
Gazetemiz 
lf ergtto çok sayfalı, 
Zengtn mtlndertcatlı 

VE 

S kuruştur 
Telefon: 23872 

~landen mec- X . 
hste izahat ver- ~-t; 
d.k J) ~ 

ı ten sonra 
, bayıldı . 
l>ariı,31 (T e~sizle) -F ranıada mali 
\'aziyetin düzelmesi için meclisten 
teni, ıali.hiyet isteyen hükumet 
l>rojeıi maliye komisyonu ve 

ıtıeclis tarafından reddedilmit 
tir B . .. . d ı~ · u vazıyet uzerıne e evve a 

31 Mayıs 1935 - CUMA 

• sonra yenı 
tatil başhyor 
Artık bu cuma son 

tatil cumasıdır 
Tatil günleri hakkındaki yeni 

kanun yarın batlayarak tatbik e -
dilecektir. İstanbul vilayetine b\ı 
yolda tamim gelmittir. Tamime 
birlikte kanunun tatil gününe ta • 
allUk eden maddesinin metni de 
gönderilmiştir. 

bıaliye nazırı Jermen Marten is· Kanunun bu maddesinde deni • 
lif a sonra da kabine istifa etmek yor ki: 
bıecburiyetinde kalmı§tır. Solda iıtila eden MaliyP. Nazırl "Hafta tatili pazar günüdür. Bu 
k Maliye komisyonunun 15 şe Jermen Marten, ı.ıe ~ağda mecliıtF. tatil 35 saatten eksik olmaıhak ü-
-r!ı 25 rey ile projeyi reddeden hükumeti tenkit edenlerden eski zere cumartesi günü saat 13 de 

(Devamı 2 incide) maliye nazırı Malı.ıi. (Devamı 2 ncide) 

Gazetemiz 
Hergiln çok sayfalı, 
zengin milnderlcatlı 

VE 

S kuruştur 
Sene: 4 - Sayı: 121 ' 

istifa etti 

lngüiz donanmaıı maneı.ır~arda 

Alman - lngiliz 
deniz konuşması yaklaşıyor 

Her iki taraf delegelerini seçti 
Londra, 31 

lef ter Efendi = Venizelos 
(Huıuıi) - Al
manlarla yakında 
burada yapılacak 
olan deniz konut· 

pılmadan önce Fransızlar ve Jtal· 
yanlarla da görütmek gerekmek
tedir .. Önce Almanların istedikle-
ri gözden geçirilecektir. 

AJma.nların lngitiz. doQanma• 
ımın yüzde otuz nisbetinde deniz Vaktile Osmanh hükumetinin 

Yunanistanda caswsw idi 
ISunu son sadrıazam 
"tevfik paşa söylüyor 

Ven· 1~eLoı ı.ıe V enizeloıu" Oı manlılann casusu olduğunu söyli-
yen ıon ıadrazam Teı.ılik pcqa 

Son i h. d. • · k •- "V • 1 ıı· "k" do •yan a ısesını cı arara~ enıze oıu e ı ı ı sene evvel 
•t Yu h""k~ · · . b d B A . 1 1 ,._ nan u umetının atına tanı ım. en o zaman tma e çi \-

N.-_p •• 
ti'-ld' oren Veaizelos haklund::• ğnde Katiptim. Venizelo~Lef 
Şiıt·~ 93 Yatında olduğu hald~ ter efendi,, derdik. Ve o bizim A · 
t'\~ 1 

eki evinde hasta yatan Sad- tinada ücretli casusumuzdu. Her 
'-li -'l'ft Tevfik pap bir muharriri ay muntazaman gelir, ve b~nder. 

........._ ~ fU •özleri ıöylemi•tir: 
........._ :r on bet lira olan aylığını alırd!. 

'-. Amma dog"' rusu çok iyi casush• ...... ...... QESlMLİ° .... YENİ....... Çok çalıtır, her yere girer çı!<ardı. 
.., Haris ve ceıur bir gençti. 

Olls Romanımız 

X:9 
Çalınmış çocuk 

O sırada Girit meselesi g~ne ..ıı 

Jevlenmitti. Birçok Rumlar Girit-j 
ten kaçarak Yunanistana yerleı~ 

yorlardı. Bu muhacir akınını du~ 
y peşinde durmak için gene Venizelosdan i• 1 

~rı~.baılıyor. Poliı hafiyesii tifade ettik. Kendisi her ak~am bi~ 
'i~ ~ lll bu yeni macerasıi liste ile gelir, Ciritten kaçıp geleTI< 
~ eyecandan heyec.111a sü-i leri isimleri, adreılerile bildirir-
~ktir. i di. Biz de Yunan hükUmetine mii·ı --................. ._ ..... _.i 

( Devamı 2 incide). 

Ga-1 a_t_a_s_a_r_a_y_ll_l_a_r_ı_n ~alarma büyü~ 

onem ( ehemmı· 
plav bayramı yet) verilmekte-

"E k• ki dir. Çünkü ltal-S 1 çocu ar,, yanlar ve Fran-

Bugün mekteblerinde sızlarıa yapılacak 
toplandı deniz konutma- Rüunı:-op 

lal'mrn bu konuf!Jlalara dayana· 
Bugün, Galatasaraylıların pilav c "' ·· h · d. 

agı şup esız ır .. 
bayramı olduğunu evvelce de yaz- Bü· ··k b' d · k f 

k 
yu ır enız on ransı ya-

mıth . 
Galatasarayda okumuı bütün 

eski talebe, her yıl bir kere, irfan 
yuvalarında toplanark, tahsil za • 
manlarını anmaktadır. 

Devletin büyük memurluklarını, 
nazırlıklarını, sefirliklerini yapa -
rak, pek ihtiyarladıkları için teka· 

(Devamı 2 incide) 

Dlln gece .. ,... ...._...__..., 

iki kanii vak'a 
Marmara Hasanı 

bir garson, Milter
de Alberti yaraladı 

Dün gece iki ağır yaralama va
kası olmu,tur: 

(Demmı 2 ncide)· . .......................................................... 
= Bir müteaht-lld J 

120,000 
Tilrk lirası verdi 
Surla biraderler 
de 1000 lirallk 
çek gönderdi 

! . 
: . . 

Ankara, 30 (A. 
A.) - Hava teli 
likesi kars1sın .. 
da ahalimizin 
gösterdiği de -
rin alaka gün 
geçtikte art • 
maktadll'. Bir 

çok misaJler a
rasında kıymet -

Abdurrahman li bir vatan ev· 
Naci lidınm Ba,ba -

Orta Asyada 
şiddetli bir 

zelzele 
Londra, 31 -Vest Bronviç ra. 

sathanesi, dün gece saat 10,42 ile 
24 de merkezi Londradan 5700 
kilometre uzakta bulunduğu tah -
min edilen çok tiddetli bir zelze -
le kaydetmiştir. Zelzelenin orta 
Asyada olduğu zannediliyor. 

Methur sabıkalılardan Marma
ra Hasan dün gece sarhoı olarak 
Galatada Necati B. caddesinde 
Raf ailin kahvesine gitmii, bedava kanımıza çektiği telyazısiyle Is
çay istemiştir. Garson Yusuf ana· met fnönünün verdiği cevnbı a· 
fordan çay verilmiyeceğini söyle· şağıya yazıyoruz. 
yince Marmara Hasan genç olan Ba,vekil lnönü 
garsona sarkıntılık etmiye gvaı- ANKJ\ R.( 
mıf, buna kızan garson Yusuf 

Bü)üt. Onderim•zi.n dahicf reh ta bıçağını çekerek Marmara Ha-
berlik ve kumandcuı altıni:la kur

.(Devamı 2 ncide) 

Yunanlı atletler dii.n Takıim stadındo yaptıkları antrenman 
unauula .(Yazısı 2 ncide) 

tardığınız sevgili yurdumuz.\.I her 
türlü tehlikelerden koruya,_ak ha· 
va kuı.ıı.ıetlerimize, bı?dellEri mec
muu 100 - 120 bin lira cİl1arında 
1 - 3 uçak ilaı.ıe etmek iı*n·orum . 
Bedellerini i•tenildiği anJo emr; 
.levletlerine amade bulunduraca· 
ğımı •onsuz saygılarımla arzedE-· 
rim. 

Abdurrahman Naci DEMIRAG 

ISTANBUL" 

Vatan haı.ıannın mcuuniyeti i
çin gölterdiğiniz yükıek ilgiyi ve 

1 geniı ölçüde yardıma k()fm·.k için 

ledakô.rlığınızı takdir ı.ıe ~ebcil e
derim. Sizin gibi çalı1kan ı.ıe feda
kar eı.ılô.tları ile ı.ıatan havas· elbet 
te masum ı.ıe masun kalacakt.r.Tcl 

{Devamı 2 ncide) 
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Fransız . kabinesi 
istifa etti 

Tramvay 
ameleleri 

kurumu dün 

Bugünkü atletizm 
müsabakaları 

.<Başta.rafı ı incide) S · D k. k 
. karan öğleden sonra mecliste gö- _On a J a •d Bugün ıaat 15 de Taksim ata- lstanbul Atletizm H~yetinin tebliğlt gece ·yeni en dında senelik atletizm müsabaka· Her ıene yapılan lstanb.ıl At-

rüşülmeğe başlanmıı, görüımeıer -sayıaViar mecıisi 
bir kaç cedsede gece saat dörde . i B I k b. 

kuruldU lan yapılacaktır. Bu y&nfın en ö- letizm bayramının altıncııı 31 tth 
nemli (ehemmiyetli) tarafı mü . yıı 935 cuıi:ıa günü öğleden ıonr• 

. idare heyetlerini sabakalara yazdığımız gibi üç Bal Taksim ıtadında yapılacaktır. kadar sürmüıtür. re ıs u sson a ,_ 
Se~tiler kan ıampiyonu Yunanlmın da gi- Atlet ve hakemle, tam saat 011 Toplantıda hiikiimete genit aa· ne kurmayı kabul 

Dört ıene evvel faaliyetini tatil receğidir. dört buçukta ıtayumda hazır bulu Jahiyet verilmesi hakkında bir çok • etti 
hatipler ıöz aimıılan muhtekirle
re kartı tedbir ahnmuım memif
le, maliye nazırım tenkid etmiı· 
lerdir. Bu arada eski 'maliye na· 
zın Jermen Marten hükômetin. e
sasen §İddetle hareket etmek 
kararında olduğunu söytemiı 

tir. 

eden tramvay amelesi cemiyeti cacaklardır. 

Ce!se tatilinde maliye nazını 
batbakanı ennde ziyaret etmif, 
meclis ıörütmeleri haklnMa ken
diıine izahat vermiftir. Bunun Ü· 

zerine bqbakan hasta o1duiu h&l 
de meclise gitmeğe karar -yermit
tir. Flandenin buauai doktoru 
meclise giderek batbak•nın otu· 
racağı koltuğu bazırlatmıfbr. Kol 
tuğun üzerine yastıklar yarleşti· 
rilmiş, önüne ayrıca bir radyo 
mikrofonu konulmuştur. 

Saat 19 da açılan ikinci celse 
de Flanden kolu sargıda ve yüzü 
sn.pnarı olduğu halde meclise gel· 
mit, hükUmetin kararı hakkında 
uzun izahat vermiştir. Flanden 
hnrici sıyasanın ç.ok iyi olduğun· 
dan, ~n zamanlarda ihracatın 
artması ve zirai mütküllerin d·e 
düzelmeğe baJlamıt olmuından 
bahsederek bugünkü para vaziye· 
ti için t<>yle demiıtir: 

- Ortada panik diye bir ıey 
yoktur. Yalnız ticaret ve finanı 
iı e~iwkr~l;air ıayritabiilik vardır. 
Bu da b ijyük )ıarpten ıonra Avro· 
p::ı.dn görülen umumi buhranın 
F:an~ada bir aksülamel yapma· 
smdan ibarettir. Bu itde büyük 
mik·rnstcı. iht il:ar yapan kimsele· 
rin ehemmiyetH :-olleri vardır.,, 

Flanden nutkunun sonunda 
r>rojenin kabulü, frangın kurta· 
rılmas• demek olduğunu ıöyleye· 
rek "frangı kurtarmak için proje· 
yi kabul etmeniz lizımdrr, iyi dü-
tününüz.,, demi§tir. . 

Fl;ındcnin nutkundan sonra 
celse tatil edilmiıtir. Bqbakan 
biraz h ava almak üzere salondan 

Yeni tatil 
(Bafftmıh lada) 

bqlar. Halkın yemesi, içmesi gi • 
yinmesi gibi zaruri ihtiyaçlarile a • 
takalı alıt veri, dükkan ve map· 
zalar. bakkm4a cumartesi günü 
hafta tatili kanunu hükümleri tat· 
bik edilmez.,, 

Bu itibarla bugün ıon cuma ta • 
tili oluyor. Yarın öğleden sonra 
bütün daireler ve devlete bağlı 
diğer mtiessese ve fabrikalar ka • 
panacaktır. 

Artrk gelecek cuma çatışma 
günleri araama girecektir 

iki kanii vak'a 
(Ba,taralı 1 incide) 

sam dört yerinden ağır surette ya
ralamııtır. Yakadan sonra ıarıon 
kaçmamıt, gelen zabıta memuru
na teslim olmuıtur. Yaralı sabıka. 
h da Beyoğlu hastanesine kaldı· 

rılmıttır. 

İkinci vaka da Asmalrmeacitte 
geçmiıtir. Aımalımescitte Yad;. 
gar apartımanında oturan Albe~ 
Ue ayni apartımanda oturan Avus 
...,. tlhennclan Miller henfr~ 

l»ent olmı,(n bir me3eleden dola· 

Parla, 31 (T elaizle) - Saylav· 
lar meclisi reiıi Buiuon ıeceleyin 
reiaicümhurla görüftülden ıonra 
sabahın dördüne kadar muhtelif 
ıiyual p.hiiyetlerle temas etmiş, 

bu sabah aaat dokuzda tekrar rei
ıi cümburun yanma gitmittir. 

Bugu·'nkü müsabakaların bil. dün gece yaptığı bir toplantıdl\ Müsabakalara tam saat on bet• 
'd ku ı c · · haua koıu kıımmda yeni Lir re-yenı en ru muıtur. emıyetin te bqlanacaktır. 

d ku · l" w • • ı kor beklemek doiru olamaz. Tak-
0 z sene reıı ıgını yapmıt o an Müsabakalara ğirecek atletlerin 

Münir celaeyi açmıı, cemiyetin sim sahasında böyle bir §ey elde stadyuma girmek için lazım olaıı 
eski çalışmalannı anlatmıf. bun· etmenin imkanı yoktur. Rekor Ü· kartlar gönderilmittir. Atletler b'J 
dan sonra amelenin elele vererek midini ancak diıkte Yunanlı Zil· kartları ıtadyum kapısına göıtt' 
çalıımalarını, kanun haricine çık· las ile çekiıecek olan Veyıiderı, rerek gireceklerdir. 

Bu mülikattan sonra Bui11on 
yeni kabineyi teıkili kabul etmiş • 
tir. Yeni bq vekil ıazetecilere de· 
mittir ki: 

mamalarını, bu sayede haklarının ciritte Karakaıtan ve yüksek at- Müsabakalara 2 Haziran -
daiına alınabileceğini ıöyiemit • lamada Haydar veya Cihatta•ı pazar günü öğleden ıonra saat ıt 
tir. Münirin izahatına göre, 4 Ma- bekliyebiliriz. de devam edilecektir. 

" - Livalin bqTekil olmaunı 
teklif ettim. Fakat reiıicümhur be
nim bqvekilliiim üzerinde iarar 
ıöaterdi .. Bunun üzerine kabul et· 
tim. P:ırtiler araamds genit bir 
brlik kabinesi kurmak kararında 

yıs 1931 tarihinde tramvay ame· Bugünkü atletizm müaabakala. Pazar günü yapılacak müıa&--
lesi tarafından tirkete bir protesto rının bir huıusiyeti de Eylulde F e- kalar ayrıca ilin edilecektir. Bo 
çekilmif, bunun birer ıureli B21 • nerbahçe ıtadında yapılacak olan seneki bayrama Ankara,lzmir, Yo 
yındırlık Bakanlığı ile komiseri\· Balkan atletizm müsabakalarına nan ve Balkan f&IDpİyonlarmd•0 
ğe verilmiı, sonra cemiyet ciağıl · bir hazırlık mahiyetinde olma11 • Syllas, Mantikaı,, Yorİakopulo4 
mıtbr. dır. İftİrak edeceklerdir. 

Toplantıda amele bazı dertler; -----------------------· ___ _ 
yun.,, 
-~~~--~-~~----

dlf&l'ı çıkbğı ıırada fenalaş· 
iDi§, yan odalardan birine götürül· 
müş, orada kısa bir baygınlık ge· 

çirmiıtir. ' 
Fianden bundan dolayı, aaat 

yirmi birde baılıyan celsede ha· 
zır bulunamamış, mecliste hüku· 
met namına Heryo bulunmuştur. 
Heryo bir nutuk söyliyerek böyle 
nazik bir zamanda kabineyi dü
fiirmek isteyenlerin hareketini 
takbih etmqtir. J 

Heryonun hüHimet lehindeki 
sözlerine rağmen proje reye ko· 
nulduğu zaman 635 aleyhteı 202 
lehte rey verilmittir. 

Heryonun partisi olan Radi· 
kallardan ancak 46 saylav hüku 
met lehinde rey vermiştir. Reyle· 

ni konuımak iıtemiılerse de idare 
heyeti seçilmeden buna imkan 
görülmemi§, gizli reyle yeni heye
te tunlar seçilmittir: 

Reis Fuat Çamay, asli azalar 
1041 numaralı Ali Akdem, 376 
numaralı Mehmet Faik, 67 maran · 
goz İzzet, 309 Ali Mehmet, 155 
Ali, 538 Akif, elektrikçi Mahmu~s 
2436 ıoför Yunustur. 

Yedek azalar 249 Ali, 144 Mem 
dub, 271 Salih, 332 Hüıeyin A-.,·. 
ni, 390 Yahya, 66 Sırrı, 389 Ra· 
miz, 534 Hakkı, 237 Muhsin. 

intihaptan sonra \'aktin geçtiii 
anlaıılmıt, cemiyetin Şiıli, Aksa
ray 'ube heyetleri intihabının ya 
kın bir zamanda yapılması, ame-,_ 

lenin sık, aık toplanarak görüıme
lerine karar verilerek içtima bit· 
miştir. 

rin neticesi gece yarısından bir -------------
buçuk •aat sonra anıaşıhmştır. Galatasaraylıların 

Bu vaziyet üzerine nazırlar E- b 
lize serayına giderek istifalarını plav ayramı 
Reisicümhura bildirmitler, iıtif a (Baıtaralı 1 incide) 

kabul olunmuttur. üd olmuı yetmit bet yaıındak: 
Reisicümhur bundan ıonra Galatasarayldar, bugün bankacı· 

saylavlar meclisi reisi Buissonu lığımızı ellerinde bulunduran ıene 
kabul etmiştir. Yeni başvekilin ayni mektep mezunları, ve nihayet 
bu zat olacağı ıöyleniyor. hayat yeni atılmıt gençler, senede 

bir gün, mekteplerinin bahçeıin • 
Bir mtlteabblt de, hep bir arada toplanarak bir· 

120,000 Jlra verdi dir bir, uzun eıek oynayacaklar . 
· dır. Sonra, tambur çalacak, ta· 

(Baştarafr 1 incide) 
bur olacaklar, ıınıflara girecekler 

~a/mızı Türk Hava Kurumun<ı 
ve nihayet Galataaaraym meşhur verelim. 

BAŞVEKiL iSMET INONU pilavını yeyeceklerdir. 
Oradan da Taksim meydanma Abdurrahman Naci, demiryolu 

müteahhitlerindendir ve memleka giderek abideye çelenk koyacak -
lardır. timizin sayılı zenginlerindendir. 

330 yılında Mühendis mektebin
den çıkmıştır. 306 doğumludur. 
340 senesindenberi muhtelif de· 
miryo1u inıaatı bu arada Sanı
ıun - Sıvas, Irmak - Ereğli. 
F evzipap - Diyarbekir hatları

nı, Kayseri fabrikası, Ankara vİ· 
liyetler evi, ~ emyiz mahke,neaini 
yapmııtır. 

ı Abdurraliman Naci verdiii pa · 
ra etrafmda. demittir ki: 

- Ben yalmz yurda kartı olatt 
ödevimi "(vazife) yapmaktan bat· 
ka bir ıey yapmadım. 

Türkiyenin hava savqında ali
kalarmı Burla Biraderler de kuru
ma bin liralık bir çek göndermel.c 
auretile iıbat etmiılerdir. Bu sil
. zel hareketlerin daha birço~c 
müeaaeaelere nümune olacaltnı 

işte Galatasarayın methur "pi • 
lav bayramı,, budur .. Bu bayram, 
bugün de yapılmııtır. 

... * * Saat ondan itibaren Galataıa • 
raylılar cemiyetlerinde toplanma· 
ğa baılamıılardır. Evveli. mek • 
tebin 1883 mezunlarından Bay 
Muhtarla en yeni mezunlardan 
Nüzhet kendi devirlerinin hususi· 
yetlerini ve hatıralarını canlandı • 
ran birer söylev aöylemitlerdir. 

Orta yqlı talebeden eczacı Ce • 
lal Evgin mektep bahçeıine bir 
meçhul asker i.bideıi yapılmuını 
teklif etmit, ve ilk para olarak dn 
kendiıi 10 lira vermittir. 

Celil bugünün terefine of lunu 
da mektebe keydettirmit ve çocu • 
ğa derhal an'ane mucibince bir la
kap takılmıttır. Li.kap Grodur . 

umuyoruz. Saat 11 e doğru mektebin bah • 
Alberti iki yerinden yaralamıttır. çeıinde toplanılmağa başlanmıt • 

1 Al an hastanesine kaldı· tır. 

Alman - lngiliz 
konuşması 
<B(lftaralı l ncide) 

kuvveti iıtediii bellidir. Bu istek, 
Hitlerin ıeçenki ıöylevinde belir
mitti. Fakat ton itibariyle lngiliz 
donanmasının yüzde otuz beti ol· 
maıı iıtenen bu deniz kuvvetini, 
ne gibi sınıflara ayrılacakları he· 
nüz bilinemiyor. Yani ne kadarı· 
run harp gemisi, kruvazör veya 1 
denizaltı olmasını isteyecekler
dir? 1 Etaa mesele budur .. . ' d 

Almanlar. J.;oRdr~ ~Ç13.iz }fP.l)Ul· 
malan için İngilizlere deleıe o
larak gönderecekleri adamtarı 

seç.mitlerdir .. Bunlardan biri Hit· 
lerin özel arkadatı ve ıilafılanma 
işleri usta11 Fon Ribentrop'tur. 
Bu adam bir kaç münuebetle 
Londraya gelmit bir çok yakın· 
lıklar zemini hazırlamıtb. Bu son 
İngiliz - Alman koQU!IDası, ln
giliz Dıt Bakanı Sir Con Saymen 
tarafından Hitlere Bertin ziyare
ti esnaımda teklif edilmittir ... 

Almanlarm diler belegeleri na 
Amiral Şuıter ve Almanyanın 
Londra elçiliii deniz atqesi yüz· 
bqı Vaffener'dir. 

lngiliz delegeleri iıe lnıilil 
dıt bakanlığından Kreyci, Viı }.• 
miral Litl .ve deniz r.üzba1111 Da• 
nekvertı' dir ... 

• • • 
Anlatıldığına ıöre lngilislet 

bu deniz konutmalarımn el& ;~ 
çen yıl Japonlarla olduğu gibi ff/J' 
ticesiz kalmamaıı için gayret ...,
fedeceklerdir. Hitlerin timdiJıİ 
baldo 'bu İ!i Wrıc.s·in.lo 7-ı.u. •• 

çenlerde verdiği aöyleTinde ilttaıi' 
almabilmektedir. Hitlerin orad• 
da ıöylediği gibi "Almanyad1' 
yeniden bir deniz muhareb9İll' 
giriımeğe ne 1'iyeti ne ihtiyacı gt 

de kuvveti vardır .. ,, 
Diler taraftan lngiltere il• 

Almanyanm deniz kuvvetleri ,. 
raımda bir eıiıtlik (müsavat) dı• 
vuı ortaya çıkamıyor, çünkü •': 
ne Hitlerin söylevinde beli~~ 
gibi: "Almanya, nasıl ki t>eJ•: 
Avrupada varlık ft özgenti~1 

(serbeatliiini) müdafaa etmek r 
çin elinden ıeleni yapmaia .,ee· 
bur ise, ID1ilterenin de Britaı'1' 

• İl' 
imparatorluğunu korumak ıç 't 
denizlerde elemen (hakim) b~ 
duruma ıahip olmasını hayati ~it 
mesele saymaktadır. ve INnun 'tr' 

ıiltere için meıru bir hak oldur: 
nu kendi ihtiyariyle kabul ve tll 
lim eder ••• ,, 

• • • 

Viı Amiral Şuster yanında 
yüzbatı Kiderlen isminde bir tek· 
nik yardımcısı daha ıetirmekte
dir. Bu zat, iki yıl ance Londrada 
arııulusal deniz itaretleri kanunu 
konutulurlcen Alman deleıeai o
larak bUlunmuf ve lqilizlerce 
tanınmıttır. 

Bununla beraber lngiliz ~~~ 
bir zatın yakuında mektebi ıul • man deniz konuşmasını ihtıy• 
tani yazılı olan bir Galatuaray el· beklemek lazımdır... ·___.,...,, 
biıeıi giymesiydi .. Bu zat 122 nu • ---·--------- • 

maralı Seli.haddindir. Adalar be- Lefter Efendi 
lediyesi batki.tibidir. Elbiıe 3:; 
aenedenberi sandıkta ıaklı duru -
yormuf .. Y eıane arızaıı bay Seli.
haddinin §İmdi titman)ayan ıöbe
ğini ortaya çıkannıı olmaııdır. 

Eıki bocalar ve eski talebe bireı
birer yakalanarak an'ane· muci • 
hince altı okka edilmittir. Bahçe · 
de Jame ve Yıldırım iıimli iki klüp 
ayrılmıt ve aralarında futbol oy· 
nemıılardır. 

En eaki talebe Salih Münir Pa· 
tadır. Talebe aruındaydı .. Ken 
disini hararetle alkıtlayanlardaı 
beyaz ıakallı bir zatın çeneıir 
oktamıı, ıaat yarımda pilav fas 
ima girilmiı ve 25 de abideye çe 
lenk koyulmak üzere yola çık·' 
mıftır. 

( Baftaralı 1 ncide) Gİ' 
racaat ederek bunları yenide!I 
ride iade ettirirdik. ·~~ 

Venizeloı o zaman da bı··1'4 
hadiseler çıkararak Yunan ~ 
metini mütkül me "kilere b;' 
yordu. Hatta hiç unutın•IP~ 
gün Yunan Baıvekili oııdall 

sederken: 1' ,a• 
- Bu çapkın ıizden ço 

'1uluyor. demitti.,, 
~~ ---------- ····· ······ r .......... i=rA:··E·:-9·"R ... . 

• 1 o~ İ lstanbulun en çok satı ~ il • 
1 kiki akıam gazetesidir. ıı: 1 • 

f rını HABER'e verenler k 
i ::Jerler. 
: ~········································ ... 

Yi 
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~~: 
Dünyanın - ana
direkleı-i yine 

ö ~ar~ılıyor 
~ .Yle hır devırde yaııyoruz ki, 

tıını ha t • • • . . .d 
teı· ya ım, sızın evınızın ı a-

k 
1
' Fransız kabinesiyle, Ameri ~ 

an c·· h b .. unı urreisiyle sıkı sıkıya 
aglıdır. 

ı.: Doğrusu, bugün pek üzüntüde . 
''Ilı: 

Fı-Ya Fransız meb'usanında 
&e~nd-ene itimad reyi vermezler • 
d ' Ya kabine düıer de arkasın • 
a~ frank da yuvarlanrna .. 

tak jkı? beni dünyalığı doğrulta • 
r avıçre bankalarına yığın yığın 
tank v 

Ilı Ytgmıt yurddaşlardan san . 
d 'Yın ... Ne yazık ki, İt Bankasın 
F ::ir kumbaracığım bile yok! . 
t at, şunu biliyorum .. Türk pa . 
aa1 f ft , ranga dayanmaktadJT. Eğer 

, a~ çürürse biz de onun arka • 
ıııda ı· tak n ıramızı yuvarlandırmıya . 
~· kadar atiğiz çok şükür .. Başka 
();r rnesned buluruz .. Fakat, ne de 
J>"~ frangın geçirdiği tehlike, he· 
~~ızi yakındaiı ilfilendirir (ala-

ar eder.). 
Bu .. 1 v •• , ta... , .... acagımız ucretten, sata· 

k ırrnız buğdaya, vereceğimiz e~ 
ıraaına k d . . ~· . 
~ k a ar ve pışırecegımız e· 

adar tesirini gösterebilir. 

l' ._ Yükoek nazariyeler yapı · 
Qrau ı d n. • emeyin. 

buhOç. beş sene evvelki Amerika.ı 
dtt .. tanının uzaktan uzağa duy. 
çeıg~nıuz sarsıntılarından neler 

•ttt 'rw. • • 

Jandark 
lstanbulda 

Fransız mekteb 
gemisi bir halta 
l<adar kalacak 

Fransız mektep gemisi "Jan -
dark,, dün limanımıza gelmiştir. 
içerisinde 114 subay namzedi var
dır. 

Bütün mürettebat 533 tür. Gemi 
amiral Donvalin idaresindedir. 

Jandark mektep gemisinin, li 
manımıza bu ikinci gelişidir. Bu 

gemi, gene bu isimde kadro dışı · 
n~ çıkarılmış bir gemi yerine, bil · 

hassa mektep gemisi olarak yapıl· 
mıştır. 

170 metre uzunluğunda ve 17, 70 
genitliğindedir. 18 topu, 8 mit· 

ralyözü vardır. Torpil atma terti
batı 12 tanedir. Topların 8 tanesi 

155 ıeri milimetredir. Geminin 
üst güvertesi iki deniz tayyares ta-
tımağa elvertlidir. Hızı, saatte 25 
mildir. icabında 26,S kadar sür· 
'at yapabilmektedir. 

Gemi namzetlerine dün akşam 
Franaız klübünde bir çay veril· 
miştir. Yarın ak§am tehrimizdeki 
Fransız elçilik binasında br süva • 
re verilecektir. Süvareye tehrimh: 
hükfunt erkanı v gazeteciler çağ 
rılmıştır. li gırmzı unutmamışaımzdır. 

~~ er neye arzu ile elini uzatsan --()-
tına bir engel çıkıyordu: Zeynep KAmll 

t,~ Maalesef kabil değil .. Buh· hastahanesindeki 
ıBu. •. • .. hastalar "Jkarıldı 
S 

,~ö::, hepimizi bunaltıyordu. Y 
on 1 • • Zeynel> ~mil liaatalianesi ta • 

~I zaman arda, neyse, azıcu< 
~U Utlar dağdır gibi olmuttu .. He, mamen ha.atalardan botaltılmııtır. 
~~feraha ·da çıkmamıttık amma Yarından itibaren buraaı doğum 
~Ulnıuy d k d ' evi haline getirilmi• olacaktır. Do· };' or u a... T 

dan akat, işte, birdenbire bil' ·yan . ğum evinin yatak ıay11ı kırktır . 
tıııı,. fra_.n~ meaeleıi; bunun suku . Haydarpafa hastahanesi açılınca • 
Fı, rnanı olmak için baıbaka,1 ya kadar yaralı gelirse doğum evin 
" tıden · )Ah' • • d d · d"I kt ver·ı genış sa a ıyet ıslıyor .. e te avı e ı ece ir. Bu gibi • 
~ı hıezse istifa edecek.. İtte 0 ler için bir kaç yatak ayrılmıttır. 
~~ 

1
a.n, finans (maliye) sahaunda -<--

ı ~ k 
. ikin . ıyamet .•. • Komşu dayağı 

On beş 
gün daha 

mühlet verildi 
Esnaf bu milddet 

içinde de Belediyeye 
yazılmazsa ceza 

görecek 
Belediye, İstanbul esnfanm 

muayene ve sicilleri için 31 mayı· 
sa kadar bir müddet vermişti. Bun 
dan. iki ay önce verilen bu müddet 
içinde, bizde hemen hemen adet 
olduğu üzere, tektük esnaf, cemi 
yetlerine ve belediyeye gelerelc 
kaydını yaptırmakta idi. 

Fakat üç gündenberi birletik 
esnaf kurumları ve belediye kori 
dorları tescilini yaptırmağa gelen 
esnaftan geçilmez bir hale gelmiı 
tir. Di.~n yüzlerce değil binlerce ki 
ti koridorlarda beklemiş memu~ 

kadrosu takviye edildiği halde ta 
bii bu kadar kitinin tesciline im 
kan görülmemittir. 

Dün aktama kadar yapılan bii 
tün çalıtmalara gece geç vakta ka· 
dar çalışılmasına rağmen İstanbul· 
daki eesnafın ancak onda biri tes· 
cil edilebilmittir. 

Fakat, bu müddet vrilirken 3\ 
mayıs aktamına kadar diye tasrih 
edildiği için bugünün cuma olması 
esnaf lehine bir durum haııl etmİ§· 
tir. 

Bunun üzerine belediye, kayrt 
müddetini on bet gün daha uzattı· 
ğını şube müdürlerine bildirmiştir. 
Haziranın on beşinden sonra kayıt 
larını yaptırmıya.n esnaf tidetle 
cezalandırılacaktır. 

-o-

Tramvay şirketi 
bozuk rayları 

yapacak 
Belediyenin müracaatı üzerinf: 

Tramvay Şirketi şehrimizdeki ba
zı tramvay raylarını yenilemeyt: 
başlamıştır. Sultanahmeddeki bo -
zuk makas da değittirilmektedir . 

'Sitı b·~ı ve belki de bütün dünya Samatyada oturan Yuhari iı· 
ti

11 
Uyük bir felaket de Ruzvel. mindeki kızı, mahalle komıuların Yilrilk AH pJAjı 

li~Uvaffakıyetaizliğidir. dan Nubar dövmüt yakalanmıı· Belediye Büyükadadaki Yö. 
hıtl')o'!İ~orsunuz ki, Amerikan Cüm tır. rükali plajında yapılacak asri te .. 
llevi ;~· ekonomide tesis ettiği bir --o- .ıiaat ile binaların projeıini müsa -

d,tı d~~tatörlük aayesinde doğru. Bir hırsızlık bakaya koymuıtu. 
da),. g. l'Uya Amerika buhranının Müsabaka müddeti bitmif, bele-

"Yı 1 Sakızağacında oturan Kadrinin der.._ •ıy e dünya buhranının biı· diyeye bir kaç proje verilmictir • 
r.. ~e k gramofonunu Mehmed isminde T 
\JCl-ttl Y~ ~dar önüne geçmişti. Bu projeler tetkik olunarak kabul 
1 er

1 
f I . h biri çalmış kaçarken yakalanmı•· d·1· b' I 'l'in· ~' ' ıyat arı, ısti sal derece· T e ı ırae ırinci ge ene 350, ikinci 

L ı ı., R tır. '\llk
1 

• • A. denen "Ulusal gelene 100 lira mükafat verilecek· 
el nrn a f · · . -~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@!11111111-lll!!!!!!!!!!!!lllmllllll!!lll!ııııııı • 
'til'j o ısı,, vautasıyle tayin tır. 
da~~or.du. Planlı bir ekonomiye yen bir adama benziyorum .• Belki -o--
~l'til !?_'diliyordu. Fakat, muhalif afağıki yolculardan (okuyucula. Bir tavzih 
~11.\>a~:ın zihniyeti galebe caldı .. rımdan) daha evvel görebiliyo· Şehrimizde ıon günlerde altı 
lltt~ aib~ kısımlarımızda ok~duğu· rum ve elemle haber veriyorum: eroinci yakalandığını, bir gazete • 
"eltin ~' N. R. A. ile birlikte, Ruz· Ufukta kara bulut halinde simsi · den naklen yazmıştık. Öğrendi 
~· •ıyaa l' yah tehlikeler görünüyor! 1 v • • b h I'" .,, aib· e ı, ayağına çelme ye . gımıze göre u aber doğru deiil-
11lc r· 1' kapaklandı. Bunun üze- (Vl·rtO) dir. 

Mali yılın 
son günü 
Jstanbuluo vergi 
tahsilatı bu yıl 
eskisinden çok .. 

Dün, eski finans (maliye) yılı · 
nın ıon günü olduğundan lstanbul
daki bütün vergi şubeleri gece 
saat 24 e kadar açık kalmışlar ve 
geçen yılın bütün hesaplarını te • 
mizlemişlerdir. lstanbulun vergi 
toplama nisbeti bugün akşama 
kesin (kat'i) olarak anlatılabile • 
cektir. 

Bununla beraber orta bir tah • 
minle bu yıl lstanbulun vergi tu -
tarının geçen yıldan çok olduğu 
ve genel vergi topluluğunun yüzd~ 
95 i bulduğu umulmaktaydı . 

Bu yıl vergisini almak için pek 
az kimselere haciz konulduğu 
ayrıca göze çarpmaktadır. Vergi 
verenlerin hükumete kartı vere • 
ceklerini çabuk ve haciz yoluna gi· 
dilmeden verebilmesine genel ge· 
nitliğin bir normal sonucu (neti -
cesi) olarak bakılmaktadır. 

Belediye resimlerinden temizlik 
ve aydmhk itleri için alınan para• 
larında bu yıl geçen yıla göre da
ha çokça bir gelir verdiği anlatıl• 
maktadır. 

-0--

Tttrk - Yunan 
mahkemesi 

Türk· Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinin ahdi müddeti bu 
aktam bitecektir. Mahkeme ki -
tipleri bir müddet daha çalışarak 
dosyaları hükUmet hazinesine dev· 
redeceklerdir. 

---<>-
Iran elçisi değişiyor 

Dost İran hükUmetinin Türkiye 
elçisi Sadık Han tekaüd çağın'a 
geldiği için memleketine dönecek· 
tir. İran elçisi Sadık Han dün 
Ankaradan §ehrimize gelmiş, Ye-

niköydeki yazlık binaya gitmiştir • 
':eni elçinin kim olacağı henü.l 
belli değildir. 

---<>-
lnglltz Kralının 

yıldöoilmü 
Haziranın üçüncü günü İngiliz 

kralının doğum günü . yıl dön~imü 
olduğu için şehrimizdeki İngiliz 

elçiliğinde elçi ve kanaı tarafın -
dan br "gardenparti,, verilecek • 
tir. 

---<>-

VIU\yette ve 
· Belediyede maaş · 
935 bütçesi Ankaradan tasdik 

edilip gelmediği için vilayet ve be· 
lediye memurlarının Haziran ma -

atı yarın 934 bütçesine göre veri • 
lecektir. 

" ' ın t? iJtt
1 

8.ns ve ekonomi (maliye 
Qıl •ad) d·· k' . l 'l'}ı"· h' unyaaı, es ıaınden 
ehlikeu~ 1f bir buhran geçirmek 

•ıne ınaruzdur. 

''li .. • • 

f_~Ş_E_H_R_İ N __ D_E._R_D_L_E_R_İ _-__.) 
lstanbulda Turizm işi )' ll \ı'a • • 

~~ de"a 21Yet karıısında .... ,, di· 
) ~~k u~ ~e~ek bir teY tavsiye 
l~~llı .. 8•lalıgını yapmak istemi -
d ) 'lt u arsıulusal (beynelmi • 

~~ !tli!~~~:ıl~ra kartı timdiye ka· 
k 'l'\ik h erın buldukları tedbir 
~;~llıidi;dutl~rı kapalı ulusal e· 
~i 'tka. h· Bunun dıtında kurtarı. 
~ı; \ıı-,.,. d~ tedbir bulan JÜphesiz ... tu ., a.h · · ~d ~ h ııı olacaktır!. Ben ise; 
d·~ ~r aberleri dikkatle takip 
~,, Raıeteci uf atiyle gemi 

Stkıp da ufukları gözle -

Giridli Ali Galip imzah bir mektup aldık • .Ali Galip 
bu mektubunda ıslah edilmesi ve çok iyi organize edil· 
mesi artık bil' ihtiyaç haline gelmiş olan Turizm (sey
yahcıhk) işlerinden bahsetmektedir. 

Ali Galip en·ela seyyahların şehrimizde az para bı· 

raktıklarını ve şehrin gezilecek yerlerinde ·eyyahların 

bir miktar oturmalarını, dinlenmelerini temin edecek 
yerler olmadığını söylüyor. Ye misal olmak üzere Eyü
bü gösteriyor. Camii, ve mezarlıkları yorgun argın ge
zen ve buraya berbat bir yoldan içleri dı,.larına çıkarak 
gele~ aeyyahların fena intibalar aldıklarını söylüyor 
n hır çok seyyahların kendisine mezarlıkların \esair 
ycrlerin~2~ pis olduğunu şikayet ettiklerini fül,·e ediyor. 

Bundan sonra tercümanlarımızın sen·ahlara mem· 
l~ketimizi propaganda edecek şeyler söylemediklerinden 
şıkayet ederek yazısını şöyle bitiriyor: 

"Böyle yabancıların memlcketinıi:e geldikleri za. 
nıanları fırsat bilelim. l'e kendilerine yurdumuzu, yur· 
dumuzda yapılan büyük inkılapları anlatalım.,, 

Ali Galip ~ok doğru söylüyor. Bu i~i iyi organize et
rnek, hatt! icap ederse Turizm işini devletleştirmek, 

şimdiki tercümanlar yerine rc.smi memurlar koymak 
fena olmaz. Bu takdirde memleketimize gel!!n scyyah-

1a~da.n ~erek maddeten n gerek manen bugün gördüğü. 
muz ıstıfadenin yüz mislini görebiliriz. 

1k u.ac, 1k 'IOk 
-= ~ ._. ~ --.. =--=-

'Dünyanın en 
sıcak şehri 

Üıtüva: hattı dünyanm en sıcali 
yeridir derneğe alışığız. Halbuki 
bu söz büsbütün yanlııtır. Bu hat 
tın gerek şimalinde, gerekse cenu 
bunda çok daha sıcak olan yerler 
vardır. 

ltaJyaııların Afrikadaki Eritre 
müstemlekesinde 4000 nüfuslu bir 
tehir olan Masaovada yumurtayı 
bir tatın üstüne koyup güne§e bı • 
rakmakla bir kaç dakikada pişi • 
rebilirainiz. Gölegede termemet • 
renin civaıı 120 famihayte çıkar. 

Hava çok rutubetlidir ve yılın 
vaıati hararet dereceıi 86.4 derece 
farnihayettir. Bu tehirde yaşaya 
bilmek için sıcağa çok alııık ol 
mak lazımdır. 

Maaaova İtalyanların Eritre 
müstemJekesinin baı limanıdır ve 
buraaı dünyanın en sıcak nokta 
aıdrr. 

~ 

Amerikada gazetecilik 
Amerikalılar artık kitap ~ • 

mağa rağbet etmiyor ve icap e
den malUınatı günlük gazetelerin 
o kitaplar hakkında yazdıkla.n 

tenkitlerden alıyorlar. Mühim ha .. 
vadisler de esasen radyoda din -
lendiği için gazetelerin satışı hay .. 
li dütmüt ve patronlar mütkü1 
vaziyette kalmıtbr. Buna çare o· 
larak gazeteciler halkı yonnıya -
cak ve çabuk anlatılacak tekilde 
büyük puntolu harflerle havadis
lerin ana hatlannı vermek sureti· 
le vaziyetlerini biraz olsun düzelt-
mişlerdir. .. 

Mecmuacılar da ayni vaziyete 
düşmüş ve bugün mecmualar ve
recekleri havadis ve J:imayeleri 
daha ziyade fotoğrafla anlannağJ! 
başlamışlardır. 

Şark memleketleri ve Balkan • 
lar hakkında Amerika gazetele · 
rinde sık 11k görülen yazı!ar oku· 
yucunun merakını bilmediii ıey· 
ler üzerine çekmek ve ali.kum 
uyandırmak içindir. Fakat maa -
lesef bunların içinde Türkiye içiıı 
pek az ıeyler bulunmaktl\dır. 

~ 

Meme emen yılanlar! · -Siyah renkli ve zehirsiz bir cins 
tarla Y.ılanları vardIT ki bunlann 
sütten çok hoşlandığı ve kırda ba· 
yJTda rastladığı inek ve koyunla: 
rm memelerine saldırarak aüt 
emdiği sanılır. 

Nitekim körleten bir meme için 
"yılan emdi de körleıti,, denirdi. 
Bu inanç yalnız bizde değil Avru 
pada ve Amerikada da vardır. 

Amerikan hayvan mutahasaıı 
ları son zamanlarda yaptıkları 

araştırmalarda yılanların meme 
emmiyeceklerini isbat etmiılerdir. 
Çünkü yılanın dudakları yoktur. 
Demek ki "yılan emdi,, ıözü sade 
ce UY.durma bir masaldır. 

Çağırış 
C. H. P. Süleymaniye ocağın• 

dan: 
Partimizin temsil kolunda çalıt

mak arzusunda olan Bayanların 
kayit müddeti olan 15 gün zarfın .. 
da (pazar ve salıdan mada) ak• 
ıamları ıaat 18 den 20 ye kş.da-:o 
dört fotografla te§rifleri. 

ıııııııııııııııımııııııınnııııııınııı 1111111ıını"""9ttıH~ 

Cazband 
isteniyor 

Gazetemizin 21 Haziran cum• 
günü yapacağı deniz gezintisi için 
bir cazbanda ihtiyac vardır. lda • 
re evimize müracaat edilm~i . 

1111tvuuıtmıımnlllllll1Plll ttıı111ıuııııınıııı111ııııııııııııııı111111ıuııım 
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Bulgaristan hangi 'sabahGazeteıerı Zavallı baba! 
siyasayı tutacak? .__ne_d_iv_o_rı_a_r?__..,Kaybolan iki POCU' 

Bulgar gazetelerl.nde Balkan Hava tehltkest y 
KURUN-Asım Us hava tehlike· "11 k de t 

antantma girip girmemeleri sin~::ı;:i::r~:,:=;.kı~lap!-gunu mera e ıyo 
mu .. nakaşa edı·ıı·yor makta olduğunu görerek seviniyo-

ruz. Haıxı tehlikesi bir lure gelip bir 
Gören, bilen varsa haber versin 

Du"n matbaa· 1 A d k 1 _ .J._ ar. rama ığım yer a maua-İ 

Sofya 31 - Göringin Sofyayı 

ziyareti dolayısiyle Bulgar aaze· 
telerinde dıt siyasa hakkında ye • 
niden münakaıalar bqlamııtır. 
Bu münakqalarda, dıt ıiyaıası 
hakkında Bulgaristanda iki cere
yanın belirdiği görülmektedir. Bi• 
kısım gazeteler Bulgaristanın ıirn 
dilik yalnız kalması ve fırsat kol
hyarak en· istif ad eli tekilde bir 
andlaıma ile bağlanmaımı müdn· 
f aa etmekte, bazı ııazeteler iıe 
Balkan andlaımasına girmek lü
zumunu ileri ıürmekledirler . 

Sosyalist Uçkra gazetesi Bulga· 
ristanın menfaati Balkan andlaş
maaına girmek olduğunu yazıyor. 

Diğer taraftan Bulgaristanın iç 
siyasası da karıtık bir haldedir. 
Vaziyet Zlatef kabinesi zamanın· 
Cfaki vaziyetten farklı değildir. 

Çünkü kabine kendisini zayıf ıö't· 
mekte oldujundan büyük me.ele· 
lerin halline teıebbüs edemiyor. 
Halk artık beklemekten bıkmı,, 
bu kabinenin de bir it göremiye. 
ceğine kanaat getirmittir. 

mutabakatı da yoktur. 
Söylenildiğine göre kablnenin 

bu vaziyetinden istifade etmeği 

düıünen Makedonya ihtilal ko • 
mit.esi, bqma aeçen yeni adamla:
la canlanmaia batlamqbr. 

Söylenildiğine ıöre yeni kab1-
nenin dıı ıiyasa11 daha ziyad~ 
lngiltereye mütemayil imif ..• 

Yugoslavya ile Bulgariıtanm 

anlatmaları bir vakitler pek ziya. 
de umulmuıken timdi iki memle 
ket aruma bir soğukluk sinni§ 
bulunmaktadır. Romanya ile mü-
nasebet ise eaasen pek iyi değildh·. 
Buna mukabil Yunanistanla Bu1• 

garistan arasmdaki münasebet 
son zamanlarda biraz düzelmiş· 

tir. Bunda her iki dost yeni elçi. 
lerinin büyük rolü olduğu anlatı· 
lıyor. 

Sofyada son 
dağıtılan gizli 

bir beyanname 
Sofya, 30 - Sofyada yeniden 

gizli beyannameler dağıtılmağ9. 

batlanmııtır. Birçok siyasi adam-
lara ve gazetelere gönderilen b·ı 

ülkenin üstüne çökünce her kişi yıl-

lık gelirinden bir par~ını vermek 
şöyle dursun bütün varlığını ortaya 
koymuş olsa gene faydasız olur •• 'Bu· 
nun için valcünde hareket etmek ve 
vaktinde hazırlanmak gerektir. Bu
gün sıyasa dünyasının genel duru· 
muna göre daha hava müdafaası için 
hazırlanacak zaman geçmiı değUdir. 

Ulusca yapılacak vazife sadece "akit 
kaybetmeksizin eld.en. geldiği kadar 
hükUmcte yardım etmektir. 

CV61HURIYET - Yunıu Nadi 
bugünkü başyazısını hcwalara hlikim 
olmamıza ayırmıştır. Bunda baıba· 

kan ismet lnönünün hiç bir dost dev
letten kuşkumuz olmadığı halde sırf 
dalıa kuvvetli bir dostluk elde etmek 
için havalarımızı koruyabllecek uçak· 
larımınn çok olması ve bunu yapa· 
bUmek için de ulusun 11ardımına ve 
yurtseverliğine başvurduğunu ıöyli

yerek Türk ulusunun bunu başarabi· 
leceğine inancı olduğunu söylemek
tedir. 

Herkes gelirinin 1/Üzde liçüniJ bu 
ife seve seve bırakırsa Türk ulusun
dan i8tenen 30 milyon elde edilir. 

Türk ulu8u yalnız bununla kal· 
mamalı ve uçaklarını kendi8i yapa
bilmenin yollarını aramalıdır. Sovyet 
dostlarınuzın on yıl gibi kısa blr za· 

mıza Tophane· Nihayet, polise müracaat 
de Hacı Mümin tim • 
mahallesi, Kül - Bürhanettin qaha evvel dl 
han 10kai1 14 böyle kaybolmuf mu idi? , 
mmıara.lı Oı .. - Evet! Geçen sene de lı' 
maniye apartı • gün evden kaçmı§tı. Ertesi grJ 
manı kapıcı11 aramıt ve Beyoğlunda serseriY' 
Şahabettin gel. ne dolaırrken bulmuıtum. 
mit ve on bir Bu itibarla Şahabettinin ç~ 
Yatındaki oğlu cuklarmm kaçınlınıı olmayıP 
Bür haneddinle 5 yqmdaki oğ- lirayı alır almaz beraberce kS~; 

lu Kadrinin geçen salı günü a1qa. tıkları , ve korkularndan eve 
mmdanberi kaybolduklannı ıöyle- nemedikleri anlqılmaktadrr. dl 
mittir. Fakat biri on bir, diğeri .. 

Şahabettin bu vakayı fU tekil- l>et yaımda iki çocuğun on ": 
de anlattı: müddetle kendi kendilerine~ 

yaptıkları da merak edilecek Jl 
- Salı günü alqamı kiracılar-

d b
• . • tadır. , 

an ırının tepsisini fırından al - • Jtt' Soruıturma yapbk. Şahauc .. 
muını söyledim. Kiracı kendisine fi nin çocuklarına bakmadığını .ı. 
bir lira vermitti. Gitti, geldi ve ],. bu yüzden çocukların evvelce o 
fınncımn on dakika sonra gel de~ ğu gibi kaçt:ddannı öğrendik-_JJ 

dijini söyledi. Fakat çocuklar kimin ~ 
İtte bu on dakika zarfm'da ise bize ve yahut ha.buma •JllP" 

hem Bürhanettin, hem de Kadri lerini bildinin. _j 

kayboldu. Fırına gittim, tepsiyi Çünkü Şahal>ettin merali e~ 
aldım. Kiracıya da üstelik 90 ku. tedir. Çocuklardan Bürhanet" 
ruf verdim. nin resmini koyuyoruz. Polit, ~ Çiftçi mallarile endüstri mal

ları arasında fiyat farkının kü· 
çültülmesi, teıkil edilen inhiaarla· 
Tin akibeti, Bulgar mallarına mah 
reç buluıım~ı, ıiyaaal bir kuvvet 
tetkili, uluaun idarede temsil e

dilmesi, kredi siyuaaı ve ziraatin 
değiımesi gibi memleketin hüyük 
meselelerinde kabinenin progra • 
mı olmadığı gibi, kabine azau 
araAda bu hunalarda bir fikir 

manda bunu yapabilmiş olmaları, bi· 
son beyannamede timdiki Ba§b:ı· zlm de yapabileceğimize bir örnek o-

Çocuklar o gece ıelmedi. Ette·ı cuklan aradığı için bulunacal" 
ıi günü de meydana çıkmadı · umuyoruz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,_.,/ 

ökonoml bakanlığıJld kan Toıefin Baıbakan olmada~ labllir. Çimento 
ucuzladı 

evvel kral Borisin babası Ferdi. 
nandın yanma gizli bir vazife ile 
gönderildiği, ve 19 mayıı hüku 

met devrimi ile mücadele edilmek 
üzere ltalyadan iki milyon liret 
almdıit bildirilmektedir. 

Türkiyede hava yolları 
Rtr hava yolları devlet işletme 

idaresi kuruluyor 
Ankara, 30 - Bugün toplanan 

Kamutayda bazı layihalar görii · 
§üldü.Ziraat enstitüleri bütçesi gö· 
rüşülürken Rasih Kaplan vilayet 
lerdeki ziraat tetkilitiyle mektubi 
kalemlerinin biribirinden farkaız 
bulunmadığını söyleyerek ziraat 
iatasyonlannm nud ça]qtıimt 
ıonnuttur. 

Bazı münakaıalar olmuı, ziraat 
bakanı izahat venniı, sonunda 
enstitünün 935 meaarifi karıılığ1 
olan 1137180 lira tahsisat veril • 
miıtir. 

Devlet demiryollan bütçeai konu 
§ulurken aemplon ebp1ai açılm· 
C:lan ödenecek Türkiye hiMeai me • 

selesinde Tarık Us yemek ücret -
ierinin pahalıhimdan tiki.yet etti, 
~i Çetinkaya izahat verdi.. Ye • 
mek fiyatlarının indirildiğini aöy • 
ledi. 

Kamutay, bu idarenin 935 yılı 
meaa.rifi kartıhjı olarak 20200 
Un. tahsisat verilmeıi hakkındaki 
kanun li.yihasmı kabul ettikten 

aonra latanbul, lzmir limanlan 
ıenel müdürlükleri bütçesine ge • 
çileli. latanbul liman itleri bütçesi 
gönqülürken lmıet {Çonmı): 

"-Yeni idarenin masrafı vari· 
Cl.a.tiyle mütenasib değildir. 600 
memurla idare ediliyor. Yalnız 

muhuebede 46 memur var. idare 
meclisi azalannın zimmetlerindeki 

9,.340 lira huzur hakkının ve eaki 
~ müdürün ikramiye olarak 

alchlı 2250 liranm istirdadı hak • 
landa Bakan ne dütünüyor?.,, de· . 

Hüsrev Sami .{Eakitehir) kad · 
royu müdafaa etmiı, Keres.teciyan 

memurun maapndan kesmek za · 
rarlıdır, ıonra çalı§maz demiıtir. 

Daha bazı münakaıalardan 
sonra lsanbul liman bütçesi 
1139521 lmıir liman bütçesi 

352924 lira olarak kabul edilmit • 
tir. 

Hava yollan devlet itletme ida
resi bütçe ve te,kilit liyihuı ile 
de, Türkiye hava yolları tesis et · 

mek ve bu yollar üzerinde nakli ·· 
yat yapmak için Bayındırlık Ba • 
kanlığma bağlı ve hükmi ıahıiye -

ti haiz "Hava yolları devlet iılet· 
me idaresi,, namiyle merkezi An • 
karada olmak üzere hususi bir ida. 

re tetkil olunarak bu idarenin 
935 yılı meaarifi karıılığı 600 bin 
lira tahsisat kabul olunmuttur. 

Bundan sonra Aydın demiryo • 
lunun aatm alınması hakkındaki 

mukavelenin taıdiki için olan 
kanun liyihuı görütülmeıine ge-
çilmif, Ali Çetin Kayanm izaha • 
tmdan sonra kanun tasdik edil • 
mittir. 

15, 20 ve 25 
Liraya 

Ismarlama kostüm 
Mevsimlik safi yün kumaşlanmı· 

zın güzelliği, yapılışı en müşkülpe
sentleri son derece memnun bırakır. 

Bir tecrübe kafidir. 

Ankara caddesi Orhanbey 
1umı birlnri kat BalU Kemal 

TAN - Siirt Saylavı Malımut 
Soydan devlet makanizması ile sıya. 
sal partiler arasındakl uyum (ahenk) 
den bahsediyor. Bazı memlekeUerde Ton başına 250 kuruş 
~ Ue .devlet ~ası~ bu uyumun lndlrlldl 
temın edılememesı yüzunden partinln 
luıybolmaıını yôlıüt tDUJTflye düf1M- • Ankara, ... 30 (A.A.) - Ekono-
sini anlatıyor. Halbuki biz~ J,aru, ~ı ~nlı~~.~lgr~fla yap~an 
devlet ile elele vermiştir. Biribirine sırküler IW'etını onemı dolayısıyle 
dayanarak biribirüıi tamamlıyarak aynen bildiriyoruz: 
çalışmaktadır. Bizde devlet Cümhu· 1 - Çimentodan ton );qma &· 

riyetçı olduğu kadar halkçı, devirim· 
el, uluscu, devletçi, ldlk olmuştur. 

"Türklyede bir bQfka partl kurula· 
maz,, demek en ~ık bir hakikati söy. 
lemektlr. Bunun i#n C.JI. partWne 

tele parti denm8mif, uluaal parti den· 
mi§ tir. 

ZAMAN - FraMız frangının düş

mek tehlikesinde olupnu ele alarak 
buna hiç bir sebeb gör~diğüıi ıöy. 

lüyor. Meselci Fransada frangın düf· 
meainc se~ep olabilecek ökonoml bulı· 
ranı yoktur. "Fran8a devlet banka· 
sında 80 milyarlık altın bulunmakta· 
dır. Bu 80 milyar altın ise, k(ığıt para 
karıılığı için kanunen lanm olan 
miktarın iki m.i8linden fazladır.,. 

Zaman gazeteıi, frangın clüfme 
tehlikesini. Fra118ada ddi fırka poli· 
tikasının gene şiddetle hüküm sür· 
meğe başlamıı olmasında buluyor. 
ı·e. 9 sene ermel frangın gene düşmek 
tehlikesine girmi§ken. Puankare'nin 
yardımıyle iki ay içinde nasıl eski 
halini bulduğunu anlatarak Fransız 
meclisinin mevcut tehlike önüne ge

çeceğini ümit ediyor. Ve diyor ki: 

"Çünkü dediğimiz gibi esas tellU!li bu 
kadar sağlam bir para kabil değil 

düşmemelidir ve dilşenu?z." 

AKŞAM - Alman hava bakanı-

lııı;nakta olan isühlik resminden 
250 kuru§ tenzilat yapılmuı Bii· 
yük Millet Meclisi heyeü umumi
yeainden çıkan kanunla onaylan· 
mııtır. 

Bu kanunun h~ünün 1 Ha
ziran 1935 tarihinden itibaren 
ceryana bqlayacaiı kanunda mu
sarrahtır. Metin 1 Haziran 35 ta
rihli reımi gazetede bittabi çıka. 
caktır. 

2 - 18.4.935 tarihli ve 909 ıa
yıh telgrafımda gösterilmit ıart· 
larla çimentonun tonunun 22 hu· 
çuk liraya sablacaimı ve vergileı. 
den tenzilat kabul edildiği anda 
bu tenzilat niıbetinde aynca bu fi. 
atın diifürülmeıi icap edecejini 
bildirmiıtim. 

3 - Birinci fıkradaki va2.İyete 
nazaran 1 Haziran 935 tarihinden 
itibaren çimentonun ton batma fi. 
ati 20 liraya indirilmit olmak ica~ 
ettiğinden vaktin darlığı hasebiy 
le abcılarm hukukunu temin ede 
cek tedbirlerin alınması için ıim. 
diden bildiriyorum. 

4 - 909 sayılı telgrafım esasla· 
n dahilinde 1 Haziran 935 tari· 

Teclmerlere bir 
bildirişi ~ ~ 

Ankara, 30 (A.A.) - 11'1"' 
Vekaletinden teblii edilmittit' 

Memleketlerle aramızdı&. -~ 
cut muvakkat ticaret anlatlP"' 
hükümlerine göre birtakım ~ 
delerimizin ihracı takasa tabi ; 

tulmuıtur. Bazı ihraca~ 
zm bu hususa dikkat etmi1"r 

mallarını takas heyetlerine -~ 
caat etmeden gönderdikleri ~ ~ 
yüzden bazı ahvalde yenilnıetlıJ 
bil olmıyan birçok zor~ , 
karıılaıtıkları görülmektedif• , İ' 
zorluklara meydan verilnıeJIS:;, 
çin ihracatçılarmıızm, gÖJl j 

cekleri malın taka... taht ol~ 
madıimı evvelemirde takat • 
heyetlerine, Türkofia fU~ 
ticaret odalanna veya günı ti~ 

giderek öğrenmeleri ve tak ... __J 
maddeleri takas heyetine ~ 
ni takdir ettirmeden ihraÇ ~ 
meleri ehemmiyetle beya~ 

" hinden itibaren çimentoDUJ' _ _J 

batma yirmi liradan satıl_.., 
temini ve inhası rica olunut• .tf 

5 - İstanbul, lzmir, A~ vl 
lililderine ve sureti mala-at 
diğer valiliklere . • • 

·ıı 
iktisat 1161 
Celal~ 

nının Sofyaya gitme8inden çıkarılan Bugün buıece Hı•ıaA ı Sinemasında 
mdnaları ele alıyor.. Ve "bunlara çok llllwmll Şehzadchaıı yaz fiyatları 
~=- .doğru de~Udlr,. di~or. "Po-

1 

Heryer 20, talebeye 15. Paradi 15. , talebeye 10 kuruıtur• 
:B 

1 
., • ımt zasd ını Alaşıgan "

61 
ya.zıh • lıtanbul' da ilk defa olarak iki büyük film gösteriJeceJctİf• 

u gam an an mangaya r a· . • • • 
yır gelemez. çünkü etrafı sımsıkı Bınncı fılm: 'A. ikinci film: • 
çevrilidir .•• cümleaiyle bitmektedir. 1 Dünya rejisörü FRlTZ LANG'm IJ Dünyanın yedi spor biri#~ 

SONPOST A - Bir yıldız imzalı sahneye koyduiu, büyük artist ; GEORGES O' eRt~6 
yazı öz Türkçe gazılntlf güzel iki ga-

1 
C HAR LE S 8 OY ER O ta f d naıı: 

~~ i!~ri~;u:::~i;:~r;:ıor~e=~~: AtaşrakfmdvaneoynKanaan: n ı: H !I n· rau nın anMoynua hıl,, ~' 
ğlni, ikinci8inin ise bUtikis insanı öz 1 U il U 
1'11rkçeden ürküttüğünü söylQ11or.,. A ııss• 
Oz Türkçe, fakat güzel Türkçe,, di. fevkalade biut ve içtimai fi1m V Sergüzqt ve heyecan fi 

jilll .............................. .. 



Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 21 

Bakışlarında vahşi bir ihtirasla 
kurnazlık ve alçaklığın toplandığı 

bir adam içeri qirdi 
Diraeklerini pencerenin kaim engine bakıyorsunuz. Babanızın 

ıa.ıanna dayamıf, kalın bir par - sizi kurtarmak için geleceğini umu 
~aklığın arkasından Salerno kör- yorsunuz ... Halbuki ... 
•linin enginlerine bakıyordu.. - Evet. Halbuki o, çkotan öldü. 

Derin ve güzel gözleri hem bü· 1 Ondan ümidim yok .. 
~ bir korku, hem de bir ümitli! 1 - Bunu nereden biliyorsunuz? 
N°hvdu .. Kimden korkuyordu?. I Ben bunu aöyle~k istemedim. 

eyj ümid ediyordu?. ı' - Ne söylemek istediğinizi bil-
lıte ne zamandanberi her gün mem ... Fakat sizin kılıcınızla ci -

~hleyin bu odanın bu pencere· j ğerleri delinen bir ihtiyar artık ya
•ırıe ıeliyor, burada duruyor ve §ayabilir mi? Y atasa bile ben bn 
~~~.vakitlere, hatta geceleri se.· hale geldikten sonra o yaralı adanı 
~ara kadar bu pencereden en - herhalde ölür. Ölmeseydi timdiy~ 
tinlere bakıyordu. kadar gelir ve size hi~ olmazsa son 
'ft. Bu genç kızın göğsünde, kafese defa yalvarırdı. Çünkü zavallının 

Patılan zavallı bir kutun yüreği e.rtık ne yarası, ne malı, ne de genç 
~ryordu. liği kalmıttı. 
kapı yavaı yavat açıldı.. - O halde niçin pencereden en· 

I Sivri -.kallı, ince bıyıklı, bakı§· ginlere okadar çok bakıyorsunuz·: 
"'•nda vahti bir ihtiras ile kur • - Birisini bekliyorum. 
'-ılık ve alçaklığın toplandığı bir - Kimi? Babanızdan batke. ki-
~'nı içeri ıirdi. mi bekleyebilirsiniz. . 
te ::Sırtında omuzları kabarık hh:- - Senin hakkından j'elebilecek· 

ket vardı. Dilim dilim ve..J aJJı olan biricilC: adamı bekliyorum O 
) . . ' 
'tılli bir kumqtan yapılmıştı... herhalde gelecektir. Onun gelece· 

k l\yaldarında da pullu kumaıtan ğine, bugünkü varlığım kadar ina 
~li. .. bir kület vardı.. Bqındakı nıyorum. Fakat... Ah... Geç kal· 
iıC" ~apkaaı, ayağındaki tokalı ma.sa ! · 
l.t r~ınler pek tıktı.. Tuvaletini Fernando bir kahkaha koyu -
dt.r cıhetten çok iyi yapmıttı •. Bun- verdi. 
d 11 batka feylam andıran yüzüne Katıla katıla gülüyordu. 
la~ liina~ı~z bir insanın maskesini Beatris dudak büktü: 

/\'fnak ıçın uğratıyordu.. - Gülünüz! ... Şimdilik bol bel 
ktı Yaklarının ucuna ba~ak genç gülünüz ... Fakat .. . 
~ Yanma doğru ilerledi. Onun F ernando daha ~ok rülüyordu 
bi ıjı yere baktı.. Orada yalnız Beatriı büsbütün kızdı. Katlar.: 

rl(Qçric deniz görünce ıevindi.. çatılmış, yüzügerilmit, vücudu dim 
C 0llvını uzattı.. dik olmuştu. Gözlerinden timtek· 

"'le traç kızı omuzlarından tuta • ler saçılıyor gibiydi. Birdenbire 
ı;-kueaklamak iıtedi. döndü. Kapıya doğru sert adımlar-

te &kat onun elleri değer değmez farla yürüdü .. 
~ kız birdenbire silkindi.. F emando bir kaç adımda onun 

'" eııç adamın hain dudakları önüne geçtl. 
&ırndan bir kelime döküldü: - Benim hakkımdan gelecek a· 
G Beatris !.. dam ha!. Hah, hah, hah, ha! .. 

bir enç kız zembereğe dokunulan Benim hakkundan gelecek olan bi
\' e 0Yuncak hıziyle geriye döndü. ric:ik adam! Kimmit bu büyük ıen· 
lt, t"na doğru iki adım uzaklq yör?. Öğrenmek iıterdim. 
ları b~rendiğini, korktuğunu anla · -Onu, gördüğünüz zaman öğ-
'tıı~ ır •~ıle o ~a dudakları ara - renirainiz ! Bana yol veriniz! • 
-. n bır tek aoz çıkardı.: F emando kapıyı ıürmeledi. 
/\d Marki di Salemo !.. Birdenbire yüzü gerildi .. Sert 

1ir,a :;n, genç kıza gülümıeyerek leıti. Batını biraz eğerek kqları . 
-...... B a Yalvararak sordu: nın altından genç kıza baktı .. Göz 

~lld '?a ne zam~ yalnız Fer • lerind ete ıuaayan bir kaplanın 
-...... ~~ıyeceksiniz?. dit parıltı11 vardı: 
~ ıç bir zaman... - Şimdiye kadar Marki di Se.· 

1-~ttır&~iı hunları söylerken dudak 
lt 't •ire~rek bükmüt batını ıa· 

lernoya yakışacak tekilde görüş · 
tüm .. Sizi yola getirmek için her 
çareye baş vurdum .. Mümkün ol -
duğu kadar nazik ve uysal oldum. 
Fakat .. 

- Siz ha! .. Demek ki sizi sev · 
memi istiyorsunuz? Öyle mi? Ba 
hamı öldüren adamı sevmek?. 

- Babanızı ben öldürmedim ... 
O beni öldürmek istedi ve sadec~ 
canımı kurtarmak için karşılık 

verdim .. istemeksizin, kılıcımla 
yaralamış oldum .. 

-Nasıl olursa olsun! Sizden iğ . 

renıyorum... • 

- Bu sözler uzun gider. Şimdi 
bana cevab veriniz. Size ıon defa 
soruyorum .. Uslanacak ve benim 
karım olarak Markizdi Salerno is· 
mini alacak mısınız?. 

- Hayır .. Hiç bir zaman .. 
- Sizi zindana atarım ve orad:,. 

çürürıilnüz ! .. 

- Atınız .. Benim için sizin ya · 
nınızda bulunmaktan daha acı bir 
fey'yoktur ... Ne duruyoıunuz? Eli· 
nizdeyim.. Köpeklerinizi çağırı

nız. lıteneniz beni öldürtünüz. 

- Öldürürüm de. 

- Haydi .. Çabuk olun diyorum. 
Ölüm sizden daha yürekli ve daha 
tatlıdır .. Sizin yanınızda yaşamak· 
tansa kara toprakta çıyanlar ve yı
lanlara yem olmak daha iyidir. On 
lar olsa olsa insanı yerler ve bu d.~ 
karınlarını doyurmak içindir. Fa -
kat siz, insanın ruhunu, kalbini. 
atkım ve hülyalariyle ümitlerini 
de yemek, çiğnemek istiyorsunuz. 

- Y aaa !.. Ruhunuz .. kalbiniz .. 
hele aşkınız .. Aşkınız ve hülyala , 
rınız ha!. Ne ili.!. Bu kalb kimin 
için çaruıyor? Şu büyük aşkınızın 
kime aid olduğunu söyler misiniz~ 

- Onu duymayacak, görecekıi· 
nız .... 

F ernando yeniden gülmeğe baş 
lamııtı ... 

Kahkahaları, genit odanın kalın 
duvrları ve alçak tavam araıında 

bir kaç defa daha büyüyordu. 
- Bana yol verin diyorum! .. 
Genç kız böyle barkırmıı ve o · 

dadan çıkmak için davranmıttı .. 
( D~uamı var) 

~ e~ tola aallamıt tı. 
lll 1t,;ı'do yüzüne mümkün oldu · 
~ili~ ar tatlılık vermek istiyordu. 
ti~ h~Yerek genç kızın yanına 
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Zavallı adam, az daha bu sual 
lini yüksek seale soracaktı. Fakat 
bunun arkasından feci bir vazi· 
yet olabileceğini düşündü. 

Dudaklarını ısırarak, su11l1ni 
boğazında gömdü. Hakikati an . 
lamıştı. 

İçinde, büyük zelzeleler esnt'l -
sındaki toprak çöküntülerini an· 
dıran bir ruh çöküntüsü husule 
geldi. 

Yukarıya doğru, yalvarırcd.sına 

kaldırdığı kolları, kuvvetlerini 
kaybederek, iki yana sarktı, <lai
ma iyilik ifade eden tatlı baklŞ . 
larmdan öyle bir hüzün gölge:.i 
geçti ki, yürekler acısıydı. 

Samiyenin gözü ona ilitti ele 
yüreği kan ağladı. Hıçkır1k1arı 

daha arttı. 
iskemlenin üzerinde, ikiye kat · 

lanmıt gibi oturuyordu. Jaleyi 
göğsüne bastırıyordu. 

Vücudu, eıpajmozlarla sar~ıh . 
yordu. Öyle acınacak hali vardı 
ki, her halde, babasından daha 
ziyade merhamete muhtaçtı. 

Babası da bunun farkındaydı. 

- Nesi var? - diye sordu 
- Zannederim, acıkmıt o!acak. •• 

Bunun üzerine, Bahri, torunun' 
yakından bakmak ihtiyacım duy
du. Karısına dikkat bile edemi· 
yordu. 

- Ne firin yavru ...• 

Büyük baba, hayran hayran, 
torununa bakıyordu. 

Yavrunun yüzünde, gülümse. 
meğe benzer bir buruş!.:'~ oldu. 

Genç anne, alı,mıt bir har~· 
ketle, bluzunun düğmelerini çöz· 
dü. Çocuk, annesinin men.esme 
atıldı. 

- Ah yavrucak... Ah yavru 
cak .... 

Adeta memnundular. Artık, 
Samiye de gülümıiyecekti. 

Fakat, tam bu esnada 'bir gÜ· 

rültü itittiler. Ülkerin ka,,. ;11, sırt
üstü yere devrilmitti. 

Kimbilir ne buhra:-alar ~eçinnit· 
ti ki bu hale uğramıttı· Şimdi, tah
taların üzerinde cans,z biı · ceset 
ıibi yatıyordu. 

Vücudundan büyük bir merha . ( Deramı car) 

met hissi tatıyor, kabarıy.:>r · --------------

du. Ademi iktidar 
Birdenbire: 

- Ne zarar var? .. - dedi. -
Her ne olursa olsun, bu kız bi. 
zim çoc~ğumuzdur. 

- Ah, babacığım, babacığım .. 
Sen, ne iyi adamsın... Beni ev -
den kovmuyoraun. 

- Batına bir felaket geldi di· 
ye seni kovmak olur mu? Sen. 
bedbaht olunca, benim daha :r.i -
yade yakınım olursun ... Haydi, 
bütün bu itlerin nasıl olduğunu 

senden sormıyacağun bile ... F3 -
kat, şimdiden eminim ki, başma 
gelen felaketten dolayı kahahl\tli 
sen değilsin, başkasıdır. Başk" -
ları seni kabahatli bulabilirler; 
yüzüne tükürebilirler... F a!rat. 
ben, hiç te öyle dütünemem ... 

likiıi de, ayni dert etrarınd.ı 
birleımiılerdi. Şimdiye 'kadar, 
biribirlerine asla bu kadar yakın 
olmamışlardı. 

Bir tek kelime söylemek iktida
rında bile değillerdi. Samiy~, 

mini mini bir çocuk gibi yavat 

ve bel gevşekliğini, sinir 
zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
· Kutusu 150 kuruftur 

Adres: Galata, Posta 
'l<utusu 1255 

sesle mırıldanarak bir şeyler söy- -------------

' lüyordu. Başı biraz yana bükül
müttü. Kendisinde, tam manaıiyh 
hasta hali vardı. 

Ülker: 

HABER 
Akşam Postası 

lD.\RE E Vl 
- Ağlama, evladım, beni a · lSTANBUL ANKARA CADDESi 

cındırma !.. - dedi - Her ft:Y g~- Telcn.t Adreal: ISTA'-'BUL HABER 

çer, bütün dertler avutulur... Telefon Yazı : 28811 idare: %'3'70 

Fakat her sözünden, her hare- ~-·AB0°rt
0

E .. iAR"iL.i"ii""I 
kelinden şefkat sızan bu babanm i Türkige Ecnebi 
birkaç adım ötesinde, anne, mer- iSenelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
mer bir heykel gibi hareketsi~. E6 aylık 730 ., 1450 " 

§3 aylık 400 " 800 ., 
aksi duruyordu. ;ı aylık 150 ,, 300 ., 

Yüzünde hali. en ufak bir şef- İ ıLAn TARiFESi 
kat ifadesi bile belirmemişti. Yü- İ Ttcare& Ub.laruun atın lS.M 

1 
Lz~kh.alak~anca.r g~bi kıpkhırmızı:dı. L-.. - .. :~ .. ~ .. ~? .. '::1:'..~:.ı 

a m ımsenın ona e emmıyet ~ahibı ve Neşriyat Müdürü: 
verdiği yoktu. Baba ile kız, onu11 HASAN RASiM US 
mevcudiyetini unutmuşlardı bile.. Buddıfı yer: (VAKiT> !l&tbuaa 

Bu sırada, genç annenin kuca- ill••••llilll•••llıııi•mıılıııııılııl 
ğındaki çocuk birdenbire uyana· -------------
rak ağlamağa baıladı. Bu se•, 
Samiyeyi de, anneaile babasını 

da titreterek kendine getirdi. 
Samiye, kızını göğsüne bastı: 

- Yavrum... Evladım ... afla. 

KUPON 
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~1~~~~~ Maymun yavrusu JVakın tarihten 
g:=~~'.,~:~~:=~r:~;u:İ::~ r::::::ımı:i=~~im, ••~!;!~· kan l ı yaprak 1 ar 
man misafirleri, içlerinden biri · Küçük maymun hiç kartı koy
nin anlattıklarım merak ve heye- muyor, yalnız canı yandıkça inli· 
canla dinliyor bulaum. yordu. 

Bu her halde macerala:-ile met- itim bitince yaptığımdan mew.· 
hur olan Ahmet Kadri olmalıy· nun bir halde doğruldum vt. kot· 
dı. Son seyahatinden yeni dönen ku ile titredim. Bir kaç adım \i

Ahmet Kadri, Afrika iç?erinde lede kocaman bir goril, korkunç 
bile senelerce seyahat etn-itti. yüzü, dev gibi gövdesile ·:lurmuı 

- Yamyam vahıiler Afrikad<ı kıvılcımlı gözlerile bana bakıyor · 
pek az kalmııtır , diyordu. Bun· du. 
lar büsbütün ortadan kalktı de Kendimi toparlamağa vak\t 
mek istemiyorum. Fakat çok kalmadan atıldı, son dakikam 
azaldılar. geldi sandım. Tüfeğimi y~rden al· 

insan eti yiyenler de, beyaz- mağa bile vakit bulamamıttım. 
)arın korkusundan bu iti çok gizli Kaderime razı olarak gözlerimi 
yapmak mecburiyetinde kalıyor- kapadım. 

lar. Bununla beraber, Afrikanın Fakat hayvan benim üzerime 
bazı mıntakalarında beya:ılar için atılmamıştı. Gözlerimi açtığım 
zencilere mükemmel bir keba:-> zaman onun, yavrusunu ya.kalıyo
ziyafeti teıkil etmek tehlikesi tim rak ormanın derinliklerine ~oğr.-
di de mevcuttur. kaçtığını gördüm. Ucuz kurtul .

1 
Ben Takoto köyündeki 7enci. muttum. Geni§ bir nefes nidım. 

lerle iyice ahbap olmuttuuı . He!P. Satıma geleni, Fransız zab:t
köyün sihirbazı ile aramız pek i · lerine anlattığım zaman bana 1-
yidi. Fransız müstemleke zabitle· nanmadılar. 
rilc birlikte oturuyor, hra sıu 

bir kaç kilometre ötede bu1unat: 
Takoto köyüne kadar tek h"tıma 
gitmekten çekinmiyordum Mü 
kemmel bir tüf eğim vardı ve 
yolların da acemisi değildim, b :ı 

sebeple korku aklıma gelmiyor 
du. 

Bir gün, gene böyle tek batımı" 
köye gitmek üzere yola çıktım. 

Köye varmak için çürümüş dallaı 
ve sert çalılarla dolu, tam mann 
sile balta girmemit bir 'lrmanm 
içinden geçen bir yoldan g:tmek 
lazımdı. Müthiş bir sıcak Yardı . 

Büyük ağaçların ratıp gölgesi b\ 
~e bo2ucu bir sıcaklık veriyo1", 

., ..tJ ,tj .J,lU~lı'i uu 

insan nefes alamıyacak hale ge· 
liyordu. 

Zenciler bir çok kilometre u· 
znkiıkta ava çıkmıf, oldukların · 
dan köyü hemen hemen boı bul· 
dum. Çocuklarla kadınla:- ve ih
tiyarlardan batka kimse 7oktu. 

Bir saat kadar dinlendikten 
sonra tekrar ormanı geçerak ge, :
ye dönmeğe karar verdim. 

Orman kelimesine hakiki mi. 
nasını verebilmek için Afrikayı 
görmüt olmak lazımdır. Öyle sık 
yapraklı nihayetsiz ağaçlar lasav 
vur ediniz ki bunların arasından 
hiç bir ziya hüzmeıi geçemesin 
Bu yarı karanlık ormanlarda in
sanın boğazını tıkayıp serıem e
den garip bir koku da vardır. Bu 
na bir de esrarengiz sesler, vah,1 
hayvan bağırıımaları, hıtırtılar ve 
çatırdılar ilave ediniz; Afrika or· 
manları hakkında az çok bir fikir 
edinebilirsiniz. 

Ani bir hücumle kar~ılatma 

mak için dikkatle etrafıma bakt 
narak yürürken birdenbire hir i · 
nilti duydum. Parmağım, tüfeğh1 
tetiğinde ihtiyatla ilerledim B;r 
ağacın dibinde küçük bir vücut 
gördüm. 

Bu, bir maymun, daha dıoğruıu 
bir maymun yavrusuydu. Küçük 
bir goril olduğunu anladım. En
sesinde fena bir yara HE" bitkir 
bir halde yerde yatıyor, inliyordu. 
Onun adeta bir insan gibi yalva 
rarak bakıtı beni müteessir et-
ti. 

Benden fena halde korkmuftu. 

- Bir diti goril, yavrusuna el 
süreni katiyen ıağ bırakmaz, mu
hakkak parçalar. Diyorlardı. 

Ertesi gün, her zamanki gibi. 
ıaf akla beraber uyandım. Dıta,·ı 
çıktığım zaman uğri'dığırn hayre
ti dütününüz: Bir gün ~vvelki 
maymun yavrusu orada öJi. beni 
bekler gibi duruyordu. Yanına git 
tiğim zaman hiç kaçmadt. ŞüphP. 
siz koku ile benim izimi bulan a-
nası onu oraya getirmişti. 

Şatkın bir halde onu içeriye 
aldım. Yarası iyiliğe yüz tutmuı
tu. Çabucak yarayı yıkayıp bolca 
tentirdiyot sürerek panıımanı bi · 
tirdim. 

Bu iti henüz bitirmittim ki 
pencerem büyük bir tiddetle sar· 
sıldı. Adeta rezeleri yerinden sö
külecekti. Yavrusunu içerid~ fa'l· 
la alıkoyduğum için goril teli,
lanmıt olacaktı. 

Büyük bir cesaretle pencerey! 
açtım. Goril oradaydı. Pen~ere a
çılınca içeri atladı. Yüzüme doğ

ru ııcak solukları çarparak yaralı 
yavrusunu elimden kaptı, bir lah
za ona baktı. Sonra gözlerini ba
na çevirdi. Bu kanlı, vahti bakı~
larda ben adeta bir minnettarlık. 

bir teıekkür ifadesi seziyordum. 
Sonra tekrar dııarıya atladı, ko
f&rak kayboldu. 

Bir ay sonra gene yalnız batı· 
ma zenci köyünden dönüyordum 
Bir fundalığın yanında b\r çatır· 
dı duymamla beraber yanı ba
şımda atılmağa hazırlanmıt bir 
kaplan gördüm. 

Ne olduğumu anlamağa vak\t 
kalmadan korkunç, fevkalade 
bir hadise oldu: Bir ağaç dan ko
caman bir goril, kaplanın üstüne 
atlamıf, boğutmaya batlamışh. 
iki yırtıcı hayvan pençe pençeye 
dit dite birbirini parça!ıyordu 
Kavga bir kaç dakika sürdü 
Soğuk kanlılığmıı tekrar topla

dığım vakit gırtlağı ve karnı par· 
çalanmış kaplan cesedinin yanın

da yalnızdım. 
Diti goril, evladının oayatmı 

kurtamııt olmamdan doğın şük

ran borcunu ödemit ve ormanın 

karanlıklarına çekilmişti. 

Fakat yarası onu öyle halsiz dü· --------------~ 
türmüıtü ki kaçamıyodu. B•J AVUKAT 
hayvanı tedavi edip yaras101 iyi- İRFAN EMİN 
ıe1timıek gibi sersemce bir fikre KösemihaloQlu 
kapıldım. 

Yara derin delildi ve ~emHc 
Sirkecide lıtasyon karşısında 
Sirkeci Palas hanında 5 - r: 

bir zarar ıörmemitti. Daima ya- numaralara taıınmıftır. 
nmıda tqıdıimı ecza çantamı a· ı._ ___________ __. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katıl:)I 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 45 

Vıafamın üstünde keskin bir satırla, vahşi yüzlii 
askerin yanından içeri girdiğimi görünce, 

refikam bir çığhk kopardı 
Dedi. Bunun üzerine bat ~ard\

yanla t:tmeni tercüman hiçbir şey 
söylemeden odadan çıkıp gittiler. 

Biz, yalnız kaldık. Tekrar cüz 
danı elime aldım. içinde lutfen ! 
bırakılmıt olan dört lirayı çıkar 
dım. 

Mehmet Aliye uzattım: 
- A: bari bunlar sende kalam. 

Herifler artık beni rahat bırak · 
mazlar. Bu paralar da elden git · 
mesin. Sonra aç kalırız.,, 

Dedim. Mehmet Ali para?arı a). 
dı, şöyle bir muayene ettikt~n sorı. 

ra: 
- Avol, bu dört lira, benden al

dıkları dört lira!,, dedi. R~hmetli 
çok hesapkirdı .. o, dört liraya b i
le nitan koymuıtu. 

• 
Her gün bize evlerimizden ye • 

mek gönderiyorlardı . Ye -
mek kapları gardiyanlar tarafın

dan yukarıya çıkarılıyor, bu su -
retle gelenleri görmek mümkün 
olmuyordu. 

Salı günü ziyaretlere tahsis e -
dilmişti. O gün saat üçten itiba -
ren ailelerimizi bir saat görmemi
ze müsaade verilmiıti. 

Saat üç olur olmaz pTdiyan • 
lar bizim kata çıkar, kimin ziya · 
retçisi gelmitıe ayrılır. Yanları -
na müsellih bir mecusi asker ka 
tılarak birinci kattaki salona gör:.· 
derilir, aileleriyle görüttürülür -' 
dü. Görütmenin devam ettiği 
müddetçe mecusi askerler, ellerin
de satıra benziyen silahları hatlar 
üzerine tehditkar vaziyette kalk· 
mıt olduğu halde mahpuslarııt 
yanından ayrılmıyordu. 

Arapyan hanına girdiğimiz ilk 
salı günü karım, bir yatma bi1~ 
gelmemit çocuğu kucağında, ya · 
nında aileden diğer kimseler oldu. 
duğu halde beni ziyarete gelmiş
ti. 

Tercüman beni odamd"n ala 
rak mecusi askere teslim etti. A ~·-

lar da yaılı gözlerle bir ıeneden- ı 
beri bir matem yerine dönen ev le· 
rine dönecekler .. 

Yavrum, mecusi askerin kıya . 
fetinden çok korkmuıtu. Susmak 
bilmiyordu. Onun için, daha ya
rım saat olmadan bat gardiyan 
tercümanla birlikte yanımıza gel· 
di. 

- Çocuk çok gürültü ediyo.·. 
Konuşmaklığınız kafidir. Artık 

yukarı çıkarınız. Bir daha gelir -
ken çocuğu da getirmesinler.,, de 
di. 

Açıkgöz çavuf, sağmal İneği 

bulmuf tu. Hem yedi yüz lira hi
diıesinin acısını çıkarmak istiyor. 
hem de böyle bir takım müsaade. 
kirlıklar mukabilinde yeniden pa
ra koparıp koparamıyacağını de
nemek istiyordu. 

Refikama icabeden talimatı 
verdim. Çocuğu göğsüme bastını. 

öptüm, öptüm.. Sonra, onlar1ı1 

yatlı gözleri önü de satırlı muhafı · 
zımın önüne düterek odama çık

tım. 

Mahut yedi yüz lira hadisesin
den sonra bat gardiyanın bana 
dit bilediğini ve bu itin acısını 
çıkarmak için fınat kolladıjını 

biliyor, onun kızgınlığını uyan -
dırmamak için çok çekingen ha 
reket ediyordum. 

Fakat, herif durur mu? Bana 
çatmak için ne yapacağını bilmi
yordu. (Yavuz hırsız ev sahibini 
bastırır) derler. Karşılıklı vaziye· 
timiz bu atalar sözüne ne kadar 
uygun dütüyordu. 
Açık göz adam yedi yü~ lira

mı atırmıt ve bu hareketini gayet 
tabii bulmuf, üstelik benimle a
lay eder gibi bot cüzdanı getirio 
geri vermitti. 

Bütün bunlara kartı ben yal· 
nız: 

- Benim cüzdanımda yedi yü:ı 
lira param vardı, timdi yok!,, de
miıtim. Ve bu sözüm büyük bir 

kamda pijamalar, ayağımda ter - ===================== 
likler olduğu halde merkez ku 
mandanlığına sevkedildiğim o 

kıyafetle aşağı kata indim. 
Bizimkiler salonun bir köşe -

sinde büzülmütler, ağlatıp duru · 
yorlardı. Kafamın üstünde kes -
kin bir satırla, vahti yüzlü aske -
rin yanından içeri girdiğimi gö 
rünce, refikam hafif bir çığlık k'>
pardı. Çocuk korkusundan ağl1t 

mağa başladı. 

Koca salonda oturacak hiçbi.,. 
yer olmadığı için yere çömelerek 
konuşmağa başladık. Mecusi a ,
ker baltasını dikmiş, batucumu7.
da bekHyor, gözleri gözlerimi-z
den ayrılmıyor. Beni sevenler h<"P 
etrafımda.. Hepsi ağlaşıyorlar .. 
Minimini kızım kucağımda hıçkı

rıyor ... Karım istırap içinde ... f =l 

kat bu sebepsiz felaketi bertaraf 
edecek, bozulan aile yuvamı tek 
rar kuracak, benim için ağlıyan -
ları tekrar güldürecek imkanlar 
dan tamamen mahrumum. Ta -
mamen bir esir vaziyetindeyim. 
Bir saat geçince, baltalı asker he-

ni tekrar odama çıkaracak; on· 

MY. 
KlfC 

lngiliz ltralının tahta çıkaıınrn 
yirmi beıinci yılJönümünü bir ln
giliz çocuğunun kutlulaJığı görü
lüyor. lngiliz çocuğunun elindeki 
büyük kağıtta , lngiltere kralı 

için "kralımı •everim,. yazııı 

1uılmııtır. 

kabahat olmu§tu. O kadar ki •• 
dam beni yalnız bulsa parça pat' 
ça edecekti. 

Nihayet, korktuğum baınna I~ 
di. 

Bir sabah erkenden odamıı11' 
kapısı vuruldu ve (giriniz) derıı' 
ğe meydan kalmadan kapı açıl•' 
rak ermeni tercüman yanınd• 
iki süngülü askerle beraber iç' 
ri girdi. 

Bunları görür görmez Mehnıel 
Alide de, bende de ıaf ak attı. Sd 
baltalı, süngülü adamlar her bal' 
de sabahın bu erken saatinde h•' 
tırımı sormak için gelmemitlet' 
di. 

Ben yatağımda geceHk kı1' 
f etile oturuyordum. Ermeni tet 
cüman: 

- Cemal Oğuz! Buyurunuz dt 
ıarıya .. Size gördürülecek bir hİI 
met vardır,, dedi. 

Büsbütün !atırdnn. Bana tt' 
hizmet gördürülecekti?. Y o~ 
(hizmet) lafı bir vesileden nıi ~ 
baretti. Ben bir (hizmet) göre 
ceksem bu süngülülerin ip ne ~ 
di? Karyolanın üstünde af ali• ' 
m~ vaziyette bunları düıünüyof 
duın • 

Tercü~an acele ka~km~~~ı~ 
ihtar edıyordu. Ben ıae s.ıng\J . 
askerlere bakarak bu vakitsiz ~ . .,, 
ğırılmanın sebep ve hHmıetı . 
anlamağa çalıııyordum. ?dad~ 
diğer arkadatlar da benım I' 
hayret ve ıatkınlık içinde kaldllf 
lardı. Bir aralık Mehmet Ali ııae 

. k .. ·"' rakını yenemıy~re tercunı 

sordu: 
- Ben de var mıyım? } 
Aldığı cevap, kısa bir {haY~~ 

dan ibaretti. Bu karıılık be1'~fi 
büsbütün fitili almam içın I< • 
gelmitti. Fakat, çaresiz kary~l~et 
dan indim. Ayağnnda terh1' 1,. 
kapıya doğru yürümeğe ba~( 
dım. Bu sefer, tercüman oıaP 
meni yakama yapıf tı: f 

'd' rt"" - Böyle nereye gı ıyo 

Haydi giyin!,, b' 
1~ büsbütün ehemmiyet ke5 

• • 

d . d s·· · ·ı ·· k l r iht' ıyor u. ungu u as er e , e' 

h l· ı . . klll ' mailerin en de şet t erınt n ., 11'' 
tiriyordu. Giyinit> kuıandıg~de' 
göre buradan çıkıp bir yP.re gı 
cektim. klJIJ' 

Amma nereye? Ölüm kor e., 
. d' ... l "ıçi11de 

rı geçır ı gım son ay ar dıf 

müşkül dakikalarda baş ~r ıP' 
ğum yegane çare delilik rolıı ybi' 

· de maktı. Bu planım sayesııı r 
çok defalar tehlikeler sa~uttı•b,f 
muştum. Gene ayni çareYe1' bit 
vurmaktan başka yapac• 
§ey kalmamıştı. 

Musiki dersleri ış•" 
Adres : Belediye Rinbirdirek 

sokak numara <3:>) 

Kuruma iiye olmak lfarttır·,,,,,,,,Jll 
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i aavaş romanı i . . .....•...... .--................... : 
Batu bunların hepsini görüyor, 

Yiireğinin, bağrından fırlıyacalı. 
ribi hızla vurduğunu hissediyor, 

fakat yerinden ayrılmıyordu. 
Kuçluk, yarı karanlık koridor

da göründü. Kollarında beyaz; 
dokumalara sarılmıt olan kız ço
cuğu vardı. 

Bir iki saniye sonra T angut da 
Ulcayın odasından çıktı. O da 
kollarında beyaz dokumaya sarılı 
bir çocuğu, Tugayın torununu ta
§Iyordu. 

Butu, bulunduğu yerden bir di
§i kurt gibi sıçramak, bu iki alçak 
adamın kollarındaki zavallı yav
ruları almak ve bütün gücüyle: 

- Hırsız var, yetişin!. .. 

Diye haykırmak istedi. 

Şimdi, işte şimdi kalkacak, ko
şacak, kafasında tasarladığını ya-

Pacak ve haykıracaktı. 
Bir bağırma, bir çığlık ... 
Fakat Hatunun sesi değildi bu ... 
Bu, ince bir sesti. Demin Ulca-

Yın odasından gelen ince ve hırçın 
Çocuk sesi ... 

T angut ve Kuçluk, kollarındaki 
Çocuklarla beraber oldukları yer· 
de don:l kalmışlardı. 

Ulcaym yavrusu sesini gittikçe 
Yükseltiyordu. 

Artık Batu yerinde duramadı. 
Tugayın kızı yatağında bağm . 

Yordu: 

- Çocuğum nerede? Ne oldu 
b . ~ ı ? cn:nı og um .... 

Hazar Han da odasından fırla
tnış tı. 

Gördüğü manzara karıııında 
§aşırmış ve: 

- Ne oluyor? 
Diye bağırmıftı. 

Batu, bir anada iki ıaıkmın elle
rindeki çocukları almıı, yere dü~
ltıelerine meydan vermemiıti. Ha
lar Hana cevap verdi: 

· - Ulcayın oğlu ile Termizin kı
lını değittirmek istiyorlardı. Suç 
Üstünde yakalandılar. 

Hazar Han, Hatunun kolların . 
da artık sesini kesen oğlanla, her 
!eyden habersiz mıııl mıııl uyu -
Yan kıza yaklaştı. Ayni zamanda 
"f angut ile Kuçluk'a dönerek so"~ 
du: 

- Öyle mi? Siz mi bunu yap
llıak istediniz? ... 

f Vücutları biribirinin tersine. 
akat ruhları tıpatıp uygun bir 
Yaratılııta olan bu iki alçak adam, 
~rtık mahvolduklarını anlamıılar-
'· 

Hiç cevap vermediler. 

d'IBirdenbire, birer yay gibi geril
i er. Önde Tangut ve onun arka

~tnda K:uçluk, yarı karanlık kori
Ordan geçerek kalenin büyük ta 

taaa 
sına doğru kaybolmu~hrdı. 

- Tutun!. .. Kaçırmayın! ... 
- Buradan ... 

l - işte, merdivenden çıkıyor 
llt., 

- T t r ()· u un .... 
" 

1Ye bağıran uıaklar, kadınlar 
d ıe lahitler, kaçanların arkalarm-

lln aitıniılerdi. 
'>d Batu, her iki çocuğu da Ulcaym 
tır:•ına götürdü. Geniı sedire ya
'b 1

' Örtülerini kaldırdı. Yanı 
r~:na gelen Hazar Hana döne -

t6 ~-Bu erkek çocuk, henüz bir 
hl\ uk hile olmadan kendisine 

l>da.n fenalığı anladı ve haber 

. . ····················-·-·-····· 
verdi. Ulcaym oğludur, bakınız 

ona ne kadar benziyor. Bu sevim
li yavru da T ermizin kızıdır. B~r 
gecede iki çocuk babası olmak, 
hakan olmak kadar tatlıdır. Sizi 
bütün varlığımla kutlularım ... 

Hazar Han biraz önce gördük
lerini de, duyduklarını da unut -
muftu. 

Gözlerinde derin bir sevgi ve 
saadetle çocuklara bakıyor, onla
rın ışıldayan gözlerine, pembe yüz 
lerine ve yumuk yumuk vücutleri
ne büyük bir sevinç içinde t:zun u
zun dalıyor, incitmekten korkarak 
ellerini değdirmeden, okşar gibi 
yapıyordu. 

Bu sırada Ulcay yeniden ken-
dine gelmif, kendi kendine: 

- Çocuğum, çocuğum nerede? 
Diye inlemişti. 

Batu, onun sevgili yavrusunu 
gene örtüsüne sardı ve yatağıra 
kadar götürdü, anasının yanına 

yatırdı. 

Küçücük elini genç kadının e

line verdi: 

- İtte!.. Tıpkı sana benziyor 
Ulcay!. .. Hem de erkek! ... 

Tugayın kızı, çektiği ağrılar a
rasında, yavrusunun her halde eY-

kek olması lazım geldiğini , kız 

doğurduğu takdirde ölümüne hük 
medileceğini unutmuştu Sadece 

yavrusunu dütünüyordu 
yanıbatında göremeyince 
düımüştü. 

ve onu 
tela~a 

Şimdi, hem yavrusunu yanıba -
şında bulmuş, hem de onun erkt!k 
o1duğunu öğrenmiıti. 

Tugayın kızı gözlerini açtı. Ya
nındaki yavruya uzun uzun baktı. 
Sonra gözlerini kapadı. Göğsünü 
hayatın en derin ve mesut nefesi-

le, çatlatacak kadar şişirdi. Bir
kaç saniye öylece kaldı. Sonri'\ 
bütün hızıyla boşalttı: 

- Ooooo ...... hhh !. ... 
Şimdi de Hazar Hana bakıyor

du. Bakışlarında zafer güneşleri 
yanıyordu. 

- işte .. . Sana söz verdim ve 
yaptım. 

Demek istiyordu. 
Hazar Han, kendisine dünya -

nın en büyük tat ve gururunu ha -
ğışlıyan bu kadının yüzüne doğ -
ru eğildi, gözlerinden öptü. 

- ·Sen, artık benim için her şey· 
. ' sın .... 

Dedi. 
Dışardaki halk, merak içindey

di. 

Sarayda bir ~eyler geçtiğini , 

gürültüler olduğunu anlamışlar -
dı. 

Biraz sonra da kalenin en yük -
sek mazgalından yere doğru iki 
insanın atddığını, düştüğünü, i -
kisinin de bir torba et ve kemik 
halinde cansız kaldıklarını gör -
müşlerdi. 

Bunlar, Tangut ile Kuçluk idi. 
Herkes bunun anlamım biribi

rine sorarken büyük balkonda Ha-

zar Han göründü. Genit mey
danda karşıhkh yanan iki koca

man ateşin ışığında, uğuldayan, 

dalgalanan ve köpürür gibi ka
baran, alçalan insan denizi bir
denbire duruldu. Sesler kesildi . 

Batu, kollarında birer çocuk ta
!ıyan iki hizmetçi ile Hazar Ha
nın yanına çıktı. Önce bu çocuk-

ir·=m::::::::::::::::::n::ınnam H a ki ki b i r nı a c e r a ::::::::::::::::*'"8MllllMllt'riC~.=. 
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Milis işte bu örsün üstüne çekiçle 
vururken 1 alıitiler tarafından 

öldürülmüştü •.. 
Kendi muzlarının, koku cevi7.

lerinin, ananaslarmın ve hele bu 
sıcak iklimin yetittirdiği çok tatlı 
elmaların, önümüze koyc::luklar' 
konservelerden bin kere daha iyi 
olduğunu unutmayıp ta söyliye -
bilsek! ... 

Sofrada evin bayani hizmet e
diyor ve bizimle oturmuyor. Ta -
hitili kadınlara mahsus olan b~ 

adet burada hala gözetilmekte -
dir. 

Meyvalardan sonra çay getir -
diler. Ev sahibinin içmediğini 

görünce sebebini sordum: 

- Çayın günah olduğunu ıan 
mıyorum. Ancak bu bizce mek · I 
ruhtur. Buranın adamları ise mek , 
ruh bir iş işlemekten de çekinir 1 

ler. 
- Ya, kahve? Onu da kullan 

maz mısınız? •• 

- Kahve de çay gibidir. Ne 
faydası var ki içelim ... Faydası o)
mıyan iıe alışmak israftır. 

Bunun üzerine kendisine bir si· 
gara uzattım: 

.=Tanrı esirgesin ... Tütünü bi
zim adada göremezsiniz bile .•. 
Faydasından vazgeçtik • Bunun 
vücuda zararı varmıt bizler ise, 
zarar i,Iemekten çekinen adam · 
larız !. 

- Öyle ise burada içki kulla -
nıp kullanmadığınızı sormak lü
zumsuz olacaktır! .•• 

- Tabii değil mi ya? Dede ve 
atalarımız bu adada içki yüzün
den çok zarar gördüler. Şarap 
burada yasak olduğu gibi, sarho, 

edici her ıey buraya sokulamaz .. 
Hem buz gibi soğuk ve tatlı sula· 

• 
rımız, neyimize yetmez ki .•. 

- Peki be canım; sizde eğlen
ce ve zevk ihtiyacı yok mu? 

- Biz zevk ve safaya dü,kün 
adamlar değiliz ... Elimizde tarla 
işlerimiz var; yollarımızı tamir 

ederiz; ara sıra su yollarımız bo
zulur , onları yenileştirmeğe uğ-

raıırız. Geceleri kanlarımız se · 
pet örer biz de buraya ara sıra 
uğrayan vapurlara satmak için 

)ardan birini aldı. Hava oldukça 
serin olmakla beraber örtüsünü 
kaldırdı. Çocuğu koltuklarının 
altından ve başının arkasından 
tutarak halka gösterdi: 

- T ermizin kızı ... 

Bakmak için havaya kalkan baı
lar eğildi. Dört yanı, büsbütün 
derin bir sessizlik kapladı. 

Küçük yavruyu örtüsüne sardı
lar ve annesinin yanına gönder
diler. 

Batu, timdi ikinci çocuğu kolla
rına almıştı. Daha kuvvetle ve 
büyük bir gururla havaya kaldtr
dı, kalabalığa gösterdi: 

- Bu da Ulu Hakan Hazar 
Hanın oğludur. Ulcay doğurdu. 

Diyecekti. 
Bunu söylemek için vakit kal

madı. Zira, ablan yeni kütüklerle 

bastonlar ve süslü kutular yapa · J 
rız. 

Aldığımız paralarla ayni va -
purdan kendimize üst hat satm 
alırız. Bize alat ve edevat ta la
zım olur, bunları ayni suretle te · 
min ederiz. 

- Peki, siz hangi dine inanı· 
yorsunuz? 

- Biz T evratm buyruklarını 
çok yakından takip eden mutaas-

Pitkern adcuının bathakimi Par
kin Krişçyan adasının bütün 

an' anelerini tcqımaktaJır • 
Bounty gemisi asilerinin elebcqı· 
ıı Fletçer Kriıçyanın torunu olan 
bu adam, adanın diğer bütün 
memurlan gibi, kadın ve erkek 
hep birlikte rey vermek ıartile 

aJalılaT taTalınJan aeçilirler 

sıp kİ!İleriz. Tam anlamile Ya -
hudi olmakla beraber, onların i· 
nançlarile hareket etmekteyiz. 

Domuz etini ağzımıza sokmadığı
mız gibi cumartesi günleri hiç bir 
iş yapmayız ... 

- Demek ki yarınki cuma gü
nü günet battıktan sonra bizi 
vapurumuza götüreceğinizi söy -
lemenizin sebebi varmıı ! .. 

- Tapındığımız bir Tanrnnn 
var. Yarın göreceğiniz kilisemiz · 
de ilahiler okuruz ve her yıl ikin· 
citetrin ayında dağa çekiliriz ... 

- Hangi dağa çekilirsiniz? 

birdenbire harlıyan alevlerin ışı -
ğında, bu çocuğun erkek olduğu 
hemen görülmü,tü. 

T ermiz, kız doğurduğuna göre, 
bunun Ulcaydan doğduğunu da 
anlamışlardı. 

Yaman bir alkış koptu: 
- Y aşaaaa !... Yatasın Hazar 

Han... Yaşasın Hazar Hanın oğ
lu! ... 

- Yaşasın Ulcay! ... 

Bu küçük adada çekilecek yeı 
var mı ki? •• 

- Ormanda bir köyümüz da
ha var. ikinci teırin ayında orcı 
ya çekilir üç hafta orada kendi 
mizi dinler, bayramlar eder ve bu
rada y~ıadığımızdan çok daha 
sıkı fıkı oluruz. 

- Peki bu adadan çıkıp dünya
yı görmek istemez misiniz? 

- Hayır, hayır ••• Adamız dün· 
yamn en güzel bir bucağıdır. Bu· 
rası bir cennettir • Biz de bir 
cennette yaııyan kutlu kişileriz. 

- lçinizde ln"giltereye giden 
var mı? ı 

- Evet gidenler oldu. Ancall 
geriye gelince, oradaki insanların 
sert ve çetin olduklarını, yqamak: 
için kazanç yollarmm çok güç 
olduğunu anlattılar. Burada iı~ 
her şeyimiz var... Yalnız üst bq 
baknnmdan biraz züğürtüz. An· 
cak buna pek de aldıran yoktur. 
Elbiselerimiz ıık değil, fakat te· 
mizdir. 

Ev aahibimi Clalia fazla yor , 
mak istemedim. Yatacağım oda • 
ya girince ııcak bir banyo ile te• 
miz çamqır buldum. Demek ki 
benim çamqırlartmk 11jilfa cak. 
lar ve kuruyuncaya k~dar ben. de 
bunları giyeceğim. Kanapenin üs
tüne bırakılmıt olan çamqır ve 
elbiselerimi gözden geçirince bun 
larm ba'Y!_am günlerine mahsus 
elbiseler olduğunu görüyordum. 
Ve bu kadar misafirperverlik be· 
ni mütehuıiı ediyor doğrusu .. 

Ertesi günü, köyü ziyaret et· 
tim. Kül rengine boyanmı§ kerea· 
teden yapılı evler, yeıilliklerin 
içinde gizli... Her taraf çiçek ve 
nadide ağaçlarla çevrelenmiı !. 

Beni bir hangara götürdüler. 
Burada eski ve paslanınıf bir öra 
gördüm. Kılavuzum gururlu bir 
biçimle: 

- Bountynin örıü ! 
Dedi. Bu da dün bana göste • 

rilmiş olan Yeke kadar müessİT 
ve cazip. Yeni birer Robinson n· 

lan asilerin gemi enkazından a

lıp karaya çıkardıkları malzeme 
işte bun1ardan ibaret... Bu demir 
parçası onlara yatamayı kolay -
laştırmıftı. Kayıklarını ve evleri· 
ni kurmak için kullandıkları çi • 
vileri bu örste yapmışlardı. 
Bounty gemisinin demircisi olatı 

Milis işte bu örsün üstüne çekiç
le vururken Tahitiler tarafından 
öldürülmüştü. Diyorlar ki bu de
mirci T ahitililerden birinin kart 
sını severmiş ve kadın geceler; 
kendisile görüşmek üzere demir
haneye gidermit. 

(Devamı ı ar) 
Yerde cansız yatan iki alçak :ı- ----- - --------

dam, mazgallardan uzatılan iki _____________ ...., 

kocaman sırığın ucuna başaşağı 

bağlandılar 

Halk, sabaha kadar Hazar Ha
nın köpüklü kımızlarım içerek, 
Hazar hanın büyük ateşlerinin ı
ş_ığmda, çalgı ve oyunlarla çılgın 
gibi eğlendi. 

(Devamı var) 

AVUKAT 

iRFAN EMiN 
Kösemihaloğlu 

Sirkecide İstasyon kar~ısında 
Sirkeci Palas hanında 5 - C. 

numaralara taşınmııtır. 
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ORMANIN .KIZI 
V tı/t§i hayvanlar araaında ve Alrikanın balta görmemİ.f orman 
larında geçen aık oe ka/t,.amanlJr, la.yecan, arar oe tetlıilı 
romam 

• No: 15 Yazan: Rıza Şekib 

Elleri trambaşh ve kalkanlı 
adamlar Maranın kulübesi 
önünde nöbet bekliyorlardı 
Görsen ne güzel çarpıfb. ilk çin bekledifi açıkça görülüyordu 

rastladığımız iki fili büyük bir Ellerinde kalkan ve Trambq adl
ustalıkla avladıktan sonra Kar. nı verdikleri çatallı mızrak vardı. 
ıanm daha içlerine daldık. Biz ay Mara ıslak gözleriyle bu kala. 
ni zamanda aslanlı adamlıı da balığı büsbütün kalabalık goru· 
karıılaımayı iıtiyorduk. Seneler • yor ve konuturlarken çıkardıkla
denberi, krallann yapamadıiı i~i n gürültü kulaklarına bir ojultu 
benim aibi reiıin batarmaıı ka- halinde süzülüyordu. 
bilemize teref verirdi. Benim bu Kataya haber göndermesi li.
fikrime oğlun önayak oldu ve a· zmıdı. Kendisinin yakalanıp burA 
va gidenlere birer birer bu dü . ya kapatıldığından ve parçalana
§Ünce etrafında ümit verdi. cajından belki haberi yoktu Ha-

Kendisi de öne düttü. Balın beri olaaydı, ıimdiye kadar kendi
mağaraıına çok yaklatbfmuz bir sinden bir ses çıkacaktı. 

I 

R ABER - Ak~m Posfa8ı 

Bir çizgi çizene 

·aoKitab 
veriyoruz I 
Aşağıda 30 rakamının 

yanlarındaki noktalan 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be .. 
lireeek şek11 bir insan 
başı olsun. 

• . 

• ı~ ,. & • • . , .. •'' t.•• · ''. \) ., 
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, .. ~ ı\ 
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31 MA TIS - 1935 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

Sıra Verıisi 

No. isim ve san' atı Adreıi L. K.S...,.ı 
ı Said tawk komiayoncuıu Seyriiaefain lrartııı 81 88 931 

2 Huan koyun komisyoncusu ,, ,, ,, 85 68 ,, 
3 Fikri koyun komisyoncusu ,, ,, ,, 85 18 ,, 
4 Münip tavuk komiayoncusu ,, ,, ,, 85 18 " 
5 lbrahim koyun 

" 
,, ,, ,, as es ,, 

6 Sahte Ahmed koyun ,, ,, ,, ,, 85 18 " 
7 Pata Mehmecl taYUk ,, ,, il ,, as 88 ,, 
8 Mahmud ko)'UD ,, 

" " .. 81 es ,, 
, 

Yeken 881 44 

Yukarda itim, sanat Ye meıru liyeti yazılı mükellefler ıerek ti
caret ve ıerek ikamet adrealerinde bulunmadıklarmdan isimleri ,ası' 
aene kazanç ftl'Sİlerine ait ihbar nameler teblii olunmamııtır. SO" 
adresleri de malGm olmadıiı1tdan hukuku usulü muhakemeleri kadl' 
nuna tevfikan teblii makamma lu im olmak üzere ilin ohmar(3031) 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları 1 
Beher metroaana 1 lira 20 im l'Uf kıymet tahmin edilen Fatih ,

ım yerinde Altımermerde 248 ci a dada yüaüz 41 metre 40 eaııtil' 
murabbaındaki ana alikadarlan a raamda aatılmak bere ~ arttıt' 
maya konulmuttm. Satın aimak istiyenler teraiti anlamak bete 1' 
vazim Müdürlüiüne miiracııat ebn eli, arttmna:ra airmek için de 4 lift 

sırada &nümüze bir aılan çıktı. Dıtarda ıardüiü kalabalık içirı· 
Bunu ilk gCSren oilun, son gö- de yalan tanıdık birini aradı. Gö:t 
ren gene of lun oldu. Çok usta _ lerini ıarebildili yüzler üzerind "! 
lıkla fırlattığı bir okla hayvanı çiviliyerek baktı. 

Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it
te böyle yetitkin bir insan 
kafuına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka • 
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka · 
dar ıengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin ol
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

10 kuruıluk muvakkat teminat ma~ buz veya mektubu ile beraber iı.al' ' 
günü olan 10/6/935 pazartesi günü saat 15 de Daünt Encümtade .,_. " 

yaraladı. Ve koıamıyacak bir ha- Bir ara, kendilerinden iki ku-
le getirdi. lübe atede oturan Şiminin oğ-

F alCat okunu atmadan yanmda lu Fimayı ıCSrür ıibi oldu. Dikka~ 
en az bet arkadqı varken hay . le baktı. Aldanmıyordu bu ıör
vanı yaraladıktan ıonra etraf ma düiü adam Fima idi. Yüluek seı
bakınınca kimsenin bulunmadığı . le haykırdı. 
nı gördü, çünkü arkadqlan kaç- Fima adının söylenditini du 
mıılar ve ojlunu ulanla bat bap yunca kulübeye yaklqb ve: 
bırakmıtlardı. - Beni mi çaiırdın Mara, d~· 

lıte böyle kahramanca bir av di. 
yapan oğlun, az aonra ikinci bir 
aslanın hücumuna uiramıı ve o-

(Devamı var) 

--------------kunu kullanmaya fırsat bulmadan r 1 

boğu~ qlamqtı. 1 Her gün· öz 
Ben ve benimle beraber üç ki~i if • • 

boğuıma~~. yetiıtik. Arkadat· ı Turkçe beş 
lardan bınnın ulana atbfı ok, • • J 
birdenbire yerini deiiıtiren oğ- . kel 1 m e 1 
luna rutladı ve onu artık aalanh ij 
uğrapmıyacak bir haıe· koydu. g 15 inci Liste i , 

Mati oğlunun bu feci ölümüne !• 1 - Muvafık - l - Oydaşık ı·ı 
k .. üld"" s··ıiln k d' " !f 2 - Onay • ço uz u... u en ını tutu- 5;ı 3 y . d 1 • - erın e, uygun 

ıuna rağmen ıözlerinden Y•t dö- 1 Murxılalcat dmek - Oyda~ak ı 
küldü ve nihayet çırpınmaya, At· 1 ORNEK: 1 

Yuknrıdaid rakamlar arasını bir 
çlzgt ile birtblrlerlne bafhyarak 
dediğimiz yetişkin insan kafası-
nı çizebilenler, bu çadiklerini 

adresleriyle birlikte 1STAN • 
BUL ANKARA CADDESi, VA· 
KIT YURDU adresine yollar . 
larsa, gelen dofra haller arasua-
da çekilecek KUR'Ada keznuaı 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye kUlliyatm 20 
· ·~aphk bir takımı, üçüncüye killli
yatm 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Ha-ıiran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin

de herkes bulunabilir. 

larını çekmiye, baltrmaya batla- 1 ı - Bu meselede sizinle oyda· il 
mııtı. · 1 §lk değilim... f ---------,,-------

Naçi onu avutmaya çabfb. Bir 2 - Bu onerıeyi onay bulanlar I 
~~SAliN,\ 
~ -etmlıii:.ft.. 

il 'hti' •ı ellerini kaldırsınlar. 
ara zava ı ı yar: ı= 1 ! 3 - Bu hareketiniz benim· ahlak 

- Bu Karıadan aç almalıyım . anlayışıma uyıun defllcHr. 
Herkes Karta ormanmdan 8ç al- 4 - Oydqmak her zaman gö. 
malıdır dedi. nülden olmaz. 

Buna reiı cevap Terdi: :: Z - Muhalif - Ayn11k 

lunmalıdır.. (B.) (2857) 

Nümunesine göre itfaiye imi: leri için bir caket bir pantaloD fi 
bir kuketten ibaret 30 takını ve efradı için 419 takım yazlık el\ile iri 
palı zarfla yaptınlacaktır. Kuketiy le beraber bir t•lmnm muba_..., 

bedeli 13 liradır. Şartnamesi bedelıis Levuım MüdürlülüDdea alJlllft 
Ektiltmeye sirmek iıtiyenle..- 2490 numaralı arttırma ft ekaUtme il' 
nununcla yazılı veıika ve 438 lirabtc muvakkat teminat makhu ..,, 
mektubiyle teklif mektuplarını 6/6 /935 pe11embe sünii ıaat 15 bcll' 
Daimi encümene vermelidir. .(B.2 .(rr'f/l 

Muvakkat 
teminab 
2 25 

o 75 

3 40 

18 75 

1 

1 50 

Tahmin 
beledil 

30 '-00• 

.... 

10 00 

45 00 

00 

20 00 

20 00 

BeyolJu tephir1ianeai 7UJDJ 
ki baraka anlcuı 

Emiraln - Boyacıka,. •• biıiO' 
ci Hamit mektebi anliaa. ,i, 

Y eniı;uç.de buzbr tA.f 
met efendi mali. J'Olı8'• IOe " 

ki 19 :reni 31 No. evin ankaıııı•· 

Yenibahçede arpa Emin ~ 
çayır ıokajında eaki 19 yeOİ 
numaralı evin ankazı. 

Y enibahçec:le kaptan SID&ll f4. 
Yenibahçe cad. 33 mUkarrer ff0t 
b evin ankaaı. 

Yenibahçede ardek kuaP ~ 
hastane s. etki 48 19ni as No· 
evin ankazı. 

ı: 

- Üzülme... Karıadan aç ah· •• Muhalefet etmek - Ayrışmak il 1 90 25 00 Yenibahçede ördek kal&P "!; 
nacak ..• Ben timCli Kral Medkyo- ORNEKL!;R: H b••tane S. __ ,.,! 36 yenı" 78 .. o-" 

.._. d · • • "d 1 - Bizde ayn•ık partiler yok· ı· - ea&1 , .. ya oıze yar mı etmesı 1ç1n gı e- ~ : • tur. : evin (kiremitleri hariç) anP"· 
celim .. O birkaç gün içinde de • 2 - Niçin her işte ayrışmak he-i! _,, 
hem Aslanlı ad'amdan hem onun İ n.sine k::.;;ı h) oı .;u r.uz? H 1 50 20 00 Süleymaniyede uli ve 1&111 
hayvanlarından öç almak için bir lii 3 _Zıt _ Kartıt. ı= reaeleri avlU1UDda: Ull ~ 
akın yapacağız... Tezat _ Karşıtlık. : si avlusunda 11 ahtaP. 4 ıO 

- 8 - ' ORNEKLER: t ve ani medresesi adaau-
M ara 1 1 - Bu iki fikir biri birine kar· ii abpp 2 teneke baraka anbSI 

B şıt detndır. :! • il" 
Parçala nacaktır 1 2- Ekonomik gtrifimlerle Ka·!ıl 3 00 40 

00 Yenibabçede kaptan Siaall.,... 
Maranll\ parçalanma aaati yak· muiuıi aruında kal'flthk olma - Kat'iyyen zarar vermeden teri tane S. Mkİ ve yeni 25 No. 

lqıyordu. Kapatıldıiı kulübede malıdır. keser kokuyu tamamt-D izale eder. evin ankaııııı. 
bir taraftan saçlarını yolup ailı-ı 4 - Teli~ etmek - Bağdamak n Elbise ve çoraplarm1n uzun müd· 4 50 60 00 Yenibahçede Sarı Nuuh ~· il': 
yan Mara, öte taraftan aeTsi)iıi ÖRNEK. • w ff det yeni olarak saklar. lı1anbul tip S. eaki 20 yeni 21 No. evİO ,_, 
K ta d.. .. .. , belk' Bu fikri birlbinyle nasıl bagda- :. 223 numaralı poıta kutu--· H.T. k 

a yı uıunuyor ve onun 1 yabillrsinll?I ·: .._ azı. 
de kendiıini kurtarabilecefini u· • s _ Tasvip etmek _ Onamak • rumuzu ile 6 ku?11f!ıik poıt.a pufo 1 90 21 . 25 Y enibahçede bnzlcer M~ 
muyordu. Olüm saati yaldqbkç• H Taadik etmek- Onaylamak : ıöndererek bedava nümune iı- efendi M • . HÜlreTpafa S • .,ki 
kalbi daha kuvvetli çarpan Mars • TudJk - Onaylama. teyiniz. yeni 71 No. klair mn aaJsd" 
bir ara yerinde de oturamaz ol- ORNEKLER: r' 

O 3( 04 00 Kadıköviinde Jbrahim ... -• muıtu. Kulübede durmadan do- 1 - Bu hareketinizi hiç de o . ., _ .., 
namryonım karakol brtıımdaki diikJE&ll 

ııyor ve kulübenin duvarlarmı teı • 11•-=-· - .. 
kil eden üç kat kaim alaç Jirek- 2 - Cumur Başkanı son kanunu • Şişli Etfal hastanesinde kazı. . 
lerin arasını sıkı ıtln bpayan a- onaylamrftır. Göz mUtahll8SISI doktor 1 Yukarda ıemti, mubammenluJmeti ~ muvakkat temidats ~ 
taç dallannın ara11ndan dıpn,_ NOT: Rıfat Ahmed Gözbe7 k ııııılı olan mahaller anbzı aablmak üzere ayn ayn açık ~ 
ınr g3zetlemeye çal19ıyordu. Gazete:cize l/ÖnderUecelc o11an • • . C. Halk Fırkası sırasmda kız li- ı konulmuttur. Talip olanlar 19raiti anlamak üzere leYUDD midi1'1N-'.: 

l d L •• k ı· ı rl o ---•·-' · .;esı karşısında 32 numarada. Mua-
D d il• • ,_ b• 1ca· b ar a "" e ıme e n '''"""Kıaa· : ( -J'----t etmeli • ..&&- • k l • d h" 1 d ~a-·-ııar a e ıyı ••KJJJ ır ıa &• kull 1 yene saatleri saat 15 ten tR e kad"r ,ne 111unu;aa , •n.unuaya·pme çın e ıza ann a •--.,. i n anı mama1ını rica ederiz. I " , 

lık Yardı. Bunlardan bir bımmm ... mmıaııwmn:mnnnwamana .. ~----•na.-ıı1111nııııırııııııı11111ıımıııııı..-. ........ I muvakkat teminat makbuz v.,a m.aktuhiyle ihale ailnti olan eı• 
kaçmasına meydan vermemek i- lperfembe sünü saat 15 de daimi eocümende ın.Junmalıdır. (8.)( 

l 



~ 31 l\fA YIS - 1935 

Varıdat Beyoğlu Yakası 

Tahakkuk Müdürlüğünden: 
- Adı 

63 Ali Riza 
64 
6S 
66 
67 

68 

Panayut lıtayiı 
Neraes Osefyan 
Yani Panayut 

" 
Neaip Zade Nazım . 

69 Aristidi Mitafoli 
70 
71 

'12 

Kost.antin Pandeloı 
Niko Amrikano 

Arif Hikmet 
73 Hacı zade birader.fer 
74 lsmail Hakkı 
75 Maka Alf erd 
76 
?7 
?s 
?9 

80 

Agop Alekeryar 
Markı Bozolç 
lıpiridis 
Mihal Peçalis 

lımail Hakkı ~ürekisı 
,&ı Azmi 

~ Miha) Piçalis 
83 Şevket 
&ı 
as 
86 

Aja bin Halil 

87 

Jor) Kollero 

Kılavloı Kabaaakal 
" A. Maks 

88 Kadir 

S9 Yusuf 

9Q Teodoroı lstilyano 
91 Sait Şaban 

92 M T"t'' . k t" ayer u un tır e 1 
93 

Sait Ali 
9

c\. .. .:tiıiyant TriyaııdafilidiJ ... 
95 

Ss Y ". M"l. 
11

d" ~ orgı ı tıya ı 
91 

Mehmet Ali 
92 Ahmet 
93 

" % 
Y oda Molho lsak Manetro 
Vaıil Kuap oğlu Nikodo-
roni 

9G Kiryako Alekıi 
9

'1 Sadık 
: leo~ Fara,yan 

lQo Süleyman Şev~et 

101 Edvart Yanyo 

102 Cevdet 

lfl3 Şatır zade Ali Suat 

l~ li. Sadi 
tag Perezezyan Kutrider 

lag Niko Nikolaidi 

ıa, Sabri 
ıoe Neıip Habip 

10& lsınail Edip 
l1o kemalettin Cemal 
111 Celebi Bahar Salamon 

tı~ kostantin Epilises 
113 Fuat Tevfik 
114 Onnik Kran 
ltg lstepan Kupaı 
119 " ,, 
117 .\Ji Sahir 
l ta F eldnıan 
119 l>ler karabetyan 

· Jozef 
l~ 
183 lledros Mokuder 
l~ ~&ııayot 
1 S·· 8g "Phi Necip 
18' ş'r. Cavropulo 
l . 
~7 1110rk kuyumcuyan 

tee ~hilya 
la.. 'r-.. 
'it \' an Sıvacı oğlu 

'-ef Mofono 

iti 
Tütün tüccari ve komisyoncu 
Vapur acentesi 
Komiıyoncu 

Atcı 
,, 

ihracat taciri 

Vapur acente ve simsar 
Sigorta 

Kahveci 

ithalat ihracat 
Emlak komisyoncu11~ 
Gazino 
Emlak muamelesi takibi 

,, Simsar 

Filim komisyoncusu 
Vapur acentesi 

KolJektif tirket 
·Tüccar komiıyoncu 
Vapur tellalı 
Mühendis ,. 
Y emit ve çiçekd 
Komisyoncu 

,, 
Gazino 
Börekci 

Kahveci 

Deniz simsarı 
M 

Apartman müsteciri 
[ J 

Kolll.iuoncıJ 

,, 
Bakkal 

Atcı 

Kahveci 
,, 

Muhallebici 
Komiıyoncu 

Komisyoncu 

Makine tamiri 
Tellal 

Komiıyoncu 

Kahveci 
Komisyoncu 
Berber 

Atcı 
Makine alat ve edevatı 
Mübayaacı 

1: Evi 

Müskiratcı 

Komisyoncu 
Zahire Mübayaacısı 
Muameleci 
Komisyoncu 

" 

Vapur simsarı 
Komisyoncu 

Ticaret ettiği yer 
Gabay han K.1 

Ali Ekber han 

Verginin Y ıh 

931 

Ahit han 56 

Kara Mustafa Paıa 16-18 
,, 

" Gabay han 12 
Ali Ekber han 1 

Halit Paıa han 6 
Çömlekçi han 12-19 
Karamustafa Pata 36 • 3E 
Küçük rihtnn han S 
Bosfor han 
Rıhtım han 19 . 30 
Ada han 19 
M. R. han 19 
Kürkcü batı han 
Orta han 3 - 4 
Merkez rıhtım han 5 -25 

" ,, " 5-20 
Orta han 3 - 4 
Ömer ahit han 3 • 5 
Köprü 36 
Mader han 
Havyar han 73/ 1 - 2 
Rıhtım 30/ 1 
Köprü 33 
Karamuıtaf a Pata 3 

" ,, 107 
Merkez apartman odaları 
. kasaplar 1 O 

Kara Oğlan 36 
T.-lu han 11 

,, 
Haraccı 43 
Karamuıtaf a Pata 9 

,, " 66/.1 
,, ,, 

Kara.kat ban 2 

.. 588 

Orta odalar 81 

Mehmet Ali Pata Jlan 1 
Merkez: rıhtım han 3 • ·10 

Gabay han 11 
Pertembe pazarı 87 

Sarı oğlu han 2 - 4 
Mehmet Ali Pata han 
Kara Muıtaf a Pata 
Mertebani 13 

Gümrük 12 

F ermeneciler 24 

Yenicami 61 

Talas han 2 - 7 
Havyar han 
F ermeneciler 86 • 90 

lbret han 12 
Ahit han 1 • 2 
Çeceyan han 1 O • 11 
Agopyan han 5 

,, ,, 
Kemakeı 

A11ikürasyoni cenerali 1 t 
Maritim Jıan 10 
Gül han 11 

Mahmüaiye 24 

Boyacı oğlu H. 3/ 1 

Kalazer oğlu H. 1/ 2 
:Topçular 9 

Rıhtım 71/ 1 
Kara Mustafa 32/ 34 
Abit H. 4/ 4 

Yüksek kaldırım 84 

,, 
,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

" 
" 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

,, 
kira ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

" 
" 
" ,, 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

" 

" 
" 

" 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 

T. No. su 

488 

464 

438 
492 

491 
489 
463 

441 

551 
508 

530 

501 
506 

649 

674 
751 
793 
725 
720 
793 
874 

812 
837 
875 

858 
811 
865 

919 
916 

907 

985 

826. 
967 

955 
902 

96r 
964 
260 

263 

595 
690 
490 

568 

668 

226 

518 

458 

730 

637 

593 
239 
879 
178 
455 
334 
632 

379 

627 
288 

683 
798 

489 . 

56 
576 

774 
36 

783 

507 

434 

123 

Cilt '\arak 

7/ 3 
6/ 76 

6/ 15 

6/ 34 
6/ 35 
6/ 18 
6/ 31 
6/ 16 
1/ 79 
7/ 2 

1/ 45 
8/ 40 
6/ 44 
7/ 59 
7/ 34 
3/ 32 
7/ 28 
7/ 39 
6/ 22 
7/ 28 
7/ 55 
8/ 4 

6/ 94 
6/ 24 
7/ 12 
6/ 23 
6/ 39 
7/ 48 
6/ 28 

8/ 50 

6/ 29 
6/ 61 
6/ 46 
6/ 85 
6/ 51 
.7/ 13 

7/ 11 
3/ 24 
7/_47 

1/ 56 
1/ 64 
7/ 38 
6/ 19 
7/ 75 
6/ 20 

1/ 49 
1/ 44 

S/ 48 
7/30 

8/ 32 
7/ 62 
7/ 52 
8/ 7 
6/ 18 
6/ 40 
7/ 25 
8/ 11 
8/ 17 
7/ 76 
1/ 89 
6/ 46 

7/ 37 
1/ 80 . 

1/ 66" 

8/ 10 
1/ 42 

7/ 5 
1/ 42 

6/ 96 
6/ 14 
8/ 35 

Vergisi 
108,00 
108,00 

72,16 

28,80 
115,20 
60,00 

2908,00 
60,00 

120,00 
72,00 

600,00 

18,00 
120,00 

90,00 
108,00 
98,91 

90,00 

286,80 
120,00 

90,00 
129,60 
115,20 
129,60 

12,00 
64,80 
91,97, 

30,00 
81,00 
12,00 

300,00 

24,00 
130,20 

7,20 
9,60 

84,00 

9,00 
72,00 

54,00 

432,00 
\ 

111,60 

60,00 
72,00 
72,00 

1381,16 
18,00 

79,31 
144,00 
216,00 

122,16 

31,20 
32,40 

180,00 
60,00 

464,84 
151,55 

227,86 

108,00 

12,00 
120,00 

360,00 
456,00 

49,58 
86,40 

120,00 

144,00 

72,00 

129,60 

120,00 
132,00 

260,64 

63,00 

Zammı 

21,60 
21 ,60 

142,32 

!i.76 
23,04 

120.00 
58t,60 

60,00 
24,00 
14,40 

120,00 
3,60 

24,00 

18,00 

21,60 

19,79 
18,00 

51s36 
120,00 

18,00 
52,92 

115,20 
25,92 
12,00 

12,96 

6.00 
16,21 
2,40 

60,00 

24,00 

26.04 
1,44 
1,92 

16180 

1,80 

14,40 
10,80 

86,40 

32,32 

12,00 
14,40 
72,00 
27,63 
ıs,oo 

15,36 
28,80 
~20 , 
24,43 

31,20 

6,48 
~,00 

60,00 
92,97, 

151,55 
45,57, 

108,00 
12)00 
24,00 
72)00 

456,00 o/o 20 zam 182,40 

9.91 
17,28 

24,00 

144,00 

14,40 

25,92 
24,00 
26,40 

260,64 
12,60 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Devamı IOuncuda) 


