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- Almanya -donanma 
yaptığı için lngiltere 

donanmasını çoğaltacak 
B . vaziyette, Japonya da donanmasını 
~oğaltırsa, diye Amerika .endişe ediyor 

• nisbetini muhafaza kaygusıyle yeni Londra, 30 (A.A.) - Kabinenin, 
· t~ gemiler inı:m eylemesinden endişe et-Almanyanın deniz kuvvetlerim ar ~·r- r-

mektedir. 
ması keyfiyetini yakında Berlinde Japon deniz kuvvetlerinin artması 
protesti etmesi muhtemeldir. ise Amerikanın vaziyetini müşkülleş-

A m~rikanın tir~cektir. Zira Amerikan tezgahlan 
d . ş esi tam verimle çalışmakta, halbuki Ja-

e n 1 pon tezgahları yeni inşaat için kısmen 
Vaşington, 30 (A.A.) - Bahriye ne- muattal bulunmaktadır. 

zareti mahafili, Almanya tarafından Amerikalılar, tezgahlarını gerçi ha
denizaltı gemileri fnş=ısının, lngilte- 1i harpteki faaliyet vaziyetine icra 
reyi, deniz' kuvvetlerini arttırmağa eder ve isterlerse, uzun zamandanberi 
mecbur edeceği kanaatindedirler. kapalı duran Boston tezgAhlannı da 

Londra'nm, "Esknlator,, ahltamt· açabilirler. Mahaza, bahriye nezareti, 
na müracaat edeceği zannediliyor. Japonya kendi tezgAhlarının faaliye
Fil'hakika, Londra andlaşması, Mum- tini hali sulhta.ki ezgi üzerinde tut
zilerden herhangi birine, diğerlerini tukça, böyle bir sıyasaya sapmanın 

doğuracağı müşkülatı müdrik bulunhaberdar etmek şartıyle, donanması-
nı arttırmak hakkını vermiştir. Va- maktadır. 
ştngton andıaşmasıyıe müesses buıu. Denjz müzakere-
nan muvazene, herhangi bir devlet g·erl kallyor 
tarafından, bahriyesint arttırmak su- Londra, 30 (A.A.) - Daily Ekspre-
retiyle fhlal edlldJfi takdirde, o mü- se nazaran, B. Bitler, vaziyetin pek 
vazene gene bu suretle iade edilmiş gayri müsaid olduğunu görduttl ve 
olacaktır. yeni denizaltı gemilerinin inşasına ve 

Aıııerika, tnclllz donanmasının hava kuvvetlerinin takviyesine karar 
arttınlmasına muhalefet etmiyecek· verilmesi üzerine hasıl olan heyecanın 
tir. Ancak, Japonyanrn da vaziyetten · sükunet bulmasını istediği dhetle, bu 
istifade ederek, ayni ahk!ma müraca- hafta sonunda başlıya~ olan lngi
at etmesinden ve lngiliz donanmasıy- Uz - Alman deniz müzakerelerlnJn 
le kendi donanması arasındaki 3-f> tecilini istemiştir. 

Halka eşek eti 
yediriyorlar 

c: . ...... • • 'ıll 1 
• 1 

Alman tayyare 
mezarhğınd~n 
fırhyan hortlak 

(Baştarafı 1 ncide) 
Almanyanmki i.e timdilik an -

cak 250 ter tonluktur. 
Almanyanm lngiltereninkine 

müaavi hatta faik olduğu aöyle • 
nen hava kuvvetine bu yeni silah
lanma gayretini de ili.ve edince, 
Londrada ve Avn11>anın diğer 

merkez tehirlerinde büyük endi • 
ıeler uyandıracak bir hal ortaya 
çıkmaktadır. 

Zira, Almanların burünkü ha • 
va kuvvetini, diğer devletlerin • 
kinden çok daha uzun nıeaafelere 
uçmağa müsaid görmektedirler • 

Ve Almanyanm bu Çetid tayya • 
releri ortaya koymak için da.ha iyi 
fabrikaları olduğu ileri sürülüyor. 

Y ukanki iki resimden biri bir 
tayyare mezarlığıdır: Yani, mağ • 
lubiyeti müteakip 14500 Alman 
tayyaresinin tahrib edilmiı vazi • 
yetini göıteriyor. Halbuki, o müt • 
bit tayyarelerin daha müthitini yu 
karrki reıimde görüyonunuz. San-
ki,mezarbktan müthi9 biT tayf 
hortlamııtır ve Avrupa üzerinde 
bütün korkunçluğu ile kanatlarını 
germit, Pariıi de Londrayı da 
titretiyor I 

Bunu hilen f qiliz ve Frant.Iz • 
lar için 250 şer tonluk tahtelbahir· 
lerin henüz bir bqlangıç olduğu • 
nu, fakat pek yakında, bunların 
harp senelerindeki korkunç Al • 
man tahtetbahirlerinin yerini tuta
cağını keıtirmek güç bir i! olmı • 

( BQftaralı 1 ncld~J Şehremini, T opkapı civanndaki yor. 
Karat'Umriik polis merkezine ak- bazı kasaplara, köftecilere de sa· lnglliz matbuatının 
setmif, komiİer muavini Naim, tılmaktadır. Kilosu yirmi kuruttan İkazları 
1327 numaralı polis Necmettin, ai- verildiğine göre, eıek eti satanlar 
vil poliı Latf( fıeceli gündüzlü bir eıekten aekiz lira kazanmakta. 
Sultan maha'İi"esınde fiiphe edilen dırlar. Bazan kesilen etekler aai· 
evleri gözetlemeie batlamıılar - dan soldan aıırma usulü ile de te • 
dır. Memurlar dün öğleden sonra darik edildiğine göre, kazanç da -
dolaıırlarken Küçükçeıme soka • ha fazla olmaktadır. 
jında 18 numaralı evin etrafında Sariko Rifatın evinde yakala · 
bir kaç kitinin dolqtığmı görmüş- nan etler muayene edilmit, halia e
lerdir. Bu adamlar memurları gö- tek eti olduğu tesbit edilmittir. 
rünce hemen kaçmağa bqlamıt - Etler mezbahaya gönderilmittir. 
lana da "dur, ,ibtariyle ka11ılq - Orada imha edilecektir. Etek ka -
mıtlar, tabanc'llan görünce kaç - sapları da sorguya çekilip kefale -
mamıtlardır. Yakalananlar Saba • te bağlandıktan sonra serbest hı -
hattin ile Haaandır. Muavinle me- rakılmıılardır. Mahkemeye veri -
murlar hemen eve girmitler, yan leceklerdir. 
odalardan birinde dıvart~~da~i S _ _ v_e_t--F_;__r_a_n_s_ı_z_a_n-=1=-a-ş--
tıüyük çengellere asılı etler gormuı O Y 
lerdir. Evin bahçesinde de iki e - . ması yarın parafe 
ıek kafası, nallı, nalsız eıek ay~k- ediliyor 
lan bulmuılardır. Evin içinde de Paris, 30 (A.A.) - B. Laval ile 
Sariko Rifat ile Hüseyin isminde Sovyet Sefiri Potemkin, dün akşam 
iki kiti daha tutulmuıtur. J saat 17 den, 19,20 ye kadar kar~bklı 

Yalialananlar ıabıkalıdır. Sari- müzaheret andlaşmasına dair isti§&re 
Rif • d" kad b" k d etmitlerdJr. 

ko at ııı:: ıye ar ır ço e- B. Lava), andlaıma metnini burtın· 
falar kaçak et kesmekten yaka - kü kabine toplanb'1nda arkadqlan
lammı, ceza görmüttür. Buna rağ- na arzedecektir. Sonra da, kendi hU
men usla.nmıyan Rifat on bet gün ktlmetiyle istişare etmiş bulunması 
enel Sabahattinle •rtak olmuf, muhtemel olan B. Potemkin'i kabul 
pazarlardan aldıkla,; etekleri kes eyliyecektir. 

r .. Andlaşmaya, Çarpmba bini Mh 

Londra, 30 - Almanyanm de
niz altı ğemileri yapmağa karar 
vermesi ve hava kuvvetlerini art • 
tmnaaı lngilterede endite ile takib 
edilmektedir. lnıiliz kabineai 
eon toplantısında bu meseleleri 

göriifmiiftür. Deyli Meyi gazetesi 
Alman hava kuvYetlerinin İngiliz
lerinkinden iki miali deiil, çok da· 
ha fazla olduğunu, Almanyada bir 
hafta İçinde 400 ili 800 tayyare 
yapılabileceğini yazmaktadır • 
Bu gazete, lngilterenin 450 • 500 
tayayresiyle çok zayif bir vaziyet-
te olduğunu ileri IÜl"mektedir. 

Diğer taraftan lngilterenin kuv
vetli bir hava filosu yapmak için 
25 milyon lngiliz lirası aarfına lü· 
zum rördüğü yazılmaktadır. 

Deniz silahlan meselesinde de 
Almanyanm gene bir emri vaki 
yapbğr iddia ediliyor. iddialara 
göre Alman,.a daha şimdiden de
niz altı gemileri yapmıı bulun • 
maktadır. 

mefe bqlaımtlardrr. Pn bet gun çekilmesi muhtemeldir. Bu itibarla, 

zarfmda 18 nunıaralı evde katır B. Lavalin gelecek hafta bqrnda ni yazıyor. Bu gazeteye göre Sov
ve hattl köpek bile kesildiii söy • Moskovaya hareket etmesi mUmkUn- yet Ruaya bu vaziyet Ü%erine Bal • 
lenmektedir. Etek piyaauı ıon za. dür. tık donanmasına fazla ehemmiyet 

Mandater Gardiyen gazetesi Al
manyanın deniz silahlanM ehem
miyet vermesi üzerine Balbk de -
ninizdeki vaziyetin de değiıeceii-

manlarda çok düımüıtür. ~akat, Torus ekspresi ve;-ecektir. 
k?r, topal 4:'ekler yarım lırad~ yolcularına kolaylık 
bır buçuk h-:ıya kada~, aailam, ~ıe . A k 29 HABER) - Güm-
yarar, kanlı, canlı yaglı eJekler ıse 11 ara, ( . 
dört bet liraya kadar satılmakta- rülder Bakanlığı, T oros ekapresı· 
d ' le gelecek deniz yolcularına ko • ır. 

Bir eşek 60 - 80 kilo gelmekte· laylık olmak üzere, bunların be • 
dir. Bunun ayaklarını, batını çı- raberinde getirecekleri transit 
karttıktan sonra geriye 40 - 45 eıyanın doirudan doğruya Hay· 
kilo halis etek eti kalmaktadır. Bu darpafadan Galata yolcu aalonu
etlerin dana etinden biç farkı yok- na taımmaıını timendifer idare • 
tur. Bununla beraber bazı eşek et- sinden istemittir. 
leri bir gece ıuda bırakılarak be- Gümrük ıalonu geceleri açık 
yazlablmaktadır. Eşek eti en faz- bulunduiundan yolcular istedik • 
la Beyoğlunda ve Şiıli gibi kibar leri zaman etyalarını iÜJnrükten 
muhitler~e ıürüldüğü gibi Balat, çıkarabileceklerdir. 

ıtalya - Fransa 
arasında hava 

blrll{ıl 
Pariı, 30 (A.A.) -Fransız ha· 

va bakam ıeneral Dönen, 9 Ma -
y11ta Romaya gidecek ve orada fU 

meselelerle me9gul olacaktır: 

t - Streaada taaavur edilen ha
va miıakmm müzakeresi, 

2 - Fransız • lt&Jyan bava ti -
careti birliti proje•imn tetkiki • 

3 - Her iki memleketin teknik 
beraberliğini kuvvetlendirmek • 

vunankrah diyormuş k!! 

Haik . bCiii- istirse 
Atinaya gi~eeeğioı 

. e 
Umumt bir intibah neticesi kendi Jeblll 
tezahür etmedlkce, Jkral orj polltlk8 

harici kalacak 
Eski Yunan Kralı Jorj'un Pa - Generalin bu cevabı CIİT ... 

riste krallık taraftan Yunanlılar- harb reisi Visamiral Saka~ 
la yaptığı söylenen gizli toplantı . hiddetlendirmiı ve MetabaJa 
dan ıonra Londraya ıeçmesi, ga- detle mukabelede bulunmut~jJ 
zeteler ve Ajanslar için yeni bir Gazeteler Metakaaım ~ 
tahkik aafhaaı açmqbr. deiil, ıiyaaet yaptığım ~ 

B. U. P Ajansı Paria muhabiri dırlar. 

geçen Çal'§&Dİba günü Pariste e.ki Diğer taraftan eski haricİ1~ 
Yunan Kralı Jorj'un riyaseti altın · kanı, Mibalakopuloa da ayni 
da bir krallık toplanması yapıldı - satla divanıharbe çağrdmıt ~ 
ğmı haber vermitti. Bu toplantıda ğu için phadetten enel gaz 
Atinadan resmi "memuru mahsus,, lere beyanatta bulunmuıtur·.._.IAI 
lar bulunduiu da yazılıyordu. Bu beyanatta taba.dete Ç&BT-;.J 

Eıki Kral Jorj, "Yunaniıtana ğı için muhalif liderler hakJand 
dönmesi hususunda bir davet vaki kanaatini matbuata bildi 
oldufuna dair olan havadiai,, Röy- mecburiyetinde kaldıimı .a1N 
ter Aanjaı vaaıtaaile tekzip etti. mi! ve demittir ki: 

Diier taraftan Yunan hükUıne "Muhalif liderlerin hiç b · · • 
tinin, Yunaniatandaki mu.takbcl iıyandan haberleri olmasına • 
idare tekli için halkın umumi re - kin yoktul'. Çünkü Yenil 
yine müracaat etmek ~zere olduiu bu gibi ıeyleA deiil böyle 
aöyle.niyor. partiden olan arkadqlarma, 

Eski Yunan Kralı Pariıten Lot,- kendi partisinin en ileri gele 
draya ıeİirken krallık ·taraftar· rine bile söylemek itiyadında 
bir ,.ok Yunanlılar iıtaayonda bu- .x'I-'" 

~ •• Qlr.,, 
ıunmU§lar; fakat kendisine hiç bir -=--:....A_l_m--a-n--=l_a_r ___ 
tezahürat yapmamıılardır •• 

fngifizce bir ak~ ıazetesi ·O • kom şu 1 a r•ı ı e 
lan "lvninı Standard,, muhabiri, 

Londradaki Yunan sefaretinde hoş geç·ınm·ıy 
yapbp tahkikatta ıu cevabı almıı-

lrr. Almanya-Litvanya, ve Alnı 
"Şu dakikada Lond~da bir çok {..ehiıtanJıudutlarında artan 

krallık taraftan Yunanlı vardır. ıeler hakkında mühim tafıilit 
Size iıimlerini. veremeyiz. F•kat . .mittir. 
buracla hulUncluldannı hili~orws... Kari ft "Llnftdl l•lm1i iki 

Krallık taraftarı bir Yunanlı ~any&lı kardet hududu ıeçaı 
da fÖyle demiıtir: zere iken öldürülmüılerdir. 

"Halle kendisini çağırdıfı tak - Litvanya haberlerine gör., 
dirde, vatana dönmele hazıf ol - man muhafızlarla bir mücadelt 
duğunu Kr•l her zaman söyler .Fa: muıtur. Alman aalahiyet .... ..,. 
kat bu hidiıe oluneıya kadar yanı lannm söylediğine nazaran, bd 
çağnlmaaı zamamnadek, kendiai diae tamamen Litvanyahlar 
politika çevresinin drtmda kala - ıında ıeçmittir. 
caktır. Ol~lerden biri derhal, 

"Kralın davet edilit tekli ~,: ise, yaralarından mütee11irell 
olabilecek diyonunuz? Yunanıı müddet ıonra ölmüttür. 
tanda Kralın avdet etmesini açık· Bundan önce Honover ıe 
tan açığa ili.n edecek bir ekseriye. bir Alman polisi tarafından, bit 
tin vücuclu ! .. Bu olduiu zaman ·ğer Litvanyalmm öldürül-1 
kral da gidecektir: Ondan enet Litvanyamn Memel üzerind~ 
hayır ... ,, kimiyeti bu iki memleket ar jbd' 
· Yunanistanda umumt intihabP.t oldukça gergİ\1 bir vaziyet 
Mayıs 19 da yapılacaktır. B. U. P etmiıtir. • . ,~si& 
Ajansı, bÜtün bu rivayetler içind~ Litvanya hüldllnetının d Jli 
eski Kralm Yunaniıtana intiba · t~lakki ettiği bu hadi~den ~ 
battan önce "resmen,, çağrılması - Alman hükfuneti nezdınde P 
na'imkan olmadığını öğrenmiıtir. to ettilini yamııttık. ~ 

M eteksas Vartovadan gelen haberler~ 

Divanıharpte şehadet 
yerine slyase~ yaptı 

Atina, 29 (Huausi) - Divanı· 

harpler paskalya tatilinden aonra 

yeniden muhakemelere batlamıı· 
lardır. Bu arada muhalif parti li-
derleri hakkında p.hadette bulun
ması için general Metaksas çağnl-
mıttı. 

General liderlerin isyanla ala -
kadar olup olmadıkları hakkında 
bir ıey bilmediğini aöyledikten 
aonra dem ittir ki: 

"- Bu divanıharb, adaleti ye :
rine getirmek için değil, aaileri te
dip için bir maksadı mahıuala te-
,ekkül etmiştir. Onlar ıilihlarmı 
alıp harekete naad geçtilene, ıiz 
de blDllan toplayıp buraya tıktı • 
nrz. O halde bunlar bakkmda so

racağmız feyleri f&]ıitlere değil, 
hüldbnete aorunuz.n 

"Alman - Leh,, hud~dund~ 
ginliğin arttığını ve bıı·çok. 1,-ıdlf it hadiıeler vukua geldiğini 1 

mektedir. cıJ! 
Astro'da birkaç Nazi, bll ~· 

aprak "Lehistan kartalınlı• ~ 
taretlerden.bir kısmıJ!.I bosUI' 
bat ederek dönmütlerdir. J.'f"! 

Leh muhafızların yakl .. I~ 
görünce derhal geri dö~:ı, ~ 

Torun civarında J.ehı• ~ 
lüleri iki Nazi daha yakal ~ 
dır. Bunlar da hududu . SİS'~--' 
Lehistana ait bir orman ~tı. Jlll""' 
ğaçlara. Nazi işaretini bıç-- ~ 
nıaktatdrlar.. • ~ 

Gene hududa yakın ~ır /.""" 
tan ıehri olan Kepno'da b~it~~ 

• • • nlll t cemıyetinın on azaaı .. .. 
dilmesi pyam dikkat 1° 1. 
dir. .~~ 

Alman idaresi altınd• ,.r-J 
çüde bir Leh aleyhtarı P~ 
lefkil&tı olduiu anlatıl 



c 
30 NIBAN - 1935 

Bize dair neler 
yazıyorlar? 

Pariste ç.ıkan Ere N ouvelle ga • 
7.etesinden: 

''En geri kalmıt memleketler 
ileri gidenlere çabukça eritiyor ve 
bazı sahalarda onları geçiyorlar. 
Türkiye bunlardan biridir. Türki· 
yede daha düne kadar kadınlar 
her haktan mahnım bulunuyor ve 
seyrek sokağa çıkraalarına izin 
verildiği za,nıan çartaf giyiyorladı. 
Bugün cümhuriyet rejimi altında 
Türk kadını kurtulmut ve erkek -
lerin haiz bulundukları bütün hak· 
la.ra. sahip olmuıtur. Türkiyede 
!kadınlar meb'us olabilmektedir . 
Son intihabatta namzetliklerini 
koyan kadınlar saylavlığa seçil • 
nıiılerdir. Türk kadınlarına bütün 
meslekler ve hatta gaib kadınla· 
rına yasak olanlar bile açık bulu· 

:nuyor. 
Genç Türle Cümhuriyeti hasta 

bir devlet değildir., bilakis gayet 
kuvvetli ve sağlamdır. Bundan 
baıka Anadolu yaylalarında, Es -
kitehirde, Afyonkarahiıarda, kah· 
ra.nıan ıeflerin idaresi altında 
hatlıyan ve mütekamil bir demok· 
ra.ainin doğmall ile neticelenen 
ıınoc:lem Türkiye kurtuluı ve inki • 
§af 1 eserinde Türk kadının oynadı 
ğı rol malumdur. Türkiyede vücu· 
da getirilen büyük tarakkiler Tür· 
kiyede hikim olup Türkiye hükU • 
metinin ileri sürdüğü liberalizm 
ruhu kadına verdiği mevki ile tef· 
l<il ettigi nümune bu yıl kadın kon· 
greıinin latanbulda toplanmuma 
sebep olmuıtur. 

Kadınlar kongre1i 10 Nisanda 
Yıldız kötkünde, kızıl ıuJtan Ab
dülhamidin de~debeli araymda 
top)andr. Bu içtia11aa kırk millet 
ve devlet iştirak etmektedir. 

Hindistanın Müslüman ve Me • 
cusi kadınlarından mürekkep mü· 
him bir mürahhaı heyeti de latan· 

bula gelmiştir. 
Avus•uralyadan, Mısırdan ve 

dünyanın her kötesinden mühim 
heyetler kongrede hazır bulun • 

rnakladır. 
Türkiye matbuatı, kongrenin 

haiz bulunduğu ehemmiyeti teba· 
rıiz ettirmekten geri kalmamakta· 
dır. 

Makalede kongre münasebetile , . . 
(Ulus) ve (Milliyet) gazetelennın 
Yazdıgı makalelerin hulasaları ya· 
pıldıktan aonra deniliyor ki: 

" ····• Arkadaıımn: (Ulus) yeni 
Türkiyenin ilham aldığı prensip • 
lerin, iman ve vatandat hukukunu 
ilk ilin eden Fransız inkılibından 
d?imuı olduğunu ilave edebilir • 
dı. . 

. Yeni Tiil'kiye yürüdüğü yolda 
duraklaınamaktadır. Türkiyenin 
Yaptığı azimkirane gayretlere, 
!kadınlar ronresinin prk ve gar -
'br biribirine bafla,an lstanbulda 
~oplanmaıı ile yapılan hürmetten 
daha güzel bir hürmet yapmak 
kabil midir?. 

Sultan Abdülıhamidin dört yüz 
cariyesinin toplanmrt bulunduğu 
Yerde bugün aradan, yirmi yıl geç· 
tikten sonra, bir Uluslararası ka • 
drn kongresi toplanıyor. Ne de • 

Nüfus 
1 Kadzn 

s:s~·~ 1 birliği 
Kişinin çalışmasile Hikmeti vücudu 
başarılablJecek kalmadığı için 

Bu sene içinde yapılacak olan y k 
umumi nüfus aayımı için yapılan arın a pa n m a 
hazırlıklar ilerlemektedir. kararı verecek 

Statistik umum müdürlüğü nü
fuı sayımı için 100.000 defter bas
tırmaktadır. Nüfus sayımı işiyle 
250.000 kitinin me§gul olacağı 

tespit edilmittir. 
Devlet memurları kifayet etmi· 

yeceği için mahalle mümessilleri 
muhtarlar ve fırka teşkilatından 
da istifade edı~ecektir. 

Statistik umum müdürlüğü nü· 
fus sayımı talimatnamesmi tamam· 
lamıştır. Jçitleri Bakanhğının tet· 
kik ~tmekte olduğu bu talimatna· 
me Mayıs içinrJe ~18.kadıulara teb· 
Hğ edilmit ohcaktır. f alimatna· 
me ~dince umumi ıaymıda vazife 
~eritecekler t~pit ed.lecek ve 
kend;leri tavt;f edilecelrlir. 

Umumi nüfua sayımının netice· 
ıi 24 saat içinde alınacak ve aayr 
mm ertesi günü neticeai ilan edil· 
mit olacaktır. 

'"--0-

Terblyevt gezfntller 
hakkında proğram 

hazırlandı 
Küçükçekmece mektep hocaları 

müf ettit izzettin in bqkanlığı al • 

tında toplanarak Mayıs içinde ya· 
pıl k ol terbi evi g zinf eri 
nuıl yapılacafınr, ta1ef>eye bu yol· 
da nuıl izahat verileceiini görüt· 
mütler ve bir program hazırlamıı· 
lardır. 

On aenelik bir mazisi olan Türk 
Kadın Birliği, yarın yapacağı fev· 
kalade bir toplantıdan sonra ka
panacaktır. Birlik idare heyeti 
dün yaptığı toplantıda fevkalade 
kongreye karar vermİ§, azalarını 

bundan haberdar etmiıtir. 
Birliğin reisi Latife Bekir dün 

§U beyanatta bulunmuıtur: 
- T etkilatı esasiye kanununun 

geçen sene deği§İp kadına erkekle 
müsavi hak vermesi üzerine Bir· 
)iği kapatmayı dütünüyorduk. Yal. 
mz üç sene evvel uluslararaaı ka
dınlar kongresinin lstanbulda ya· 
pılmaıına aöz verdiğimiz ve buna 
da hükümetçe müsaade edildiği İ· 
çin birliği bu kongre sonuna ka· 
dar kapatmamaya karar vennittik. 
Uluslararası kongreyi hüsnü suret· 
le yaptık, artık birliğe lüzum ka}. 

mamı§b. Kapatmak için cuma 
günü aaat on bette toplanarak ka· 
rar vereceğiz. 

- Birliği kapattığınızdan dola
yı teeuür duyuyor musunuz? 

- Müteessir değilim, bilakis bü. 
yük bir haz duyuyor ve buraya 
gelen 42 millet lcadınlannın yan· 
sından fozlaaı bizim hakkımıza ıa· 
hip değildir Türk kadınına veri· 
len bütün miilavat haklarının bü· 
yük haz ve sevinci içinde Türk 
kadın birliğini iftiharla kapatıyo· 
nız. 

-Ne kadar azanrz vardır? 
- Altı yüzden fazla •. Maama· 

Ucuz 
biletler 

Deniz yollannda 
Yarından itibaren 

tatbik edilecek 
Deniz yolları idaresi ve vapur

culuk tirketi tenzilatlı hslk biletle 
rini yarın tatbika batlamaktadır 
lar. 

Bayındırlık Bakanlığının ge · 
çen yıldan itibaren devlet demir 
yollarında tatbik ettiği tenzilath 
halk biletleri büyük bir rağbet gör· 
müftü. Bunu nazarı dikkate alan 
Ökonomi Bakanlığı yurddatın ka
ra yoluyla olduğu gibi deniz yoluy
la da yurdun her yanını kolaylık 
ve ucuzca görebilmesi için bu 9e • 
kildı: tenzilatlı biletler çıkarılması
na l::zum görmüttür. 

Deniz yollarile vapurculuk ıir
keti arasında yapılan anlatma ne· 
ticesinde memleket aahilleri üç 

mıntakaya ayrılmıtbr. Birinci 
mmtaka Çanakkaleden Akça9ehre 
kadar olan k111mdır. ikinci mın· 
taka lzmirden Trabzona kadardır. 
Üçüncü mıntaka da bütün memle· 
ket sahilleridir. 

Birinci mıntakada tenzilatlı 

halk biletleri ~ir ay için, diğer mın· 
takalarda iki ay için muteberdir. 

lki taraftan her iki idarede gi· 
dip gelme bilet alanlara yüzde 20 
tenzilat yapılmaktadrr. Bu biletler 
bir ay için muteberdir. 

-o-

Kongreye davet 
lıfanbuJ Tüberküloı Cemiyetin· 

Jaı: l•tanbul Tüberküloz Cemi· 
yeti, mutat aylık toplantısını J 
Mayıs 1935 çal'f&IDba aünü saat 
18,30 da Cağaloilunda Etibba O 
dası salonunda yapacaktır. Bütün 
azanın gelmeleri rica olunur. 

Hazırlanan programlar çoğaltr 
larak bütün mekteplere gönderil· 
mittir. Yapılan bu programlara 
göre, terbiyevi gezintilerden bü· 
yük faydalar temin edileceği umul· 

maktadır. 

fih bunların hepsi lstanbulda de· 
gildir. Anadoluda olanlar da var- ============== 

Kadınlann ayn bir hayir cemiye· 
ti kurmalarına lüzum var mı? .• 
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dır. 
- Birliğin e§yaları ne olacak? 
- Birliği kapattıktan sonra et· 

yaları Halkevine vereceğiz. 
- Par~nız var mı? 
- Vardı.. Fakat ulualararaıı 

Kaçakçıhk tan 
suçlu terzi 

Fransadan memleketimize ka· kadın birliği kongresi münasebeti· 
çak et ya getirmekten suçlu yatak- • le harcadık. Bununla beraber az 

lı vagonlar ıirketi memurlann bir ıey vardır. 
dan Barthu ile bu efyayı almaktan - Cemiyetin gayesini deiit tire
.uçlu terzi Livye'nin dunı9maları- rek, yahut bir hayir cemiyeti ola· 
na dün gümrük sekizinci ihtisaa rak kalmasını dütündünüz mü? 
mahkemesinde devam edilmittir. - Hayır düıünmedik.. Çünkü 
Dünkü celsede terceme edilen ev- hayir cemiyeti olarak Kızılay, Ço· 
rak okunmuflUr. cuk Kurumu, Verem Cemiyeti var. 

- Siz ve diğer kadın aalar bun 
dan sonra ne yapacaksınız? 

- Hepimiz fırkada, halkevle . 
rinde, hayir cemiyetlerinde azayız 
içimizde bu cemiyetlerde faal it 
}erde olanlar var. Bu cemiyetlerde 
çalııacağız. 

- Uluslararuı kadınlar kong -
resinde, bundan tonraki konrreye 
ikinci reis seçilmittiniz? 

- Temsil salihiyetim kalmıya
catma ıöre, intihap edildiğim re· 
iılikten istifa edeceiim tabiidir.,, 

• 
ŞEHDIN DEDDLEDİ 

Tramvay hakkında şikiiyetler 
_ Dün Enıinönimden tramvaµa bindim. Bir İf için 

Bebeğe kadar gitnıe.l: razım gelıyordu. Saat de birdi. 
Bava 8ıcak mı aıcak. Pencereyi açmak istedim. l ay 
ıen mlaln buna cesaret eden? Dcrlıal bilctci kar ıma 

dürlerl otomobilden indirip tramvaua bindirsin bcddu· 
a ını nu edelim? 

Sonra gözüme çarpan noktalardan biri de ~u: 

iitildik. ,,, 

dikildi. Bunu açamazsın diye beni bir miıkcmmcl azar· 
tadı. Meğer daha miidürlükten emir uerilmcmi • IJura
dan emir sudur etmeden tranu ay penceresi açık bulu
nan bUetcilere bilmem ne kadar ceza vcriliyormu~. 

Loui~ Brene Ben ihtiyar blr adamım. llu oayrctkcş bilrtçi ıtc bıi· 
:::------------::-::--;ıtün miinakafaların beyhude olacagını aııladım. l 'c id
PJyasada yerllkOkftrl dlamdan vazgeçtim. Böylece bir saat müddetle kapıları 

llcr tranıı.:ayın içinde bir talı:ım lcı Jıalar var. IJu 
lel'lıalar tramvayların en fazla kaç lı:ifl alabUeceklerlnl 
gö tcriyor. Hu adet tc 2 kişidir. Halbuki bir tı amı'CJya 
60, lıattci ba:an 80 l.işi doluyor. Tramvay araba/an bu 
kadar kalabalık olduğu halde biletçiler mua11yen istiap 
adedinin iki üç misli kdlabalıiia nasıl bilet kesiyorlar? 
Kontrol/ar tranıı aua muayyen atletten fazla doları 
yolculara bilet kesen biletçilere nasıl ceza kesmiyor· 
la~? J'c seyrü sefe~ mc'!'ur.lan. içinde nizami yolcu 
mıktan adeUe tesbıt cdılmıı bır nalı.il v<U1ıtasınan isti
ap adedinin bir kaç nıi li fa:la yolcu cıldıgı halde se
fer etme ine na ıl ,müsaade ediyorlar? 

.. b" lik· ve pencereleri kapalı kalaba_lık bir tramıayda bunal· 
Sumer ve it BankaJannnı ır . mak, ve pineklemek mccburıyetindc kaldım. 

te kurdUklan Keçiborlu Jcükürtlerı Belki biletçilerin hakkı var. Zaı;allrların pencere a· 
Türle anonim tirketi tarafmdan bu cık diye belki beı günlük yevmiyelerini kr ebilırler. 

._ ... !L-I L--'---- r kü· 'JraJcat anlafılan flrket müdürleri hep otomob'l İIC gez• 
aene tRU1NU• .....,uuaau yer 1• dlklerl frin olacak zahir böyle bir gunde ogle ı ak ti 
kürtl.-in latanbul aabfm& ilk çı- tramvaya blnnıemlıler, w lçerl&inln ne kadar tahcım· 
bnbıı merasimi dün Tütün günı- mül edilme: derecede sıcak olduğunu görmemi ter. Bu· 
·· ~' d '"' .. 

1 
k y· t E•İ nun neticeli olarak da uf acık bir emırlc camların a ıl 

ru ... n e ·uornı u ıcare " rntJBını irade buyurmuyorlar. 
nde yapdmıfbr. Ne digt.llm bilmem ki? Allah bu iflc alakadar mli-

Penc releri emir gelmedi diye açmaktan fekincn bir 
biletçinin iBtiap miktarının bir kaç miali fazlmına bilet 
kesmesi, kanunun emirlerinden ziyade kumpanyanın 
emirlerin~ tabi oluyor demdtir. l!te bütiıin .öylemek 
istedfklaını .. bu kadardır. /Ja ka hıç bir ~"Y ildvtı etme
lie luzum gornwyorunı. 

Ben de baı;l n bir se' ilfh e etmefe Jüzum gönnUyo· 
ıum. 
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Kömür 
yiyebilir misiniz? 

lngiliz komur miıt<'hn 1 larınd;; 
biri hnkm n di)or? 

''Kömürü ;>emek pi irml'k için kul· 
]anmak onu sadece zi)an etml'ktir. 
J~iz gün Un hidnde pi İl mckten büs· 
bütUn \azgeçiıı kömür .)İ,)erek he 1<'· 
len<'cegiz. hümür bizi, gelrcck on )11 

içinde na ıl gnzdıın mü t ıgni kıla· 
cnksn baskn maddeleri ) eml'ğ<' de 
muhtaç bırakmı.) a<'nkhr. Tıbbi ihti· 
)nçlanmızın bir çoğunu, infilAI~ mad· 
d~lcr.imb:i, .lıo.) nla rrmızı , aire.) i hep 
kom~ırden ' 'ih al edi,>oruz. nu kı.)
meth mndc•nde daha nice nicr çıkan
labilccek m'lddc·ler \'8rdır. 

Kömürden hlr gbn gıda maddeleri 
çıkarılacak \e lmqlnr ayn ayrı lez
zetli haplar halinde insanlara :> utt:u
ruluncn, he Jcnmck için ha kn H>me· 
ğe ihtb aç kalmı;> ncnktır.,. 

Ihı işe siz ne der iniz?. 

• B~rlln fJlm kongr•al 

Bcrlinde toplnnncak olan Ulu lar 
arnsı bir kongre;> e İngilizler anlnşı· 
lnmıynn bir hepten do la;> ı i tirnk 
etmekten 'azgcçtlklerini btldir:mi ter
dir. 

Du kongre, "film kongresi,, dir. Ber
Jin film oda ı rei i Doktor ':. U\Tman 
bu haberi gazetecilere 'ermc.kJc hü
:> ilk bir hc)ecnn \C mcnık uynndır
rnıştır. 

Bütün lngfllz inemncılnrr, gel-
mekten 'az.geçerek 24 otelde kirala
dık lan odalara da ihti) nçlan olmadı· 
ğını biJdirmi terdir. 

JJu karara, Holanda filmcileri de 
iştirak etmistir. 

Bertin film odası müdürü bu \a
zfyeti " bn r mUJ{ıhazalar eseri olu 
bir anla mnmulık,, di.) e tarif etmek
tedir. 

Romanyalı 
profesörün 
konferansı 

Dün ıehrimize selen Romen 
seyyablan arasında bulunan Bük· 
ret radyosunun müdürü tamnmıt 
profesör Georgi Mugur Ayuofya 
müzesinde Romen sayyahlarına 

bir konferans vermiıtir. 
Profesör bu konferansta, Bi • 

zans tarihini anlatmıf, Yeni Tür • 
kiyeyi izah ederek Atatürkün ta • 
hakkuk ettirdiği yeniliklere temar 
la: "Atatürkün yaptıkları Muaoli· 
ni'ninkinden daha büyüktür.,, 
dem it ve ıebepl •rini ortaya kor 
muıtur. 

-0--

Mekteblerln 
gezin ti gUnlerl 

Her yıl mekteplerin bet Mayn
ta yaptıklan rezintiler bundan IOD 

ra May11 ayı içinde herhangi bir 
aünde yapılacak, ıezintinin ertesi 
aünü mektepler tatil edilecekler
d ir. 

ilk mektepler gezinti için, en 
yakın gezinti yerine gidebilecek'· 
lerdir. Talebeyi uzak yerlere gö • 
türmek yaaak edilmiıtir. 

--o-

Esnaftan daha az 
para almalıdır 

Eanafm yıllık kayıtlarının Ma· 
yıs sonuna kadar yapılmasına de· 
vam edilecektir. Bundan sonra be· 
ledi}"i' zabıtası memurları teteili 
yapılmam-t esnafı tecziye edecek
lerdir. Yalnız bir senelik muaye
ne cüzdanı almak için esnaftan 
tam 375 kunıı para ahmnaktadll'. 
Bunun yüzü senelik aidat, 25 ku· 
ruıu belediye hissesi, 15 i yol, 20 
kunıtu ticaret odası hissesi ve bu
nun için gene l 5 kurut pul parası
dır. 

MUıterek eınaf bürosu para he
yeti bu paraların hafifletilmesi i· 
çin tetkikat yapmaktadır. 
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sahtekarlar! insana ne yap- izabe ocaklarının 

Zonguldakta kurul-
Ci m ri _yo_ rgancının tırmaz k·ı? ht l 

vansı olmak • ması mu eme 
istemişler Hele bak şu söze Memleketimizde kurulacak 

olan cc .. 1irsanayii hakkm::a öko. Fakat, Yalanlan Tirede kıskançlık yüzünden kanlı 
· d T · nomi bakanlığı tetkikata devam mahkemede anlaşıldı bir ·mk'a olmuş, bır ka rn sevgı ısı o· 

lan adamla rakibesini ağır surette ya- etmektedir. 
Sava isminde bir yorgancı bundan ralamıştır. Bu tetkikatın aonunda bu iti 

bir buçuk sene evvel hastalanmış, öl· Sarhoş Fatma isminde olan bu ka· 
ğ idare edecek olan Sümerbanka. ite müştür. Sava öldükten sonra yata ı- drn uzun zaman beraber yaşadığı İs· 

nın altında yedi bin lira çıkmış, va· mail adJr gencin gene Fatma isimli batlaması için direktifler verile • 
rislcrine üç de büyük ev bırakmıştır. başka bir kadınla yaşadığını öğrenin- cektir. 
Sa\·anın ölümünden bir kaç gün son- ce Jsmaili yolda önlemiş, hançerini Şimdiki halde iki büyük izabe 
ra l\lnhmut Lutfi, Ali Haydar ismin- encln kasıklarına saplamıştır. Sar-

u ocag" ı ve haddehane yapılacaktır • de iki kişi Savanın varislerine m ra· hoş Fatma bundan sonra rakibi Fat· 
caat cdeı·ck yorgancının kendilerine mayı da sırtından yaralamış, kaçmış- izabe ocaklarının Zonguldak ta • 
mühim miktarda borçları olduğunu tır. Sarhoş Fatma biraz sonra yaka- raflarında kurulmuı daha muh • 
söylemişler, birer de sened ibraz et- lanmıştır. İsticvap edildiği zaman temeldir. 
mişlerdir. Mahmud Lutfinin gösterdi- ''sevda insana neler yaptTrmaz ki?,, h · 

Yalnız bir ocağın işlemesi i tı • ği senet yedi bin, AH Haydann ise şeklinde ifade vermitir. 
dokuz bin lirahkbr. Bu senetler Al· --0- yacı karırlayabilecektir. Memle • 
tıncı Noterde imza tastiki suretiyle Vened·ık ket içinde işlenecek olan demir 
de noterce kaydedtımiştir. çubuk ve levhalarının ihtiyaç gös • 

~{organcı Sava pek uzun süren öm- k f d tereceği ham demir hariçten geti. 
rünce, cimriliği, hasisliği ile tanın- on eransın a 

rilecektir. mıştır. On parayı bile ''erirken hayli M • t h 
dü~ünen böyle hasis bir adamın on al· acarıs an mua C• Filhakika bu ocakJarın lüzum 
n bin lira gibi bir borç altına girmesi delerin tadlU pr~nsi· göstereceği bu iptidai maddeyi 
varislerince hiç de akla yakın görül· binin muhafaza~IDI Turhal ve Kütahyada mevcud de· 
memiş, senetlerin sahte olduğuna hük- i ti ce k mir madenlerinden temin etmek 
medilmiştir. Yarisler bunu, :senet sa- S ye 
hiplerine söylemişlerse de Mahmud Avusturya ve macaristan hariciye imkanı varsa da hariçten getiri • 
I .. Otfi ve Ali Haydar, Savanın kendi- nazrrlarıyle İtalya hariciye milsteşa- lecek ham demir daha u-cuza mal· 
]erine borcu olduğunu, sahtelik iddi- nnın Cumartesi günü Venedikte top- olacaktır. 
asının varid oJamıyacağı cevabını ''er- lanacaklarını dün yazmıştık. Gelen -o--
mişlerdir. Varisler, avukat Necmi Sa- yeni mahlmata göre bu toplantıya, b 1 • • 
kip vasıtnsıyle Beyoğlu Dördüncü Macaristanın Tuna misakı hakkında ısta n u • ızm 1 r 
Hukuk mahkemesine müracaat ede- ortaya koyduğu meseleler dolayısıyle 
rek senet sahipleri aleyhine bir dava Rom~da .. lüzum ~~rüJmüştür. l\lahi~ Ankara telefonu 
açmışlardır. Bir buçuk seneden beri oldugu uzere bu uç devlet Roma mı· 
süren bu davaya dün gene bakılmış. sakıyle biribirleriyle anlaşmış bulun- ~onuşulmıya 
yapılan tetkikat ile noterce verilen maktadır. baş 1ad1 
izahat üzerine senetlerin sahte oldu· Macaristan, Tuna misakı hazırla· 
ğu tespit edilmiştir. nrrken muahedelerin tadili prensibi- latanbul • İzmir • Ankara tele • 

Muhkeme, senetlerin sahte olduğu. nin aynen muhafaza edilmesi n tadil fon konuımalarma dünden itiba • 
nu rniiddeiumumiliğe yazmıştır. Se· lehinde yapılacak bir hareketin mü· ren batlannıııtır. 
netleri. npanJar hakkında kanuni mu. daha le şeklinde tefsir edilmemesini lzmirle Ankara arumdaki ko. 
amele yapılacaktır. Dünkü celsede istiyecektir. Macaristan ekalliyetler nuımalar 100 kurut, lıtanbul • iz. 
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Amerika Okyanos 
manevraya başla 

Japon matbuatı, bu işi hiçde tyi karşıislll 

Japon bahriyesi de Amerik8 
bahriyesiyle aynızamanda 

manevraya girişti 
Son gelen ha berelere göre bu • ı Bundan aonra Japon 

gün Okyano. denizinde Amerika· Amerikanın Kalifomiyad~ 
nm büyük deniz manevrası ba§la· lulu'ya yaptırdığı uçuf t 

mıtlrr. Bu manevraya 150 parça 
harb gemisi ve 470 deniz 

tayyaresi İftirak ediyor. Amerika, 
böyleceOkyanos sahil kuvvetlerini 
tecrübe etmit oluyor. Vaziyet bu 

merkezdeyken, Okyanosta hakim 
devletlerden Japonyanın bir bü -
yük gazetesi Amerikan manevra • 
larma dehtetli bir hücum yap -
maktadır. 

Japonya gazet~si "Niıi, Niti,, A· 
merikanın bugünkü manevrasını, 

Japon mandası altındaki adalara 
teveccüh etmit görmektedir. 

Japon gazetesi diyor ki: 

rını ileri sürerek OkyanotU. 
cek bir sivil hava yolu teıifl 
linden bahsediyor ve diyor 

"Bu, sevkulceyİ§ bak 
büyük bir mana ve ehe 
haizdir. Ve Amerikanın 
Şarktaki tecavüzi deniz toP ,_. 
!arını bütün dünyaya göıt 
mahiyettedir.,, 
Japonyanın Okyanosla 

altında buhmdurduğu 
Maryana, Karolin ve Mar~ 
larıdır. Japonyanın burala~ 
lice tahkimat yaptığı ve ırı 
cemiyeti mandalar komi• 
da bu mevzuun uzun uzadıf' 
nakqa edildiği hatırlardad'° "Alöıyen adalarında tahtelba • 

bir ve tayyare i.i6leri kurmakla, 
hücum ve müdafaa tecrübeleri 

Amerikanın Okyanoatakİ 
nevraamı yaptığı sırada J 

yapmakla, Amerika, Japon man • da deniz manevrası yap 
dası altındaki adaları gaye edin· Jpon bahriye.i, Amerikan 
mit oluyor.,, yesinı:len 2000 mil ötede o 

Vakıf kanunu layihası 
Veni kanun IAyihası vakıf Jşlerlnln e 
surette tanzimini temin edebilecek 

şekilde yapılmıştır senet sahipleri mahkemeye gelmemiş- hukukun.un da tasrih edilmesini iste-
1erdl·. mektedir. Bu suretle bu akalliyetler- mir konuımaaı gündüzleri 75, ge- k _ ,_ · · • f d- '--

Vakıflar kanun l&yihaaı muhte· J o)'JD-. ıçtımaı ay ~ • den herhangi birinin taleplerinin ade- celeri 56 ·kuruttur. ld .t.. Jd "n.kı ··• 

Lütfi Fikrinin 
vasiyetnameleri 

iki tanesinden 
hangisi muteber 

olacak? 
Eski baro reislerinden Lütfi Fik 

ri Pariste ölmü§, bir müddet sonra 
Beyoğlu dördüncü noterliğinde 25 
Eylül 933 tar~1inde kendi el yazı. 
siyle ynzıp ~rdiği vasiyetnamesi 
açılmıştı. 

Vasiyetname ile Lütfi Fikri em· 
valinden, kanunen "hissei mah· 
fuza,, lı varislerin hakkı çıkarıl
dıktan sonra geri" kalan kısmının 
İstanbul barosu ile, Avrupada tale· 
be okutturulmasına, en güzel bir 
türkçe eser yazana, parasızlıktan 
it yapamıyan aile babal.ırma veril· 
mesini vasiyet ediyordu. Bu vasi· 
yetname tatbik mevlciine konul· 
mak üzere iken ortaya :kinci bir 
vasiyetname çıkarılmııtır. 

3 Mart 927 tarihinde Beyoğlu 
kitipadilliğine verilen bu vasiyet· 
namede Lütfi Fikri bütün emvali. 
ni hcmıiresi Zahideye bırakıyor· 
.Ju •• 

Bu vasiyetname ortaya çıkınca 
yeni vasiyetname ile alakadar o· 
lanlar itiraz etmitler, Beyoğlu dör. 
düncü aulh hu'.k"Uk mahkeme.inde 
Lir <.lava açmı§lardır. 

lif encümenlerden geçtikten son • o uğuna e ı raza yu ... mi müdahale prensibine bir tecavüz --o- '-··~-
ra adlı.ye .. -u··menine gelmittir. vakıfları bu akibetten telakki edilmemesi temin edilmiş ola- Mekteblerde .__ 

caktır. Medeni kanunun netrinden evvel mütevelliler elinde olup 
l\Iacaristanrn, kendisine ait askeri f mtlhanlar mevcut vakıflann ne tekilde ida - idare edilenlerin ov 

maddenin tadili şartıyle Tuna devlet- Liselerle orta mekteplerin altm· re edileceği idare edenlerin vazi • idaresine devam olunmak, 
leri ademi müdahale misakını imza cı, yedinci, dokuzuncu ve onuncu fe ve mes'uliyetleriyle vakıf ıart • dilmiyenleri evkaf umuın 
etmek teklifinde bulunacağı tahmin d ·f h" · ·h J • Ka 

smıflann a ft a ı ımtı an ara on Ianrun lüzumunda nasıl değiıtirı· lüğüne bağlamak, nu. nd. -J edilmektedir. • h 1 ttJIP 
--0- Haziranda haılanacak, imti an ar leceği bu layihada tesbit olunmak· deni hükümleriyle kabıh 

Kamutay arzuhal 
encUmenlnln 
çalışmaları 

Ankara, 29 (HABER) - Arzü-
hal Encümeni reisi Bay Zekai gel
di. Encümen bugünlerde toplana· 
rak idari meselelerden ötürü Ka· 
mutaya müracaat etmiı olanların 
istidalarının bir def aya mahsus 
olmak üzere Devlet Şurasınca tet· 
kiki itini kararlaştıracaktır. 

Galata rıhtımında 
yeni gUmrUk salonu 

Ankara, 29 (HABER) - ls· 
tanbul Galata rıhtımının Karaköy 
- Mumhane kısmındaki saç an· 
barlar yıktırılmış ve burada bir 
saha açılmı§tı. Duyduğumuza göre 
açılan bu sahada küçük kabotaj 
gemilerinin yolcularına kolaylık 
için modem bir gümrük salonu 
yaptırılacaktır. 

lstlhlak vergisi 
IAyıhası 

Ankara, 29 (HABER) - Mali. 

yirmi bet Hazirana kadar bitirile· tadır. mıyan mukataalı ve i 

cektir. Layiha umumi surettte bütün evkaf usulünü ilga ve ı;rıe 
Sekizinci ve on birinci sınıflar- vakıflann fena kullamştan mu • lanları tasfiye etmek ve fi 

da da dersler yirmi bir Mayıs ıalı hafazası için kuvvetli bir müraka· için sicil kütüğü tutulmasııı' 
günü kesilecektir. be tesiı etmek, gayeleri bugünkü tün vakıfların bu kütüğe 

.

1 

vakıfları tatmin e~iyen vakıfları temin eylemek gibi esaslatS 
Sabah Gazeteler ı o ihtiyacı tatmin edecek ıekle etmektedir. 

~~~~~~~~ 

ne dlyorıar? Konyad ı& 
"Adliye lşlerlmlz 15ii•eıl.1TıJ Zengin bir oe .... 
rıeden yavaş · · kaynağı buhıJl0~ .. .. r? • Bir iddia 

yuruyo " 2168 numaralı otomobili idare eden Ankara, 29 (liABER) ,......f 
KURUN - Bugünkü başmalı.'ale şoför Haçik polise müracaat ederek sun belediye azasından 8'd• 

Yerinde Asım Ua'un Almanyadan .... 

'
·atman Yusufun idare ettiği tram,·ay k t O ·ı F taa arat• .. gönderdiı:l ü,.Jincü mektup vardır. A- e , nye ı e a ·d• 11

• Y- arabasının otomobiline çarptığım id- k"I • eri sım Us bu yazısında Bavyeradan ve nizden 20 ı ometre ıç 
0 dia etmiştir. Otomobil hasara uğra- ~ 

.lflünihten bahsediyor. BilhCUlsa 160 gin bir neft yağı kayn•ır <iAI 
metre irtifaında bulunan ve aıma mıştır. B k _,,,,.. · 

d ' duğunu Ekonomi a aw tramvaylarla çıkılan bir dağın güzel· Çivi aı~ra ı 
liğinl, ve Bitlerle Göring'in Bavye- Eyüpte oturan Salih oğlu Fahri ber vermiıtir. 
radaki mütevazi köşklarini anlatıyor. köprü dubalarında çalrşırken çaktığı Petrol aı:atbnn• İ 

CtllUHURIYET - Yunus Nadi bir çivi sıçramı:;• gözüne girmiştir. gönderilecek bir heyet, 
bugünkü yazııında adliyede iılerin EtY• ta,arken tetkikat yapacaktrr. 
çok yavaı Uerlediğinden fikôyet edi· Sirkeci şimendifer hamallanndan d 
yor. Ve adaletin biraz da süratle altl- Serdar, Yusuf, Mehmed, Hasan, Re· u rtll 
kadar olduğunu ilat'e ettikten sonra suJ, Demirhane iskelesinde eşya taşır· Fuat K P ) ,,., 
bazı davaların çok geç halledilme.sine tarken aralarında ka,·ga çıkmış. Re- Ankara, 29 (HABE!t I•" 
mukabil bazılarının da çok çabuk ne· F K ı k .,.1 

ye Encümeni, istihlak vergisi üze· 
Bu davaya dün öğleden sonra rinde yapılacak tadilat layihasını 

bakı;:nıştır. Reis Cevat, yeni vasi· müzakere etmektedir.iptidai mad
yetname ile alakadar olan ve baro deleri yabancı memleketlerden 

ı:;ul, hamal Mehmedi taşla yüzünden uat öprü ü, açr ri 
ticclcndiğini iddia ediyor. 1 t . dan b·ır·ıne namzet gö•te 

Neticede tesadüfen eberiya ken· yara amış ır. 1 

dilcri aleyhlndeki davaların çok çabuk Bö~lealni ı,ıtmedlk -o-cıs 
Romanya ve v 

nam•J'la gelen :\vukat Sa.im Hüsnü 1 •• 1• T'" k" d • 1 k d 
. . . . ge ırı ıp ur ıye e ıı enece e· 

;ıe Cc' deh dıniemııtır. Bunlar ye· • b k ·· kilosundan . . k. • • . I mır ve a ırm yuz 
m va~ıyetnaınenın es ısını 1pta et., 

25 30 
ku • ı 

• • • • lU§ vergı a ınmasmı tiğini söylıyerek itirazlannı bıldır- .. k h 1 t 1 t .J• 
r. ~ -~n a '' e me < ea1r. 

neticelendiğini aöyledikten ıonra ya- Kahveci sabıkalı Fuad kabzımal 

nsını: kUibi Muharremin önüne geçerek 
"Devletin temeli olan adalet. ee- "sen benim dükkanımdan neden çay 

mlyetin bQ.flıca teminatıdır. Omuz ne içmiyorsun,, diye tehdit etmiş, yaka· 
o olur, ne bu kalır/,. cümleaigle biti- lanmıştır· 

rlgor. Merdivenden dU,tU 
TAN - B<Jfmakale yoktur. Galata da oturan Muizin kızı iki 

Maarif teşkllAt ZAMAN - Zaman imzalı yazı Al- yaşında Zünbül evin merdiveninden 

Protesl manganın tayyareden., mecburi asker· düşmüş, başından yaralanmıştır. 

miıferdir. 
Mahkeme icabını dütünmüı, 

t 

Lütfi Fikrinin kardeşi Feridun 
Fikrinin de itiraz ve iddiasının ~ ilkten, nüıaget tahtelbahirden sonra Barda haraız 

elçileri i fi 
Bükrqten ıelen yeO ~ 

elçiai Bay Floti dün ~ad 
raya gitmitlri· BaY 

Ankara, 29 (HABER) - Ma- da ısteklcrlnln devam edeceğini söy- Beyoğlunda Hava sokağında Şanı· 
dinlenilmesine karar v ~tmif, mu · :ırif EncümP.nİ, Maarif teıkilat füyor. Netlrede Almanya tehlikesinin ,·ar ban sahibi Muhsfnln odasına Ke-

~--i;h_a._k_e~m~e=y~i-b~a_:ı~k~a~a:.u~·n:._e.:.___b_ır_a_km _ _:ıı~- _ı_ca_n_u_n_u_:_p_r?ı..:j:...ı~L-..s...1·,~L-..i-1•L--ım....__:ü~=-.a..!i-?1~t-a_d_H_a_t.Lo_ .. n_~,L.n __ e_u_c.__çm-a.~k-iç_in_A_l_~Loan.__y_a_il_e_an_1a_ş_· .1-ı-~l.oa..1~ı...ı-·s_m_in..a.·d-e:ı....·bi_r_is_i._g_irm_i_ş,_eı_b_is_e_ç_a· ·- ·•A-.Jr+i.. ____ _ 
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rt Erkek çocuk yetiştirmedikleri 

için zavalhlar boğduruluyordu 
Tugay bu sefer, beyaz yüzü, 

güıe1 ağzı ve olgun vüeudu ile ge
cenin kara:nlığına bürünen kargı • 
na batka türlü baktı: 

- Hakkm var Tura.kin!.. Fa • 
kat, dediğin ıibi, erkeğin ince, 
duygulu, iyi yürekli olmuı; kadı
nın da en uygun zamanı ve en gü· 
zc' aöyleınenin biçimini bulmaıı 
gerek ..•• 

Ulcay, şaşınnı§ gibiydi ..• 
Sordu: 
- Şimdiye kadar bunu yapabi· 

lecek bir kadın bufonmadı mı?. 
Turakin, ken!linden geç.mitti.. 

Kocasmm bir iki adım ötede ol· 
dusunu unutmuttu .. Dalgm ve a· 
ill' bir ıes!e kartılık verdi: 

- Bu İ8İ ben görmek isterdim .. 
Faka·: t.oıli yardım etmedi .. 

T ttrgay l:ızmadı .. 
Bil'nz titreyen, fakat kendini 

•rrnaı!n ve di:ndik tutan bir IÖY • 

lt-yi~le, dndi l:i: 
- Seni çok .everim Turakiıı···· 

Senin at~' kadar temiz bir yüre • 
ğin var ... f akftl bu iti görebilmen 
için, sencl~n uzak kalmaya da kat· 
tamNlım ... 

Ulcay, karanlıkta babuiyle an· 
nesinin bulunduklan yere döndü. 
Onları aöremiyordu. 

Fakat ikisinin de bir IU birikin-
tisi kadar durgun ve bir ça.:ın ka • 
dat lllmdik olduklarını .nlıyor • 
du. 

Turakin .öylendi: 
- Böyle bir frraat çrlaa bile 

artrk benden geçti .•• 
Turgay, arrtmdaki postun tüy • 

lerini çeki tirdi: 
- Ulus ıcni başmm üıtünde 

gezdirdi; ben de beraber .• 
Dedi ... 
Ulcay'm kafumda bir ıim§dc 

çaktı. Bir takım hayalleri, dilekleri 

aydınlattı: 
Annesinin, yapmak için geç 

kaldığmı, 0 yapamaz mıydı?. O, 
annesinden daha az güze1, do.ha 
ıaz sevimli ve daha az fedn.kiT ola
mazdı .... 

Herhalde daha ileri olmak ge .. 
re• .... · ·~ı ••• 

Yk 0 ıa neye yarardı? • 
Tugay aill' ağır: 
- Fakat.. Hazer Hanın oğlu 

Yol k.. Ölünce yerine ba.f'kası han 
o acak S 
O 

,, • ·• oy yasağı kalkacak ·•· 
~ıkı o ı . . aman halka atef ı venr •• 
D d' e ı .. 
Turakin bu sözleri de ka111bk

•tz bırakmadı: 
- Hazar Hanm bir oğlu yok ... 

Fakat her yıl olduğu gibi bu yrl da 
YUrdun en güzel kızını .-rayına 
ala.eak ... Belki bu ona bir otlan 
'Verebilir. - ...... 
- Bu kızların ona ka: çocuk ft:r• 

dikleri için, y~vnılıariyle birlikte 
bo{!durduğunu ımutmryonJD'" Bu 
Pek tat yürekli bil' ada.mm itidir. 
Lakin bir oğlan doğuracak o1an 
kadmda yaşayacak ve Hakanın 
gözüne girecek demektir. Az da 
olsa sevilen bir kadın, en taf yü • 
reklibir erkefii bile ba\ mumuna 

çevirebilil'. Ah, bu erkek çocuğu 
doğuracftk o!an kadm bunlan bil· 
ıe, dütUnse ve yapıa .• Hazar HA · 
kanı kandmnaıa bile oğlunu öyle 
J'«iftine ki, bü)'iiclüJü ..-n 

kendi ıoy yaaaımı bozıa ve ibiz öl· 
aek bile bizden .onrakileri kurtar 
sa ..... 

Tugay, konuımanm 
bağladı: 

sonunu 

- Ulus ateşe DVU§&un da, ne 
yüzden oluna olıun .•• Gerek olan 
iıin giditi değil, eonudur .. 
Mağaranın içi zifir gibiydi .. 
Biribirlerinin karaltdarmı bile 

göremiyoladı .... 
Kaim kürklerine büründüler. 

Yattılar ve çok geçmeden uyudu -

)ar •••• 
Yalnız Uulcay uyumadı .. 
Gözlerini kapadı ve hayalinde 

Hazar Hanm kansı olduğunu, 
bir oğlan doğurduğunu, Hana yal
vardığım, kandmlığmı ulusun, 
büyük ate§lerin çevresinde m~'ut 
ve cotkun eğlendiğini görür gibi 

oldu .• 
O kendini uluı uğruna harcaya• 

caktı •..• 
Onu Tugay ile Turakin yetittir. 

mitlerdi .. 
Fuat (Ulu.sun Kızı) idi. 

-3-

Bir yabancı 
Ertesi gün hava açıldı •• 
Pa:rlak gü~ ibu beyaz ülkeyi 

Oll6UZ bir ~l ıy boğdu .. Her· 
ku ioivıcJeD, il • A ~ 
nndan çıkıyor, fakat uzaklatmı • 
yordu. Zira deflarda aç kalan 
kurt ıürüleri böyle sün)erde akm 
aknı ovaya inerler, iman avma çı-
karlar~ı ... 

Bununla beaber kurtlardan kor
kanlar. çocuk ve kadmlarla bazı 
yüre1"iz adamlardı. 

T ugaym ma.ğaraamm biraz ile
risinde Tanıut ailesi oturuyordu. 

Bu adam, ima boylu, kocaman 
yüzlü , simi bakrtb bir tilki idi. 

Kalın gövdeai ve diz-lerine ka • 
dar uzanan uzun ve kuvvetli kol • 
lariylf' kocaman bir ayıya benzi • 

yordu ... 
T angut, Tugay ailesini bir 

türlü çekemiyor, kendileri ikaUnrr 
(iıhi delik dqik bir kulübede otu • 
rurken on!ann saray gibi kocaman 
bir mağarayı ele g~inn.5t olma • 
larrna kızıyordu. Fakat bu duy • 
gularmı dıpn vumıa!rtan d4 kor • 
kuyordu. 

O gün hava açılınca Tangct <ta, 
yuvaaından frrlayan bir köttebek 

gibi dıtarı çıknu!O··· 
Tugay'ı ınağaruınm önünde 

srördü Te bağm:lı: . 
- Güzel bir av havası .. Ne 

dersin Tugay?. 
- iman, bu kadar karnı içinde 

kayboJUT' ... 
-Fakat avlar neredeyse kulü . 

,___. • __ ...ı.ı ' pçautze gır~er ... 
Soldaki yamaca döndü ve göıı-

terdi: 
eey1an1ar, karacalar, geyikler 

uf acık kümeler h.aJinde, brlarm 
içine gömülüp çrkarak ovaya de". 
ru gittikçe yakfatıyorlardı .. " 

Tugay, bilgiç bir adamdı: 
- Her halde, arka1armda b: 

kurt ıürüıü vardır. 
Biraz ileride Kuçlukun çadırı 

ıöriinüyordu .. ı 
(Devamı var), 

5 

BAY AMINDA 
So gün Çukurbostanda 

nasıl geçti? 
Dün, çocuk bayramının ıonuy

du. Bu münasebetle gene şehrin 
birçok yerlerinde yüzlerce, binler
ce ~ocuk tarafından pek güzl ten
likler yapıldı. 

Bilhaua, Karagümrükteki Çu· 
kurbostan futbol alanında yapılan 
ıenlikler pek C"anlı, pek göz alıcı 
bir haydeydi. 

Dün bu meydana civardaki on 
mektep birden bütün talebe ve 
muallimleriyle birlikte gelmi§ ve 
bunlarla beraber yüzlerce baıka 
çocuk ve yüzlerce kadın, erkek o· 
raya dolmu~. 

Samatyanm Hilal bandosu, dün 
burada sabahtan akşama kadar 
çalını§ ve gene sabahtan ak§8Dla 
kadar burada birçok eğlenceler, o
yunlar yapılımıtır. 

Önce bütün mekteplerin iıtira· 
ki ve bando ile birlikte iıtiklil mar 
§1 aöylenmit, sonra (Gürbüz çocuk 
müsabakası) yapılmıı ve bu müsa· 
bakada ikinciliği üstübatı perİf&ll, 
ayakları çıplak, zavallı, fakir bir 
mahalle çocuğu kazanarak ikinci· 
lik mükafatını almıtbr. 

Bundan sonra sıra ile mektepli· 
ler arasında: 

Simit yeme yan§ı, çuval yan§ı, 
müzika ile sandalya kappıa yanfı, 
müzikanın çaldığı hızlı bir ma111a 
kofarken tabakta yoğurt yeme ya· 
nıı, körebe yanıı yapılımıtır. 

Ve bütün bu eğlenceli yarqlar 

Dünlrü bayramcla bir anamektebi ve Kara~mrük futbolcuları .. 

yapılırken halk gülmeden kablmıt G .. bü k . · ·AC11.na;au11ıarm, e l rmm yük- ur z ~ m~ıab~~~~ında birincı, i#rincr. ve 

selme.inden, yoldan geçen tram·ı . . ü~üncülugu kaananlar •• 
vaylar b

0

ile durup bu ç.ok hoı, ç.ok terh terlı eve ıelince ao~k bir li· bu yüzden o koskoca tramvay cad· 
eğlencelı manzarayı seyretmittir. monata yap da bu kupa ıle baba· deai ubahtan aktama kad b 

Simit yanımda birinclligıw• kaza· ma ver, içsin, yüreği serinlesin! tan baıa dolup dolup bo .. :l' tat-

k 
M .. 'k 1 .. ır-.mıt ır. 

nan üçük bir kız, )'VJ'ttan eoma uzı a ı yogurt yanımda yüzü - Gez,.,ı"n H b • 

hk 
-·· ğud b1 c. aercı-

a em heyetinin yanma aehniı, gozu yo r a u anmıya.n hiç. bir :-------------
demi§tir ki: çocuk kalmamlf, ve bunda da bi·!P._ __________ _;~ 

- Eğer bu simitler biraz daha rinciliği alan on döıt yaf lanndaki 
taze, biraz daha yumupk, hele bi· bir erkek çocuk hakem heyetinin 
raz da ıekerli olsaydı, arkadqla· karıuına geldiği zaman nahiye ınü· 
rnn, bir taneyi yiyinciye kadar ben dürü Bay Rüıtü mükafabnı uzata· 

iki taneyi birden haklardım. rak: 
- Al yavrum, yüzünün akıyla 

liediyenil 
Çuval yarıtı olurken Karagüm· 

rüldü dilsiz Şerafettin de oradaki 
Emin beyin fırmından iç.i, dıt ı 
bembeyaz bir un ~ı alıp bo
ğazına kadar bunun içine gimıif 

ve çocuklar qağıdaki genif futbol 
alanında seyircileri gülmeden ka· 
tıltırken o da yukan tramvay cad· 
deeinden gelip geçenleri gülmeden 
lanp geçirbnittir. 

Müzika ile aandalya kapma ya· 
nıında birinciliği alan on üç ya· 
tındaki aanım kız mükafab olan 
kendi aaçlan rengindeki kupayı 

annesine götürmüt: 
- Anne, demiı, akpm l>abam 

D•yerek hem çocuju, hem ya· 
nmdakileri tekrar süldürmüttür ! 

Bütün bunlardan tonra alqam 
üıtü on mektebin bin bet yüze ya· 

kın çocuğu müzika ile orada çok 

düzgün bir aeçit resmi yapmıı ve 
takını takım aemtlerine daiılmıı
lardır. 

Karagümrük nahiye müdürü ile 
o civar<laki on mektep talim he
yetinin tertip ettiti bu bayramın 
KauliÜmrük civan iç.in o gün cid· 
d11n hot bir ellence günü oluiuı, 

Körebe ue suucıl ycıraıına ha.H'lak .. 

HASAN 
IRAŞ BIÇAGI 

DUnyanın en mUkemmel 

Tıraş bıçağıdır 
Şimdiye kadnr icat olunan bUtUn 

tml§ bı~aklan arasında en mükem
mel ve en fevkalilde olduğu tahak· 
kuk etmi tir. Piyasada mevcut h · 
J'af bıçaklanru Ş3§lttmıştır. Hasan 
b~ bıçağının l·Z-84 numarnlr 
gayet keskin u hassas tarnnnn 
vardır ki her bir tarafiyle Jbknl 
on defa tırq olmak kablldır. Bu 

1 hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan 
tıraş bıçaflyle 40 defa ve JSlak har
dalda bllcndlkte yUz defa tıraş ya~ 
ıulmıık mUmkfindUr ki dünyanın 

hiç bir bıtağmda bu meziyet yok
tur. Hasan bı~afı i!ıtediflnb: halde 
başka mnrka nrlllrse aldanmayı· 

nır.. Taklitlerinden Akınınız. Fi
yab: 1 adedi 5 kuru~tur. JO adedi 
i5 kuruştur. 

! Hasan Deposu: 
Anknra, lstanbul, Beyoflu. 

ZA YI - 927 en inde 1 tanbul u . 
esinden aldılhm hadttnamcmi zayi 

ettim. Yenisinl çıkaraairmdan eski· 
sinin hükmU yokhır. z~kı 
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Hlklye•I izbandut l 
Adeta deli olan bir hain doktor 1 

var. Kansının bir ressamla seviştiğini 
farkederek onların başından bir oto
mobil kazası geçme~ine sebebiyet ve-
rlf.or. 

"Ah, ne güzel manzara olacak .. 
Onun aşıkım bu hale koymak için 
hayat.undan birçok seneleri mem· 
nuniyetle kaybederdim... Fakat. 
buna da hacet kalmaksızın bey
ninde istediğim ameliyatı yaptım 

ve bu ameliyat mükemmel netice
ler verdi. 

"Hah, hah, hah ... Yann, evet 
yarın, Neron'un bile göremediği 

manzaralar göreceğiz, onun bile 
hissedemediği vahşi duygular his · 
sedeceğim. 

Doktorun şeriki onlan aşağı de· 
.ğildi. Fakat, doğrusu, vahşiliğin 

bu derecesine irişemiyordu. 
Bu müthi~ fikre mani olmak i· 

çin, yavaşça yerinden kalktı. 
Doktorun omuzuna elini koya · 

rak: 
- Dostum, beni dinle! - dedi · 

Planım yerine getirmekten vaz· 
geç ..• Bu İ§, belki de hepimizin f e
Jaketine sebep olur ... l§te, ressam, 
artık bir ölüden beter ... Bir insan. 
böyle ya§amaktansa çoktan ölüme 
razı olur ... Teklifimi dinle: Fazla 
ileri gitmiyelim; herifi yok etmek· 
le intikama doy... Karını affet ... 
Her §eyi unut ... 

Top gürler gibi bir aeıle, dok . 
for, haykırdı: 

- Sus! Şimdi seni de onun ha
line sokarım .. Bana hayatını med
yun olduğunu unuttun mu? Ya sö· 
zümü dinlenin, yahut hapiı .•• lki
~d~n \,lirini kabul et ••• 

Böyle...söy.liyerek ayağa kalktı. 

Muavininin üzerine yürüdü. 
Bu tehdit üzerine, herifin mer

hamet damarlan kayboldu. O da 
efendisi gibi canavar kesildi: 

- Hakkın var, üstadım ..• inti
kamını istediğin gibi al... Ben dP 
seninle beraberim! - dedi. 

. . . . . . . . . 
Ilık bir güne§, kadmm soluk 

yüzüne vurmuıtu. 
Mari, yatağın ayak ucunda, ha

nmıma gözlerini dik.mit, bakıyor· 
du. 

Kadın, gözlerini yavq yavaı aç
tı. Dudakları kımıldadı: 

J . ' J . ' s ·ı· - orJ .... orı .... evgı ım, ne-
re.desin? ..•• diye söyleniyordu. 

Zavallı Mari, hanmunm sesini 
nihayet iıittiği için sevindi. He -
men telefona koıtu: 

- Beyefendi ... Gelin, gelin, ha
nımefendi gözlerini açtı! . dedi. 

Sonra, yatağın bqma döndü: 
- Hanımcığım, tükür, tükür ... 

'.Arbk kmııldadm. •• - diye genç ka
dının ellerini öpmeğe, sevinç göz 
yqlan dölmıeğe ba§ladı. 

Çok geçmeden, doktor, elinde 
bir ilaç tiıesiyle yavaı yavq içeri 
girdi. 

- Kancığmı, tel>rilc ederim ••. 
artık kurtuldun .... nevinden bazı 
cümleler söyledikten sonra, ili.ve 
etti • lç bakalım bu ilicı... Artık 
kuvvet bulasın... Kuzenin de seni 
görmek istiyor. 

Kadın, Jorjun ismini ititince ha
yat buldu. 

- Ah, nasıl Nerede?... Çok 
liasta mıydı? ••. Istırap çekti mi? ... 
diye hayecanlı heyecanlı sualler 
sordu. 

Doktorun vahşi gözleri kanlan
Cfı. 

Dudaklarını büzerek: 
- Yann sabah göreceksin ... O 

~a aeni ço~ özlcdi,~hannn ! - dedi. 

Mari, mülhit bir endişeyle ba
kıyordu. 

"Ah, yarabbi, acaba ne ola
cak 7,, diye dütünüyordu. O da res
samın ne halde olduğunu bilmiyor
du. Yalnız ba,ından ameliyat ol
duğunu ve kendisini hususi bir 
pavyona geçirdiklerini söylemiş -
ferdi. 

Heyhat... Kimsenin aklına ya -
rınki facia gelemezdi. 

. . . . . . . . . . . 
Günlerden pazardı. T abi~t, hiç 

bir zaman bu derece güzel olma
mıftı. Gün, mavi ve yeşil renkle 
rin imtizacıyla donanamıtfı. Köy
lülerin kimi bahçelere dağılmıı, 
kimi ıehire gitmitti. 

Mari, hem hanımını giydiriyor; 
hem de ona komplimanlar yapı
yordu. 

Sahiden de hakkı vardı: O ıo· 
luk benzine yeni pembe penyuarı 
o kadar yakıtmıftı ki... Güzelleş
mesine bir kat daha yol açmııtı. 
Genç kadının kendi de bunun far
kına vardığı için, aynadaki aksine 
hayran hayran baluyÔrdu. 

Doktorla asistanı iş:eri girdi. 
Kadına o da hayretle baktı. Bir 
şeyler söylemek ister gibi dudakla
rı kımıldadı. Fakat, hülyasında 
korkunç !eyler canlandı: Doktor, 
onu mahvedebilirdi. 

Bir şey söylemeden deli gibi kaç· 
tı. 

Doktorun sesi gürledi: 
-Haydi ... 
Kadm, korkuyla: 
- Çabuk, Mariciğim, aman, 

geç kalmıyalrm ... 
Doktorun peşi sıra yürüdüler. 

Merdivenleri indiler. ahçeye çı
kıp hususi pavyona geldiler. 

Doktor, geri dönüp onlara bak
tı. 

Gözleri büyümüş, adeta deli ha
li almı§tı. Bekliyordu. 
Kanımı içeri aldı. Mariye: 
- Haydi, sen git .... emrini ver· 

di. 

Marinin gözü, pa,·yonun kapı
sından demirli odaya ilİfİr ilişmez, 
sanki aklı b&§mdan oynadı. 

Çünkü, gördüğü müthiş bir şey
di. Doktora söyliyecek söz bula
madı. Gözleri kapıya dikili kal
mıştı. Fakat yüzüne hızla kapa
nan kapı, aklını baıma getirmi§tİ. 

Deli gibi kendini sokağa atıp 

tehire koımağa batladı. 
Ağzından ıu aözler dökülüyor . 

du: 
- Yarabbi... Beni zamanında 

yetİ§tİr ... Polisleri getirebileyim ••• 
Demir kafes içinde, ~e insana, 

ne de hayvana benziyen bir mah
hik vardı ... Bu, tüyler ürpertici bir 
ziruhtu... Saçları uzamış, tırnak

lan büyümüıtü... Gözleri kan i -
çindeydi ••• Yalnız f&§ılacak bir şey 
vardı. O da: Bu mahlôkun yüzün
de, doktorun çehresi nikah gibi 
takılı duruyordu. 

Onu tanımak kahil değildi •.• 
Kadın, hu hali görünce demir 

kaıaya kottu: 
- Açınız! ••• Jorjcuğum! Sana 

ne oldu? Nen var? ..• - diye yum
ruklariyle demirleri dövmiye b&§
ladı. 

Yavaıça kapı açıldı. 
Kadın, kendini içeri attı. Kapı

nın, arkadan kilitlendiğinin far -
kında bile değildi. Sevgilisinin 
bir §ey ifade etmiyen ölü bakıılar
la kendisine bakhğına deli oluyor
du. 

- Beni tanımıyor musun? Ca · 
nım, beni istemiyor musun? - diye 

HABER - Akşam Postası :lO Nt!=iAN - 1~ 

TULUMBACI 
EDEBiVATI 

- 6 - Yazan: OSMAN CEMAL RAYGJSIZ 
Fakat bunlarda ıart, muhakkak • ; 

her krt' anın, yani her dört satırın 
üçiincü mısraı o krtadan sonra 

kıt' anın birinci satırında aynen 
tekrarlanmak lazım c>lduğu gibi 
her krtanm aon ırusralan da kafi -
yece biribirinden ba§ka idi. 

Alın size bir çalgılı kahve ka -
len derisi: 

Derdügam, aşküaevda, 
Eyledi beni ıeyda 
O güzelin yoluna 
Edeyim canım feda .• ,,. 
O güzelin yoluna, 
Saçmı batını yoluna 

(yolunmakfan) 
T aramıt :kakülleri 
Atmış sağ ve soluna 

q. 

Taramış 'ki.küi1eri 
Gerdanda fülfülleri 
Sanırsın yanağında, 

Açmış ceımet gülleri 
:(. 

Buraya kadar biçimi, manası, 

kafiyeleri iyi giden kalenderi ıon 
kıt'aya geldi mi diğer ve son 
kıt'ada o güzel §ekil, o giizel mi -
na ve o hoş kafiyeler bozulur, 
ıöyle biter: 

Sanırsın yanağında, 

Küpeler kulağında 
Ayda ay yıl, ay yıldız, 
Mahicemalin mehtap! •• 
Bu, neden böyle olurdu acaba 

ve gerçekten bütün kalenderilerin 
son kıtalan hep böyle kafiyeleri 
bozuk, manası anlamsız olarak mı 
biterdi?. 

Bu ciheti, •henüz sağ olup da 
bu işleri anlayanlardan lkime sor • 
dumsa. tam istediğim gibi bir kar
şılık alamadun. Yalnız bu itlerin 
en iyi anlarlanndan ve geçen yıl 
(Halk bilgisi)" mecmuaamda ba
zı maniler, kotmalar falan neşret· 
mit olan Otakçılarlı semaici Ce
vad diyor iki: 
"-Bunun ıneden böyle bittiğini 

ben de bilmem. Bildiğim bir şey 
varsa çalgılı !kahvelerin kalende • 
rileri iböyle yazılır, böyle oklUlur -
du!.,, 

Kalenderi denilen bu biçim 
manzumelerin bir İba§kalığı da 
bunlann mani, kopna, semai di -
van gibi yalnız bir tek lkişi tara • 
fından okunması, en aıağı üç beş 

soruyordu· Sana ne yapblar! Ku-ı 
zum, bir kelime söyle! 

Onun dizlerine sa.nlmıf, yalva
rıyordu. 

Deli, yava.ıça yerinden kalktı. 
Kadının güzel kafasını elleri içine 
aldı. Bir baykuı gibi ona bakıyor

du. 
Dışardan bir ses geldi: 

- Ne duruyorsun? ••. Seni mah
veden kadm, seni bu hale koyan 
alçak karı budur ••• Onu tırnakla
nnla parçala .•• 

Doktor ağzından köpükler 
gelerek bu sözleri bağırıyordu. 

Deli, bunları duyunca: 

- Ya ... Demek sensin? •• -diye 
insan sedasına benzemiyen bir ses
le haykırdı. T ırnaklannı kadının 

güzel boynuna geçirdi. 
Z"'valb, acı bir feryatla sevgili

... inin zalim pençesinde bayıldı. 
Bir zaman, o perestiı ettiği gü

zel vücudu didik didik ediyordu. 
Bu tüyler ürpertici manzara, ku -
rlunnuş dokto~a zevk veriyordu. 

Müthiş bir polis düdüğü dokto-

*ı\ 
'(j 

En son nesil mahalle tulumba cılarından Otakçı/ar sandığı 

kiti tarafından bir ağızla okunma- J içinde geçer. Sonra sırası il~ 
ımda idi • ma, semai, divan, yıldız, 

Mesela meşhurlardan Üsküdarlı kalenderiye geçilirdi. 
Vasıf, Acem İsmail, Zil İzzet, Çi - Ko§malar, semailer, diJ 
roz Ali, Amavudun Mehmed filan yıldızlar, kalenderiler de eO )1/. 
bir araya gelip hep bir ağızdan atk ve sevda olmak üzere ~ 
kalenderi okumaya başladılar her mevzudan bahsedilir;. 1' 
mıydı bu pek eşsiz, menentaiz bir destanlarda ekseriyetle kab"". 
manzara halini alır ve dinleyenler hklar, hazin, feci ölümler,.~ 
baıtan baıa mestolurdu. harpler filin terennüm edıh , J 

Çalgılı kahvelerde önce işe ma- Eski külhanbeyliğin al~J. 
ni ile başlanırdı. Fakat, asıl ma- biyatımn (epik) kısmma 11 / 
ni, koşma, semai faalr başlama'dan cek ne kadar böyle vak'ıJsf .JI 

önce muzika baılardı. Yukarıda hemen hepsinin bu kahveır. 
yazdığım gibi bir klarnet, bir çı • rer destanı yapılmıt ve bu~ 
ğırtma denilen ince tahta düdük, hiddetler, tehevvürler, ~.J 
bir çifte nara, bir darbuka, bir naralar, ki.h ta ahlı, oflu ~ 
zilli maşadan ibaret olan çalgılı ları içinde yıllarca okunup ": J 
kahve muzikası en önce bir marş miştir. Bu destanlar arasıııcl'~ 
çalardı ve bu m&I'§ ekseriyetle a· seli ıunlar vardD': ~ 

(Çiroz Alinin ölihri des lafranga mar§lardan biri idi. Son ~ 

zamanlarda İspanyol marıı de - bu bir çeıit mersiyedir. ( ' ' 
dikleri bir marşla maçiç lspanyot ş ~ 

ükrü destanı) (yorgancı '~ 
pek moda olmuıtu. Bu marttan destanı) (pamukçu Jh~aJ1 
sonra ya bir polka, ya polka aya-
rmda bir iki §ey daha çalınıp niha- destanı) (komiser R" ~İ 
vent makamından kıvrak ve ala. destanı) (Feahanede m . ~; 

sında kalıp parçalanan A~ 
frangaya yakın şarkılara, kantola- ( tanı) (Yemen destanı) .,,.r_1 
ra geçilir; daha sonra çiftetelli fi- ~ 
lan gibi oyun havaları alaturka ha- lerin destanı) ki bu da bir~ 1 
zı halk §arkıları çalınıp söylenir; §İn çok tuhaf, çok gülünç ~I 

rını, dalgalarını gösteren t' ".J 
bunlann arkasından da kahve her ' 
taraftan gelecek misafirlerle filan mizahi bir destandlJ'. sorır- , 
tamamile yükünü alınca mani eskilerden meıhur (zarnP"1' /, 
havası ile manilere başlanırdı. Ba- tanı) bir zamparanın bat~ 
zan yarım, hazan bir saat kadar rezalet ve maskaralıkları 
süren mani faslı çok defa alaylar. der. ~ ~ 
kahkahalar arasında bir takım a- Bunların araamda söyl ~ 
tışmalar, birbirlerini bastırmalar. de (Er-Avret) destanı ~ 
birbirlerini tehzil ve hicvetmeler bu baştan haşa evlenme fll ~ 

ve evlenen bir erkeğin ya\':-/ 
• u yerinden sıçrattı. Kendini kapı- nasıl kadının patentası •' ~ 
ya ahp da polisleri görünce demir diğini gösteren didaktik ~e;J_ 
sürgüleri sürmek istedi. Fakat nına göre çok kuvvetli bıt ~ 
geç kalmı§tı. Polisler, içeri gir- ________ <_D_e0_:at"' r" ~ 
mişlerdi bile... ~"'" 

Onun için, doktor, kafese doğru HASRETLE·TAHAYYlJl:~'ff~ 
:\tıldı: GENÇ L 1 G E 

- Seni kurlaramasınlar ••• Pa - 71f' 
ralayım ... 

Fakat, teşebbüsünü yerine ge
tirmeğe imkan hasıl olmadı. T e
lif ve korku, onda kuvvetten eser 
bırakmamışb. Deli, hu sefer, bir 
anda ona sarıldı. Altına aldı ve 
dişleriyle parçalamağa bqladı. 

Manzara o kadar müthiıti ki, po
lisler bile gerielmek mecburiyetin
de kaldılar. 

Komiserleri: 
- Aman kapıyı kapatın, kaç

masın! - diye emir verdi. 
. . . . . . . . . . 

Bir saat sonra, içinde üç cenaze 
bulunan otomobiller, villanın ka
pısından çıkıyordu. Zavallı Mari: 

- Ah, hanımcığım! - diye ağlı
yordu. 

Yazan: B. N. 

~ 
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Bir Aşkın 
Hikdyesi ....................................... ! 

r·-··N.ktedeo: ı "o. 
iHatlce SUreyya 2 :.___. ............................... ......-. 

Reşadiyede, adeta bir dere beyi/ den.sebep ney~di? Bu fakir evde 
gibi itibarı olan, f&lo gibi büyük de, ıfte, kızcagız, yuvarlanıp gidi-

hir köıkte oturan bir aile, !ayet 1 yordu. . .. . . .. 
terbiyeli, ehliyetnameli ve dıplo . Bahrı, bu .•ozlerı ne vakit aoyle-

al b
. kızı mürebbiye ola. Vala beyın romanı 2 

m ı ır genç .. ak Sekiz yaıındaki se, tasdik bekler gıbı, karuma dö· 
r anyonnuf. . d' O . . . f . d 

• • · · k )arının tahsil ve terbı- ner ı. ıse, ızzelı ne aın en ya.ra-
mınımını ız . . . 

· · tevdi edeceklermiıı.. )andığı 1çın, ağzmı bıle açmaz, ao-
yesını ona s 

Samiye, hiç tereddüt etmeden, murtup susardı. 
mektup yazdı. Talip oldu. Muza· Şimdi, erkeğin arkasmda, 
yekadaki ebeveynine, doğrusu, yirmi be~ yatlarında kadar bir er
yük olmayı hiç istemiyordu. Sonra, kek, arkada duruyordu. Usulla gi

a.nnesinin sert ve somurtkan halle· rerek orada boynunu bükmüıtü. 
ri de, onu, istiklal fikrine sevke· Mecdi Tahir, Samiyenin çocuk-
diyordu. luk arkadaııydr. Minimini çocuk -

Bedriye, kızının batını alarak ]arken beraber oynamı§lardı. Son
meçhul bir yere gitmesine hiç le ra, Buraloğlu, onu çırak diye ya • 
hoı bakmıyordu. "Bari lstanbul • nmda kullanmağa baılamıfb. 
da bir it bulsaydı ... ,, diyordu. Mecdi Tahirin babasile annesi bir 

Repdiyelilerin cevabı, gecik · kaç ay fasılayla, öldüğü için bıı 
meden geldi. Samiyenin gönder · eve, kendi evi gibi yerle,mit obı· 
diği diplomaları, tavsiyeleri kafi ruyordu. 
bulmutlardı ve itte, bu Cuma gü· -Orta boylu fakat yakıııklı bir 
nü genç kız, t ;.rinden ayrılıyordu. gençti. Hele yüzünün açık ve sa • 
yeni vazifesine bathyacakh. mimi ifadesi çok cazipti. 

Bunu düıünürken yüreğinin he· Saçlan, kqları, bıyıkları, ket -
yecanla kabardığını hissetti. Li. • tane rengindeydi. Gözleri kahve 
kin, metin bir ahlakı olduğu için, rengiydi. Neıeıi, adeta dillere des· 

tandı. Hiç bir zaman somurttuiu, 
kavga çıkardığı görülmemitti• Bu
gün ,oda, aile sofrasına, veda ziya
fetine davetliydi. 

austu. 
Kirpiklerinden bir damla yaf 

sü:ülmüttü· Bunu silerken ıöyle 
mmldandr: 

- Ağlıyacak değilim ya, ca· 
nım ..• Bu da pek aaçma olur doğ · 
ruau ... 

Yavaf yavaf, çantasını doldur
du. Sonra, sakin rolünü oynryarak, 
oda n dı~arı çıktı. Buradan, an · 
nesiyle babasının yatak odaıına 
geçilirdi. Daha ilerleyince de ye · 
mek odasına çıkılıyordu. 

Bu son iki oda, sokağa bakardı. 
ltgal ettikleri evin zemin katında 
oturuyorlardı. 

Delikanlının elinde bir demet 
menekte vardı. Bunu, acemi bir 
hareketle genç kıza takdim ede • 
rek: 

- Sana uğur gelinin ... -dedi. 
Arkada.tının bu İqce düıünce

sinden mütahauia olan genç kız: 
- T etekkür ederim ... Doinıau , 

pek memnun oldum. 

Buraloğlu: 

- E, haydi bakalım, uyupa -
nıza, çocuklar ... Olur ıey değilsi
niz ... Ne kırıtıp duruyorsunuz? .. 
Haydi haydi ... 

Genç kız, sofrayı aceleyle kur · 
duğu ıırada, kulak ta kabartıyor · 
du. Yan tarafta, aruıeainin bir ta · Bu te,vik üzerine, iki genç, 
kım tabak çanağı birbirine çarptı- mahcubane uyuşt •'ar. 
ğmı duyuyordu. Bedriye her za • Devamı var) 
Jnan bu kadar dikkatsiz değildi a· -------------

:ma, kızının ıideceğini dütünme~, Gençlik ve 
onu böyle sarsaklıklara sevkedı • 
Yordu. 

Birdenbire, etikte göründü: 
- Allah vere de baban fazla 

ıecikmese ..• T ırat olınağa gittiy • 

di. Bunun için uzun zaman )azım 
defi) a. •• Tahir de gelse fena et· 
nıez artık ... 

-Tabii anneciğim ... Hatti gel

diler bile .. : lıte ... 
Genç kız, merdivenden çıkan 

ayale &esleri duymuf ve itarette 

bulWUDUftu. 
Sahiden de, bir dakika sonra, de • 
likte bir anahtar döndü. Dar ko · 
ridorda gürültü oldu. Buraloilu, 
Bahri, yemek oda•ma girdi. 

Güzellik 

Elli yqlarında kadar, yuvarlak 
ve canh bir adamdı. Gözlerinde 
daima gülümaiyen ve kurnazca Kanzuk eczanesi müstahzarlarından: 

bakan bir ifade vardı:. . . Balsam in kremi 
Buna rağmen bugun, ıstıana o-

larak bu .. zler 'hüzünle bakıyor- 'l'eninizin ~atif tazeliğini, cildinizin 
' go ' ., kızını cazip taravetini ancak (BALSAMIN 

du. Sebebi de, adamcagızın. . KREMİ) le meydana çıkarabilirsiniz. 
pek çok •evmeaiydi. Samıyen~ Güzellik sırrını terkibinde saklıyan 
gibneai üzerine, zavallıcık, kendı- riddt ,.c şayanı itimat elli senelik bir 
sini hiç bir ıeyle teselli edemiyor- güzellik kremidir. Bir defa (!\"'REM 
du. BAISA?tı1N) kullanan başka krem 

Me1leli dülıerlikti. Güçlükle kullanamaz: Tanınmış rtnyat mala
__._._ d K b da kal • ulariyle büyük eczanelerde ~alunu. 
P!r .... ~,.:"r u. ızmm ura. • Dikkat: İstanbul posta lnıtun 223 
muı ıçın epeyce ıarar ebnıfti· fa- adresine H. T. rumuzlyle 6 kuruşluk 
kat, Samiye razı olmamııtı. Acaba posta pulu gönderiniz. Adresinize 
onu b)ll'adan meklqmaia .evb • meccani bir ~ilmune ıönderiJ.lr. 
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Yakın Tarihten 
Kanlı Yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 6 

- Dün akşanı arkadaşlarınıızdan 
on tanesini astılar .. Beni de siz 
nıi asacaksınız?. 

Çünkü, iktidan eline alan kim
selerin harici dilfmanlarla elele 
vererek bizi mutlaka yok etmk pa· 
huma çalıttıklanm çok iyi bili· 
yorduk. Bekirağa bölüğünde has
taneye kaldırılmaklığımr istediğim 
IÜD içimde bir ümit yıldm pe.:r
lamıf b. Bir Türk hastanesine, 
kendi !tanımdan olan insanların a
rasına dütenem beni himaye et· 
meleri pek muhtemldi. Biliyordum 
ki Türk doktoru, nman ve meki.n 
tanımada nmilliyet qkmr, vatan 

aeverliği ıönlünde yaptan temiz 
imandır. Çünkü onların hepsi bu 
temiz fikir gıdumr yalnız tıbbm 
defil, ayni zamanda hürriyet ve 
insanlığın kaynağı olan (Tıbbiye) 

den almıılardı. Memlekette ilk 
hüniyet bayrağını açaıİlar arasın
da Tıbbiyelileri gözlerimle gör
müf, hatta onlarla omuz omuza 

çalıımıt bir adam için böyle bir 
ümide düımek a~ sayılamazdı. 
Yatağımda yatmq, doktorlan bek-
lerken kafamın içinde verilmit 
kuvvetli bir karar tqıyordum: 

- Ne oluraa olsun, onlara iltica 
edeceğim. 

Biliyordum ki onlar beni e -
emiyebiz m~zcret erle alık.oya • 

mazlardr. Çünkü, Jqilizler, ko -
lay kolay atlar inADlar deiildir • 
Bilh&11& her ,eye çabuk inanmaz. 
lar. 

Eğer beni kunı bir baba.ne ile 
hastanede yatırcak iatedikleri an
latılırsa huna lüzum ıören doktor
lara fenalık ge!cıesi ihtimal dahi
lindeydi. En iyi çare ynlandan de
li olmaktı. lcap ederse eehpaya 
kadar deli rolü oymyarak gidecek
tim. Çünltü o zaman için batka 
kurtulut çaresi bulamamr9tım Ben 
zihnimde bu karan Yerdiğim za.. 
man karyolamm bqma doktorlar 
gelmit bulunuyordu. Bunların bir 
tane1iyle aramda mı "'"~Yere 
ıeçti: 

-Neniz var? 

- Ameliyat geçirdim. J aram 
henüz iyi olmadı. Kulaldanm da 
ifitmiyor. 

- Elleriniz neden titriyor? 
- Bekirap bilüjünün bir ha-

bruıdır o titreme! 
Filhakika uzun günler alümü 

bekliyen bir adamm mutJaka bir 
tarafı bozuluyor. Hele ıinirleri ••. 
Benim de acı''günler içinde elleri
me bir titreme geldi. Hali vardır. 
itte o zaman titriyen eİelrimi dok
torlara uzatarak saçma aapan ba
fmnaia bqladım: 

- Dün akf&Dl, arkadqlanmrz
dan on tanesini utılar •. Bu ne re
zalettir? Beni de ıiz mi uacabı
nl%? 

Artık, lrurtuluı için liuırladı· 
ğmı plinm tatbikine geçmit bulu
nuyordum. Önüme gelene bafmp 
ç.ağmyor, ıonra koğuılan çınçm 

öttüren kahkahalar atıyordum. Bu 
kahkah&lan gayri tabii bir ciddi
yet takip ~iyordu. 

O zaman da kqlamm çatıyor, 
gözlerimi bir noktaya dikiyor, sa
atlerce ö1le dilfünüyordum. B_u au-

retle Haydarpafa hastanesinde on 
üç gün kaldım. Bir gün beni ya
tağundan kaldırdılar, giydirdiler, 
ellerimi bağladılar. Yanıma iki 
ıüngülü taktılar. Haydarpafa has
tanesinde emrazı akliye ve asabi
ye müteha.saısı bulunmadığı için 
diğer hastanelerden birind~ müte
ha1111ısna muayene ettirilmek ü. 

zere Bekirağa bölüğüne iade etti
ler. Buna çok canım sıkıldı. Çün· 
kü hesapta, akıl doktoru yoktur, 
diye hapishaneye iade edilmek 
yoktu. 

Bu son tetebl>üsün böyle bir ne
tice ile akamete uğraması kart ısın
da elim bir yeise dü§tüm. 

nımı dayıyarak avludaki hüyü]C 
havuza bakmak ve dütünmekle 
geçiyordu. Bu havuz kurbağalarla 
dul uydu. 

Aydınlık gecelerde onların vak 
vaklanm dinler, gündüzleri de se
viımelerini seyrederdik. Güneıli 

saatlerde havuzun mermer kenar
lıklarma sıçrarlar, bir müddet kar-

Çünkü arkadatlar, Ali Kemalin 
beni mutlaka astırmak için uğr&f
tığıru, fakat hastanede bulunmam 
dolayısiyle bir teY yapamadığını 
öğrencıitler ve bunu bana yeti§tir- _ 
mitlerdi. Şimdi kapana bile bile 
kendi ayaklarımla gidiyordum. 
Naçar, boynumuzu büktük, fakat 
deliliği bırakmadık.. 

tılıklı ötüılerden ıonra birleıirler, 

aevitirlerdi. Erkek kurbağa te .. 
nasüli vazifesi biter bitmez ditinin 

üzerinden ölü olarak havuza ya• 
varlanırcb. Bu hal bizi çok alika;. 
dar ederdi. Her gün, bir atk " 
garam dakika11ndan sonra ölüv• 
ren bu he.yvancıklara açımak mı 

' yoksa, gıpta etmek mi lazım gel· 
diğini bir türlil kestiremezdik .. 

(Devamı var) -

Bekirağa bölüğüne tekrar air· 
dik .• Arkadaıfar beni candan ge
len bir samimiyetle karşıladılar. 

Fakat bendeki gayri tabiiliği 

görünce §a§ırdılar. Bir k11mı de
liğimin hakiki olduğunu tandı o
dalarına çekildi. Bir kıamı itt;ki 
kastı anladı. F altat yabancılar• 
kartı hiç kimse renk vermiyordu • 
Iıi bilenlerden birçoğu: 

- Sen de llyas S:uni gibi kur
nazlık ediyorıun !,, diyorlardı. 
Bazıl~n da lrulağıma ıu tavsi

yelerde bulunuyorlardı: 
- Çok i:ıabet ediyorsun. Devam 

et. .. Boğazlıyan kaymakamından 
aonra 11ra aenin ! ikinci bir divanı
harp aenin dava.na bakmak için 
hazırlanıyor. 

Ne yap, ne et, fakat tekrar liaa
taneye kapağı atmağa bak! 

Ben ne olursa olsun delilikte 
devama azmetmittim. Arkadq
lann bu aözlerine bile cevap ver
miyor, ara aıra bağmp çağırmnyı, 
kahkahalar atmayı bittabi ihmal 
ebniyordum. 

Günümün büyük bir knmı pen
cerenin tlemir parmaklıklarına al-

Asipin Kenan 
Halis ve hakiki taıbletleri sı}İ. 

hatinizi soğuktan ve biltün ağrı. 
lardan korur. 4 
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O limpiya~os takımı geliyor 9 senelik. bir ~inayet 
( Baştaralı ı ncide) f Bugün bir .ecnebi takımı döv- F tb 1 h t• . meydana Pikarıldı 

ihtimal klüpte kaydı bile olmıyar. meğe değil, en ufak bir kelime il~ u o . eye 1 ~ 
eş on terbiyesiz bu iti faci& hali ta~kir~ y ... eltenecek mün~ebetsiz - du·· n toplandı 

ııe sokmuılardL 1 len, hukumet kuvvetlerınden ev -
Fenerbahçenin asıl azaları fÜP· vel, halk ve bilhassa oynamakta o- Son bAdlseler 

he yok. ki kendi klüpleri için .. çok lan takıma mensup taraftarlar hakkında gUrUşilldft 
fena bır propaganda olan mues • derhal susturacaklardır. · 
sif hadiseden herkesten fazla acı (Bir musibet bin nuihatten ev- gizli tutulan bazı 
ve üzüntü duymuılardır. lidır) derler. lıte son hidiae de kararlar var 

Bugün hadisenin müsebb1plerı bize güzel bir den vermit ve artık lıtanbul Futbol Heyeti dün ak· 
gerek kendi klüpleri gerekse tet· memlekette böyle itlerin yapılma- pm merkez heyeti ikinci bıl!kam 
kilat tarafından tecziye edilmit sının önünü almııtır. Fethi Sqaran'm da ittiraki ile 
olduklarm~.1.n, hfidisenin uyan · Onun için ecnebi temaslan me· mutat içtimo.ını yapmıftır. 
dırdığı, aksülamel·de, seyirciler a netmek doğru bir it olmıyacaktı. Gece geç vakte kadar süren bu 
rasma her nasılsa kanımıt bir kaç Bu iddiamızın ne kadar doğru içtimadan ıonra, Futbol Heyeti 
kendini bilmez için mükemmel bir olduğunu da, Olimpiyakos maç Reisi matbuata bir ıey söylemek 
ibret derai olmuıtur. Artık böyle larınm büyük bir sportmenlik ve ıali.hiyeti olmadıimı söylemit ve 
kötü hadiselerin çılanuı ihtimali centilmenlik havası içinde oynan- yalnız, verilen bir çok kararlann, 
kalmad1ğnu m~~• io:r;t"'t edecektir. merkez heyetine bildirilinit oldu • 

Bize çatan ·gazeteye cevab 

Ka hada yı ık tema yülünii: 
teşv'ik etmek Türk 

matbuatına yakışmaz! 

iunu anlatmakla iktifa etmittir. 
Vaziyetten anladığımıza göre, 

dün evveli Fenerbahçe - Liber· 
tas maçı hadisesi görütülmü! 
vak'a müsebbipleri futbol heyeti 
tarafından tecziye edilmitlerdir. 

Sonra, geçen Cuma günü oyna
nan ve lstanbulıpor takımın sa -
hadan çekilmesi, dıtan çıkarken 
hakemin taarnaza uğramasiyle ni
hayet bulan ıilt maçı hakkında 

Dünkü gazetelerden biri, biz · ... ye ·nazaran, İf, fundan ibaretir: tahkikat yapılmıf, hakem raporu 
alet püskürüyor: Viya.nahlardan bir oyuncu AH okunmuı ve hakemin tifahi izaha· 

1 - Stadyumda pek o kada: Rızanın göğsüne bir gazöz t iıesi tı almnııı ve hakeme kartı yakııık 
mühim hadise olmamı§. Bunları çalmıf .. : lıte o kadar! • ıız ahvalde bulunan bir lstanbul -
biz öyle göstennitiz de, Ankara Halbuki, hakıinu olan, doiru- ıporluya boykot. diler bazı spor • 
gazetelerini ve federasyonu .telaıa yu gören ve hakikati -kendi fü· 1 culara da hafif cezalar verilmittir. 
dü§ürmÜJÜZ. Bundan maksadımı7, zuli taraftarlarının aleyhine dahi -------------
sürüm temini imif... olsa- saklamamak büyüklüğünu gibi çetin maçlarda bilhassa seylrcl-

2 - Bizim neıriyatmnz, Garpta gösteren Fener bahçenin resmen terin kendisine azami derecede mfiza. 
da fena tesir edermif. lıte, böyle, yazdıklarına bakınız : heret ~tmeleri Jbım geldiğini ve u • 

C bi Anı ik d 
· muml sükQnet muhaf ar.a edildiği tak-

enu er a a bile reaimleri Fen e b ah e 1 r ç n n dirde herhangi bir sinirli oyuncunun 
alıp ba.sarlarmıı. asabiyetle yapabileceği harekett'n x... 

iki · kta · mektubundan .... ncı oo dan cevap vermeğ(> nüne geçmek çok kolay olacafl hu • 
ba!iıyalım: latanbuldaki o dayak satırlar su.sunu bir kere daha tekrar etme-
lı futbol resmi Cenubi Amerika 4 _ Hakikat şudur: AJanda her ği de bir vazife addeder. 
gazetelerinde J)eırolunmuıtur. On. iki taraf oyunculan sinirli oynamış- Futb o 1 hey eti 
lardan biz iktibas ettik. Onlar biz- ıar, ve her i~i. takım~an bazı ferdler re ( 51n1 n SÖZI e rl 
den değil... spor nezahatinı muhıl hareketlerde 

''0 b bulunmuşlardır. İdare Heyeti yuka· Bunlardan baıka, Futbol Heye 
.. ç Cf ~at_andaıımızın yaptığı rrda da söylediği gibi kendi 'oyuncu- ti Reiıinin 22 tarihli gazetelere ver-

munasebets 1 k b .. t"" 'il ' . . . ız 1 u un ~ı ete leş- larr hakkında icap eden kararlan ver- difi beyanat töyle bqlıyor: 
mıl edılıyor. Dayaklar, ıfte böylf' miş, ve ileride ayni hallerin tekerrür "C .. .. . 
tesirler yapıyor!,, diye milleti ikaz etmemesi için en sıkı tedbirlere te- I um~ gunu Vıyanalda~ kartı 
etmek, matbuatın vazifesidir. Bu vessül etmiştir. yapı an areke~ ıpo~enlik na • 
vazifeye mukabil, bir gazete an . Fakat asıl kavga oyundan sonra mma yapılmıt bır fatıadır ... ,, ilh ... 
cak 0 münaseb ~-· . 1 ' k soyunma odasına girerken olmuştur Ve nihayet, bize ,._.tan 0 ıaze-

e~ız ınsan arı ız k' . .1 d bi . . hl ,.. 1 ~ 
dırabilir. O 1 b' . . ı seyırcı er en nnın r ., ıyana ı tenin kendi muharriri tarafından 

. n ar, ızım gazeteyı el oyuncuya taarruziyle başlamı~ oyun , .. 
lerınden atsınlar vatsınlar ... Eaa · esnasında hiç bir fena hareketi görül- vak ayı m~teakıp yazdmıt yazı)'l 
ıen adetleri o kadar azdır ki, bun· memiş olan merkez muavini Ali Rıza da dercedıyonız: 
ların kabadayılık gururunu okta· müdahale ederek Vlyanalıyı kurtar· "Viyanalılann ikinci golünden 
yıp kendine kari yapmak isti yen mak istemişse de bu hareketi yanlış sonra F enerbahçe oyunculan, mi . 
refikimiz de bir ıe~ kaza a . 1 anlıyan oyuncu yu~ruğunu Ali Rıza sefirlerine kartı yakııık almryacak 
ca.kt n mıya nın başına lndlrmiştır. Bundan sonra 

ır. ortalık karışmış ve her iki taraf oyun- hareketlerde bulundular. Bilhusa 
Halk arasın.da kötü insi~aklar culan se)irciltırin tazyiki altında so· Fener sağmuavini sonradan bazı 

varsa, bunlarla mücadele etme. yunma ottasma gUçlilkle iltica edebil· hadiselere ıebep olan bu hareket
mek, bunları örtbas etmek, vazi- mişlerdir. Se)irciler içeri giremeyince leriyle oyunun ton kıammı çirkin 
fesini görenlerle mücadele ederek odanın camlarını kırmışlar ve içeriye, b' fh 

bu 
Viyanalı oyunculara oradan da taar• ır ıa aya sürükledi.,, 

insiyakları pohpohlamak hiç ruz etmek istemişlerdir. Fenerbahçe Dahuı da var: 
bir Tül'k gaztesine yakıımaz. Bun· takımı bu gu'"rültu·· esnasında onlan Ki J üp erin verdikleri cezalar da 
lardan feragat etmesini, arkada himaye etmillL hatt! orada muhafaza-

!)'7 meydandadır. 
tnnıza halisane tavsiye ederiz. lan kabil olamıyacağını anlayınca 

Bizi itham eden gazete, hiç le yandaki düş yerine geçirerek kendi 
aamimt değildir. Çünkü, Haber'i vileutları ile onlara siper olmağa ça
cinayet haberlerini titirmekle it • lışmışlardır. Bu arada kaleci Hüsa-

rnettinin ahali dai;;rılıncıya kadar eene· 
ham ettiği nüshasinda iki cinayet bi arkadaşlarının muhafazası husu· 
vak'ası vardı. Hele bugünkü sayı.- sunda gösterdiği itina bilhassa kayda 
ıını açınız: Birinci sayfasında, cı· şayandır. Bu gürültü esnasında atılan 
nayete dair üç bet fotoğraf bir gazoz şişesiyle Ali Rıza hançeresin
den ... Bunların ortasında, bir istıf den ağır surette yaralanmış ,.e kanlar 
ham, bir kafatası, bir hançer, bi,· içinde eczaneye naklolunmuştur. Vi-

yanahların karakola götürlilmesi ken· 
uydurma cürmü meıhut sahnesi... di müracaattan üzerine değildir. Bi-

Bu ne pehriz, bu ne lahna tur lakis bu cerh filinden dolayı maznun 
ıusu 7.. sıfatıyle ifadeleri alınmı~, fakat Ali 

• • • • • • • • • • • 
Muhterem refikimiz, efkan u -

mumiyeye ni.hak yere: "Hiç bir 
mesele çıkmamııtır ! Bunu Haber 

tiıirmiıtir !,, diye telkin etmek iı -
ti yor. 

Maalesef bir facia olmuıtur. Ha. 
ber, neıriyatiyle, bu gizli ve çirkin 
yaranın meydana çıkmasına, te • 
davi edilmesine yardım etmiıtir. 

Şimdi artık ne bir ecnebi klüb" 

Jandarma Ahmet Bulgarlstana kaçtı 
sanılmıştı, bugün bir kuyunun dlbt11de 

cesedi bulundu 
1926 senesi Haziranırun 17 ve 

18 inci ıeceainin sabahı Lulebur • 
iazm Karaç köyündeki jandarma 
karakolu kupıandan vekili Lutfü 
oğlu Ahmed, devriyeden gelen bir 
arka.dqma karakolu teslim ettik • 
tensonra hem jandarmalarm maıl! 
bordrolarını hazırlamak ve hem 
de sevgilisine ait nikah itlerini 
öğrenmek üzere ıehre inmek için 
yola çılanıtta. 

Ahmed 317 doğumlularla bera -
her Jandarma olmut ve askerli· 
ğinin ıonwıda jandarmalığa ram• 
dığı için jandarma olarak kalmıı 
biridir. Karaç köyünün genç kız -
lanndan birisiyle de aevişmit ve 
evlen.'"lteyi tasarlamı§tır. işte şe~ 
re nikah işlerini öğrenmek için İn· 
mesinin aebebplerinden biriıi de 
budur. 

Ahmedin karakoldan bu ay • 
rılıtı ıon ayrılııı olmuş ve bir 
daha kendisinden bir ha • 
ber almamat111Jtır. O zaman 
jandarma kumandanı bulunan yüz 
bqı Mustafa yaptığı tahkikattan 
hiç bir neticeye varamamıı ve 
Ahmedin Bulgaristan& kaçması 
ihtimali dütünülerek bu neticede 
karar kılınmıştır. Bu yüzden üze· 
rinde götürdüğü askeri eıyasmı 
ailesinden olanlara ödeterek Ah
med hakkında açılan dosyayı ka • 
patmııtır. 

Aradan tam dokuz yıl geçmiı -
tir. Günlerden 'btr .gij.n TQredi • 

oğlu lımailin bir yerde yaphğı 

botboğazlık hadiaenin Y~ 
tetkiki cihetine gidilmesine ve!! 
mede aid dosyanın yeniden o~ı
çrlanaama ıeb~biyet verttıiıtir• 

Jandarma kumandanı yüSJıl/I 
Şükrü Aykut bir taraftan niü~ 
umumiliğe haber vererek if İ _,., 

tmnaya baılamıttrr. 
Neticede Ahmed in feci bir'~ 

yete kurban gittiği anlaıılınıttd' 
·11• Ve bu cinayeti Türedi oğhı ı 

köydenEyübün yapttklan ıneY* 
na çrkarılmııtır. 

Tijredi oğlu ile jandamıa ~ 
medin evvelce niıanlısı yüziiıtO"' 
bir ağız kavgası ya~tıklanna .~ 
kılına itte bir kıskançlık oldW 
muhakkak görülmektedir. _i 

Mehmedve Eyüb Ahme'diıı I"" 
re ineceği gün yolun sa.Tp bir~ 
tasında beklemiılerdir. ~ 
· Ahme<I köyden beıyüz it'. 

kadar açıldıktan sonra P~ 
dii§müt ve silahını kullannıı,
kit bulamadan bu iki kitinin ~ 
nızuna uğram11 ve bıçakları '1' 

da can vermittir. J 
Ahmed öldükten ıonra ciol1'r 

işleyenler Ahmedin cesedi~' 0 

vardaki kör bir kuyuya a 
ve ıil.ahlariyle cephanesini ~~~ 
yübün evindeki metr\ık h~ 
mecrasına gömmüşlerdir. 

Alımedin iskeleti kuyuda 
hmduğu gibi, silahlan da 
mamı bir Lalde mecradan Ç 

mqtır. 

' Süvarilerimiz Nisde 2 et 
ve 4 cülüğü kazandılat 
Türk ekibi 11 ulus arasında 

iyi dereceler aldı 
Nis: 29 (A.A.) - Anadolu a· l muhtelif mükafatlar aldılar· ..J 

jansırun hususi muhabirinden bu· Ekiplerin umumi taınif ,ırr 
gün Niste muhtelif ulusların İftira· fÖyledir: 
kiyle yapılan iki müsabakadan bi· • Birinci - Almanlar, 
rincisinde Türk ekibi umum arasın ikinci - lrlandahlar 
da ikinciliği ve ikinci müsabakada Üçüncii - Portekizliler, 

d.. d"" ··1·· .. ·· k t Dördüncü Türkler or uncu ugu azanRııf ır. 
Beıinci - Belçikalılar 

Çetin ıartları havi bu müıaba- Altıncı - ltalyanlar 
kaların neticesini gösteren umumi Yedinci - Fransızlar 

taınifte Türk ekibini te~kil eden Sekizinci - lspanyollar ı,r 
süvari ıübaylarımtz (zabitleri· Dokuzuncu - Romanyalı 
miz) 11 ulus arasında dördüncü Onuncu - Hollindalıl•r 
dereceyi kazandılar ve aynca On birinci - laviçrel;~ j 

--~~-----~ 
Balkan Olimpiyadı 

hazırlıkları 
Ankara, 29 (HABER) -Güm

tjikler Bakanı Rana Balkan 

Olimpiyadı batkanlığını kabul et
miıtir. Atletizm antrenörü ile 
Ahınet F etkeri, Burhaneddin 

olimpiyat programları hakkında 

görütülmek üzere Ankaraya da· 
vet edilmiılerdir. 

HABER~, 
Akşam postı!J 

iDARE EVl otJl 
ISTANB~L A~KA~~~ 
TelgTILI Adre.I: tSTANBVJ. , ~ 
Telefon Yu.ı: 2S87Z tcısıe_/ 

•••• 1 ........ _......................... il 

Kimin ıürüm gayretinde oldu- Rıza onların aleyhinde hiçbir davası ne bir hakeme kimse kötü bir mua
lu meydandadır. Esasen bizim El- olmadığını söylediği için serbest bıra- melede bulunamıyacakbr. Çünkii --------------
hamdülilllb kendimize bol bol ka- kılmışlardır. efkarı umumiyemiz, bu gibi çirkin .-------------• 

ABOnE ŞARTI--' ~ 
ı a e ~-" 

Ttlrldye: 1%0 l50 eeD 11ıt 
Ecnebi ı IGO "6 8"° 

Bundan da anlaşılır ki bu ikinci kı-
fi gelecek kariimiz vardır. Telita sımdan dolayı Fenerbah~eli oyuncula- hareketlere büyük bir titizlikle 
dütüP falsolu çırpınmalar yapacak rın spor nezahetine muhalif bir hare- kartı koymak için hazırlanmııbr. 
w.ziyetten uzağız! ketleri yoktur. Bilakis insaniyet nzi- Bu iıte, Haber, memleketini ae 

• • • feterini ellerinden geldiği derecede 
YUkanki maddelerin birincisi . yapmaktan hiç bir suretle geri katma· 
b mışlardır • 

ne izzat Fenerbahçenin mektu · Fenerbah e kulUbU yukarıdaki fza-

ven, ıerefini korumak iıtiyen bir 
ıazetenin tenvir hususundaki va • 
aifesini yapmq~; halkımızı ikaz 

KUPON 

112 

ıLAn TARiFESi ~ 
Ticaret lllnlannın ~~rot~ 

.Rea:nl tJAnJar ıo A-tils 
__ ....................... ·~uclii 

Sahibi ve Neşrivat t]S ~ 
HASAN RASiM ~'~ 

Bımldığı 3•er: (\'A.1(J1) 

• 
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Müsta1uaralı 

HUBUBATU!flARI 

StHHAT 
vı: 

KUVVET 

lıtanbal 1 nci icra Memurluiun· 
d011: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

ıatılmaıma karar verilen Karyola

lar masa aynalar vesaire 2 - 5 -
' 935 gününe ıelen Pertembe saat 

12 den 13 e kadar Galatada Top· 

luuıe caddesinde Bükret otelinin 
C5nünde hazır bulunacak memuru ı 
tarafından ublacağı ilin olu. 

:nur. (207) 

Yeni n99rlyat 

VARLIK 

)J J ı 

KALMiTiN 
lSMINE DIKKA T EDiNiZ 

Her türlü ağrıları keıer P oma 
ma BAŞ, DIŞ ve SiNiR ağrılar 
dan Nezle ve kırıklıkla emsal 

bir devadl1' kutusu 7,5 kuruı 

lımine dikkat ediniz 

Falllı lcr,.ından: 

Alacaklı Abdülkadir 

Ankarada çıkan bu ıan'at ve 
ifikir mecmuasmm 1 Mayıs tarihli 
44 üncü sayısı da çdmıqtır. Bu sa· 
yıda Yapr Nabi, Abdülhak Şina· 
ai, Ahmet Kutsi, Cemil Sena, 
Mahmut Rapp, Ihsan Ay,mı, Zi· 
ya Oaman, Enver Behnan, Gaffar, 
Sabahattin Alinin makale, hikiF 
ve tiirleriyle vardır. Tavaiye e· 
deriz. 

Si% de yavrunuza iş Bankasından bir kumbara alını:. Gelecek sene bu 
nafta çocıılıınııziin da 'birikmiş bircok para•ı olacaktır. 

verecekli Keçecilerde Hurrem ça 
mahallesinde ve caddesinde evkaf 
kaUtlerlnden Şükrilden 48 lira 35 
ru~ talep eylemiş ve borçluya öde 
emri göndermiş ise de borçlunun 1 

metgihnun meçhuliyetfne binaen 
nen tebligat icrasına karar veril 

tir. lşbu ilAn tarihinden 15 gün 
fında borç ve borcun tamammm 
yahut bir kısmının veya alacakl 
takibat icrası hakkında bir itirazı 
a gene ha mUddet içinde ba istida 
yqifahen icra dairesine bildirm 
bildlrmedlfi takdirde ha müddet i 
de '14 UncU madde madblnce mal 
yanında bulanması llznndır. H 
kata muhalif beyanda baland 
takdirde hapis ile cezalandınla 

tır. Borcu ödemez ve ahut ilJm 
medfif takdirde cebri icraya de 
olanacağı flAn olunur. 

,. RAGAST ANIN OGLU .. 

l ç arkadaşın korkusu hayrete 
ıiönclii. 

Drmck ki yeni Düşes Kralm met
resi değilmiş! 

\ oksa artık hevesini almıt mıydı? 
_ Acaba ne olmuştu? 
Birinci Fransuva ayağa kalkarak: 

- Ona bir koca aradım.. Oçtinilz· 
den başka kimseyi bulamadım, decU. 

Son derece sevinen nedimler: 
_ Şevketmaap? Diye bafn'dılar .. 
_Evet.. Evet!. üçünüzden biri ola· 

cak. Acaba hanginiz Bunu henüz 
bilmiyorum. Onan için ona koca ola· 
"3k kimse kendini .göstermelidir. 
·- Şevketmaap, böyle bir teveccilhe 

JA.yık olduğumuzu ispat etmek için 
her teşebbüse hazırız.. 

Kral bir saniye kadar ,,ustu .. Son· 
ra kayıtsız bir sesle: 

_ Mantred denilen eeneriJi kim 
llü veya diri olarak bana pUrlne 
ıenç DUps onan olacaktır. 

lşte Bfrlnd F.ransuftlllll baldufu 
teY buydu. 

Ji} eti, sevclifi adamı teslim edene 
~ermek! 

Üç sadık bende derin bir hürmetle 

lif idiler. 
_ M°ôeyöler .. Bir kere söz verdim. 

~t'iyen dönmiyeceffm. Oçtinüzd~n 
jha serseriyi bana getirecek olan "Dil· 
tesln kocası olacaktır. 

- Sedetmaap! Ne vakit işe başlr
"1nnT 

- Dtırlaal! 
• * • 1 

A7nf dnfln akşamı üç arkadaş el"· 
ftlce Kirpi lokantası iken sonradan 
•B,terflerden olan mualllm Raböle
aln Dnfnler ismini taktığı lokantada 
bir mua başına oturmuşlardı. 

Parfs sefahat ha,atmm merkezin. 
.. 7IUll Sen Dent. llObimm aPıncla 

bulunan bu lokanta Greguar afleel 
tarafından idare olunuyordu. . 

Mösyö Greguar, tllrlU türlU av et· 
lerinin kızardığı geniş ocağın ateşi 
karşısında oturan daima şen, şişko, 
titiz, biraz asabi, şarabınr pahalı sat· 
mata çalışan dünyada yükünü tut
maktan bqka bir şey düşünmiyen bir 
babacandı. 

Kansı Madam Greguar, Rabilenin 
"yağlı ve aiızda eriyen bir bıldırcın,, 
dediği parlak gözJO, kibar, tombul, 
taşkın göğüslü, yanaklan çenesi, her 
zaman çıplak ve beyaz dirsekleri çu
kur güzel bir kadındı. Lokantaamm 
ismini değiştirmesini Madam Gregu
ara söyJiyen Raböle idi. lhümalki 
Madam Greguar bir gUn kendisiyle 
şakalaşırken: 

_ Siz cidden insanı baştan çıkarır 
bir perisiniz diyen Metr Raböleden 
hiç bir şeyi esirgemezdi. 

Bu kan kocanm taparcasına sev 
dikleri bir çocuklan vardı. 

Bu çocuk on beş )aşında oldugu 
halde, kuru, cılız zayıf, ma)ntu i ı 

çirkin olduğu için on ıki 'a md gö"' 
terirdı. ! mi l .. -ındri oldu u h lde 1 o· 
yunun kısalığından dolaJ ı mu teı ilC'r 
ke.ndi ine • 'amdan J minı taknn Jardı. 

O akşam De'\'inier Jokanta nd.t 
Esse, Sansak, Laşatcn.) en biı i c 
Anju şarabının başına geçmislerdi. 

Lokantada herkese mahsus büyük. 
güzel, silslU, parlak masalar, oymalı 
iskemlelerle dolu bir salondan başka 
tekbaşına sarhoş olmak isteyenfor j. 

çin hususi odalar \'ardı. lşte bizin1 üç 
kafadar Lun'daki işlerini bitirdik 
ten sonra bu hususi odaların birinde 
gelip oturmuşlardı. 

Sansak yolda başhJan bir HÖ7.e de
\am ederek: 
• - Bütün mesele, eger ... 

Dedi. Ye lakırdının gerisinı arnJ a· 
rak sustu-

dam ftl', bir polis heyetim var, alay
Janm varı Hiç biri de sarayın ~pte· 
dileceğini haber alamıyor. Bana kim
se mani olamıyor! Söyleyiniz, Parisl 
terkederek amcazadem Şarlln sarayı
na mı sıflllayım? Söyleyiniz, Fransa 
kralı kulübesinde oturan bir köylO ka- \ 
dar emniyet içinde bulunamıyacak 

mı?. Söylesenize m&ıyil 1 
Son derece moraran, meşam bir hal 

alan Monklar, başını eğmeden dalgın 
ve donuk gözleriyle krala IJakıyordu. 

Sofak bir tavarla: 

- Şevketmaap I Haşarat Yatağmı 
temelinden yıkmak için sizden mtl.aa· 
de istedim. Ba senıerlleri kılıçtan ge
çirmeği, banndıklan yeri yakıp yık. 
mayı yalvardım. GUIOmsemelerle kar· 
şıbk gördfim. Belki kral artık bu is· 
teğfml yerine getirmek ltttfunda bu
lunacak.. Fakat ne ~re. bu fbret dem 
1!zrmdı .. 

-M~ö 
- Şevketmaap! HAlA sizin polis mU 

dUrlinilz bulunuyor muyum? Eğer de
giJS<'m beni te\kif ettiriniz! Ben fena 
bir bendenizim. Eğer polis mUdilrU f. 
. em lütfen beni sUkOnetle dinleyiniz! 

Kral, gittikçe artan bir hiddetle ba· 
gırdı: 

- SUkt1net1e öyle mi?.. :Alay mı 
ediyorsunuz Monldar ! Ah papasın 
hakkı varmı§.. Mösyö dCi Loyola, fah .. 
tımı oyan köstebeklerden bahsettlfl 
zaman çok doğru söylOyormq ! Kra
lın kuvveti sarsılıyor, haımetl tahkir 
olunuyor, sarayı zaptediliyor da sen 
hali silkOnet ta\'Biye ediyorsan.. Ah 
mösyö, galiba 8lz çok sakinsiniz, fa· 
ka.t Meryem hakkı için bunu defiş. 
tirmek lazımdır. Yeniden başlaJQu 
içfn-

Kral masaya bir yumruk Turarak 
paramparça etti. BltUn merytmt a
naıank: 

- Basinyak 1 diye haykırdı. 
Oda hizmetçisi titrlyerek. .i~ 

girdi. 
- M!Jhafız askeri kumanduuıu ın.. 

raya getirilsin 1 

Berviyö derhal huzura ıfrdL 
- Bervlyö, büyük kapıda nöbetçi 

zabiti kimdi? 
- Mösyö dl Beniyi eŞvketmaapt 
- Yani oğlunuz.. 
-Evet Şevketmaapl ' 
- Kılıcını aldınrual Yarından f&. 

haren hakkmcla tahkikat yapılsın ı 
- Şevketrıaap, asıl .kabahatli bea 

nim, merhamet ediniz!. 
- Gidiniz mCSey8 !. 
Berviyö sendellyerek chfarıya ~ ... 

tr. Biraz 8Ukt1net bulan kral: 
- Ne diyordunu, Mösyö dö Monk~ 

lar?. 

Polis mUdOrtl ayni aofak ta'Vll'la f 
- Şevketmaap, Parfsl Ha::ırat YıM 

tağı denilen çıbandan kurtarmalı. Bu 
serseri ininin bUtUn vlranelerlnl mah
vetmeli, yakııt yıkmalı, kadınlarını, 
erkeklerini, çocuklanm tamamen tev .. 
kit etmeli, dünyayı titreten mllthfş bir 
muhakeme kurulmalı, bu akşamki ha"' 
karet ve rezalete cesaret eden alçak• 
lardan kimsenin sağ kalmaması için 
on bin tane darağacı kurulmalı.. 

Birinci Fransa .... Monklara hayret 
ve dehşetle baktı: 

- Demek hepsini uacabmrz, ly. 
le mi? .. HattA ~ocaklanm bile.. 

- Damarlarında zehlrıt ve mel'un 
bir kan ta§lyan çocuklar saf bırakı· 
lı~ babalariyle analannm uıım .. 
neye yarar .. 

Biraz enel hiddetinden lnıdunna• 
derecelerine gelen kral, Atlet! olan bir 
tarzda defl,enık Mrdenblre nqell bir 
ıurette alay etmefe bqladı: 

F.orma ı 9 
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Liman han, Telefons 

Trabzon vo 
AKSU vapuru 30 1 

SALI saat 20 de Rise19 
dar. 

lzmlr sarat v 
SAKARYA vapura 

Şirketi Hayriyeden lstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

hafta PERŞEMBE 
saat 18 da latanıbaldan 
ve PAZAR pnleri de 
DEN lıtanbala ka .. r. 

Mersin VollJ 
GERZE vapuru 3 

CUMA saat l l de Menine 

Boiaziçi vapurlarma mahaaa ilkbahar tarifesi Mayıaın birinci çar
f&IDha sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. 2 Mayu 935 aJrtemma kadar Alman menteli beyannamesi 

olan tüccar komiayoncularm beyannamelerini ait olduiu ıüm · 
riiklere ibraz etmeleri akai takdirde kontenjan haklannm zayi o

lacağı illn olunur. "2260,, 

dar. 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası j 1 latanbul Beledly-1 ll6nları 

1 
latanbul Belediyesinden: Takma motörlü sandallarla 

motönüz kotralann No. reaminin bir lira olmaama umumi 
13 4 935 sünü toplanmmda karar Yerilmittir. (2266) 

1 
motörlü, 
meclisin 

Tenzilatlı Hal 
Biletleri 

Memleket dahilinde IO 

kolayllLfbrmak makMdiJI• 
ve iki aylık tenzilitlı ha• 
leri ihdaa olunmuftur. s· 
Mayn 935 tarihinden iti 
biltün iskele acentalannd• 
lacaktır. Tafaillt almak l 
lerin acentalermma m 
etmeleri ilin olunur. 

Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiş sermayes 

Y edikule dibinde Çarıamba pnleri pazar kurulacaiı ilin 2,100,000 lür~ lirB8i olunur. (2265) 

TUrkıyenln her yerinde 9ube ve muhabirleri vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. inhisarlar U. MüdürlüOünden~ 
Klrahk KahV 

Ocakları latan bul Şubesi: Telefon: 22042 
3050 paket muhtelif cim Ye eb'atta ay kOftDI 

317SOO katu muhtelif cim Ye eb'atta &Y kapsülü 
39500 paket muhtelif cim Ye eb'atta &Y tapuı 

11/5/935 
Cumartesi 
saat (14) de 

Galata Şuheai: Telefon 43201 •••••• 

·~' l ... !:.:.~·~12..z. 
1000 paket muhtelif cim Ye eb'atta katranlı karton 

7&000 adet 38 Saadveuon kasa 

Şirket vapurlarmm 
Trabzon, Menin, Bartın, 
bk, Karabila, Bandırma, 
daıap, lmrm, lzmir 
pbp.n yapurlarm kahft 
lan 8Ç1k arlbrma ile 8 
935 çutamba sünii •• ~ 
verilecektir. latelclilerbı 
ut paralariyle o sün ...t 
prtnameJİ ,armek ... ..... 

500000 adet elektrik kapeiilii No. 8 

1 
13/5/935 
Pazartesi 

saat (14) de 

Alıfran'ta ve alaturk.ı. 1000000 adet dinamit kapaiilG No. 8 

YEMEK ve TATLI KiTABI 750000 metre katranlı ve kordelllı fitil 
75000 Emniyetli tututtaruca 

idaremiz ihtiyacı için f&rtDalne ve ntimuneai veçbile yukarı. 
da yazıb dokuz kalem Av malaemeaile fitiller pazarldda aatm a· 
J,,..imda• ...-mık iltbrml ............ ,..... • ft ..-. 

lerde % 7,5 aüvenmelerile Cibalide Levazım ve Mübayaat Şube-
Mr ıenKaanaa ft tı 
ne müracaat etmeleri. 

sinde Mübayaat komiayonuna müracaatlan. (2096) 

- RAGASTANIN OGLU -

- On bin daraiacı? .. Bunları nere-ı - Ey ne olmaı7-
ye kuraCaksıruz.. Biliyor musunuz, - Kendfslni öldUrdll .. 
bu ne glizel bir manzara tepil ecleeek· Kral kqlanm çattı. Biran kadın 
tir? Ah Mösyö dö Monklar .. Bazı za. 6ylece durdu. Sonra soluk bir tavır

man1ar bir pir, mtlthlf bir pir kesi· la: 
lfyorsunuz ! - Peki! Mongomerl'ye alyleylniz 

- Sevketmaap, bana tam bir mu- milntehlrln otlu BerlviSytl te't'ldf et-
aade veriyor musunuz.. tikten sonra reUp beni g8rsiln.. dedi 

- Gidiniz Mollklar. Parili ellDlze 
&es1im edl70rum. Merhametaiz ola· 
nuz? 

Monklar eitldt. Uruk dadaklarma 
hafif bir pembelik geldi. Canan.re& 
bir cezalanclmpn mtltldt bir tahribin 
biitiln baya11 gözUnfln ininden geçti. 

Çekilmek üzereyken, ... deledl, u 
kalsın olduia yere çikecekU. 

Bir koltufa tutunda. 
Kral: 
- Ne oldunuz, Monklar? 
Diye batırdı. 
- Ehemmiyetsiz bir te1 Şe't'ketma

ap ! Affediniz.. Bu zaaf bana ,.aıo,. 
•az! 

Gayret ederek dotrulda. 
o nklt Kral polla mldtlrlinb ee-

ketlnfn kanb old11fu11 tirdi. 
- Fm.t, .a yuaı.nmr 
- Em &eQetıuapl 
- Ve bana da elylemedlnlL. 
- Kon11f'llaeak daha mWm f871• 

ftl'dıt 

- Bu lla74atlardan biri illi .. ,.. 
raladı? 

- Evet Şevketmaap, en tehlikelisi 
olan I.utene.. SIR ondu ı.111etm1t
tlm. 

Knldl....-ı 
- ..... ...,. aeı)-Vl-:wm,- dedi. 

Bu anda Bulnyak blrdealüe t~ 
rfye ılrdL 

rn••ta•r••ı 
- Geu De ftl'1. 
- Şe't'ketmaap! 111971 dl BenlJI, 

dzln mahallz ubrl kumandaPlllnr.. 

-ıs-

llYETIN NIŞANLANJIABI 

Parl8ba içinde l&baha kadar SUVa• 

ri devriye kollan gezdlrllclL Son de
rece korkan halk gözlerini bile kırp-
madılar. Ertesi sabab bllJilk bir kav
nıt Lavr Al'&J'IDlll etrafım sardı. İ• 
't'içrell emektar askerler nlbet bekle-
diler. Her kapıma latine tlfeklerl do
lu bölükler konda. 

Kral da sabaha kadar 11111JDUU1-
tı. Geeeyf, yatağında aaiım aolana 
döneerk geçlrdL 

Manfred - Tribale l 
Diitfincesl ha ild nokta aruında 

buca]J7or, nihayet Jlyete saplanıyor· 
da. 

Trlbule I~ it pek kola7dr. Onu 
, Bastillerda birine attıracaktı. Çok 

fildir, bir kaç Baatll vardı.. Sen AD· 
taan Bastill batta olmak here iyi bir 
sindan kolleblyona vardı. 

Maafrede gelince, ba sırf pollae 
alt bir meaele7dL Senerlyl yakalaya
rak c1lrl diri lpenc:e ~ bağla
mak, ahalinin ininde vtteudana par· 
~ak, bu suretle bir ibret deni 
'f'el'lllek IAmndı. 

itte 1l'ramnıva blyle dtlfbtl7or .,. 
ll7lenf7orda. 

Fakat meaelenln 'bununla hallolu
namıraeafnu da hlllsecllyorda. 

RaJD', Trlbalenln bir zindanda 
çirii:f11p mahwlmur, Maafredin Gre• 
m97damnclül bl,;lk danlacma uıJ. 
lllUIJ'le her eeTo1ap Mtm1JM*t11 

- RAGAS'l'ANlN UGLU -

<. \ ilm, blblllde açılan Ud yara71 SabalıleJla iç •clık JanU,.Omana 
lyilcştiremlfKektL çaiırUI. 

Jqet Trlbaleyi aeviJorda. ESM, Sansak ve l.epta1eri·yar&-
Jlyet Manfredl aeviyorda. lan epeyce lyllettltf için aenerllerla 
B1I iki 8CI hakikat, Krala blytlk yeni bir taarruzu ruab1llana Kralı 

bir acı ftriJorda. mUclafaa etmek mabacUJle bir çok 
FlirlJal'm ur&7' IO)'iarm, met- Jantiyomlar gibi geceyi araycla p 

hv Trlbale, aeı llklerlnda dolayı ~er!.m klfealndtld MIJft kol
herkes taratmdan nefret edllmft. kin tala otanp ... .._e819 d&Jq lf1ıl 
.,. dlpa&nbk be91enmif, hakaret olan.. .. ..,.... 
m111 bir adam oldaiana JIJete ile- ılrtlııenk 1nmJarm llatlnmlamu D 

bal eıtl. 
termek de fa7dulz olmqta. Soma blrcl•bire IOrdaı 

Kıs ona rene babam •)'llUftı. _ Lqatenyerl, Dtl"8 dl ll'oateJtt 
Manfredfn, MIJ'flk bir kalabahk 1- bllJ'll ....ı bal07onmamT. 

nbde JIJetl tahkir etmesi de be71a• 'Cç aıbdq taf1ma pfkm hülfD 
deydL lar. 

Kral paç lmm sizlerinde reae Lqatenyerl 
qılaa kmlcrmlannı girmlftl. - Şe't'ketmaap 1 Matm•ul la Dtlfll 

Kendisi Kral oldaia halele qlmaa dö Fontenblöyfl p dul bal1t70nl9-
teneatll edllmemlftl. Kral bquu salladı: 

Hakiki ı.ba kendlllyken bana al· - Çok güzel! sizin dofra. Ya -
dını edilmemffil. Sa-k? 

B1I Od MMI; qb ve babalık tef· - Şedetmaap, kencUalnl ~ 
kati kalbinde mleadele ediyordu. ten 1&ram takdir buluyorum. 

Dolrunaa lllylemek lbım pline - Şa,.am takdir .. B11 da klfi 
Birlnd Jl'ranaan. q1mma Jerlnl baba- llll Sen Emet 
hk ~ alclıima laamJOrda. - Şetbtmaap, shlerlm Wl 

O bana hwuyorda. fakat lfaafre- 1elU111le k•••pk ! 
de brp bellledtll, her aa utan kin - Ptkllll Hepiniz de Datell• .. 
baau tamama abinl ıhterl10rda. ze1 nı ....Umefe llJ* oldalma11 .... 

.Maafrecle bir eenerl, bir ha74at ecHJemmm l:vle mit .. 
mfa-le tpeaee etmete yemin eder- JaaU,.Omlar ha 1111• _...,.. 
ka iM dellbnlıJa bir lfık, bir .....O· bakıftılar. 
mit adam olmak nçayle de l&net edf. Acaba ölmekte aeele mi e~ 
10rda. cllT Jlyetln o kadar dul olma ..... 

B11 JlarlDJU blaramam ı~ Jlyet mı elylemek lbmadı. Bepml ~...! 
DeJdL 811 diflncealnl llrenmek ....,.,..,.. 

Bir ldl~etlk im- Bir OJ1Dleak ı Nihayet 1l'ıauava onJan .... 
Ona brp, mabvemet girdikçe den lm1ardı: 

artan bir iptilası 1'l.nlı. - Södlerlall, dlllrilll* .,. ... 
o bu lpUJlnm babalık lalıtleriaclea dtllbl llpat edlJw. em• .... l/llY 

.. ldftiae kendlsbd huuuhrmıttı. Ve .1.,mtzt Foateahll mallkbud ı>lf"' 
~ ll1Jemek 1'- pline ba ID· • ftrml§tlm. Yümda oa• ........ 
..... •mhnlidL .......... .,.... 
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ile tahripedinii: Haşarat uyanmadan yu-F AVDA 
valarını ve tohumlarını 

Y . kunüU ıinekt ıivriıinek, s\jve ve bütün hqarat uyanmağa baıladı. Havalar ıaındıkça hqarat çoğalır. Bütün haıaratı kökünden kesmek için hataratm 
az gehyor · Tahta I ü~uine veodalann havasına ve tahtaların, duvarlann kenarlanna, arslarma bolca FAYDA ıerpiniz. Ve tahta kuru yuvalarını FAYDA ile tahrip 

yuvalarına ve qya arm L-·arattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzakınızı telvis eden hamam böcekle-
d" · B .. t.. bu muzu ~ . e. ı~ız. u un yaz d hamamlarda bulunan küçük böcekleri. brtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pıreleri, bitleri, nebatat ve ajaçlar Uzerindeki tırtılları 

rını, abdesthaneler 'le, . h ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuruıtur. Bi;:- kiloluk kutu 80 kuruıtur. Hasan depoıu: Ankara, lıtanbul, Beyojlu. 
behemehal FYDA ı e ım a · 

J S A T . E- I üsküdarda Acele satıhk 
fabrika 

Gemlikte sahilde bir zeytinyal 

fabrikaıı acele satılıktır. Fabrika 
birinci ımıf muafiyet ruhsatname~ 

. . h . Volf fabrikasının aabıt 
ıını aız 

lokomobil 18 beygir kuvvetind~ 
çok az masraflı buhar makineyı 
ve 2 peresesi ve dahili tenvirat için 
dinamo ve elektrik tertibatını havi 

faal bir halde: ve 40 bin kilo yağ 
kapları ve 60 bin kilo salamura 
zeytin kapları, tatlı memba suyu 
ve deniz ıuyu almağa mahsus ter· 
tibatı, ve ayrıca vasi sabımhane 
yapmağa elverişli salonu daha 
bir çok zeytin depoları mevcuttur, 
talip olanlar lıatnbul: 

Tütün Gümrük Buna nakliyat 

--. 

Birliğine ve Gemlikte gene Bu~· 
sa Nakliyat Birliği Genıhk 
ıubeıine müracaatları. 

Kroş Gazozu 
Sıbbi temiı .. e en iyisidir. 

Her yerde arayınız. Parmak 
kap u, Yeniyol No l l 

Telefon: 43504 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vrolog - OpıraUJr 

Bevllye MUtehaaaıaı 
Krakög - Ekaelalgor mağazası 

yanında. Her gün· öğleden sonra 
2 • den 8 • e katlar.. 'l'd: 41111 

Adalar kazası sicil memurlu -

ğundan: 
Kmalıadada Saraydar sokağın • 

1 satıhk hane 
Suyu 85 derece ısıtan 

Su Isıtıcı 
ve 

BANYO 
ISITICI 

Elektrik 
Aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz 
Hiç bir tehlikesi yoktur 

Otamatik ayarlı 

Elektrik tesisatı bedava yapılır 

Uzun Vadelerle Veresiye Salış 
Peşin 66 lira - Bir sene v~e ile veresiye 
76 lira-4 sene vade ile veresiye 82 1/2lira 

kira ayda 75 kuruş. 
SATIŞ YERLERi 

~alıpazar ma§azaaı Salıpazan, Nebti bey caddeai, No. 428-456, Tel: 4496! 
Metro H•n: Tilnel Meydam, Beyoifu, T clefoa: 44800 
Elektrik evi: Beyazıt, mürekkepçiler caddeai, Telefon: 24578 
K•dıköy: Munkkitbane caddesi, Telefon 60790 
BUyUkada: ~3 Nisan caddesi Telefon: 56,128 
UakUdar: Şirketi Hayriye iıkeleıi, Telefon 60312 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI' 

Güzel manzaralı, aayet kulla .. 
nıtlr, içi dıtı boyalı, 650 metre mü· 
r~bbaı 7 oda, ha•a gazı ve au teıi· 
aab, hamam, büyük bahçesinde 
meyva aiaçlan,çiçekler ve limon· 
luk, kuyu, &TUZiar, Ye Amerikan 
sistemi kümesler, fıstık ağacı. 

Tramvay durağı solunda Yaz . 
macı Şerif M>kaiı No. 9·13 numa· 
ralı hanede koımtulara mliracaat . 

(4266) 

r ....... - zu:ımı...-.....ıııı-.mı Sifli Etfal hastanesinde 
GUz mUtahllSSISI doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Fırkası sıruında kız Ji. 

sesi kal'fUllI'cla 32 numarada. Mua· 
yene saatleri saat 15 ten 18 e kndar 

Usküdar 1 inci Sulh Hulruk mah
kemesinden: 

Mehmedin Müeddep ve Hafize 
Servet ve Şerife Saliha ve müte • 
veffa M~hmed Galipten müntakil 
kızı Haına ile pyian ve müıtere • 
ken mutuamf oldukları Üsküdar 
da Kara Davutpap mahallesinde 
Karacaahmed (Halen Hakimiyeti 
Milliye) caddeıindc e.ki 155 mü· 
karTer yeni 147, 149, 141 ve 145 
numaralı Çiftehamam denmekle 
maruf halen ana ve üç dükkinm 
iuJei f(lyuu IUl'tltiyle açık arttır· 

ma ile ablmuına karar verilmit • 
til'. 

ı ...:.. Umum ana ye cıdMarntina 
k1)'111.ei 5797,5 liradır. (Ananın 
üzerindeki enku da dahildir. ) 

2 - Tapuca mibeccel Te pyri 
müseccel bak aahiplerinin tarihi 
ilandan itibaren 20 rGn zarhnda
evrakı müçiteleriyle müracaatla· 
n lizandır. Akıi takdirde gayri 
mÜleccel hak sahipleri aatq bede· 
linin payla.tmaımdan hariç tutu • 
lacaklardır. 

3 - Müzayedeye qtİTa~ etmeli 
için y(lzde 7,5 kurut pey akçası 
verilmeai lizmıdJ1" •• 

4 - Müzayede 1/6/935 tarihi • 
ne müaadif cumartesi ıUnli eaat 

da !cain.9 No. ahıap ev ile altıncı 
ıokağında 34 ıayılı yıkılmıt ev ar· 
aasının 40 ıene evvel Madam Ra • 
liıteden gayri resmi surette aatm 
almak suretiyle Yunan tebaaım • 
dan Dimitri kızı Mariyanın bila 
senet nizasız ve f asıla11z olarak 
mülkiyetinde bulunduğu ve temel· 
lükü müddeti munıru zaman çağı· 
nı ge!fmİf olduğu cihetle bu yerle • 
rin üstüne tapuda tescil muamele • 
•İnin yapılması için Adalar tapu 
komisyonundan karar çıkm•t ol • 
duğundan bu ilin tarihinden iti • 
haren bir ay sonra tescil iti yapı • 
lacağından karar aleyhine itiraz 
edecekler vana bu müddet içinde 
Adalar tapu sicil muhafızlığına 
~ vunnala:n alakadarlara teb • 
litat makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilanen bildirilir. 

261411936 vaziyeti 
PASiF ı====l 14ten16 ya kadar devam edecelC 

Ka .. ı 
1 fi kiloırr:ım ı 5.852 (il O [ ... 22.298 011 60 

A tın. ~• eı·- 9 532 665 -
·-··--·- "' • 4 

Banknot ... -·-···-···-·-· -· .. 791.922. 50 
Ufaklık-·-·-----

32 62259910 

Sermaye ~~
lhd vat akçesi·-·-----·-------

T edavUldekl B•nknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdye L. 158 748.563-

Ura 
ı s.000.000. -

663.914.30 

ve kıymeti mUhamminenıin yüzde 
75 ini bulmadığı takdirde en 901' 
arttrranm taahhüdü ~lri kahnlll.: 
f&l'liy)e mUzayede on bet gün da· 

Dahlldekl Muhabirler : 

Tilrk lirası ··-----· it SS2.187.16-

H•rlçteld Muhabirler : 

332 187.16 Kanunun 6 •e 8 inci madde· 
terine tevfikan hazine ura· 
fından vaki tediyat 

ha temdit edilecek 16 • 6 - 938 
tarihine müaadif Pazar günü saat 
14 den 16 ya kadar en çok 't'erenin 
üzerine ihalesi icra kılrnacaktır. 
Bedeli müzayedenin bet gün 
içinde mahkemeye verilmesi tart • 
tır. Akai takdirde ihale bozula • 

.. :::::==z::.._m • 

Doktor 

Ali ismail 
il tryclarPtıfa hatanoi bnli~ 

mütehauuı 

Alnn· Safi kilogram S.806 986 ~ 5.854.842. IO 
~tan~ rabvlll tabii Serbest dövl:r.leı 13 862 580. 34 ı 8.717 422 44 

H•zln• T•hvlllerl ı 
Deruhte edilen evrakı na:ktfyc 
1'Ufllıgı d L.158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 fncı mı • 
delerine tevfikan Hazine tarı· ., 10230136.- 148.518427-
flOdan vaki tediyaı 
senedat CUzdanı : 

Urologae - Opnatflfl7 · Hazine bonolan ---1 L. 3.608.250 -
Babıali caddesi Meserret ote- i Ticart senetler ·- ~ .. 2.67101026 6279260.26 

1. 88 d b ..nin öjleden=! Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
ı numara a er•- ı· . · __ uze kadar. { Deruhte e<Ulen ewakı n•t· 

aonra aaat ikiden HA• A tiyenin kal'Şllı~ esham ve ., 30 394 840 43 
tıhvılAt [ itibırl klymetle 1 

Dr. Hafız Cemal B) Serbest Esham •eTahvftlt .. 4.805.179.25 ss.200.51968 

Deruhte edilu enakı naktlye 
balnyesi 
Karşılığı tamamen alan olarak 

10.230 136.-

148518.427.-

teda .. 1ilc llAvctcn nzednen r.:
1 
__ ıo._ooo_._ooo_.--ıı585J8.427.- rak bundan huri olacak zarar ve 

ziyan ve faiz ondan tazmin ettiri· 
lir. il'Urk Ltraaı Mevduatı : 

18.671 i77. Vadesiz 
Vadeli 

Döviz Mevduah : 

ıs 67!.tn.64 5 - V'.erıi ve ruıumlan ihale 
·-----~ ,ününe kadar mal sahiplerine Ye 

Vıdesiı 
Vadeli 

Muhtellt 

l ı.124.44~. rilsumu delliliye satanlara aittir. 
.816.521.72 11.940.96420 6- isteyenler, herkeae açlk 

-·-------- 5S.081.It7.13 bulundunılan 935/2 No. lu doaya• 
una müracaat edebilirler. Talip 
olanlann yeTID ve eaati mezknrda 
Oıküdarda PqakapMmda Birinci 
Sulh Hukuk mahkemeaine müra • 

Dahiliye Mütelaauuı Alan ve d~vh berine ••ans ,. 18.052.34 
Cumadan batka günlerde .U:t T ah\iltt üzerine a\'lns • 1.786.287 94 ı 754 340 28 caatları ilin ve Te keyfiyet muma• 

(2,5 dan 6) ya kadar lstanbul Dı· Hlueclarlar ···----·------ 4 500 oco- ileyhlerden Oakiidarda Çal"fı bo • 
nnyolundaki (118) numaralı hu· muhteClf 9 950 Q5.f.q5 yunda Büyük hamam namile me. • 
eaai lralMaeeillde lautalannı bbu' YekOn 257 875 71027 YekQn 57.815.710!7 ruf mahalde ealdne Şerife Saliha 
ecl-. 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: •e Hama~ da i~m~~ahlannm 

Muayenehane •• n telefoım lakonto haddi yUzde S 1·2 - Altın Uzerine avana yUzde_4_W meçhull,etı huebıyle ılanen teb • 
22388, Kqbk telefona 2UM4 • ili olunur. ( 4265) 
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Kara Maske 
Polis hafiyesi ( X : 9 ) un 

narikulade maceraları : No. " 
X:9 

Şİ/f A .. • ,: .. :-.... >'·.-.·.• 

GOOA 
l(ARA

r,-.-o·, MAsk. 
C.ETE-
~ . . 
SiNiN 
El.İN
DE •. 

Türle matbuabncla bir 
olarak sayılacak bu ..-
defa "HABER,, de çıkıyor• .. 
manı bir ıinema seyreder sal 
edecek, heyecandan heJ_.
teeekıiniz. 

Polis bafiyeai x : 9 Şikagoya giderek yeni bir ite ablıyor. Bu sefer Kara Maske adında bir haydutla çarpıtmaktadır. Haydutlar ken diıini bir tuzağa dütürüyo 
tayyare ile seyahat eden Marlo iıminde zenıin bir adamı yakalamak için puau kunıyorlar •• 

• 
rı 

• 
1 satış 

s 

Yüzlerce liralık 
eşyayı beş para 
vermeden 
alabilirsiniz 

ı Mayısı bekle11a1ı 

•• •• -- Uç Ayda Uç Fırsat 
Somer Bank Yerli Mallar Pazarlan yalnız lstanbul, Beyo(ilu ve Galata macıazaların• 
ve üç aylık bır müddete münhasır olmak üzere ikramiyeli bir satış hazırlamıştır. Bu Ov 
ay zarfında Yerli Mallar pazanndan allş veriş eden müşterilere her mubayaa ıçırı 
kupon verilecektir. Her ay sonunda o aya aid bir gün tesbit ve ilan edilecektir.Bu gorıe 
tesadüf eden satış bedelleri ibraz edilecek kupon mukabili müşteriye yüzde yüz nıs-

betinde bedava mal verilmek suretiie iade edilecektir. 

üç aylık müddet 1 Mayısta başlıyacaktır. 

Ankara 
Islan bol 
Beyotıu 

Yer 
Fırsattan istifade edi iz. 

• 
ı M LLAR Pazarları 


