 

yerine han olacağım zamana ka • 
dar beklememi söylüyor .. "O za -
man ateşi verirsin!,, diyor .. Fakat 
ben beklemiyeceğim, sizi görüyo • 
yorum, senelerdenberi görmek 
için büyük bir hasret besliyorum .. 
En sonra bu dileğime erdim .. 
Bekleyecek halde değilsiniz .. Bü· 
yük sağnakları, kara kışları ve 
çektiğiniz sıkıntıları ben de bera • 

her çekmiş gibiyim .. Size, dedem 
Tugayın ve annem Ulcaym adı Ü· 

zerine yemin ediyorum.. Doğdu • 
ğum günün yıl dönümünden size 

ateıi getireceğim .. Yalnız, bu u -

ğurda beraber çalışmamız gerek .. 
Tugay'ın arkasından gidenlerin 

oğulları ve torunları, benim 
kam dan gelecekler mi?. 

ar -tıa':. Annem, bunların hepsini ba
ı<iyledı'' 
bİ:Jeın d:· Herkes bu cotkun söylevi me -
C:a e ı... rakla dinliyordu. Son sözler, din • 

bj.. tnukanın anlatışı onda büyük 
• l" h yenler üzerinde derin izler bırak -'-h lu f ırtmasmdan önce geçen 

ı lr tı. 
Q ı Yaratıyordu. 

te~ llğrıları çekerek büy:.iyen 
~ b· .4.rgun, alıştığı acıyı çok us -
~il : elden alır gibi tekrar içınek-

C, e duygulanıyordu: 
......._ ~~ka söylüyordu: 

Silik ay ıfığmm titrediği ovada 
ve beyaz avluda cotkun bir halk 
vardı: 

- Yatasın Tugayın torunu! .. 
Uzak obalar haber alsalar, on • 

lar da geleceklerdi. ~ltr ıze belki sorarsanız! Tugay 
:i~d~ n.~'ıl yoktan yarattı ise, niçin Camuka, Arguna dönerek: 
Qj~ d 0 Yle yapmıyorsunuz? Bunu - Burau karanlık ve dar .. Dı • 

)'-l'at ~ kendi kendimize sorduk ve şarıda daha iyi görüşebiliriz .. 
~Ut~ağa çalıttık. Fakat neyazık ! Dedi. 

- Sahip, boğazın meth;..Hnde:1 Diye ~ağırdıktan sonra söze 
elli metre ötede kumsal b~r alan baıladı: 

var. Burası nöbetçilerimin gözii 
önündedir. Gülcanı burada karş~

layabilirsiniz. Onu kurşun1ıı yok 
etmek isterseniz, bu it dakikasın· 
da olur. 

Ben onunla görüşmek istiyo · 
rum. Öldürmek değil! Hem Gül
canı açıktan açığa öldürere!< üs 
tüne korkunç bir kan dtt.vasım 
kim almak ister? 

Aradan bir kaç dakika geçti. 
Bekliyen reisler de Allabcladm 
kayalara çarparak akisler yapan 
sesini it ittiler: 

- Ey, Gülcan ! Binbaşı Denne 
Sahip buradadır. Seninle g<.irüt · 
mek istiyor. Eğer silahsız olarak 
yanında da bir adamla birHkte gc 
lecek olursan, sana ilişmiyeceği · 
ne söz veriyor. 

Gülcanın verdiği karıılık işitile

- Gülcan, sen Britanya hüku

metinin bir zabiti ile Kahur kabi

lesinden bir askeri öldürdün. Buı-a 

da bir tuzağa tutuldun ve kaço.· 

mazsın. Kanunu bilirsin: Göze 

göz; cana can! Baban burada. 

Öldürmüş olduğun adamın ekra

ba ve arkadatları da yalnız se -
nin değil, babanın da canına su~ 

sanuş bir haldedirler. 

Sen bu İşe ne diyeceksin baka-

hm? Kan borcunu verebilecek 

genç kardeılerin de var. Hem dt! 

babanın evinde küçük bir rj e oğ

lun da var. Kanun cana karıı can 
istiyor. Fakat gelip te beni'Tl mm· 

takamda adam öldürmek gibi b;r 

rezalet yüzünden ben ardı arkası 

medi. Fakat Ressaldarın sesi işi---------------
tildi: 

- Herif, sen kimsin ki 51'.hibin 
verdiği sözden ıüphelenivorsun? 

Birinci olarak kendisi ilerliyecek 
ve karşındaki kumluğa gelecek · 
tir. Sonra da Serdar Muhamnıed
le baban ilerliyecekler. Seninle 
konuştuktan sonra gene k,_yala · 
rına dönebilirsin ... 

Biraz dalia konu9uldu. Sonrs 
da Ressaldar toplantı yer,ne ge· 
lerek: 

- llk önce siz gittiğiniz iakdir 
de o da gelecek. Ona inanal ile · 
ceğinizi sanıyorum. Ancak hen ge· 

ne elde tabanca yukarıya çıkıp 
bekliyeceğim. Herif umutsnzlu~< 
karşısında alet edebilir. Önce 

siz ilerliyeceksiniz, on metre a"· 
dınızdan da serdarlar gelecek ... 

Binbaşı rovelverini çıkard!' iki 

reis te rovelverlerile kılıçlarını ve 
tüf eklerini bıraktılar. Silahsız o
larak kayaların arasındaki da'!" 
boğaza girdiler. 

Binbaşı yava§ yavaş ötekilerden 
ayrılarak tek başına kumsala dof.
ru yürüdü. Orada iki dakika ka · 

dar sabırsızlıkla bekledi. Bu ıt· 
rada arkasında bir a~am olduğu 

halde ve görünürde ikisi de Sl · 
lahsız olarak Gülcan meydan• 
çıktı. Ağır ve temkinli adırnlarl<! 

yaklaştı. lki metre kala, binba 

şı: 

-Dur! 

leri de ikisinin arkasında olarak 
çıktılar ... 

Yerlere kürkler ve minderler a · 
tıldı ... 

Fakat Argun oturmadı .. 
Elini Camukaya uzattı: 

Bebeklere, yumurtalara vuruldu
ğu gibi marka vurulduğunu hiç 
gördünüz mü? •• 

l•veç veliahtının kızının evle""' 
meıi dolayı•ile StokholmdP- ya-

pılan §enlikler arcuında bir de 

"ulusal yavru mü•abaka••·ı tertip 
edilmİ§ti. Bu çocuğun ardına vu· 
rulan markada laveç dili üzere 

O•veç mahmlü!) yazılıdır. 

gelmiyen kan davalanna müsaade 
edecek değilim. 

Gülcan binbaşının suratına dik, 
dik bakmakla beraber hiç karşı . 
lık vermedi. Bu uzun boylu, mavi 
gözlü, sarı sakallı, ve yüzü çizgi
lerle dolu bir adamdı. Kocamarı 

bir burnu ve dört köşe bir çenesi 
vardı. 

Binbatı sözüne devam etti: 
- Mıntakanın bütün aerdat

ları hep burada. Bunlar kötü bi~ 
i~i zararsız bir surette düzelbnelC 
ve kan davalarının önünü almalC 

için babanın seni vurmasını teklif 
ediyorlar. Bu iyi bir teldif_tir. 
Fakat ben daha iyisini buldum. 

Bir babanın öz oğlunu kendi el
lerile öldürmesine meydan ver• 
miyeceğim. Bütün serdarlarla mın 
takanın bir çok adamları senin 
kelleni istiyor .•• 

- Peki oğlum ne olacak? Lut
fullahın adamları ona dokunacali 
mı? 

- Elbette .. Cana can sözünü, 
sen benden iyi bilirsin •• 

- Evet, ben ve adamlarım bu. 
ı adan kaçamıyacağımızı biliyo • 
rum. Fakat hükfunet iki can için 
beş tane mi can istiyor? 

- Hükumet senin canıcla ve 
adamlarından birisinin muhakeme 

' " aile İti Öri l>ao ctnn:l\ _ n~yoefİıf .,.:;• 

dir. Nasıl bu kanun iyi mi, Gül· 
can? , 

- iyi, Sahip! Fakat kabul et 
mediğİm takdirde ne olacak? 

- Az sonra on~ da öğrenirsin 
Şimdi söyle bakayım. Adamla • 
rından birini teslim eder misin?. 
Ötekiler silahlarını bana verme~· 
tartile gidebilirler .• 

Asi cevap verdi: 
- Sana teslim edilecelC 

için ötekiler arasında kur'a çeke· 
ceğim. 

- Ala .• Haydi çağır; silahla· 
rile gelsinler de meseleyi anlat l 

Sözlerimi kabule. yanaşmadığm 

takdirde tekrar geriye gitmeğe 

müsaade edeceğim ... Söz veriY.O • 
rum •••• 

• (Devamı var) 

"'l' il eıneklerimiz bota gitti. Biz, Tugayın torunu önde, Tekin o • 
"tayın tanıdığı sihirli odunla- nun yanında ve obanın ileri gelen· 

- Bu eller ve bütün eller har • 
det gibi birleşince ateş bizimdir .. 
Bu geceki toplantıdan ve bizim 
geliıimizden Hazar Hanın haberi 
olmasın!.. Bac toplayıcılar bir kaç 
gün önce kaleye döndükleri icin üç 
dört aydan önce ate~siz iilkeye 
Hazar Hanın adamlarından kimse 
gelmez .. Buradan da o tarafa kim
se gelmez. Bu meradan da o tarafa 
kimsenin geçmesine dikkat etmeli 
dir. Açık söylüyorum. 

<Devamı ı•ar) 

Şarki Alrikada Kenya ormanlarında yakalanan bu zürala Lond ra. 
hayvanat bah~eıine getirilmiftir. 
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Mekkeye ilk 
gidecek olan Şimdi Şirketihayriyeye oldu~u gibi 

yirmi beş yıl önce de Haliç 
vapu,rıannın başına gelmıstı Avrupalı gazeteci · kadın 

}' ekta kaptanın "lvimeti 
lıüda,, sile qolculuklar 

Bayan Mar- bunu pek arzu etmektedir. 
cella d' Arle la- Marcella d' Arle "ben Tü~ 
tan bulun hic de kadar çok çabuk değiten bir ınelll" 

yabancısı de - leket görmedim,, diyor. Soa ~ ~ 
ğildir. Avuıtur- ne içinde bu.raya her ıelifinde bit 

Boğaziçi halkının bir takımı 
Şirketi Hayriyeye ''hayır1ı firke
te!,, boykot yapmıtlar ! 
Şimdiki durumu iç güvey-

ıinden hiç te hallice olmadığı söy
lenen eıki Haliç ıirketine de bir 
zamanlar ora halkının bir çoğu 
boykot yapmqlardı. 

O vakitler Haliç vapurlar. he -
nüz eski biçimdeki yandan çarklı, 

batı kıçı bir vapurlardı. 
O zamanlar halk dilinde çok 

tekrarlanan: 
"Çabalama kaptan ben gide

mem!,, 
Tekerlemesi de bunlar için uy

"durulmuı; aonradan ıimdiki A
kaym aia babaaı sayılan idarei 
mahsuıanm bazı hantal vapurla · 
rma kavanço edi4nitti. 

Halicin o vakit en methur kap
tanlarından biri Laz Ahmet kap -
tan, öteki de çifte sakal Kostan
tia idi. Ahmet kaptanın ıöhreti 

deniz üzerindeki martilere bile 
·düdük çalmaımdan; çifte ıakal 

Kostantin kaptanın meşhurluğu 
ise ikide bir vapurun bacasını in
.dirtmeği unutarak onu U nkapanı 
köprüsüne çarptırıp vapuru püs -
külsüz fes gibi güdük bırakma

smdandr. 
Galiba, o zamanlar Halit;. va

purlarının en hızlı gideni sa · ·;.
dört, bet mil kadar yapar ve hep· 
ıi de her iskeleye gidip geldikleri 
için köprüden Eyübe, yahut E
yüpten köprüye gidilinceye kadar 
kamaralarda tatlı tatlı , bol bol, 
bir hayli uyku kestirenler olurdu. 

Hüniyetten önceki mutlakiyet 
çajlarmda halk hiç bir ıeye kartı 
afız açam::ıdıkları için imtiyazt 
Sultan zadelerde olan bu tirkete 
kartı da tabit hiç bir ıey söyliye • 
mezlerdi. Hatta o zamanla. ... daki 
bütün itler gibi yolculuijun dl\ 
bir çefit kaplumbağa yürü,iifile 
yapılması bot görüldüiünden Ha 
liç vapurlannın bu ağır akaak, 
fntıla makam pat patlarına ka115ı 
dil uzabnak hiç kimsenin aklın -
dan bile geçmezdi. Gel geolelim, 
hürriyet çıkıp ta lstanbuldaki bil· 
tün çeneler her ıeye kartı. hep 
birden ve olanca hızlarile bağır
maya baılayınca gele gele bir gün, 
ııra Haliç vapurlarma da gelmif, 
bqta lıtanbulun en uzak iskelcıi o 
lan Eyüp yolcuları olmak üzere 
ııra ile Defterdar, Halıcıojhı, Haı 
kay, Balat, Fener yolcuları ayak
lanmıılar, Halicin o köhne ton ton 
lamıa boykot etmiılerdi. 

Bu boykota güzel bir ıonbahar 
mevaiminde baıl•nmıt ve va.pur
larm yerine yukandaki iıkelere •· 
hali tarafından tutulan birer iı -
timbot ıetirilmiı, halk bu iıtim • 
botlarla itlerine gidip gelmeğe ko· 
yulmuıtu. 

Bu istimbotlardan bir kaçının 

adı ıunlardı: (Nimeti hüda) 
(Ekler), (Yddmm) ... 
Artık bir taraftan Haliç vapur

ları hapı yutmaya baılamıı; bir 
taraf tan da halka yepyeni bir eğ
lence çıkmııtı. istimbotla hızh 
pm,.lanh; ancak bunlar pek 

küçük olduğu gibi hemen h~r is -
kelenfn istimbotu ayrı olduğu içtn 
bunlann içleri hep bildik, arkadaı 

yada yerleımiş çok değitiklikle ;repdc:lr.ğını JÖf • 
ahbapla tıka ba~ doluyor ve sa · bulunan bu 1- müt, bu onu büyük bir hayranlıl• 
bah alqam tıpkı Kağıthaneye eğ- . talyan gazete _ dütünnü!tür. 
lenmeye gider gibi bunların için · cisi aon üç se _ - Eyüpte bile eakisine ,at' 
de türlü muhabbetler, ıakalar, ne içinde mem- fark var •. Yeni yollar, m~ 
taklitler , sarakalar yapılıyor; hat- leketimize bet bir cadde açılmıf.. Muhakkak ki 
ti bazı aktam geç vakitler, köprü defa gelmiıtir . Dün tekrar siz Türkler çok çalıfryonUDUS•,, 
ve Yemi§ dönütlerinde Unkapanı tehrimize gelen Marcella d' Arle ltalyan gazeteci lstanbulun bli-
köprüsü geçildikten ıonra istim • • burada ür gün kaldıktan ıonra yük bir ıeyyah tehri olmaia liY1.1' Kanzuk eczanesi mUstaqzaratrndan: 3' bit 
botların kıç. taraflarından gazel Yunanistana, oradan da Mısıra gi- bulunduğu fikrinde.. Yalnız 
ler, §arkılar yükseliyor; hazan BALSAMIN EKSiRl decektir. Şarka dair yazılan, ro. seyyah için çok pahalı oldufull" 
utlar, kemanlar bile çalındığı olu- Yüzdeki çilleri ve lekeleri abr. Si- manlariyle bilhassa Viyanada çok İfaret ediyor. Diyor ki: 
yordu. "ilceleri yok eder. Tıraştan sonra cil- tanınmıt olan bu kadm gazeteci - Deniz banyoları için hiç ol• 

Hele Defterdar - Eyüp iske - de latif bir tazelik ve serinlik verir. timdi Mekkeye gitmek istemekte - mazsa yakın Avrupa memleketlr 

lelerine i~liyen Yekta kaptanın BUICK ve dir. Üç sene evvel lbnisauudun oğ· rinden her sene buraya binl~ 
(Nimeti Hüda) iıtimbotunda lu Emir Faysal lıtanbulda iken o- sen-..h gelmelidir. Ben bile J.-
gümrüklü Zekai, kardeti evkaflı STUDBAKER nunla tanışmıı, Mekkeyi ziyareti- maksatla lstanbulda bir kaç d 
Hakkı, balıkhane ki.tiplerinden A Markalı 2 otomobil ucuz sa- ne müsaade edileceği yolunda bir kalmak isterdim. Fakat palıa!ılds 
dil, tapudan bezirgan Nazım, ev- blıktır. Ayaapaıa'da MODERn vaid almıftır. Bu vada güvene. buna mani oluyor •. Seyyahlar içİll 
kaftan rahmetli Ali Gazi, gibi bol garaja müracaat. rek seyahata çıkmıttır. Muvaffak daha ucuz oteller açılır dahi 
nete ve bol ahenk kimseler bir a- ---.---.-. ------- olduğu takdirde "Mekkeye giren ucuz bir yaıayıf temin edilirse lr 
raya geldiler miydi, artık o ak - . ~ayı - Guzel ~anatlar ~kade- ilk Avrupalı kadın,, olacağı için tanbul bur.dan çok kazanacaktJt• 

~~~ru~~~~do~~~~~~~~e~dı~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ olmuyordu. dıknamemı zayı ettım. Y enısı alr ~ 
itin öz alayı ise en çok yağıtlı nacağından zayiin hükmü yoktur. 

kış akıamlarında oluyor, yü2lerce Mehmet İbrahim. 
yolcunun biriktiği daracık Y emit 
iskelesinde kendisini itilip k~kıl. giriyor; kadmlar, çocuklar bağı -
ma akıntı1Ina kaptırarak Has • rıııyor: alaycılar iti büsbütün ala-
köye gideceği yerde yanhıhkla E· ya vuruyor; bu etsiz curcuna ara· 
yüp istim botuna tıkılan bir ka.ç sın da kaptan da tarif eyi ma.rife 
yahudinin yarı yolda İfİn yanht - yi dinlemiyerek aklına eıen iske
hğını anlayınca kopardıkları yay- leye uğruyor; istemediğine dese 
gara kaptan da birlikte olarak bU- lam vermeden geçiyordu. 
tün yolculan plmeden kırıp geç\- Tabii bu arada kaptan kSıküne 

riyordu. çıkıp vapuru zorla kendi iske-lelc· 

KARAKöY 
ECZANESi 

Hüseqin Hüsnü 
Galata, KarakUy caddesi No. 5 

J Bu İf, sanırsam Haliçte bir, bi: rine uğratmak istiyenler m ! der -
buçuk yıl kadar ıürdü; •onra Şir· ıiniz; dümencinin aağa kırdığ! Pazarhkla Florya yolu inşası 
ket baıkalanna geçince orta)a bu- dümeni zorla ıola çevirmek isti - Eksiltmeye konulan it: Filorya iltisak yolunda kaP.lagıa ufalt tol' 
günkü gördüğünüz Haliç vapur · yenler mi? Onlar da baıka. . intaaı ve tamiratı. 
lan çıktı; sözüm ona (Altın boy- O vakitler y emit iskelesinin ço\c Keıif bedeli 4891 lira 60 kurut tur. 
nuz) daki gidit , gelit te epeyce tanınmıı bir çımacısı vardı, adı Bu ite ait f&rtnameler ve evrak tunlardır. 
düzgünle§ir gibi oldu idi. Anca1< Yorgi idi. A - Eksiltme ıartnamesi 
çok geçmeden 327 - 328 yılla · B- Mukavele proJ0 esi 

· d' · b Kı§m yağmurlu aktamlarmd:ı, 
nnda ıirketin yeni getir ığı u on C- Nafıa i•leri ı1eraiti umumiyee• 

d l ... ·· · bu adamın çelanediği kalmaz · ::r ::ı- -~ 
dört vapur da ilk üzgün üguniı D - Tesviyei turabiye, ıose ve kagir intaata 'dair fenni prtJsP"-
kaybetti. dı. E - Hususi ıartname • 

Köprü, ve Y emit iıkeleleı·inde, Hafta geçmezdi kiYorgi kala - F - Keşif cetveli, silıilesi fiat cetveli, metraj cetveli. 
1 · 1 • d ak balığın akmbıı ile buz gibi denin vapur arın ıç erın e, yan parm - G - Proje, grafik. . . • • • ı--

lrkları üstünde yeni yeni kçme - dütüP ufak bir banyo yapma· lıtiyenler bu tartnamelerı ve evrakı İstanbul Beledıyesı Da1111I 
diler, pandominalar ' bat ~öıter- sm ! cümeninde görebilirler. __ ,, 
di ki bunlar, istim botlar zamanın · Zavallı ihtiyar Y orgi, her ak - Eksiltmeye 8/ 6/ 935 cumartesi günü saat on bir de lstanbul ~ 
daki komedi ve pandomimalara tam çektiği bu eziyetlere bakma7., djyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. IJI'' 
l&J ç.ıkartacak kadar sunturlu ıey· ikide bir, 0 dehtetli kalabahğın ö . Eksiltmeye girebilmek için istek lilerin 367 lira muvakkat teılS. Jj' 
lerdi 1 nünde ıeai ~ıktığı kadar bağırır· vermesi bundan baıka aıağıdaki vesikaları haiz olup ıöıteraıet• 

O vakitler Halicin iki kenarı da d ılı 
dı: . z1m ı~. . . .. • .. • . ~dv lıtanbulun en kalabalık yerlerin - _Uyumayınız, içimizde bu ak- Sathı kaplama asfalt yol ıtı yaptı gına daır baımuhendıılıkten 

dendi. Hele Balatla Ha~köyde ·ı · hl' "k (1 ) (3157) tam misafir de var! ettirı mıf e ıyet veın ası . u 
kıyamet kadar Yahudi vardı. jılP" 

Şiıhane karakolu civarı ile Toz· Misafir de var demek, yankeai- Senelik muhammen kiraaı 180 lira olan Bebekte Bebek cadde' ~ 
koparan taraflarına henÜ7 aktn ci de ~a~ ! .Demekti. Y orgi bunla~r 109 / 1 yeni numaralı gazino mahalli 936 ıeneai Mayıı ıo~~a ~il' 
b&Jlamamıttı. Sonra Halıcıoğlu, ~~ıdı~ı ıçın yolc~lan arada b: .. raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şeraıtı ani .~ 
Eyüp Niıancaar, Ermenilerle dolu boyle ıkaz ederdı. zere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttrımaya ~bİ' 
olduğu ıibi, Eyüp ve Defterdarın Hatta bir akşam, Yorgi, bir yan için de 13 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya ın p.iı-' 
memur ahaliıi de pek çoktu. kesiciyi halka gösterirken he - le beraber ihale günü olan 17 / 6/ 9 35 pazartesi günü saat 15 de 

Yeni gelen on dört vapur ise bu rif enseleneceğini anlamıt; he . Encümende bulunmalıdır. (B) (3041) ~ 
kadar kalabahia kartı pek az ge- men yeni kalkan ve iskeledeon he· 
liyor; sabah aktam iniı, çıkıtla · nüz bir artın kadar açılan vapu 
rmda vapunın kaptan yerine, ten- run arkasına atlayıp parmaklı . 
telerin üıtüne, yanlardaki par -
maklıklara, hatta vapurlann de · 
nizlik denilen yerlerine kada,.. 
tam anlamile tıka basa doluyor; 
bazı akıamlar Y emiı, köprü iske
lelerinde bu hali gören kaptan, va
puru kaldırmaktan çekiniyor, po-
liıi çağırarak vapurun tavanı, 
parmaklıkları, denizlikleri üzerin· 
deki yolcuları zorla indirtip öy
le yola çıkıyordu. 

Bazı çok yajmurlu akıamlardıı 
iıe kalabalıktan vapurların kama
ra pencerelerinden içeriye sula.1 1 

ğa asılmış, kalabalıktan vapura 
giremeyip te iskelede kalmt~ olan 
yüzlerce insan ıaıırıp kalmıfh. 

Boğaziçi halkının bir t~kımı. 
Şirketi Hayriyeye boykot yapar- ~ 

ken aklıma esti de yazdım; İftc? SP~I 

•i·;:gün üzerinde baı.k yerme •i- li n h isa rl ar U. Müdürlü Ö ü nd~ ,ır 
nek avlanan dünkü Haliç il~ Şartnamesi mucibince 4 adet 1000 kiloluk baıkül pazarlıkl•.~ .,-~ 
Haliç vapurlarının yakın geçmi nacaktır. Vermek istiyenlerin 18 Temmuz 935 tarihine müaadıtaf~ V 
te dair küçük, kısa bir tarihçe - be günü saat 14 de % 7,5 güvenme paralariyle birlikte .. Kaba tI.ı1..& 
ıi- vazım ve Mübayaat ıubeıindeki a hm komisyonuna muraca& (P'~ 

O•man Cemal Kaygıaız . 
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Hasan Kremi çilleri k~t'iyyen izale ede 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisi, en aıhhisidir Nazik cildli kadınlann hayat arakdatıdrı. lihtiyarları gençleıtirir ve gençleri güzelle§lirir. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20.Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapı§tırılan ve halkı u. aldatan kremlere vesair itriyata al 
danmayınız. Hasan markasına dikkat ediniz. Hasan depoıu: Ankara,!stanbul, .Beyoilu. 

.. 
Bugiln 

Belvüde 
• 

Boyan SAFiYE 

r ••••• ıamm:aamm::m:a:m: .. 
KArlı bir iş , .. 

Istanbulda merkezi olan bir mü
hlın ticarethane Ankarada şubc:i 
açmak istlyor. lı emin, kArlı ve ko-~ 

r• 
laydır. 1000 - 1500 lira sermayesi:! 
olan posta kutusu 176 ya (Ankara) g 
rümuzu ile müracaat etsin. .i: l .. _____ a:::::::m:::::m::::m.-:: 

Zabıta memur. · 
lanna . 'l!lahl\.u 
200 M. muafev: 

gösterir. 

Daim on 
Tel: 49091 S t 1 k 1 SATIŞ UEPOSU: ••• ,, 8 1 1 ev Ve arsa ar Ankara: Sofuzade Metmed Emin-

Ceb fcnerlcn 
gelrnittir. Her 

yerde 1526 No. 
tahtında arayı • 
nız. 

---- .Meşrutiyet mahallesinde satılık iki l\fersin: Hakkak oğlu Silifkeli Rah-

parça arsa ve bahçeli 12 odalı bir ev mi bmir: Hüseyin Hüsnü Samsun: 

Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 
M~~t~ikoo~ ~~n~~•T•u•~•u•n-E•~•emf•·--------~-----------~ 
numara 32 aile kasabı Bay Hasan 

50 Ev Alıyoruz .! 
Hikmetten sorulacak. <4370) Belsoğukluğu ve Frengi'ye 

Yakalanmamak için el'. i,i ça.re, 21 Sl'nedenberi bu hastalıldarm teda 
İstanbul Tapu ınüdürJüğijn - siyle uğraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettiği (NEOPROTE1lT1N) ilacıdı 

den: Yakında piyasaya çıkarılacaktır. 
Ayvanıarayda ! Korucu Meh • 

met Çelebi mahallesinde Ayvan-

Boiaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırköy -
Yetilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 
Yakacdrta kiralık kötkü ve yalısı olanlar, bunlara müıteri iıti
)'orlaraa "İstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adreıine ve "Kötk,, 
İtaretiy)e bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup
tll kısaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, ıuyu, ga-
21, elektriği, möbleli iıe bunlar hakkında mal\lmat vermeli 
\te bir sezon için kaç liraya icar etmek istediklerini bildirmeli
dirler. 
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Tirifodan metrük ev Selanik mü - BÜ y Ü k 
badillerinden Kerime kocası Hak. 
kıya iskandan tef fiz edi!mi§, bu 
evin Tapuda .kaydı bulunmad; -
ğmdan ıenebiz tasarrufata kıya • 
ıen muamele yapılacağından bu 

Tayyare Piyangosu 

Maliye Vekiletinden • • 
evde baıkaca sahiplik id-

diaıında bulunan var ise on beı 
güne kadar İstanbul Başmemur -
luğuna gelmeleri ve yahut 21 -

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir . 

Büyük ll<ramiye : 30.000 Liradır 1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa te-vfikan Devlet 
~klanna 45 kuruıtan alınmakta olan beher mecidiye, gümüş fia
bıını yükselmeai hasebiyle altmıf kuruta çıkarılmıt ve bu fiat üzerin· 
~kabul edilmesi için malaandıklarma tebliiat yapdmıtbr. 
~----__ Cumhuriyet Merkez Bankası da b4:her on gram safi meıkUk 

~, gayri metkilk halis gümütil 30 leuruttan satın alacaktır. (3122) 

6 - 935 Cuma günü saat dokuz
dan on dörde kadar mahallinde 
tahkikat yapacak Tapu memuru · 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •.. 

na müracaatları ilan olunur. 
(7553) 
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- RAGASTANIN OGJ~U -

gömleklerini yalnız bir kopça tutu
yordu. Laşatenyeri ile Essenin diz 
Jerine oturdukları zaman Adeta yarı 

çıplak bir haldeydiler. Jantiyomların 
bardaklarına beyaz prap doldura
rak ouh bir tavırla gülüyorlardı. 

Beş on dakika sonra bu ik'i güzel · 
kız Jantiyomlarla beraber odadan 
çıkrnışlardı. 

lhtimalld arkadaşlan Kralı biran 
enci yalnız bırakmak istiyorlardı. 

C çüncü kadına gelince o da Fran
•uvanın· kaqmına otunnuıtu. 

Yüzünde siyah bir maske vardı. 

BG muke, penbe ve etli dudakla
rının, ince tül elbisesinin altından 

tamamen göritnen beyaz ve çıldırtı

tı göğA!nün güzelliğini bir kat daha 
arttırıvordu. 

Lüle lüle kıvrılan lepiska saçları, 

~pla1c omuzlarına dökülerek, saçla
nnın ~zellifiyle gururlanan Diyan 
dö ruvatfye'yl bile kıskandıracak bir 
hal ulmıştı .. 

Bu kadın, söylediğimiz gibi Kra
hn yanma defU karşısına oturmuş 
tu. 

Birinci Fransuva, ayağa kalkarak, 
kadınlara kaqı her saman gösterdiği 
nf'znket ve zariflikle onu selAmlamış 
"~ kUçWc elinden tutarak beyaz bile
ltne hararetli bir öpücük kondur
lbu~to. 

Sonra, yerine oturup eliyle bar
daklara şarap doldurarak: 

- Bu güzel eller iş görmek için de
lildir, dedi. 

- Ah Mösyö! Bana tıpkı bir Dü
ttsmişim gibi söz söylüyorsunuz .. 
lea iM, zavallı bir kadından başka 
Mr şey dt?ğilim .. 

hi§e diyecektim. 

- Hayır güzel yavru I Siz bir fahi· 
şe değilsiniz. Haliniz, sözleriniz, se
siniz, maskeli yüzünüz bana kibar bir 
kadın olduğunuzu gösteriyor. 

- Belki .• · 

- Fakat bu maskeyi çıkarmamak-
ta niçin inad ediyorsunuz?. Yoksa 
güzel yüzünüzü seyretmek saadetine 
beni layık görmüyor musunuz? .• 

- Hayır Mösyö! .. Yalnız maskeli 
kalmağa yemin ettim de.. 

- Her zaman için mi? .. 
_:.Hayır •• Bu pek insafsızca bir şey 

olur • • 

Sonra sesini alçaltarak devam et
ti: 

- Evet.. Ben güzelim! Ve yemini
min müddeti bir kaç saat sonra bi
tecektir. 

- Bir kaç saat sonra mı?. Ah Ma· 
dam, eğer Kral olsaydım bu maske
ni)\ kordonunu çözerek onu çıkara-

cak kimse ~lııbilmek için tahtımı !e
da ederdim. 

Kadın bir kahkaha salıverdi. 
Kral: 

- Niçin gülüyorsunuz? dedi. 

- Çünkü her zaman bu sözleri 
duyarım. Mösyö, insanların bizi kan-
dırmak için her zaman ayni sözleri 
kullar.!:1aları tuhaf değil mi? •• 

-Size böyle söyliyenler arasından 
hiç kimse sevmediniz mi Madam? .. 

- Evet.. Yalnı.z birisini sevdim. 
- Ah o adam ben olsamdı .. 
Fahişe tuhaf bir şekilde gülümse

ai. 
Birinci Fransuva sordu: 

- O kadar mes'ut olan bu adamın 
lıımJ neydi? 

- Zavallı bir kadın mı?. - Bunu öğrenmeği o kadar ister 
- Bu da fazla değil mi? •• Bir fa-. misiniz1. 

Nr . .. 
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Kapı açıldığı zarnnn a) ağu kalk
madı. 

Müdür: 
- Yemekten sonra uyumuş.. dedi 

ve ihtiynr kad.mn omuzuna do! r:1clu. 
l\ladam Sen Alban kımıldamadı. 

O nkit müdür eği:~rek dikkatle 
baktı. 

Madam Sen Albnn mum gibi bem
lleyaz kesilmişti. 

l\lüdür: 

Çabuk bir cloktor getiriniz .. Zaval
lı kndın ölilyor l diye haykırdı. 

Monklar da eğilerek baktr, sonra: 
- Zahmet etmeyiniz! Madam Sen 

Alban ölmüştür, dedi. 

Bu vak'adan dolayı kendisine he
sap soracaklarını düşünen miidür -
bu sefer hakikaten meyus olarak- : 

- Ölmüş ha! .. diye ~ırıldandı .. 
- ·Evet .. Ulmüş .. ,!rtık istic,·ap so-

na erdi. 

l\fonklar masanın üzerine bakarak 
meyva sepetini gördü. Dudaklarında 
tuhaf bir gülümseme belirdi. 

1\lüdür : 

- Ne feH'ıket! Söziime inanınız 

Kont! İhtiyar kadının istirahati ·için 
her şey yapılmıştı.. diye kendisini 
kurtarmak için uzun tızun sözlere 
başlarken l\lonklar masanın üzerin
deki yemişleri göstererek soğuk bir 
tavırla: 

- lşte güzel meyvalar I dedi. 
Hapisane müdürü onun yüzüne 

dikkatle baktı. Fakat bu çehreden 
hiç bir şey anlamak kabil değildi. 

Monklar sordu: 

- Bunları ne vakit getirdiler. 
Bir gardiyan: 

- Ilu sabah Monsenyör .. Sepeti ge· 
tirdikleri vakit ben nöbetteydim •• "ce· 
\'abını verdi 

- Kim 2etirdi7 

- Bir delikanlı ... 
- Esmer, kara saçlı, gözleri 

bakar bir genç değil mi? .. 
- Evet Monsenyör!. 
Monklar: 

) ere 

- Tit'tir !. Ah Madam Detnmp, 
böyle biı· sırla sizi istediğim yere gö
türebilirim. diye düşilndil. Sonra 
gardiyana: 

- Delikanlı bu meyvaları Madam 
Sen Albana kim~n gönderdiğini söy
lemedi mi? diye sordu. 

- Hayır Monsenyör .. Yalnız scp~ 
ti lııraktr. · 

- nu iiziimlerle elmalardan kim
se yemedi ya?. 

- Hayır Monsen}·ör. 
· I\fonklar hapisane müdüriinc dön. 

dü: 

- Mösyö, bu yemişlerden tatma
manızı kat'iyen tav~iyc ederim. 
· - Kont, zannediyor musunuz ki ... 

- Kafi! Ben hiç bir şey zannet
miyorum. Yalnız size dışardnn çok 
güzel görür. n şu meyvnları ) ok et
menizi ihtar ecliyorum. 

l\füdUr: 

- llu ~epet odama götüriil Un, 
meyvaları elimle ateşe atncnğım .• 
emrini verdi. 

Bir gardiyan, sepeti i~i yılan dolu 
imiş gibi, bliyük bir ihtiyatla alarak 
götürdü. 

l\lonkla da: 
- .Zavallı kadın!. Ne talihsizlik! .. 

sözlerini mırıldanarak mtidUrle be
raber çıktı. 

- E\·et.. Kendisini tnm sorguya 
çekeceğim gün .. 

Müdiir üzüntüyle: 

- Mösyö lö Kont benim bu işle a· 
Jftkadar olmadığıma eminsiniz defil 
mi? dedi. · 
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- Haydi kendinizi üzmeyiniz .• Ma· 
dam Sen A1ban öldü. Artık gömülme
sinden başka bir iş kalmamıştır. 

-Çok teşekkür ederim Monsenyör. 

.Monklar oradan doğru Luna git-
ti. 

- Madam la Düşes Detamp bu iş
ten yakayı sıyırdı! diye düşünüyor· 

du. 

Bir koridorda aralık bir kapının 

önündeu geçerken bir mırıltı işitir 

gibi oldu. Gerek yaradılışta gerek 
vazifesi icabı olarak çok mütecessis 
olduğundan kapıyı yavaşça iterek 
başını içeriye uzattı. 

Odanın nihayetinde bir pencere 
aralığında iki kişi ya,·aş sesle konu· 
şuyordu. 

Monklar titredi. 

Bu iki kişiden biri Madam la Dü
~e i Detamp, öbürü ise Ale lö Mahü 
id i. 

Polis müdürü: 

- lşte hu çok tuhaı diye dü~ün· 
du 

H1ş!nı çekerek dikkatle dinledi. 
Fj&ı. l t· konuşulan sözlerden bir tane
ıi~i ·bile duyamadı. Bir hareket, Dü
şesLı ipek elbisesinin bir hışırtısı 
Konta konuşmanın bittiğini anlattı. 

Hemen koridordan acele ile geçip 
Düşes odadan çıktığı zaman l\lonklar 
da koridorun kö~esini dönmfü; bulun-
du. ~ .. 

Polis mü el .... i düşünüyordu : 

- A"ab.ı hu kopuk Mahü i! ~ muh· 
tcşem Diises arasında ne gibi bir mü
nasebet ,:ar. Bu adam en ziyade art· 

tıranın üzerinde kalacak bir hal. Dü
fl9 son alıcı olsa gerek .. Acaba ona 
ne iş gördürecek? Bu herif Yicdansız, 
korkusuz, her şeyi yapmağa kabili· 
yetlidir ... Ha ... l ak! Belki de alış ,·e· 
riş bitmi~tir. Acaba nf',rdi?. 

l'olis müdürü birdenbire elini al· 
nına vurarak gülümsedi .. Kendi ken· 
dine: 

-Ben de çocuk gibiyim. Bunda 
anlamıyacak ne var? ~lahü ihtiyar 
Madam Sen Albanın ı1şıkıydı. Artık 

Jiyetin kaçırılmasını vak'ada hazır 

bulunmuş gibi anlıyorum .• dedi. 

Biraz sonra Kralın huzurunday· 
dı. 

- Şevketmaab, Madam Sen Alban 
hu sabah birdenbire sancılanarak Öl· 
dü. Kendisini i:. kence ile istintak l'de• 
medim. Fakat onun kadar işten ha· 
heri olan biri elimdedir. 
- _:-Ya!.: Öyle mi Monklar'?. 

,,. . ,,. 
Kral bu cevabı çok liLkayd bir ta· 

nrla ,·ermişti. 

Acaba Birinci Fransum, Ji}eti 
bulmaktan vaz mı geçmi şt i .. 

.Asla! Her zamankinden fazla O· 

!arak onu se\'iyordu. Hatta J iye tin 
kendi ı~ızı olup olmadığına dair kal
binde uyanan şiiphe bu a~kı arttın· 
yordu. · 

Kral Jiyeti düşünüyordu. 
Fakat bir haşka!"ı daha aklından 

~akmıyordu. Kral aşıktı. J{rahn he· 
Yesi vardı! 

Akşamın saat dokuzuna doğru 

Esse ile Laşatenyeri her zamanki gi
bi Kralın odasına girdileı-. Sansağa 

gelince ortadan kaybolmuştu. Yalnız 
iki arkadaşı onun nerede olduğunu 

biliyorlar ve hunu son derece gizli 
tutuyorlardı. 

Basinyak Kralı giydiriyordu. 
Fransuva bu gece giydiği elbise ile 

bir şehirliye n beline taktığı ziynet. 
siz, uzun kıhcıyle fakir bir Jantiyo. 
ma ~nziyordu. 

Kral düşünceliydi. 

Bir heves, geçici aşklardan biri 
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bile onun için mühim bir işti. Hüku
mete, idareye ait şeyleri üstünkörü 
görmek fakat kadın mesclederiyle 
ciddi şekilde uğraşmak onun adetiy· 
di. 

Hazırlandığı zaman: 

- Geliniz dostlarım! dedi. 

l...a:.atenyeri sordu: 

- Nereye gideccğfa Şevketmaab? .. 

- Dün enelsi gün nereye gittiy-
sek ... 

Esse ile l..aşatenyeri gülümsiye
rck bakıştılar. 

Bu üc ki~i, anahtarı daima Kral· .. .. 
da bulunan gizli bir kapı \'a ıtasiylc 
z;;araydan ~ıktrlar ve Sen Ostaş yolu 
nu tuttular. 

Luvr ile Sen östaş arası beş dakl· 
kalık bir yerken Kral bu yolu tam 
yarım saatte aldı. 

Pek derin düşünüyordu. 

Nihayet bütün düşüncesini: 
• 

- Bu fahişenin bana karşı göster
cli ği mukavemeti şimdiye kadar hiç 
hir kadın göstermemişti. Sözünde 
topladı. 

Buna Esse c"·ap verdi: 

- Çür.kü karşısında kimin hulun· 
doğunu bilmiyor Şevketmaab! 

- Ben bunu bilmesini isterim. 

- Pek ala Şevketmaı b .. lşte var· 
dık. 

Kral başını kaldırarak, kapalı bir 
kapının önünde bulunduğunu gördü. 
Tepeden tırnağa kadar titredi. 

Gülmeğe çalışarak: 

- Meryem hakkı için heyecanlanı
yorum, dedi. 

Yumruğuyla kapıya hızlı hızlı 
nrdu. 

Kapı derhal açıldı. Kahkahalar, 
çığlıklar, sarhoş şarkıları işitildi. 

Bir kadın sesi: 

- Giriniz, giriniz, benim genç Sen
yörlerim ! dedi. 

Bu "genç,, sözü üzerine Birinci 
Fransu\'a doğrularak gülümseyip sa· 
kalını okşadı, ve: 

- Bizi rahat edebileceğimiz bir ~ 
daya koy! dedi. 

Kadın bir kapı açarak Uç kişiyi 

biraz dar fakat son derece süslü bir 
odaya soktu. Ve gülerek: 

- Prenslere mahsus bir odadırl 
dedi. 

Birinci Fransuva cevap verdi: 

- Oh .. Mükemmel.. Bizim gibi vi· 
)ayetlerden gelme Jantiyomlar için 
ne büyük iltifat .• 

- Giriniz Mösyö .. Zarar yok l 
- Pek ala l Bize şarap getir .. 

Laşatenyeri ilfn'e etti: 

- Fakat hunları getiren elJer gil· 
zellerinden olmalı .. 

Alçak \'e geniş sandalyalara otur· 
dular. Bu sandalyalar kadife yastık• 
!arla döşeliydi. 

Fransuva: 

- Kalbim ne kadar çarpıyor! de• 
di. 

Esse: 
- Şevketmaab bu sakın hakiki bir 

aşk olmasın? •• 
- Azizim .. En-ela şunu biliniz ki 

hakiki aşk bu kapıdan içeriye adıın 
atamaz. O kıvrak ' 'Ücut, o beyaz gö· 
küs, o güzel kollar •• Bütün bunların 
kalbimde uyandırdığı duygu, aşkdan 
çok arzuya yakın bir şeydir .. Ben ° 
kadını istiyorum .. Ben onu... Fakat 
işte geldi!. 

Hakikaten bu anda odaya üç ka• 
dın girmişti. 

Bunlardan birinin ismi Mezıınj 3'" 
bürününkü Fo,·et'di. 

Elbiselerinde neş'e ka~ıracak bir 
kabalık yoktu. ipekli, hafif uzunca 


