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Almanya, 
şiddetli bir 
mukabeleye 
hazırlanıyor! 

ilk iş olarak Ioglltere 
ile Italyayı protesto 

etti 
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Janaı bildiriyor: in 
Alman büldbneti dün •kt•• 

·ı· f" ·ne Büyük BritaDJ&DID il ız ae ırı • batb ha· 
Stresa ve Cenevrecleki • 
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to notası vermittir· Atman il 
illeti ttalra sefirin• de miimal 
bir protettoda bu(umDUttul'· 

• • • 
Cenevredeki karar _.fmda 

Alman pzetelerinin tiddetli net· 
riJab devam etmektedir. F~~ 
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Lltll• Bekir. Efbl. 

4 
KURUŞ 

19 Nisan 1935 - CUMA Sene: 4 ·Sayı: 1176 

Verdiğimiz haber teeyyüt ediyor: 

Bulgaristanda dahili 
karışıklıklar baş gösterdi 
Eski Başvekiller sürgüne gönderildi. Zabitler, 

gizli teşkilatlarda çahşıyor 

Dün istifa eden kabinenin 
yerine bugün hala yeni 
kabine teessüs edemiyor 

Bundan bir hafta kadar evvel 
Bulgariıtanda bir dahili İ<arıtık
lık olaca.it haberini, eaki Baıve· 
kil Gorgiyefin, burünkü h ükUme
ti çekem\yen1erle elele 'Yerdiği. 
ni bütün tafailitile ilk önce ola· 
rak yazmıf, v pek yakın b;r iıtik· 
balde Bıılgar hükCimetinin dev· 
rileceğini bildirmittik. 

Dün ıelen telgraflar verdiği

miz haberin doiru oldui.ınu iı
pat etmittir. Hakikaten hem Bul· 
rar kabinesi devrilmiı, hem de 
Zlatef hükilmetinin aleyhinde ça· 
btbiını bildirdiiimiz Go1'ıiyefle 
arkadaılan, Sofyadan, Burgaz 
şehri karııımdaki bir adaya nef
.,yedilmiılerdir. 

t ..... "'9i11Jt'8\rlflce ayfmıaı.u 1-
çin bütün vabları ura Ue yazı· 
ruz.: 

Dün sabah erkenden Sof,a Po
lis Müdürü, elinde Bqvekil Zla· 
tefin İmzumı Ye kralın WVİbinİ 
tqıyan bir kiiıtla eaki bsıvekil
lerle bir çok tanınnuı adamları 
tevkif etmittir. 

<Devamı 2 incide) 
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romanımızı 
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F orma1anm ucuzca cildet· 
mek i.teyenler cuinaıte9i sü
niincMn itibaren reııkli kapak~ 1 
luiyle 'beraber .Ankara cad- f 
de.inde (V AKIT) kitapha • 1 

nesine bırakabilirler. İ 
Cilt parası olarak yalnız 

1 
(10) kunıt ödemeleri tizmı -
clır. 

·---·----------==-·-------
Dün geceki 
cerh vak'aları 

Dün :ıece aarihotluk yüzünden 
ıene iki kiti aiır surette yaralan
mıtbr: 

Fatihte Camiikebir mahalleain
de Mezarlık ıokaiında oturan 
Mustafa dün ıece Şükrü ve Pepe 
Muatafa iaminde iki arbdatmı 

evine içkiye davet etmittir Saat 
yedide içkiye bqlanılmıf, sekiz 
buçukta da keyifleri tamam ol -
muttur• Arbk daidmak icab e
derken Pepe Mustafa n eahibi 
Muetafaya l>iraz daha rakı ıetir
meaini .ı;ylemit, ev sahibi buna 

(l>eftau 2 adde) 

istila eden ZlQtel kabıne1i 

YUNANiSTAN 
Garbi Trakyadaki Türkleri 

korumak için teşkilat kuruyor 
Atina, 19-Liriaada dı diva

mbarp ba,lamııtır. AtinaJa, fır
ka reiılerinın divanı harbi ayın 
yirmi üçünde baılayacaktır. Ha. 
riciye nazır vekilinin, Trakya ve 
Selinik valilerinin ııtirak ettik
leri bir toplantıda,hariciye nezare 

tine bailı bir ekalliyetler müdüri 
yeti teaiı ~ilmeaine ve bu müdü
riyetin bilhaıaa Garbi Trakyada
ki Türk eblliyeti hakkınd~ mua· 
hedelerde 'ikredilen maddelerin 
tatbik edilip edilmediiine neza. 
reıt etmeıine karar vermıttir • 

Çocuklarını 
açlıktan öldüren 

canavar anne! 
Kafası balta ile kesilecek 

(Berlinden bildiriliyor) : 
Oç çocujunu açlıktan öldürmek 

ıuçuyla mahkemeye verilen 24 
yqında bir anne hakkında Alman 
mahkemesi kararını vermittir. 

BerJin ağır ceza ...hkemeıi Şar
lot Julneman t iıminde olan bu 
kadın.· kaf uı balta ile keıilmek 

suretiyle idam edikcektir. 

Mahkeme kadının bilerek ve i1-
tiyerek çocuklarını açlıktan öldür
müt olduğu kanaatine varmıtbr. 

Kocaıı bir timarhanede olan bu 
kadın, yardım cemiyetlerinin ken
diıine verdiği paraları barlarda 
harcamıı, çocukları için verilen 
Mit veaikumı reddetmif ve yar
dıın cemiyetlerinin gönderdiği ba
lacılan evinden kovmu9tur. Tam 
sekiz ıün çocukları evin arka ta. 
nlmc:laniki kiler oclaıma kilitliJ.e-

kapamı, ve böylece açlıktan ölme
lerine sebep olmuıtur. 

Mahkemede müddeiumumi &Ja
<Devamı 2 indde) 

Adamlann diri diri 
gUmlllmeslne sebeb 
olanlar tevkif edlldl 

Uzunça111 batında lameti,e 
caddesinde yapılacak olan apartı.. 
manın temeli kazılırken rikua ıe
len kaza tahkikatı ile müclde .. 
mumi muavinlerinden Bay Şefik 
meııul oluyordu. Tahkikat dGn 
bitmiı, dört kiti birinci auUı ceza 
mahkemeaine ıönclerilmiıtir. Ha
kim Retid, -.u neticesinde apar
tnnanm sahibi Fehmi ile mimar 
Serıiıi serbest bıralmn,, Fehmi • 
nin damadı Salih ile diplomasız 

mimar Muhidclini tevkif etmiftir. 
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Boğazlar serbesttir; fakat 
tamamile bizim askeri 

hikimiyetimizde olmalı! 
Tevfik Rüştü Aras'ın Cenevrede 

müdafaa ettiği tezin tafsilatı 
Bulgaristanla Macaristan ve A· 

vusturyayı ali.kadar eden muahe -
delerdeki askeri kayitlerin ilga.ar 
mevzuu ba'hsolması üzerine, Mil • 
!etler Cemiyeti konseyinde, mü -
rahhasımız Tevfik Rüttü Arasın 
bu vaziyette !bizim de Boğazlar 
hakkındaki askeri kayitlerin kal -
dırıJmasmı istemek vaziyetinde 
kalacağımızı bildirdiğini dün yaz· 
mıftık. Geç vakit gelen telgraf -
lar bu ihususta tafsilat vererek Dı
şarı işleri Bakanımızm Milletler 
Cemiyeti konseyindeki beyanatım 
vermektedirler. 

Tevfik Rüştü Aras töyle demiş • 
tir: 

''- Lozan muahedesi hazı u T 

• keri hükü-qıleri ihtiva etmekte \re 
bu hükümler, diğer bazı muahede
ierdeki hükümlerin tümulünü haiz 
ohnamakla b~raber ulusal topra
ğımızın bir kıamrnın müdafaa va
sıtalarındt. gene de tahdidat tef • 
kil etmektedir.,, . 

Dışi~leri Baltaruma bundan ma
ada Trakyaya aid olanların üç 
hem hudud devlet arasında halle. 
dileoel< bir mest!le olduğunu ıöy -
}edikten sonra diğer mmtaka, ya -
ni Boğazlar için vaziyetin böyle 
obnadığmı itaret etıniit ve f(>y1e 
devam etmiıtir: 
- Bu mmtakaya taalHik eden as· 

hrei hllkümler farklı bir muamele 
n nhiyeti arzetmektedir. Burada, 

gayriaskeri mıntakalardan başka, 
müdafa vasştalarının tahdidatı 

mevzuu bahistir. Bu askeri hüküm 

Jer mukabilinde bir Lokarno Mi • 
sakı yoktur. Bu hükümler, Türki· 
yenin zararına olarak gayrimüsa· 
vir bir vziyet ihdas etmektedirler. 

Bundan başka, bu müsavatsızlık, 
bu hükümlerin kabulünde amil o. 
lan ahvalde vaki d~rin tahavvülle· 

re ve ahvalin bundan böyle de ma
ruz kalabileçeği esaslı değişiklik -
lere rağmen devam etmektedir. 

Tevfik Rüştü Aras bununla be· 
raber Boğazların scrbsetisi rejimi
ni bozmak niyetinde olmadığımızı 
da işaret ederek sözlerini bitir • 
miıtir. 

Dün de yazdığımız gibi Sovyet 
mürahhası Litvinof bu beyanatı 

tamamiyle tasvib ve takviye et -
mif, ltalya, lnıgiltere ve Fransa, 
nazik bir tarzda olmakla beraber, 
ihtirazi kayıtlar ileri sürmüşlerdir. 

Diğer taraftan Pariste~ gelen 
ha.herler bu talebimizin Fransada 
müsaid kartılandığını anlatıyor •. 

Maten gazetesi bu huıuıta diyor 
ki: 

"Boğazlann tahkimini istemek
le Türkler, müdafaa müsavatı 
prensibini haklı bir 9ekilde tefsir 
etmii bulunuyorlar. Esasen Türk
ler, geçidi serbest bırakacakları· 

nı ilave etmektedirler.,, 

Zabitlerin maaş ve 
ikramiyeleri 

Kamutay bu husustaki layihaları 
dün kabul e"·ti 

Ankara, 18 (A.A.) - Zabıtanın ve A) Atışlarda Ye han bombardı· 

askeri memurların maaştan hakkın- mantarında ve hava muharebe talim· 
daki kanunun bazı maddelerinde ya. lerinde muvaffak olanlara 
pılan tadilata ait layiha Kamutayın D) Askere okuma öğretenlere, 
umumi hey'etinde konuıulmll§ ve ka- C) Hazer vaktinde ve seferde mü-
bul olunmuştur. • sademelerde fevkalfide yararlık gös-

Ilu layihaya göre zabitanın bugün terenlere 
ayrılmış bulunduktan 1' derece 13 e D) Nafi istikşaflarda bulunanlara, 
indirilmiş ve Liva kum;lndanlığı yap· me\·cudu ıslah ''e tekemmül ettirenle· 
mış olan miralaylara alt olan derece re 
de kaldınhnıştrr. L4yih'1d& zabitanın E) Binicilik ve hayvan terbiyesinde 
yeni maaş dereceleri şöyledir: · muvaffak olanlara 

Birinci derece, birinci Ferik Mli F) Ecnebi dillerin tahvilinde tc-
maaşı 150 lira, ikind derece Ferik, mayüz eyliyenlere 
asli maaşı 12S lira, üçüncü derece fır· G) Mesleğine ,it faydalı telif ve 
ka kumandanlı{:rı yapmış olan mirli ı terciimelerde bulunanlara 
valar asli maaşı 100 lira, dördüncü H) Harita \'e kroki yapmasında ve 
derece mirlivalar, dh·anı temyiz mild· hal·a fotoğrafisinde muyaffakiyct 
delumumllerl ve vekalet hukuk mü- gösterenlere 
şavJrleri asır maaş 90 lira, beşinci de- l) Talim ve terbiyede temayüz eden 
rece miralaylar, divanı temyiz azaları bölüklere ve uçuşta fcrd ve grup ha
n birinci sınıf askeri memurlar, asli linde irtifa ve mesafe ve sürat ve pa. 
maaş 80 lira, altıncı derece kayma· raşüt rekorları yapanlara. 
kamlar, ikinci sınıf askeri memurlar, 2 _Askeri fabrikalarda (Kara, 
vekalet kalemi mahsus müdürleri asli deniz, hava): 
maaş 70 lira, yedinci derece binbaşı- ı - Müteamtl usül ve imalatı ıslah 
Jar. üçüncü sınıf askeri memurlar asli ve tevsi edenlere 
maa§ 55 lira, !eklzlnci derece kıdemli 
yUzba~lar ve dördüncü 1tnıf askeri K - Tehlikeli ve müşkül imalat 
memurlar asli maaş 40 lira, onuncu ve tecrübeleri yapanlara 
derece mülazımlar asli maaş 30 lirf, L) Fabrika ve imalathanelerde i
on ikinci derece zabit ''ekllleri asıt malat ve sarf iyatta tasarruf temin e
maaş 25 lira, on ilçüncU derece askeri denlere. 
memur muavinleri asli maaş 20 Ura.. 3 - Harita Umum MüdürlUğün-

Kamutayda. bundan sonra ordu de: 
ikramiye kanununun birinci maddesi· 1\1) Harita knlıplnrmm tersim ve 
nin değiştirilmesi hakkmdaki kanun ihzarmda ve litograf ve katograf iş-
mli:rıık~re ve kabul edilmiştir. }eriyle sair haritacılık işlerinde f cv-

0 kaldde mu,·aftaki.yet gösterenlere ik-
rdu ikramiye kanunu ramiye ve kıt'a hediyesi nrilmek tı

Kadınlar Bulgaristanda dahili . 
kongresinde k ki ki b d 

. ( n.,tarafıl ncide) arışı ı ar aşgöster ı 
dız binasının hususi komisyon o -
dalarından birinde, diğeri de bü .. 
yük konferans ıalonundadır. 

Konferans salonunda ahlak ko· 
misyonu çalıtmaktadrr. Büyük 
rağbet görmüştür. Çok kalabalık
tı ve bilhassa erkeklerin faz lalı .. 
ğı göze çarpıyordu. Bu komisyon • 
da her milletin mürahhaaı mev -
cuttur, Burada evvelce hafi cel -
selerde tesbit edilmit olan karar 
suretleri okunuyor ve münakaıa 
ediliyordu • Mısır mürahhuı 
kendi memleketindeki kadın ce -
miyetlerinin ahlaki temayülleri 
hususunda malumat veriyordu. 

Ahlaki komisyonun konuştuğu 
meseleleri fU tekilde hulasa etmek 
kabildir. 

1 - Kadın ticaretinin kaldırıl -
ması, 

2- Fuhşa kartı alınmış tedbir
lerin ilgası, 

3 - T enasülü hayatta daha iyi 
şerait temini, 

4 - Sıhhi mürakabanın hem er
keğe, hem kadına tatbik edilmesi 
komisyon .reisi İngiliz mürahhası 
bayan Veylan komiıyonu açtı. 

Ahlak komisyonunun ne surette 
çalı§tığmı anlattı. Bunun anlattı • 
ğına göre, ahlak komisyonu !her 
memleketteki kadın cemiyetleri -
nin ahlaki sahadaki tetkiklerini ve 
faaliyetlerini takib etmektedir. 

Her memlekette genç kızların 
serbestliklerini hüsnü mu haf aza 
edebilmeleri için ikbsadi vaziyet. 
leri üzerinde tetkiklerle alakadar 
olur. Komisyonun prenaiplerini 
ihlal eden veya buna muarrz bir 

. hadise olduğu vakit ~erbal 
komisyona bağlı diğer §ubeleri 
haberdar ederek umumi protesto 
etmek ve seferber olmak suretiyle 
çalıımaktadır. 

Reis bayan Neylan bundan ıon
ra dünya buhranının fuh!a tesiri 
hakkındaki tetkiklerden bahsetti. 
Kadın ticaretinde bilhassa kadını 
menfaati yolunda istismar eden • 
lerin tecziye edilmesi için mevcut 
arzulan teyit etti. 

Bayan Neylandan ıonra Millet
ler Cemiyetinin kadın ahlakı yo -
lundaki faaliyetini izah etmek ü -
zere Milletler Cemiyetinden mü • 
rahhas olarak gelmit bulunan 
prenses Radjivil Milletler Cemi -
yetinin kadın ticareti yolundaki 
faaliyetini anlattı ve arsıulusal 
kadınlar birliği ahlak komiıyonu 
faaliyetinin Milletler Cemiyeti 
için büyük bir ehemmiyeti haiz 
ol<luğunu aöyledi. 

Bu sabah toplanan i·kinci ko -
misyon, kadının cemiyetteki me • 
deni vaziyeti ile uğraıan komis -
yondur.Bu komisyon: 

1 - Kadının çocukları üzerinde 
erkekle ayni hakkı haiz olması , 

2 - Kadmın kendi servetini 
kendi kullanabilmesi, 

3 - Vesayet altından kurtul • 
masr, 

4 - Tabiiyetini muhafaza et • 
mek veya değiftinnek hususunda 
erkekle a:Yni hakka sahib olması, 
mevzuları üzerinde görüşmekte • 
dir. 

Bugün öğleden sonra konferans 
için yep yeni bir mevzu olan fark. 
la garbin teşriki meıaiıi mevzuu 
üzerinde bir toplantı yapılacaktır. 
Buna bayan Etbi riyaset edecek 
ve bu toplantıda Hind müre;hbaaı 
Şerife Hatunla Mraır müralıhaıı 
bayan Şairvat nutuklar söyleye -
celderdir. · 

{Baştarafı 1 ncide) 
Bunlar eski BaıvekiHerden 

Çankof, Kim on Gorgiyef, eski 
mebus Kiamilef, ihtiyat kayma
kam Porkof, Gorgiyefin kalem 
mahsus müdürü Karakolakof, ve 
eski ·polis müdürü Naçeftlr. 1 

Bunlar clerhal Sofyadarı trene 
bindirilmit ler, ve Bur gaz tehri
nin karınında Karadeniz ..le Sen
tanaıtasi adasına nefyedilmitler· 
dir. 

Bu haber Sofyaya dağılır da· 
ğılmaz büyük bir heyecan tevlit 
etimıtir. Polis ve askerler aıayi
tin bozulmaması için sıkı tedbir· 
ler almışlardır. Zlatef hükumeti· 
nin bu hareketini beğenmiyen na
zırlardan hariciyeci Batalof, ik
tisatçı Molhof, adliyeci D:kof da 
saat 1,5 dl\ Batvekile kabineden 
istif alarmı bildirmişlerdir. 

••• Gene aldığım bir habere gor. 
nefyedilen kimseler son b;r siıb 
içtima yapmıtlar, ve burada pd 
çok zabitleri aleyhime kıtkırtıP•t 
lardır. Bunun üzerine de bell d• 
kendilerini tevkif ettirerek sof· 
yadan uzaklattırdım. 

Bazı liabine arkadaılarmı bO 
karanını tasvip etmediklerindd 
istifa ettiler. Bunun üzerine ı,.
de istifa etmeie karar verdim. 

Bulıar kralı Boris, Zlatef dd 
sonra Maarif nazırı General ıtt• 
defi, Dahiliye nazırı Miralay ICO' 
lefi, ıüvari kıtaları umum müft .. 
titi General Zlatonofu ayrı afi' 
kabul ederek kendilerile görUf 
müştür. 

Bugün öğleden evvel de k,.J 
henüz kimıeyj kabine taıkilill• 
memur etmemiıtir. Sabah gazel~ 
Jeri de fevkalade ihtiyattı bir h• 

Bu üç nazır evvelce Gorgiyef kt d l y · 1·•· san kullanma a ır ar. enı ,_ 
kabinesi azalarından idiler. Gor- bi:-o~ hakkında da hiç bir kat'f h•· 
giyefin rıefyedilmesi üzerine is- her yoktur . 
tifa etmeleri eski baıveki!e mer-

Digw er taraftan ıöylendiğio• butiyetlerini göstermektetir. 
Oç na-ztrın istifalarını kabul e- göre baıvekiller Burgaza nefY" 

den Zlatef de ekalliyette kalmıf, dilirken halk istasyonlarda keır 
ve saat 5 de krala giderek istifa- dilerine kartı büyük tezahür-' 
sını vermittir. yapmış, ve polis sükunu güçlülJ' 

iade etm\ttir. Bundau ıonra gazetecileri ka-
bul eden General Zlatef !U söz- Bulgariıtandan gelen haberi" 
teri söylemittir: bu kadardır. Fakat bunlarm ar" 

sında en mühim olduğu h~lde "" 
- Eski Baıvekil Kimon Gor- karanlık kalan nokta VekçeM 

giyef ve arkadaıları 22 kanunu- vziyetidir. 
saniden, yani düttüklerinden ıon· 
ra hemen hergün hükfunetin aley. Genç zabitlere, ve dolayııi"! 
hinde gizli içtimalar yapmakta i- Bulgaristanın genç ve cümbut' 
diler. Eski B~vekil Çankof da yetçi unsuruna hakim olan V .. 
Yugoslav, ve Alman matbuatına ~eh. cvvıch.c ~0 &UA1.llt dcu1.n::1 ı.' 

kümetini yapmıf, ve Gorgiyeff 1 hükUmet aleyhinde bir beyanat 
vermif, 12 nisanda da fırk& arka- batına getirmiıti. Vaziyetten '-' 
datlarına gizli bir bey.enname laıddığına söre Zlatef, diğer" 
göndennİ!tir. Bu beyennamesi· damlarla birlikte Velçefi de ntl 
nin kuvvetlt olduğunu söylüyor, yetmeğe cesaret edememittir. S' 
hükUnıeti de kan dökmekle teh- itibarla Sofyada sağlam bir 'ltle~ 
elit ediyordu. Ve bizi orduyu kral- kide bulunen Velçfin Bulga.riıtl' 
rlan uzaklo.ıtırmakla ithaqı edi- nın istikbalinde pek mühi'ltl bit 
yordu. rol oynayacağı muhakkaktır. 
-------------------------~---==-------~~-----~~-_./ 
Almanya şiddetli Canavar anne 
bir mukabeleye (Baıtarafı 1 ncide) 

ğa kalkmıı ve Berlindeki çoc'"' t 
hazırlanıyor! nalarmdan almakta olduiu bioltt 

(Baıtarafı ı ncide) ce mektupta bu kadının idanU it 
nı gördükten sonra bir vaziyet a- tendiğini söylemittir. ince u~ 
lacaktır. boylu ve kesik ıaçlı bu genç• 

Cenevre kararı her türlü ahla- recek vaktim yoktu! 
- Ben çocukların ölmesini iıt' ki ve hukuki esastan mahrum-
d. ' dur. Uluslar Kurumu Almanya i· me ım • t 

le kendisi arasındaki köprüyü Sözünden batka cevap vert! s 
kesmek suretile kendi kendine mittir. Poliıe verdiği ifadede 1~ 
tiddetli bir darbe indirmiştir. Bu -- Çocuklara yiyecek içecek 
köprüyü yeniden kurmak Uluılar .recek vaktm yoktu! 
Kurumunt.Jn itidir.,, Demiıti. ,ı-

Bu cana var kadının açhkl•; 

Dün geceki 
cerh vak'aları 

(Baıtarafı 1 ncide) 
razı olmamıttır. Bunun üzerine 
iki Muıtaf a arasında kavga çık • 
mıt, arzusu yerine getirilmiyen 
davetli Pepe Mustafa maıarun Ü· 

zerinden aldığı bot rakı ıitetini ev 
sahibinin batına indirmiJtir. Şi • 
şe kırıldığı gibi ev sahibi Muata • 
fanın da batı yarrlmıf, Muataf a 
kanlar içinde yere yığılmııtır. 

Rakııını içtiği ev sahibinin ba -
şmı yarması diier davetli Şükrüyü 
fena halde kızdırmış: 

dürdüğü çc.cukların hepıi e~ 
tir en büyüğü 4 yatında en ~ 
18 aylıktı. Fğ~r madam June~rt' 
mn idam hükmü tasdik ed•.!1 

" 

bu sene Almanyada kütük üıt~ 
kafası balta ile keıilen kadınl 
sayısı dördü bulacaktır. ~ 

18 Şubatta Adolf Hitlerin :;; 
le iki casus kadının kafası uÇ 

mu~u. .~ 
23 Şubatta da 26 yaımd~~.,d,I 

da Guşniyeviç bir katil ıt• , 
dolayı balta ile idam olu~ 

-f - v " k . ,,...-
anın aag yanagıru eamıf, ~ 

Ordu ikramiye kanununun birinci zere l\lillt Müdafaa Vek~leti kara,-------------

"- Ev sahibine böyle ti!e vu -
rursan senin de kafam hen böyle 
keserim! ! diyerek usturasını çı • 
karmış, Pepe Muatafanm üzerine 
atılmıftır. 

dar yaralamayı kafi gör Jd': 
sonra uıturaamı cebine ao~ dd1' 
Boğuıma gUrültüıünü bekç! f' -
muş, zabıta haberdar edillll~;,t' 
ralılar Cerrahpafa hastah• 
kaldırılmııtır. maddesinin tadil edilen şekli şudur: deniz ve hava bütçeleriyle Askeri 

1 - Orduda (Kara, deniz, hava): Fabrikalar ve Harita Umum Müdür· 
Iükleri bütçelerine birer fasıl lkraml· 
ye vazedilir. Şükrü uaturuı ile Pepe Muta • Şükrü de 1.•kalanmlfld'• 



HABER - :Akşam Poslası 
~=====--ı:=~ı;;9~N~'l~S-~A.~';_-~19~3~5 -:::.==~~~;:;;;=;~~~~~~~~:::~~~~~~~~~~-~-·---~~;::==:=::=::~~~;;:::::=;:~~==~=-======>>===--=-= 

~enün CJii.c~üm; ~~ --- r I 
3 

- --aA.r•m:-.-..~-· 

Propaganda!~ ... v.. ' L. b rt 
Matbuat Umum Müdurlugu, 1 e as 

kendiaineverilenbirvazifevesa· lf. ·ı ''Hakki Eczacılar ve 
lahiyetüzerine, bazı piyesleri ve v ergı er Fenerbahçe 
filmleri yasak etmiş, bazıların~.a •• rt t k •tt h uzu r 1 ar'' y k d 
datadilatyapılmaıınalüzamgos Do a Si e a ın a gene Bugün Taksimde 

Ticaret Odası I I ter:~i:~da kaldığına göre, ~un: ahnacak büdcesıne top anıyor, ar karşılaşıyorlar 
d b

. d Ror~ı"ld fılmı B l I k I b I F F encrb hçe takımı, biraz aon-
1 r e ~ V"l" t _.. ·· 1 tanb l mal" e B • • • k eyoğ u ec.zacı ar u ü i e ar-ar arasın a, 1 

•• ı aye ~un, 1 u ıy 1 r y U ra, Viyanamn Libertaa takmıiyle 
ilan edilmişti. Fakat, umam_r.ı~: mürakipliğjne halktan aııiıacak makoloğlar birliğinin birleımesi karıılaıacak. 
dürlük, sonradan bu rnemnuıye 1 vergi ve resimlerin ne şekilde tah- Teşkil etmiye için nihayet gelecek cuma günü 

k toplantı yapılacaktır. Bu toplantı Sarı lacivertlilerin, E~ref ve 
kaldırmıt··· sil edileceği ıhakkında bir tez ere baş 1ad1 ş fi 

R
nr ·ıtd, b"ır yahudi propagan· k ·· için bütün hazırlıklar ikmal edil- ere e takviye edilmiş oldukça 
-~ göndermiştir. Bu tez ereye gore ku ı· b' k d ·ı h k 

d d 
O maksatla yapılmııtır. 2490 numaralı eksiltme arttır- miştir. vvet ı ır a ro ı e sa aya çı • 

ası ır. ·ık ·· lstanbulda vergi tahsilatı dört tak- dd · d mas v Avu t tak k 
Matbuat 

müdürlüğü, ı once, ma kanununun 15 ici ma esın e Bu yeni kurumun iıminin ne o· 1 e s urya ımınm ço 
1 k 61.tte yapılacaktır. Yalnız Adalar b · b" t k ı 

bunu nazarı itibare almıt o. aca • zikredilen (ticaret dairesi) ta i- lacağı henüz malum o1mamakla aerı oynıyan ır a ım o maaı, 
k k d Ve •ayfı"ye yerlerinde bu tahsilat d k ( · d ) ı b ·· b" ıL k"k t ·· l b. Fakat, sonradan, iyice tet ı e e· .. rin en ma sat tıcarct o au o. beraber nizamnamesi tamamen ugun ıze, na ı a en guze ır 

.. nm· iki taksitte ve yaz iba§langıcıyla ması lazımgeleceğine oda meclisi hazırlanmıştır. Yeni kurumda es· maç seyretmek imkanını h zırla-
rek şunu görmu! sanı • . d ı kd d mn•ı la" zımdır. d fıl- yaz sonun a o aca ır. karar vermişti. Kanunun bu ma - kiden olduğu gibi eczacılar, ecza· 0 

Rnrild, gerçi propagan a . d · 1 · İlk ı"ki oyunda berabere kalan --~ • · n Jıtıanbul maliyesi vergi tahsila- desine göre resmi aıre erın ar- ne sahipleri, Iaburatuvar ıahip-
m'ıd"ır. Lakin, takip ettı.ğı ıday. enı k 1 ·ı ki vı·yana takımının, bazı !ddı"ala· Ik yor tının iki taksitte yapılmasına ka- tırma ve e si tme ı e yapaca an leri, kimyagerler ve depo sahiple- -
tamaınile zıddını te ın e ı • mübayaat veya satıırılarm mevcut rı" bulunacaktır. Yalnız cemı"yette rın aksine olarak, zor yenilir r f e rar veriyordu. Şimdi sayfiye yer- :r 

Mefhur Fransız Sosya ı~~. v leri hariç vergi tahsilatının dört piyasaya uyup oymadığımn ticaret bunların bir encümeni olmıyacak, bir kuvvet olduğunu söylemiştik. 
dünyanın pek tanınmış batı 1 o-

1
1 fi ı daireleri tarafından tasdiki lazım- hepıini mÜ!tterek ibir idare heyeti Bunda gene de ısrar ediyuruz. 

ki roda taksitte yapılması müke e er e· -ı-1 "Jan Jores,, nutu ar dır. Ticaret odas.ı meclisi bu hakkı temsil edecekti. Bu idare heyeti Bugün sahada kuvvetli ele-
an . ··ksekten hine verilmif mühim bir karardır .. 

kat'iyyen mütearrız, yu .. oda idare heyetine verdiği için ni- beş eczane sahiplerinden olmak manlarla görünmesine rağmen,Fe. 
atan bir tavır takınmazm,,. ~fo- -o-- zamen haftada bir defo top1anma· üzere on fizadan teşkil edilecektir. ner takımının ne derece çalışmı§ 
dafaa ettiği proletarayı daıma Sovyet Rusyaya sı lazrmgelen oda idare heyetinin Diğer 5 azanın üçü Farmakoloğ, olduğunu bilmediğimizden, bu 
hakkı yenmi§, bedbaht ola~a~ tas giden. alebeler §İmdi haftada üç, dört defa tap- biri laburatuvar, biri, depo sahibi son maçm neticesi hakkında kat' 
vir edennİ§. Muvaff akıyetını de, Dün, saat on altıda Sümer Bank Janmaaı zarureti hasıl olmakta- o1acaktır. i bir §ey sHylemek imkan11zlatt· 
bilhassa hu 11sule medyunınu§··· hesabına, yirmi yedi talebe Sov· dır. Çünkü oldukça müstacel olan Eczacıların bu şekilde birle§· yor. Fakat şu kadar söyliyebiliriz 

Şimdiye kadar yahudiliğin isti- yet Rusyaya gibnittir. Bunlar resmi daireler mübayaah bir haf- meleri alakadar mahafilde büyük ki, Fener takımı eğer iyi çahımı§ 
fade ettiği propaganda !uydu: Nazilli fabrikası için staj göre - ta beklenmeğe mütehammil de- bir memnuniyetle karşılanmakta· ve bilha.s!a nefes kabiliyeti iti· 

"Asırlardanberi vatansız kal- ceklerdir. lki mayısta da ikinci ğildir. Ya1mz lburadan bir mesele dır. barile takını formunda ise, §Üt, 
mı§lardır. Zulümlere maru·ı kah- parti olarak yirmi dört talebe gİ· ortaya çıkmaktadır. Oda idare he --o- dal-.a doğrusu gol atmak kabili-

1 yeti azalan her toplan.ı§ta hakkı Tıbba- ve sıhh~ 1 l k vorlar. E-ıiliyor ar .. ,, decektir. J. 1. yeti az olan Avusturya ı arm ar. 
huzur almaktadırlar. Evvelce !haf. 

Bu Vazı.yet bütün munsif insan· Nazilli fabrkiasmm proje ve kitablar sergisi şmnda iyi bir netice alabilecek-
tada bir alman bu hakkı huzur 

ıar ilzerin.Je muayyen bir tesir bı plan1arını getiren mütehassıs da bugün açılıyor tir. Yok, takını eğer çahşmamıfsa 
şimdi haftada dört defaya çıkınca d 

rakıyordu. Ankaradan gelmiş, dün akşam va- çok ıüıath rakipleri kar§ıım a, 
oda bütçesine e.aslı bir yük olma· Bugün saat on beşte uçuncü 

Fakat, R,,rı'ld filmi, bakınız purla Sovyet Rusyaya gibniştir. d l bilhassa ikinci devre büyük bir 
"'S ğa baılamı§tır. mmtaka Etibba o ası stanbulda- I k k b I 

neler·ı ı"•bat etmek istiyor: -o- l l d "b" zoru ~e e i ir. .. Udfi U ki binası sa on arın a, ırinci 
Yahudi için her ıeyden akdem Yeni kültür m r tıbbi ve sıhhi kitaplar sergisi.,ni Son olarak ıunu da söylemek 

paradır. Yahudi, dünyaya para i- İstanbul Kültür müdürlüğüne açacaktır. Sergide adedleri birkaç isteriz ki, Fen ri iyi bir neticeye 
.AI.:.- _1_ ... _ v~ı. ... J;, N~l'"'· •~:;~ .... orHlon tctAn~n1 Hu·~i f1>leofe bini buian gerek telif, sıerebe ula§bracak oyun, ancak çok akıl· 

_.0 u Bo~partı bile pM"ll He yen~ hoca,anndan Mehmet Emin dün Baca tutuııı.tu b' k k I h d it, hesaplı ve canlı oynamak ola· 
J 'P ·- T tercüme ırço itap ar tef ir e i-
miştir. Yahudi o derece müstehzi yeni vazifesine başlamıştır. Kutdilinde tekerci bakkal ao- lecektir. Bunlann arasında elle ya. caktır. 
ve hilekardır ki, kendisine asalet -o- kağmda 35 numaralı Adilin evinin zılmış birçok kıymetli kitaplar da 1. /Jl. Apak 
payesi veren tngiliz kralına bile, üntversıte ınşaat bacası tutuşmuş, çabuk aörMlürül- bulunmaktadır. Dünkü futbol 
\catakulli oynar!.. işlerinde müıtür. Sergi bir hafta müddetle her-

Bence, Matbuat Müd3rlüğü, yolsuzluk mu? Tramvaydan dUşdU günü saat 13 den 14 e kadar her- maçları 
sionistlcre müthit bir o~n oy~a- Geçen yıllar üniversitede yapı- Beyoğlunda K rahat mahalle- !kese duhuliyesiz olarak açık bulu- Boğaziçi, Darilşşafaka 
nıııbr. Bu filmin gösterılmesıne lan muhtelif in§aatta bazı yolsuz· sinde Armutlu sokağında oturan nacaktır. Serginin en §ayanı dik- galip, Vefa • Ameli-
ınüıaade etmekle, onların pr?pa- luklar olduğu söylenmektedir. kundura boyacısı Kerim tramvay· kat bir köşesi de ölen Türk hekim· 
andasını kendi vasıta arıyle, Kültür Bakanlığı müfettişleri bu dan atlamış, lbaıından yaralanmış· )erinin hatırasını yadetmek için hayat, Haydarpaşa 

8 hl · •1rmi•tir 1 tır. tesis edilen siyah kötedir. YU "'lkU b b ~endi aley erme çev :r • • ı"nııaat ı·celrile m"'!tgul olan ar hak- ce u era ere 
:r :r --ı- S~bepslz yere . 

Filim; ıanat itibarile, gerçı kında ta.hkikata ba§lamışlardır. Eski sahpazarmda oturan kö- Denize dUflU kaldılar 
çok yüksektir. Fakat, ben, ~ah~- --<>- mür amelcsinden Ahmet Mustafa Y cnihan iskelesi hamallarmdan Mektepliler arasındaki ftubol 
di olsaydım, propaganda cıhetı· VJUiyel dahilinde nın gazinosunda otururken Meh- Mustafa arkaama aldığı yükü yük- müsabakalarına dün de devam 
nin beceriksizliğine ~inirlenerek yeni mektebler met isminde /birisi tarafından dö· lenirken denize düpnüş, boğul- edilmiştir. 
ODU du··nyanm her yerınde 11lıkla . Beş senelik programa dahil ola- vülmüştür. madan !kurtanlmıştır. ilk maç hakem Nuri Busutun 
karıılardnn. rak lstanbul vilayeti dahilinde Boru hırsızı Yangın idaresinde Vefa ile Amelihayat a-

(Vl·l'tQ) mektebi yapılmıştır. Bu mektepler ıBeyoğlunda kamava1 sokağında Mercanda Muradiye sokağında ra81nda oldu. Her iki takım da 
--o- imdiye kadar 25 köy ve 29 şehir oturan Recebin evinden kur- marangoz Mıgırdıcın dükkanın· çok canlı bir oyun gösterdiler. 

Kamyon ve fçin şimdiye kadar iki milyon kü- §Un boruları çalan Lefter yakalan- dan yangın çıkını§, itfaiye gelme: Neticede birinci haftayımdn 2 -ı 
kamonyetler tescili _:'.:u~r _li_ra_•a_!"._f_ed_i_lm_iş_ti_r.-:====:m:ı:§:tr:r.===========d=e=n=so=·n=d=u=·nı=··=ım-:u=· ı-:tu=··r __ ._____ mağlup vaziyetinde olan Vefa, 

- ikinci devrede bir gol daha yap. 

Şehirde i§liyen bütün kamyon ve ( H n ı· N D E ~ D L E n ı· --ı tı. Ve maç 2 . 2 beraberlikle bit· 
lc:an.yonetlerin teacili için oto • Ş E ~ .H .K ti. 

Jnobil sahiplerine yenid~lınn . ~~f ikinci moç Haydarp~p ile Yü-
8'iinlük nıühlet daha ven ıf ır. ı t • ceülkü arasında idi. Bunu da Nu-

Bu mUddet zarfmda damüra~a~ Istanbu un dertsiz sem ı! riBusutidareetti.Birinci devre 
edip kamyon ve kamyonetlerını sıfır uf ıra berabere bitti. ikinci 

teacil ettirı:niyenler haki~~ Dugün de ı tanbulun dertsiz bir emtine gideyim, lıayrct ederim. Talimlıanc meydanındaki miithl tozdan devrede her iki takım birer gol 
ka..Ledecekler ve kadro harıcı h lk hiç bir eyden şikayet etmesin, her~e n_ıemnu'! ve pisliklerden şikayet etmiyorum. Ne de olsa burası ye· attı. Ve maç 1 . ı berabere bitti. ' 'M !rünsün di)•e düşündüm. Bu yeri bulmnk ıçin bır hnylı niden yapılan, bu itibarla toz oc pi liktcn kurtulma ına 
kalacaklardır. ::ra yordul\tan sonra nihayet buldum: imkan olmıyan bir semttir. in aat bittikten onra bu 

-O--- Tnksim ! . tozla pisliklerin kcndillgindcn kalkacağını ümit ediyo-

A k •• üşme Dört be ene e\'VCI burası gazefolerdc hücum için ruz. 
Çl gor - . , "A mükemmel ~bir mcvzudu. Bir tnraftnn 'l'alimhnnc mey- Şikayetlerimiz Cilnıhuriyct meydanında tapulu imi§ 

Bayan Mediha Gezgın e: • danından şikllyet edilir, bir tnraftan umumi haltının ko- gibi bütün gürültülere patırdılara rağmen yerinden kı· 
ık ktup un uzu maalesef neı· ku undnn, yolların berbatlığın dan feryat edilirdi. mıldamayan mcşlıur lıaUi ile mcşlıur çeşmedir. 

ç me " Nihnyet meydan tanzim edildi. Abidenin etrafına ns· llunlar mcydandn çirkin bir leke gibi duruyorlar. 
redemiyeceğiz. falt yol vapıldı. 1'alimhnncnin tozlu meydanında kat llalfi evvelce pek berbat uazi11cttcydl. Gazeteler yüzlerce 

Tophanede Bay Mustafa. L~~- kat apartımnnlnr yükseldi. Kısaca Taksim meydanı Is· defa bunu tenkit cttil'1r. llala bira:: gayretle yandaki 

f'ı•. Al~'-anıza te•ekkür ederız •. L.u- tanbulun en mamur bir köşesi haline geldi. l~lbct hu sokağa naklcdllcccğinc yeni ba§tan ayni yerde yapıldı. 
tul :r m ut diyar . nkinlcri bana saadetlerinden, ,.e her nrzu· Sonra da unutuldu, kaldı. Bir de asfalt yoldan ikliyct 

zum olduğu zaman haber verırız. ]arının tatmin edildlğin~en, hiç bir noksanlarının olma· edeceğim. Hcrncdensc o kadar büyiik itinalarla yapılan 
dığından bnh edeceklerdı. asfalt yol çok fena çıktı. On on be defa tamir edildik-------------=- Bir trnmrnya nthynrak doğruca Tnk ime gittim. Ye ten sonra. şi!!ıdi trann ~Y lıatlarının etrafı y nlden bo-

oıcııııınıııınııınınıııııııuıHıılffllln!hllllUllflllllRIUHffllltl1~1ll me~hur Cnmh. knh"e i~dc Tnksim civarında Abdül~:ık zuldu. lkı 011n evvel oolum bisikletle gezerken buraya 

23 
N. Hamid cadde ınde yenı apartrmanda oturduğunu soy. takılarak düşt~: iki dişi kırıldı. }'azık değil mi? 
ııan • liyen mülkiye mUteknitlerinden ıümtazla tanıştım. Ve Mntb~yn ~oncrkcn bir de abidenin etrnfım doln a· 

Ç k Ba amı haltaıının ılk konuşmağa başladık. )ım dedım .. Ilır nrk~d? heykellerin çok kirli olduğun. 
.. ~ yr ba amı Büyük ~ir tc ~ ürle unu kaydede) im ki tümtnzın dan YC t~mız1cn~.cdiğ!nden 'kllyct ediyordu. Dikkat et· 

gunuclur. Yavrularınızın yr özleri benı ukutu haynlc uğrattı. Mes'ut sandığım bu tim. llalnknten .SQzlım cloğru. Heyl<ellcrin iistlcri ha . 
İfİn hazırlanınız. semtin de meğer ne dertleri \'nrmı~? )arı toz, toprak ıçinde. Bunların dn temizlenmesi muhnk· 

. ....dfllb .-.......ı - Taksim içirı dertsiz yer mi diyor unuz' Bu f ikrini:c kak lfızımdır. 
lülılaılfH~llfını!IJf""""'ıtnllffll'"''1111.,... •• ,.. • 

Üçüncü maç Darünafaka ile 
lıtanbul lisc>ai arasında oynandı. 
Darünaf akalılar ilk andan itiba
ren hfı.kimiyeti ele aldılar. Ve iki 
güzel gol yaparak birinci devreyi 
2 . O galip vaziyetinde bitirdiler. 
ikinci devrede bir gol dahtı çıkar
dılar. Ve maç 3 ·O Darünafakalı 
ların galebe!iyle bitti. 

En son ve en hararetli maç Ye
ni lise ile Boğaziçi arasında oldu. 
Birinci haftayım hiç bir taraf gol 
yapamad~. Fakat ikinci haftayım· 
da Boğazıçi çok güzel bir oyun 
çıkardı. Ve arka arkaya iki gol a.· 

tarak maçı 2 . O kazandı 
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Almanlar, tayyarelere 
top koydular 
~~~~~~-~~~~~~ 

BUylece Fransızların, Inglllzlerln ve 
Italyanların hava kuvvetleri sıfıra indi 

Gene bir Alman tayyaresi telsizle idare edilerek 
8erlinden Viyanaya kadar kendi kendine uçtu 

Ötedenberi insanlar bazı ilet yarelerine 5 santimetre çapında 
leri kendi kendine, telsizle idare seri ateşli toplar yerlett!rmiştir. 
etmek i~in uğratmaktadırlar. Bir Bu toplar ayni zamanda taşılacak 
iki sene evvel bir vapurun içinde derecede hafiftir. Ve ate§ ettikçe 
hiç kimse olmadığı halde telsizle tayyarenin üzerinde iki metre ka· 
hareket ettirildiğini, ve denizde dar uzunlukta hususi çelik bir kı
bir tur yaptıktan sonra tek!"ar ken- zak üzerinde kaymaktadır. 
di kendine iskeleye yanaştırıldığı- Bu suretle yaptığı sarsıntının 
nı gazeteler yazdılar. tesiri azalmaktadır. 

Bu tecrübe muvaffakıyetle ne· Bu tekilde toplarla teçhiz edil-
ticelendikten sonra şimdi de aynı miş tayyareler düşman tayyarele · 
şeyi tayyarelere tatbik etmek için rine kartı pek büyük bir tehlike 
uğraşıyorlardı. dir. Ve §İmdiye kadar bilinen tay-

. yare harp tabiyelerini de sıfıra 
Son gelen Avrupa g.t.zetelen 

indirmektedir. Çünkü hep birden 
bunun da büyük bir muvaffakı -

hareket eden tayyare f ilolart 
yetle neticelendiğini, ve Berlin 

böyle toplu tayyareler karşısında 
den kalkan bir tayyarenin, ilmi bir 

mükemmel bir hedef teşkU etmek-
heyetin kontrolü altında Viyana- tedir. Halbuki tayyareler dağınık 
ya kadar kendi kendine uçtuğu hareket ettikleri zamansa harp vıe 
nu, ve Viyanada da kendi kendi manevra kıymetlerini mühim mik
ne muvaffakıyetle yere indiğim tarda kaybetmektedirler. 
bildiriyorlar. Tecrübeyi yapan Eğer bt., rivayetler doğru ise 

mühendis1n adı Boykof'drr. Umu· Fransızlarm, İngilizlerin, ve ltal . 
mt harpte Avusturya tayyare filo- yanların güvendikleri hava filo -
ıunda yüzbatı olarak çalışmıtlı !arının Almanyaya karşı hiç bir 
Harpten sonra bir müddet Çekos- kıymeti kalmıyacak deme!dir. Al
lovakyada çalıştı. Ve burada ilk manların toplu tayyareleri bunla-" 

rı ı.inek gibi yere düşürdükten, ve 
avladıktan sonra bütün dehşetle

riyle Parisi, ve Londrayı bombar · 

ance tayyareye 7,5 santimetrelik 

bir top koymağa muvaffak oldu. 

Bu icat üzerine bir zamanlar dıman edebileceklerdir. 
~vrupa ga2eteleri hararetli maka- Bu haberleri veren gazete ma -
leler neşrettiler. Fakat aonraları kalesini §Öyle bitiriyor: 
bqta Boykof olmak üzere bir çok ""Boykof'un iki icadı d~ fev
liarp ve silah alimleri ( !) bu ica- kalade mühimdir. Her ne kadar 
atii'U:tbllt-°'k'llblHyetinin olmadığı toplu tayyare bir blöfe benziyor -
nı söylediler. Ve bu icat ta unutul- sa da Boykof'un arkadaşları, ve 
du. bu itle yakından metgul olanla1 

;yalnız mühendis Boykof bun . bunun doğru olduğuna kuvvetle 
dan sonra Çekoslovakyayı terke • ihtimal veriyorlar. 
derek Almanyaya hicret etti. Ve Fakat bizim asıl nazart dikka· 
l:iurada çalıtmağa batladı. timizi celbeden nokta, ilmi bir ha 

iddia edildiğine göre Boykof dise olsa bile Almanların telsizle 
telsizle idare edilen tayyareden idare ettikleri tayyareyi Be.rlinden 
evvel senelerce tayyareye top koy· Viyanaya sevketmeleridir.,, 

HABER - Akşam Posfasr 

Kumarbazlara 
nefes almak 

yok! 
Boyuna 

yakalanıyorlar! 
Emniyet ikinci §Übe memurla

rı kumar oynıyanları sıkı bir su· 
rette takip etmektedir. Kahveler
de ve bunların hususi yerlerinde 
kumar oynıyanlar ini olarak ba
sılmakta ve yakalanmaktadır. 

Son haf ta zarfında eH\ye ya
kın kumarbaz tutulmu§tu. Dün 
gece de Çenberlita§da Ve-zir hanı 
caddesinde Şakirin kahve-si aran
mış, kahve~in üst katındaki oda
da dokuz kumarbaz yakalanmıı· 
tır. Bundan ba§ka. kumal" oyna
mak için numaralanmıt dokuz 
sandalye, sekiz zarf, 195 fiş, üç 
zar, üç siyah perde ile bir de ma
sa örtü,ü, 42 lira 49 kurut müsa
dere edilmİ§tir. 

Oyun oynarken yakalanan Sa
lih, Ali, Mehmet, Şakir, Ali, Sa
dık İsam'J, Osman ikinci şubeye 
getirilmişlerdir. Haklarında tu
tulan zabıt varakasiyle yarın ad
liyeye verileceklerdir. 

Kudüsde 
Yeniden 

kargaşalıklar 
olacak? 

mı 

( Kudüıcl en bildiriliyor): 
Kudüs Belediye Meclisinin ver· 

miş olduğu bir kararla ibrani Ji. 
sanı belediye teşkili.tında kulla· 
nılacak yegane dil olacaktır. 

Kudüs belediye reisi doktor 
Hüseyin Fahri Halit hastalık dola
yısiyle o toplantı da bulunmadığı 
için toplantıya baJkanlık filden be 
lediye reis muavini Uaniyel Aus
ter el çabukluğiyle bu kararı mec
listen geçirtmiştir. Toplantıda 
müzakereler tamamiyle ibranice 
olmuş ve 4rap azanın anlayabil
mesi için arapçaya tercüme edil
miştir. 

Bu meselenin Kudüste yeniden 
kargaşalıklara sebep olacağı söy
lenmektedir. 

mak itiyle uğraşmış, ve Çekoslo 

;vakyada iken bu yolda kazandığı 9!!11!! B o R s A ~ ısa b ah Gazete 1 eri 
ınuvaffakıyeti bililtizam gizlemit· 

1 Hinl::ı.nnda vıldız ışaretı '))anlar üze· ne d ı·yorlar? 
~-. Bu 1°cat üzerine Almanya ken· ------------~~ rinde 18-4-935 de mu::ı.mele görenler· 
'disini çağırmış, o da oraya gide · dir.1 R::ı.lıcamlar kapanış fiatl::ı.nm ~östcrir " Sulh için iki biiyilk 
rek çahımağa başlamıf, ve büyük rtukut (Satlş) 1 ve esaslı adım,, 
muvaffakıyetle tayyarelere top r ;-;;.-.=Lo=o:;::;d;;;ra==

609
=. ::::-:;::;:..;•;;;:V::;;;J;:::y 
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0
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Jioyabilmiıti. * NeYyorlı: 126. - * .l\1adrlı 17, -

Bu suretle topla techiz edilen 
tayyareler, bilhassa mukabil düt
xna.n tayyareleri için çok müthiş 

ı;ir ailahtır. Şimdiye kadar tayya • 
relere ancak ağrr makineli tüfenk 
lronabilmekte idi. Halbuki bunlar 

• Parls 170. - * Bcrlln 45, -
• l\lllluo !07, - • Varşova 24, -

• Brükse ı 83, - • Budapeste ~s. -
• Atına 24, - • Bükre~ 16, -
• Ceoene 814 ·- • Belgrıt S4. -

24: - ' * Yokebamı 34, - 1 ı" Sofya 
• Amsterdım 
•Prıı 
• ~totho'm 

M. - * Altııı «;41, - , 
tOl, - * Mecidiye 44, !iO ı 
:ı2. •. ..... Ranhot !40. -

rakip tayyarelere kartı nisbeten 1 Çekler (kap. sa. 16) 
teblikesizdiler. Kurıunlar rakip!; •;;;L;;;o::::n:;::;dr;;;a===609=. :10=.==s;;;to;;;t=h=lm==:3;;:. ı;:;:;s::c-=ı 
tayyareyi delik detik ettiği halde • Nevyork 0.79475 • Viyana 4.'1366 

: 'f. Pa:s 12.057!1 • Madrtt S.8140 
dütüremiyordu. Ve dütürülen tay. !I • l\llltno Q,~k- • Berllıı 1,973 1 

yarelerin yüzde sekseni pilotunun i * Brilkseı 4.6965 • Varşon 4,2<!0 

vurulmas_ tndan dolayı düşüyordu. I • Atin 3.9468 • Rodapeşte 4,5088 
- - * CeoeYre 2.45- • Rükreş 79,11 -

.Yötcsa kurıuıi'lar nadiren makine - l • Sotya 6S.~!l34 • nelgrıt :ı~ .ooso 
1 

b 1 I 
• Amsterdım 1.1780 • Yokohama 2.7860 

yi ve pervaneyi tahrip ede i iyor- • Prıg 19,0388 • l\1oskovı 1089 ı~ 
du. Hele timdi çelik pervaneli ve 
iyi muhafa.za edilmit pilot yer1i [=-====E=S=H;;:;:::::::A==M====ı 

lı:9,-makineli tüfekle dütürmek tama- j iş Baokas• ıo. -
Anııdolu 25. ıO 

men imkansızdır, denilebilir. / ReJı ?.30 

Bunu dütünen Almanlar Boy • sır. ııayrıv~ ıs.~o 
Merkez Bankası 6.J,-

kof'un icadına büyük bir ehemmi- u. Sigorta -,oo 

yet vermi,ler, ve kendiı;ni Al- Homontı ı 1,65 

l'ramvay 
* Çimento as. 12.'i!S 

Cnyon De~. -.-· 
~arlı: oeı -.-
Ralyı -.-

~ark m. ecıa -.-
Teleron -.-

manyaya çağırmıtlardır. Boy kof' ı ıı==, .=t=i=k=r=a=z=la=r===t~~=-h=v=il-=~e=r...:_J-:1I 
ta Çekoslovakyadaki icadının e - IJ;===-==·-====;;.;::..::...:.....;.;_=== 

hemmiyetsiz olduğunu söyliyerek 11• ı933TilrlıBor. 1 29•75 Eleıı:uıtı: -. -
• . . il 28,'15 Tramvn 31 70 

fabrikasından ayrılmıf, ve Alman· * . - m ~11.80 Rıhtım ır.oo 
yaya reçe~ o zamandan heri bu- l lstlkrtzıDahlll 1 97•25 • Anadolu ı 4ll 75 

Erranı istik.razı 94. - • Anadolu il 43.7'> 11 
rada yerle\lm:!tir. 1 (Q2~ " '\I ıo. .A nadoıu ııı 4 ti. -

Söylen d j ği ne göre Boy kof f im. ;;;' _.s_· viiuiii· F.ıiıi. riiizuiiiruiiim_.9s •• ---..•,,.:\-1 u ..... !!'•'-~siiiı '-,__- /\;;,;;·--~-' ·~..,ı ~---=' 
Ciiki halde ağır bombardıman tay-

KURUN-Asım Us bugün yazmıı 
olduğll başmakalede Almanların do
ğu paktını tanımayı kabul etmeleri, 
ve bir Akdeniz misakı akdinin sulh 
yolunda iki büyük ve esaslı adım ol
duğunu söylüyor. Yalnız bu işlerin 

da/ıa ziyade belli olması ve aydınlan· 
ması için biraz dalıa vakit geçmesi la
zım geldiğini ilaı·e ediyor. 

ClJıllHURIYET - Bugün başma
kaleyi Abidin Daı•cr yazmıştır. Maka
lenin mevzuu boğazlar için istediği
miz talıkimattır. Abidin Daver bunun 
bir müdafaa yeri olduğunu söyledik
ten sonra silcihlanmasına itiraz tdil
me.çinc lıayret ediyor. 

MiLLiYET - Başmakale yoktur. 
ZAMAN -Zaman imzalı yazı gür

büz çocuk yetiştirme müsabakalarına 
çatıyor. Bunun Jıiç bir faydası olma
dığını söylü11or. Yazısı Şll !]ekilde bi
tiyor: 

"(;ene tekrar ediyoruz. Maksadı-

11uz gelişi güzel itiraz değildir. Fakat 
senelerden beri yüreğimize dokunan 
bir /ıatamn taslıilıini ı·e çocuk lıalta
sının, billıassa ı.:atanın yoksul yavru
larını, kabilse başlan başa güldüre
cek, set'indirecek, ııedirecek re giydi· 
1' r· bir lıalta olmasını temenniden 
ibarettir.,, 

SONPOSTA - Hergün sütununda 
lngiliz /Jaşvckili Loyd Corcun bir ma
kawsi vardır. Loyd Corc biitiin mil
letlerin lıarp etmekten çekindiklerini 
ı·~ uzun müddet bunun için bir lıarp 

tehlikesi olmadığını yazmaktadır. 

l9 NISJ\N .:. ?935 -~ 

Esir Kadın 
·--·N:ki;c!~;=- ~ 

< va - rto > ~ 
HA 8 ER 'in 

tefrikası 

·-.................. -
i rto. 58 
i Aşk ve His Romanı 
: ........................ ......-.... -........................ _. 

Öbürlerini istememişti.. Yalnız ı doğru, camekanlardan hafif bir 
bunu istemişti ve hayatını yalnız ı§ık süzülüyordu. 
buna vakfetmişti!.. Acaba niçin? Bütn ev, uyumaktaydı .. 
Ahlakları bu derece uymadığı hal· Elbette matmazel, Jackson d• 
de... · uyuyordu .. Uyusun varsın.. Helll 

- Bu adam için mahvoldum.. de ne büyük sükunetle uyuyordut• 
Bu adamın esiriyim .. - diye dü - Kamilenin dimağı içinden nelet 
şündü.. geçtiğini nereden bilsin?. 

Kadm, fedakarlığı kabul etti . Kulak kabarttı .. Birinin konut• 
Daha fazla iğilerek, Vahidi al - tuğu vehmine kapıldı .. MatmazeL 

nından öptü.. Jackson odasına yaklaştı .• 
Erkek, uyanmadı.. Hayır .. Konuşan yoktu .. Bu o' 
"- Haydi bakalım .. Bu, mut - dadan, derin derin nefesler işidİ • 

laka lazımdır!.,, liyordu .. 
Yatağın kenarına gelince, dur - Mürebbiye, uyumuıtu .. Heın dl 

du. Bacaklarını yorganından ne derin bir uyku!.. Belki de, rU: 
çekıneğe cesaret edemiyordu . 0- yasında, muhayyel sevgililerioJ 
dada bir serinlik vardı. Yatağın görüyordu. 
sıcaklığından bu serinliğe çıkmak, Ki.mile, merdivene doğru yüriİ' 
hiç de hoş bir ıey değildi. dükten sonra, bir an durdu. OğlıJ' 

Dü§ünceleri, siliniyor, gene be- nun odasına doğru yürüdü .. 
liriyordu. Ona "Allaha ısmarladık!,, de' 

Kamile, bir müddet oturup dur- mesi lazım mıydı?. Bu yavrucS' 
du. Pencerelerden süzülen kurJuni ğızın encamı neye varacaktı?. O' 
renklere bakıyordu. nu, babasmn §efkatine mi bıraka' 
Ayağa kalkmıştı.. caktı?. 

- Fakat ne yapıyorum? Nere - Bu ıefkat, ne niıbette olacakt1f 
ye gidiyorum?. - diye dütündü .. Gene geri döndü .. 

Fecir, odayı dolduruyordu. Dı • Basamaklardan aşağı imnel' 
§arıdan, dalgalar oğultusu, içeri başladı .. Fakat dimağına bu dii' 
sızıyordu. Bu dalgaların ıeıi, genç §Ünceler saplanmış, kalmıştı. JJ1 
kadını canlandırdı. düşünceleri, onu adeta aersme1'1' 

Şimdi artık acele ediyordu. tirdi. Sendeledi ve ayakkalı' 
Topladığı bu cesareti kaybetmek- sının bir tanesini ayağından fır • 
ten korkuyor gibiydi .. Beynindeki )attı .. Kadın, bunu tutmak istedll 
bu güzel projeyi her halde tatbik Fakat, ayakkabı, basamaktan bt 
etmeliydi. samağa yuvarlandı, gitti. • 
Artık Ü§Ümiyordu .. Bu soğuk o- (Devamı var)' 

danın için.de çınl çrplak soyundu • 
Gecelik gömteğı, ayaklarına sü • 
züldü .. Geceleyin beyaz robdö -

şambrını odanın bir köşesine at • 
'1ıştı. Oraya doğru ilerledi. onu 
aldı. 

Fakat almak için iğildiği vakit, 
Vah din sesini i§itti: 

- Kamileciğim ! diyordu .. 
Genç kadın irkilerek doğruldu. 
Acaba, kocası tasavvuruna ma • 

ni mi olacaktı? .. 
Fakat, hayır .. Hele çok şükür !. 

Uyuduğu esnada böyle sayıklıyor
du. 

Böylelikle, Kamilenin endiıesi 

arttı .. 

Bu adam, hatta uykusu araım
da bile, Ki.milenin kat'iyen ta • 
hammül edemiyeceği bir hayata 
hazırlanıyordu. 

Vakit kaybetmeksizin yün elbi
seyi sırtına geçirdi. Üstünü batı· 
nı düzelterek tuvalet odasına doğ· 
ru koştu .. 

Aynalara bakınca, hakikatte 
bembeyaz olan kendisini, yeni 
batlayan sabahın ışıkları tesiriyle 
kurıuni renkte gördü .. 

Ayağına, dormözün yanında 

duran küçük yaldızlı ayakkapları
nı giydi .. Vakia bunları gideceği 

yer için muvafık olmadıklarını bi • 
Jiyordu amma, odasına dönerek 
başka bir ayakkabı aramak cesa -
retini kendinde bulamıyordu. 

Buradan kaçmak, kaçmak ve 
kurtulmak istiyordu. 

Kapıyı o derece şiddetle açtı ki, 
eli duvara çarptı .. 

Sonra, korktu: 

Bu gürültü, Vahidi uyandırır • 
mıydı?. 

Hayır! 

Hiç bir şey teprenmedi .• 
Kamilenin önünde, sofa karan . 

lıktı ... 
Yalnız, T urırudun 

1 

oc:luından 

• 
ilin 

Türkiyede icrayı faaliyet edeli ~ 
tün sigorta şirketleri tarafından ~ 
tefikan ittihaz edilmi~ olan karar il_ 
cibince her ne şekilde olursa o ' 
müşterilere komisyon, iskonto ~., 
ramiye vermek katiyen memnu 0 _. 

ğunu yeniden muhterem halka Jıl 
Jatmz. ~ 

Ayni zamanda, lktisat VekAle-:-..1 
musaddak ücret n tarife ni~ 
mesi ahkamının tatbiki mecburi I 
hilafına hareket cezayı müstel'ell' 
duğu da ilan olunur. ~ 

Türkiye Sigortacıları O 
lJJerkeziycsi 

•• * ~ 
Türkiyede ~~lışan bilQmunı ~ 

şirketleri tarafından müttetikS:, 1 
haz olunan karar mucibince., il fi 
şekilde olursa olsun, müşte~ıet' ~ 
zilat ,.e iskonto yapmamızın .-~ 
misyon vermemizin kat'i bir 98~ memnu olduğunu muhterem Jll~ 
lerin ,.e cemiyetimiz aza1arın111 -"' 
dikkatlerine arzolunur. 4' .. 
İktisat Vekaleti tarafından 111~~ 
tarife fiyat ve ahkamının tatb ;,t' 
buri olup, işbu tarifeye muga~;. ~ 
ketin memnu olduğu ilan oldll,,.,... ~ 

Türkiye Sigorttl 
törler Birlwl 
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Ali Reisin lstanbula kadar 
yoruımıya hiç niyeti yoktu 

Demesi, Sokullunun hoşuna 

gitti. 
. Elbet! .• Oluç Ali tinıdi Os -

manlı devletinin Sokulludan son
ra en büyük adamıdır. Onun eli 
nereye ulaıa'lllaz 1. Heın, senin o • 
na görünmen, ona verdiğin sözü 
tutman, ilerisi için de çok iyidir . 
Kaptanlrk, sancak beyliği, hatta 
pa§alık hazır demektir. Şinıdi, o, 
senin yaptığın yiğitlikleri her ya -
na yaymıştır. Oluç Ali,' yiğitleri 
seven ve anlayan bir yiğittir. O -
nun dostluğu olduktan sonra Ay -
§eyi aramak için değil, yalnız A -
nadolu ve Rumeliyi, bütün Akde -
niz kıyılarını hallaç pamuğu gibj 

attrrabilirsin !. 
Sahin Reis: 
_:_ Evet! Doğru söylüyor .. Kay-

natamın yerden göğe kadar hak -

kı var! •• 
Dedi ... 
Eğer bu sözler söylenmemİ§ o

laydı Ali Reisin latan.bula kadar 
yorulı:nağa hiç niyeti yoktu .. Onun 
gözleri daha ziyade Adriyatik ve 
Yunan sahilleriyle Venedikte idi. 
Ayşenin her halde oralarda bulu -
nabiJeceğini dütünüyordu. 

Bu belki Venedikli sarı kıza, 
güzel Graçyozaya kartı duyduğu 
derin aıktan ileri geliyordu. O, 
bilmeksizin, Ay§enin de kendi a.ı· 
kmın onu sürüklediği yoiun ucun
da ~lduğunu .anıyordu. 

• • • 
Bir armatan 

Oluç Ali Pata htanbula gider· 

ken adaların korunması için brra· 
kılan irili ufaklı gemilerle lnebah
tıdan 'dağılan diğer gemileri de 
toplayarak donanma.smm sayısını 
seksene kadar yükseltmitti .. Böy • 
lelikle lnebahtı bozgununu halkın 
ve lstanbuldaki büyüklerin gözün
de biraz daha hafifletmek, onla • 
nn umutlarını kırmamak, acıları • 
nı azaltmak is.temifti. 

La.kin Sokulluya da her teyi ol
duğu gibi ye bütün çıplaklığiyle 
anlatmaktan çekinmemişti. 

Oluç Ali, sarayda kurulan bü -
yük bir divanda Müezzin :zadenin 
çılgınlığı, kendisinin orada ileri 
ıürdüğü düşünceleri, savatın bat
tan sonuna kadar gidişini uzunu
:ıun anlattı. Bunları aynca 

beraıberindeki 1eventler ve sancak 
beylerinin şahitlikleriyle itbat et • 
ti. Ali Reisin yiğitliğini anlattı· 
iı zaman herkes şata kaldı .• Hep· 
ti de şata kaldı. Hepsi de merak 

etmitlerdi. Paditah: 
- Bu deli oğlan nerededir?. 
Bu ıöz Sokullunun hoıuna gitti. 

Oluç Ali, adaşınm nereye gittiğini 
anlattı. Geleceğini söyledi .. Padi"' 

~ah: 
- Gelir gelmez, onu bana ge 

?in!.. 
Dedi ... 
Gerek Sokullu ve gerek Padi -

tah çok üzülı:nüılerdi .. Oluç AUye 
yenilmiı değil, yenmit bir kaptan 
gözüyle bakıyorlardı.. Hele bu-
nun: 

- Şevketlı.im ! .. Üzülmeyiniz .. 
Elbet bunun öcünü alırız .• lnebah· 
ttda ölen yoldatlarmıızm yerini 
dolduracak olan aayısn leventler 
bulabniriz.. Yalnız, devlet çok 
gayret göstermeli ve hemen bir 
donanma huırlamağa batle.malı •• 

Birdenbire coştu: 
- Elbet!. Oluç Alinin hakkı 

-var Padiıahım ! Bahara kadar es· 
kisinden daha büyük bir donanma 
yaratrr, Ali Paşayı da (Oluç Ali) 
değil, Kılıç Ali Paşa adiyle Derya 
kaptanı yaparız .. Öcümüzü ahnz .. 
Akdenizi gene onlara haram ede-

riz ... 
Bu sözler PadişAlhın da, diğer 

vezirlerin de hoılann.a gitmitti •. 
ikinci Selim Oluç Aliye dönerek 

dedi ki: 
- Senin adın artık Kılıç Ali 

Pata olsun!. Şimdiden Derya kap· 
tanı yaptım .. Hazinemden diledi -
diğin kadar para al, dilediğin gi • 
bi hazırlan! .. Göreyim seni, gele -
cek yıl küffar elçilerinin ayakları
ma kapanarak yalvardr.klarmı 
görmeliyim !. 

- Bana güveniniz Padi§ahım ... 
Oluç Ali divandan çıkınca 

ikinci Selime belli başlı bir arma· 
ğan getirmediğini, fakat gemi _ 
sinde çok güzel bir kız olduğunu. 
saray için saJCJadığım söyledi. 
Genç kız hemen o akşam saraya 
gönderildi .. İkinci Selim bunu ha
ber alınca: 

- Armağan ğeri çevrilmez .. 
lyi bakılsın ve saklansın ... 

Dedi, sonra her yere tezkereler 
yazıldı... Hazinedeki paralar 
hatta saraydaki, altmdan kapka ~ 
cak Sokullunun emrine verildi .. 
Her yandan yardrmlar toplandı. 
Haliçteki tersaneler de iki üç yüz 
geminin birden yapılmasına bq _ 
landı.. Hatta tersane dar geldiği 
için has bahçeden yer ayrıldı .. 
Kıım yağmur altında çalışabil
mek üzere tersanenin üstü de ör -

tüldü .. 
Haliçte balta, çekiç, destere, çi· 

vi sesleri gece gündüz kesilmiyor • 

du .. 
Lakin OJuç Ali Paşa bahara ka-

dar üç yüz geminin yetişmesine 
akıl erdiremiyordu .. Bir iki hafta 
sonra bu korkusunu Sokulluya 

açtı ... 
Koca Sokı.ıllu sakalını ka!ıdı, 

baıını salladı ve güli.im!iyerek ıu 
cevabı verdi: 

- Paıa ! .. Paıa !. Sen daha hu 
milletin neler yapabileceğini öğ -
renemenıişsin ... Eğer biraz daha 
dişimizi sıkarsak, değil bu donan
mayı bahara kadar yetiştirmek, 
donanmanın yelkenlerini atlastan, 
ip1erini ipekten ve demir yerleri -
de altın ve gümüıten yapabiliriz! 

Oluç Ali, kendisi denizde ne ka
dar anlayışlı ise, devlet idaresin • 
de de o kadar usta olan bu teerü • 
beli vezirin önünde bat iğmiıti .. 

Sokullu iki üç günde bir Oluç 

AUye: 
- Senin adaşın daha görünme-

di?. 
Diye soruyor, Padi§Ahın bile ge

çen gün onu sorduğunu söylüyor-

du. 
Ali Reisin, daha boyunu posu _ 

nu göstermeden, bu kadar sevil _ 
meıi Kılıç Alinin hoşuna gidiy 
·1 'd or, ı erı e yapacağı savaşlarda bu 
genç, atılgan ve tecrübeli deniz • 
ciden çok faydalı göreceğini dü • 
tünüvordu.. (Devamı var) 
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içeriye daldılar .. Demir çok aar-
hot olmuttu.. Ayakta dururk A 
d ta 'k' f en a-e 1 ı tara a yalpa vunıyordu • 

Satranç ma:aalann.ıan b" . '° ırıne 

kart ılıklı oturdular .. 
. .Burası, satranççılann kahvesi 
ıdı. Kahvenin dört bir tarafında 
kartılıklı oturan oyuncular ıhiç 
ses çıkarmadan oywılarına devam 
ediyorlardı .. 

Ali Cengiz bir müddet yüksek 
sesle gözlerini güçlükle açık tutan 

Genç heykeltrcqlarımu.dan Nu•· Demire taşların hareketini öğret .. 
ret Hakklnın Zile kaza.ı için yap· meğe çalııtı .. 
hğı Atatürk heykeli dökümdedir Bir ara o lkadar yüksek konut. 
B~r haftaya kadar hazırlanıp di ·~ maya kahvede o derece gürültü 
kılmek üze.-e yerine gönderilecek- yapmaya batlamışlardr ki kahve. 
tir. Reımimiz, bu pek muvallak c.i yanlarına gelmek mecburiye. 
heykelin bir modelini gösteriyor. tınde 'kaldı: 

Yapma mücev
herler 

- Efendiler, dedi. Siz çok gü _ 
rültü yapıyorsunuz .. 

Ali Cengiz atıldı: 
- Yasak mı?. 
- Tabiatiyle .. Satranç denilen 

Bizde bunlara halk ~yun ıizin yaphğınız gibi gürültü 
ıle d~ğil, düşünerek oynanır •• Ne-

hlç rağbet red~yıe kahvenin altını üstüne 
etmiyormuş getırecekıiniz .. Mütterilerimi ai _ 

Arkadaıımız Hikmet Münir zin yüzünüzden kaybetmeyi iste • 

geçenlerde gazetemizde yazdığı mem .• Yavaş oynayacaksanız oy -
bir yazıda bütün dünyada yapma nayın .• yok böy]e gürültüde de. 
mücevherlerin hakikilerinin yerini vam etmek istiyorsanız, sizden 

v alacağrm yirmi kuruıu 1 
tuttu!"n~ yazmakta ve "kadınla. tercih ederim... a mamayı 
rm ıuılerı artık bir laboratuar Bu Ali Ce . • .. .. . • 
mahsulü olmuıtur,, demekteydi. ti: ngızın gucune gıtmit· 
Arkadatımızın bu yazısı mühim - Senin işin yalnız kahvene 

bir noktaya temas etmesi ;ıibarile gelen müşterilerden paranı al • 

büyük bir alaka uyandırmıştır. maktır. Üst tarafına kanşamaz • 
Bilhassa kaçakçılığın durması ve ım .• satanların azalmasından aonra. - Hayır efen-diler müke~e-
memleketimizde tam bir elmas len karıtmm .... 
buhranı olduğu ve "sahte elmas - Kantamazsın ... 
sözünün ıık ıık ağızdan ağıza dC: Bu gürültü arasında Demir 
laıbğı şu 11ralarda.... gözlerini aralamıı, uğuldayan ku-

Bütün dünya bilir ki bi-ıde halk lağı dibindeki bu güTültünün ıe -
mücevherata bir çok milletlerden bebi~i öğrenmeye çalışmıştı. 
d 

' Alı devam etti: 
ana dütkündür. Yapma elmas_ 

la•. n bu ştkilde çogv alması aldan . .-. ~rtık çok oldun!.. Haydi çekıl gıt, ve bizi rahat bırak •.• 
a veci ellerini beline dayadı: ma ihtimallerini arttırmaktadır. K h 

Dün bu hususta bir muharriri • K h h lAk d mız - a ve sa ibi o1duğumu unu· 
a a a arlarla görüterek bizde tuyorsunuz galiba! .. 
yapma elmas satııı olup olmadığı- - Paramızı verdiğimiz müd -
~~ varsak~e kadar bulunduğunu detçe asıl sahih biziz .. Ve biz 'bu
ogrenme ıstemiştir. Piyuanın ta- r~~a istediğimiz ğibi hareket ede-

nmmı§ miicevheratçılarından biri bılıriz. 
bu hususta diyor ki: -. Size yanıldığınrzr isbat ede. 
"- Yapma elmasların dünya . ce~ım .. Siz artık oynayanuyacak -

mn her tarafında süratle çoğalma· sınız .... 
aı ve rağbet bulma11 halk arasın - Beni oyundan mennetmeğe 
da füpheleri çoğalttı. Yapma taı • ~akkınızyok. Bu satraç. taknnları 
hr adc-ta bir korku uyand uraya oynamak için konulmuş -

zin h_?~uz kadar yüksek olduğu• 
nu goruyorum .• 

Ali Cengiz Demirin kolundan 
yakaıayarak ayağa kaldırdı •• 

- Haydi, dedi .. 
Demir, mütemadiyen fesini ara· 

?T'.tıkla mefguldü .. 
- Ne arıyorsun?. 
-Feaimi! .. 

- Fesin başında ya! .. 
Demire fesinin batında oldu • 

ğunu inandırmak çok mütkül ol • 
du .• 

Sokağa çıkmış!ardı .• 
Ali Cenr1iz: ... 
- Kahveci pek terbiyesiz bir 

adam imi!! Sen olmasaydın ben 
ona gösterirdim •• 

Demir kendini sarhot göıterml· 
ye çalışarak: 

- Bizi tahkir mi etti, diye sor • 
du .• 

- Şüpheıiz! O alçak herif-
. - O halde gidip çatalım .. Hay. 

dı .. Kahveye dön.. · 
Demirin geri dömnekiçin yap • 

tığı israra mukavemet ederek : · 
-Hayrr!. HayIT!. dedi ••. Ken

d~si bizim mu·hatabımız olamaz ... 
~ımdi akıam yemeğini dqüne • 
hm ... 

- Akıam yemeğini mi?. 
- Evet .. Saat sekiz oldu .. Zan-

nederim tam yemek zamanı .. 
- Senin kamın acıktı mı?. 
-Evet ... 
- Benim hiç iıtiham yotC •• 
- lştiha dediğin ıey: yemeli 

yerken gelir •• 

- Baımıda müıhit "1tr sene~ • 
Hk var .. 
u - Ser&emliğin bir çorba ile da
gıhr ... 

-Öyle mi?. 
- Evet .• Nereye gidelim?. 
- Sen nereye istenen •• 
- lki adımda bir lokanta var •• 

R~t geldiğimiz birine girelinı •• 
Bıze güzel hizmet etmezlerse her 
1eyi kırıp geçireceğim.. Çünkü 
müthiş kızgınım •• 

lki genç Beyoğlunu bir hayli 
dolattıklan halde girecek .bir lo • 
kanla bulamadılar. 

Demir gömlekçi dükkanlarını 
lokanta :zannederek girmek iıti .. 
yor, Ali Cengiz de her lokantayı 
sahibi ile kavga ettiği kahve zan• 
nederek kaçıyordu.. ,' 
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RADYO _lL 
ugün 

1STANBUL: 
12,.10: Plak neşriyatı. 18: Dans 

musikisi. (pli\k). 19,20: Çocuk saati 
- hikayeler - l\lesut Cemil. 19,50: 
Haberler. 20: Ferdi Ştatzer ''e l\le -
sut Cemil (piyano ve viyolonsel) 20, 
30: Hnvayen kitar - Siret ve arka • 
da~an. 21: Bayan Bnbikynn (şan) 

piyano refalNtiyle, 21,20: Son haber -
ler. 21,30: Radyo caz ve tango orkes -
traları - Bayan Birsen şan Türkçe 
sözlU. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
lS,15: Org. 18,·10: Sözler. - Rek • 

Um. 19,45: Bachın eserlerinden plak
lar. 20,35: Kuartet konseri. 20,50: Ak
tüalite. 21: Ruhi musiki 22,30: Du -
yumlar. 22,45: Şarkılı konser. 23,15: 
Şiirler. 24,30: Koro konseri. 

175 Khz. MOSKOV.A, 1724 m. 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Km lor

du yayımı. 19,30: Musiki bahisleri ve 
konser. 21: Mikrofonda tiyatro. 22: 
Çekçe ya) ım. 23,o;;: lngilfzce. 24,05: 
Almanca. 

i32 Khz. Mosko,·a, (Sta1in) 361 m. 
18: Edebiyat. 18,30: Moskova ope

ra ından nakil. 
823 Khz. IlÜKREŞ,•3€>1 m. 
13 - lı gündüz pl!k yayımı. 18: 

Radyo orkestrası. (karışık konser), 
- Duyumlar. 19,15: Konserin deva -
mı. :?O: Konferans 20,20: PHlk. 20,55: 
Senfonik konser. - Sözler. 21,15: 
Konserin devamı. - DuyumJar. 23, 
15: Plftk. 

Khz. LEIPZlG, 382 m. 
20: Kilise musikisi <Org ile) 22,30 

(Program bitimi). 

Beyoğlu ıulh hukuk mahkeme. 
si Başyazganlığından: 

- 1 - Fatma Münevver ile Lut
fiye, Şaban, Mustafa Demir Ali ve 
Şükriyenin hissedar oldukları 350 
lira muhammen kıymetli Beyoğ
lundan T omtom mahallesinde Ye· 
· arşda 122 • 124 numaralı bir 
arap dükkanın tamamı §Uyuu

nun izalesi için açık artırın~ kon· 
duğundan 16/ 5/ 935 Perşembe gü 
nü saat 15 den 16 ya kadar Be
yoğlu sulh mahkemesi Başyaz· 

ganlığmca müzayede ile satıla

caktır. Artırma bedeli unnlanan 
bedelin % 75 ini bulursa o gün 
ihale edi!ecektir. Bulmadığı tak
dirde on betinci güne gelen 
1/ 6 935 Cumartesi günü saat 15 
den 16 ya kadar icra olunacak 
ve en çok artırana ihale edilecek
tir. 

- 2 - ihaleye kadar h:rikmit 
maliye, belediye vergileri vakıf 
icaresi tellaliye alıcıya aittir. 

- 3 - Artırmaya girmek is-
tiyenler uranlanmış bedelin o/o 7,5 
ğu nisbet1rıde teminat akçesi ve· 
ya ulusal bir bankanın ceminat 
mektubunu getirmeleri şarttır. 

- 4 - Artırma bedeli ihale
den beş gün içinde mahkeme ka· 
aasına yatırılacaktır. Ak,; tak
dirde iha1e bozularak farkı fiyat 
zarar ve ziyan faiz bili hüküm 
kendisinden alınacaktır. 

- 5 - 2004 sayılı icra \le iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan gayri menkul üzerinde
ki ipotek sahibi alacaklıla• ile di· 
ğer alakadarlar ise gayri rıenkul 
üzerindeki haklarını hususile fa. 
iz ve manafa dair olan iddiaları 
isbat için ilan gününden itibaren 
20 gün içinde İspat belgeleri ile 
birlikte satıf memuruna niiiraca
at etmelidir. Aksi takdirde hakla· 
rı Tapu kütüğü ile sabit olmıyan
lar satış parasının pay laf masın
dan hariç kalırlar. 

---!> - Şartname mahkeme di
vanhanesinde herkesin görebile
ceği yere asılmı§dır. Fazla malU
mat alma!~ istiyenlerin 935 8 sa· 
yısiyle ba~yazganlığa müracaat
lan ilan olunur. (89) 
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1 ıstanbul Betedlyesı ilanları 1 
150 Kıı. Kırmızı boya teolin marka 
100 ,, Siyah ,, ,, ,, 

30 ,, Beyaz ,, ,, ,, 
30 ,, Kur~uni ,, ,, ,, 
20 ,, Aleminyom boya teolin marka. 
20 Kutu otomobil cilnaı Siyonis marka 

S Kg. Vernik Filatin 
11) Şi!e Şal!ak macunu 

2 adet Şafmil lastiği muhtelif boyda 
Kıraisler 

20 adet Hidrolik firen piston muhafaza 
lastiği 

Teminatı 48 lira 
~ Tahmin bedeli 
' 638 lira. 

50 Kg. Kalay saf ve sikleti zafiıi 7,29 
20 Kg. Sahnastıra 1/ 2 ve par. 3/ 8 yağlı 

pamuk olacak 
5 ,, Anyat fitil 6 M. M. 

100 ,, Bakır tel 0,9 M. M. 

. ) 

Teminat 41,5 lira 
Tahmin bedeli 
547,25 lira 

50 ,, Galvaniz tel, 1,50 M. M. kutrunda 
1 O ,, Nitadır kalıp kompirme 

300 ,, Hortum ipi 6,50 ve 15 M. M 
kalınlığında 

100 ,, Tel halat 9 M. M. kalınlığında 

1 OC aclet Radyatör. lastiği için kol ya mUhtelif 
uzunlukta 

100 ,, ala hortum lastiği için kolya muh· 
telif uzunlukla 

40 ,, metre R&dyatör lastiği içi bezli 20 
S. M. boyunda muhtelif 

50 ,, benz motopomp ala rakor lastiği 
100 lane ala sepeti bezle beraber 
50 Hortum fırçası 

100 metre vantilatör kayqı 4 S. M. genişliğin· 
de düz 

50 ,, vantilatör kayııı baklalı baklaları 
2,5 S. M. olaçak. 

50 kutu .sou~ yama iyi cimten 
r.o ,, sıcak yama iyi cinsten 
10 tane kaynak makinesi pirinçten 

40 kutu supap iğnesi muhtelif -. 
20 ,, ,, kapağı ,, , 
30 ,, Kayış raptiyesi domuz tırnağı 

olacak 4. S. M. boyunda 
10 tane hava pompası 4. K. G. hava buacak 

kudrette 
50 metre ceneratör lastiği bezli 

15 tane grasör Fiat için 
2 tane kriko 3 tonluk 
5 tane kriko 1,5 tonluk 

25 tane Karbüratör meme anahtarı Fiat, 
Zenit için 

50 tane Singer iyi cins 
100 tane sarı toz bezi iyi cins 

1 O metre benzin süzgeç teli . 
S Kg. perçin çivisi 4 Kg. 3 · 4 M. M. 1 Kg. 5 

M. M. olacak. 

200 adet makkap ucu 3 . 12 M. M. 
10 tane makkap kolu ·12 M.M. 
25 tane tornavida 24 - 34 S. M. boyunda 
15 tane çekiç bir libre!ik maa sap. 
10 tane fırdöndü Fiat ve Meraedea için 

1 S tane yağdanlık kalın tenekçden 
30 düzüne demir destere il<i ağızlı 
15 tane kurbacık 28 S. M. boyunda 
1 O seri anahtarı Amerikan cırcırlı ,, . 
30 ,, pense 21 S. M. boyunda yarısının 

• sapları kavuçuklu 
5 ,, el gaz ocağı orta boyda benzinle 

yanar hakiki pirimüz 
4 ,, Zımpara taşı (Komple) fal:la 

devirli 
3 ,, pafta takımı 4/ 1 lira 3/ 4 olacak 

20 ,, İngiliz anahtarı yarısı 25 ydrısı 35 
S. M. olacak. 

ıs ,, 
500 ,, 

s ,, 

yedilik çift ağızlı anahtar. 
çelik civata 1/ 4 ila 5/ 8 parmak 

tezgah mengenesi 25 Kg. döme 
çelikten 

10 ,, demir destere kolu çelikten büyük 
boy 

120 ,, boya fırçası muhtelif boyda yassı. 
150 ,, Kalbit fener beki 100 çift elli tek 

memeli 
120 kutu zımpara macunu DEütsh Prant 

ince ve kalın 
100 tane zımpara kağıdı O dan 2 ye kadar 
500 tane hezli kağıdı 00 da.n 1 re kadar. 

50 kilo çivi 3 - 12 S. M. boyunda 
200 tane. eye muhtelif cins ve boyda 

75 metre lastik hortum 1,5 pa'rmak kalın · 
lığında içi bezli 

1 

• 

Teminatı 76,0 lira 
Tahmin bedeli 
1009 lira. 

Teminat 55,5 lira 
Tahmin bedeli 
739 lira 90 kurut 

CAZIB DiŞLER 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarından 

DOKTOR DORIGNY 

Diş Pastası 

Diş Tozu 
Diş Hksirl 

ViKiNG 
Mar~a ı 
sor 

MAKJNASINI 
reklim etmcr haki· 
kati göstermektedir 

J iJrK_;l/IJNJ/JD LTD._$TI· 
l<;TANeUL, OALATA. ~IRSl~BE 1"AZARI eı 

lıtanbul dördüncü icra me
murluğundan: 

latanbul Bahçekapı, Emli.k 91e 
Eytam bankaaı ittisalinde "Nail,, 
Bey hanı zemin kat müateciri J.Jc 
Farkiye. 

Kiracı bulunduğunuz Nail be1 
hanındaki terzihanenin MarİY' 
kira borcunuzdan dolayı eıyanıı: 
hapı edilerek bili.hare hac?:i icr•
iye inkılap etmittir. Mahcuz ef' 
yaya konulan kıymetlere kartı 
bir itirazınız varaa, 3 gün zarfın· 
da icra evrakı tetkik oluna.tak iti
razınızı dermeyan etmeniz hak· 
kındaki davetname ikametgihr 
nızın meçhiiliyetine binaen ili.
nen tebliğ olunur. (10655) 

Fennin en son terakkilerine uygun 
surette tertip edilmiş beynelmilel bir 
şöhreti haizdir. Dişleri ve diş etlerini 

hastalıklardan korur. Lezzeti latif ve 
' ----------------------------rayihası ferahlık vericidir. KuJlanı

§ında katiyen buJantı vermez. Dişle

rin minelerini bozmadan beyazlatır. 

Doktor Dorigny diş müstahzarlarını 

bir defa kullanan başka marka kul
lanamaz. 

lstanbul bqinci icra memurla· 
ğunJan: 

Dairemizin 935 • 303 sayılı dot' 
yasiyle mahcuz ve paraya çevril· 
mesine karar verilmit olan Mori• 
markalı otcmobil 21/4/935 pa· 
zar günü K urtuluıta kurtulU§ a•· 
rajmda ıaat 13 den 14 ko.ciar sa~ 
tılacaktır. Taliplerin mahallinde 
memuruna müracaatlan ilin otu· 
nur. (90) 
--~~----~----~~~~--__.,, 

NA Ki L 
Sis püskürme ve yan· 

Hızır gın söndilrme makine
leri MEHMET HALlS MOES· 
SESESl Yazıhanelerini Galatada, 
Rıhtım üzerinde, Marmara kahve
si fevkinde l\lesruriye hanına ta· 
şıdığmı sayın alıcılarna bildirir. 

50 tane motör fırçası 30 S. M. eb'admda 
saplan bükiilmüş telden 

250 adet otomobil ampulü (6:12 V) Osram, 
Filips marka muhtelif 

50 kutu bant izole beheri 5 M. olacak. 
300 adet Buji 250 adedi ince 50 adedi kaim 

dış boş veya şampiyon 
100 metre kabo lastiği 7,5 M. M. Kalınlı -

ğıİıda 
30 tane manyeto anahtan 
25 çift manyeto pilatini bot many'?to ıçm 
10 ,, ,, ,, maralli manyeto için 
1 O tane manyeto kömürü maralli manyeto 

için 
10 ,, manyeto kömürü boı manyeto için 
30 ,, kuru pil bir buçuk volt tiger 

25 
100 

50 
100 
500 

.. 

marka 
,, kuru bir fen eri iyi cinsten 
,, el fen eri ampulu Osram, Filips 

marka 
,, el feneri pilipertriz marka 
,, otomobil sigortası muhtelif 
elektrik sigortası 150 aded alb amper 

150 on amper 200 tane 15 - 35 
amper 275 tanesi 110, 225 tanesi 
220 volt. 

5 tane seyyar el lambası sapı izoleğ edil . 
miş 

75 metre seyyar el lambası için kavuçuklu 
kablo üstü çelik tel sarılı. 

8 tane volt ve ampermetre (12 V.) 
10 ,, manyeto kömürü Benz araoıozları 

ıçm 

6 ,, manyeto komple 3 tanesi 4 lü 
marelli 2 tanesi 4 lü bot 1 tanesi 
6 h boş. 

Telef on: 41447 

Teminah 78,5 lf .. 
radır .Tahmin be" 
deli 1093 lira 

J 

·Jt 
itfaiye için lüzumu Jlub cinsleri itibarile ayrı ayrı açıl< e~~ 

meye konulan muhammen kıymetleriyle teminatları yukarıd~ ~.~ 
lı bulunan 93 kalem malzemenin ihale gününde teklif olunan. be 11 • 

haddi layıkmda görülmediğind-en eksiltme 21/ 4/ 935 tarih1ıt• ,~ 
zatılmıttır. istekliler nümuneyi itfaiye Müdürlüğünce tartn~ &' 
de Levazım Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltmeye girmek jl 1,Jf 
yenler 2490 numaralı kamında yazılı vesika ve hizalarında Y~ • 
teminatla 21 /4/ 935 Pazar günü saat 15 de Daimi Encümende 
lunmahdır. (1968) 
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Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
f : ., . ' . ' . , ~. . ·. 

•• r • •• • • -• "'İ'. "· ~ • 4 

1 A d lu _ Yalova hattında 22 Niaandan itibaren Adaar- na o 
. - I cak 1lkoahar tarifesi lake7elere asılmı§br. Cep ta-

tatbık o una lm k d 
rif eleri Gişelerde aatı a ta ~· 

ı ·r · d gezinti postalarına tahsıa olunan seferler 
lkhahar tarı esın e .. I . ı,. 

Per§embe gun erı a'Aiamı 
Saat D. .• • .,. <~. . 

' .. - "' . . 
Ada!ar _ Kartal - Pendiğe 19,45 

Anadolu Hattına ı 7,40 
.. . . . . . ,· - ~ . . . . . ·-----··-Kadıköy - Haydarpqaya 20,30 

Cuma Günleri Sabahı 

Adalar _ Kartal - Pendiğe 
Anadolu Hattına 

Kadrköy - Haydarpaşaya 

8,00 
7,45 
9,50 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Baş ve DJş ağrıları - Artrltlzm - Romatizma ,, 

YEMEK 
A lafrıınga ve alaturka. 

ve TATLI KiT ABI 
lısıcslnı 

Ankara caddesi No ı S'l 

Mersin Belediye Reisliğinden: 
l d. · bn alınacak 5271 tane bina, sokak cadde v~ Be e ıyemızce sa . 

~ll!!::::.;ıı:;::ı:ıınıı:ııııııır!lllıııı;;ııılll!:!lnım::rJlllllllllUıııiıııır.ı:ınımıı:ııımııı~~ıımnıı~ııııımıııwıuıııımıııımııııııı 
,11 ıııuu 1111 1111u11 11nıuııoo11uıı11tı11 11uu•uu1111 ııııuttı111ııuıı1111nııuıınıu111ı"•fl1111n•tanı11 

Türkce - Osmanlıca -Fransızca 
•• •• 

SOZLU.K 
Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 

dl "azılı emaye livha açık eksıltmeye ko · meydan numara ve a arı ~ . 
B ı ~ h ı ın uranlan·mıf bahası 1387 lıra 70 kuruttur. 

nulmuıtur. u av a ar 8 1 d' _ı • • 
. 4 M 935 Cumartesi günü saat 15 te e e ıye t;ı·aıreaın 

Ekııltme ayıs B I d' f 

lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu Jiıgat öz 
Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 

kt Ek 'ltm ııartnamesi parasız olarak e e ıye en de yapılaca ır. sı e ~ . k . 
· d ı b'l' isteklilerin yüzde yedı buçu temınat 

aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göst'!rmektedir. 
müdürlüğün en a ına ı ır. • • 

B k ktubu ile tayin olunan saatte eksıltme komıs 
Herkesin ve hattA ecnebilerin Jstifade edeceği bu SOZLOK 

parası veya an a me . . k" I ·ı 
b . t ı J •1 veya noterlikten taıdıklı ve a etname ı e yonuna ızza ge me er 

intişar etmiştir. Fiatı 100 kuruştur. 

...... ~"""~ kanaat kütübhanesi. mıllliiiiimi"illllil iiiii9" 

vekil göndermeleri billt olunur. "1905,, 

SPOR POSTASI 
Doktor 

Memleketimizde ve ecaebı memleketlerinde bOtün spor ve 
ençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım gelen 

:eni şekiUer hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste
yenler münhasır n S P O R P O S T AS 1 nı okumalıdırlar. 

Horhoron· 
Eminönü lide ·ırn tbıınesi yanında 

••---Telefon. 24131 

- RAGASTANJ • or.ur -

olsam .. Sözlerime gUlecek. Benimle 
eğlenecek. Ey benim Jiyetim .. Ey be
nim temiz ve m:ı um meleğim! Bu ca-

• b""til bn"'•atım olduğu 

~-----------------
rağmen, anki bu kadın tnrnfındnn 

görülmekten korkuyormuş gibi man
to uyle yüzünü örttii. 

Sersem sersem mırıldandı: 
ıavnra senın u n ,J • 

1 

bırnkılmış bir çocukken bütün. ~chır 
~atkının kendisiyle alay ettıği hu 
tincirli soytarıya karşı ne kadar şef-~ 
·atli, ne kndnr in anca da\Tandrğınr, 
merhamet dolu bakışının bu cehenne
mi aydınlatan ebedi bir ışık olduğunu 
ıöv1iyebilir miyim? Kızım! Şe,·kct-

. • . temin ederim ki o benim 

- Oh bu ses! Bu meş'um s i nere. 
de i ittim! 

J\ndın Sen Deni knpısı tnrafınn 

doğru uzaklaştı. esi derinden, gece
nin Jmrnnlık s izliği içinden tekrar 
yükseldi: 

- Fran um!. Pnınsum! .. Kızımız 
ner<'ı? 

maap sızı 
uzım oldu. E\Ct. Ana ız, babasız, kn-
rrsız. ftşıkı-ız, çocuksuz hulasa dünyn
an kimse~İZ bulunan hu oytarının kı· 
ıı oldu. mzımı bana veriniz.. Hzrmn 
dokunmayınız!. Merhamet! Ştwket
uaap .. l\lerhamet!. Oh mel'un.. . . 

Snbahlerin bu basık odaya gırdık· 
)eri zaman Tribuleyi baygın .. b~ld~
Jar. Scrtle:.mi;ı l\"C morarmış yu~üniln 
üzerinden birer birer dökülen gozynş
Jarı döseme ta:.larını ı latıyordu. 

_,_ 
SERSERi 

:Kral Bidnci Ji'ransum Trahovar 
, ydanınn doğru koşuyordu. 
So)1arının ynJvanşlnrı aklınn hile 

gelmiyordu. Yüzü aşk hulyalanyle 
gülümser bir vaziyette se~ iz ve ça-
1:ıuk adımlarla yürüyordu. 

Arkadaşları da onu bu rüyadan 
~yandırınıyorlnrdL 

Sen Dcnis sokağına girerlerken 
birdenbire havanın soğuk olmasına 

. ..• .• 1 k 
rağmen az gi)inrnış. gogsu çıp a ' 
açları darmadağnık bir k~dın ~un

larla karşılaştı. Sonra keskın. sesı kn
ran hk sokaklarda akisler dogurarak, 
'itrck bir çığlık yükseldi: 

- Fransuvn ! Frnnsurn ! .. Kızımızı 
'e yaptın? .. Kızını ne yaptın? .. 

Kral sapsarı kesilerek \'e titreye
• ecenin karanlık olmasına 

Sonra bir isim, Fran u\·anın duya
madığı bir i im söyledi. 

J.aşn ten yeri: 
_ Hir şey değil Şc,·ketmaap? Dedi. 

Delinin biri .• Pnri te, hu mahalleler
de onu lıerke tnnır. Gelen geçene kı
zını soı-ar .. ismi l\larjnntindir. 

J{ral n lr·- · , nJ,an terleri siJeı ek 
bolliuk bir se le: 

_ l\lnrjnntin ! Kelim ini tekrarla-

dı. 
_ Evet şe,ketmnnp !Deli l\larjan-

tin .. Yahut sarışın fnrjantin ... 
Kral mırıldandı: 

_ l\larjantin !. Gençliğimdeki bir 
cinayetin kurbanı! .. 

Dir dakika J·adar durdu. Sonra 
birdenbire başını salhynrak: 

- Hnydi ! dedi. 
Bir knç dal ika onra etrafı bahçe 

ile çe,Tili, sh ri çatılı küçük bir e\'İn 
önünde durdular. 

J{rnl: 

- l:.: tc bura ı dedi .. 
Ateşli gözlerini donuk bir ı:.ıkla 

nydınlatılmı:. pencerelere dikti. Son
ra üç nrkada:.:ım toplı.)arnk: 

- Hareketimizi kararla!itırnlım S 
Sözünü mırıldandı. 

* • ' 
Küçük bir odada, bir kaç odun 

parçasının .>anarak bitmek üzere bu
lunduğu bir ocnğın kenarında, bir 
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bir hnknrct fırladı: 
- Prnn a Krnhl Alç~k! .. l\orknk! 

Arabanın iç.inde nyılan l\fndlcn çır
pınıyor, yalvarıyordu: 

Sonra ırtüstü yere ) U\'arlanarak 
bayıldı. 

- l\lerhnrnet ! terhamet! neni ne
reye götürüyorsunuz?. 

1"crron onu bir dnklkn kadar -hid
dudnkları ve ba:aı titreyerek scy
hl, dudakları Ye başı titreyerek sey
retti. 

1'epenin üzerinde görünen i)ah 
nokta gittikçe gcni~liyor, gittikçe bü
yüyordu. 

Araba durdu. :Fcrron ) ere indi. 
l\lııdleni de sürükledi. ·ihayet karı ınrn yanına diz çök· 

tU. Çenesini ellerine doyadr. Yeis Ye 
ümitsizlikten doğan s iz bir dalgın-

lığa kapıldı. Baygın kadınla i tirnptan 
çıldırma derecelerine gelen kocasının 
bu başba duruş mziyetleri epe.> ce 
sürdü. 

Bir dumr saatinin çalışı Ferronu 
kendine getirdi. Dı ardan lıir ses: 

- Saat on bir?. Diye bağırdı. 
Ccllfidın sesi! .. l"crron bunu tanı

dı. Etrafına bakındı. ]{rnl tarafından 
bir ma anın üzerine bırakılmı olan 
glimü:; kutuyu gördü.. Uzanıp aldı. 

Sonra ladlcne eğildi .. Onu sUrükliye 
sürükliye merdivenlerden indirdi. 

Aşağıda lıir araba bekliyordu. 
Ferron karı mı arabaya koydu. 

Sonra cellada dönerek gilmii:. mahfa· 
1.ayı uznttı kelimenin bütün :manasını 
belli eden me.,:um bir sesle: 

- işte "ücret!,, dedi. 

Celltit 1 utu) u hırsla yakaladı. Se)
retti. onra evinçle homurdanarak 
arnba.>a atladı. Fcrron da hindi. 

Aarnba cehennemi bir sürntıe Pa· 
ri in içinden ko:.mağn başladı. Bu ce
hennemi geçi karanlık sokaklarda, 
nalların, tcl erleklerin ta:.lara çarp
ma ından doi:rnn kulaklnrı ağır edi
ci gürültiiJcr koparıyordu .. 

Araba bir işaret üzerine açılan en 
Deni kapı ından geçti. 

Kalenin dı:>mda yol, bataklıklar, 
tnmurlarla bozulmuş olduğu için a· 
rnba yn\'nı.ladı. Ötede, bir tepenin ü • 
tünde, iynh 1.ıir nokta)a doğru güç· 
lüklc ilerlemekte dcYam etti. 

!$e\·diği adamın ihanetini bu anda 
korku ile unutan kadın ağh.>ordu: 

- Merhamet! lmdat! Frnn uHı, 
Frnnsuval •. 

- Evet! Onu çağır bakalım! J. 'C're
deymi Fransuvnn ! Senin ihanetini 
bana hah r nrcn knhrnmnn nerede? 
Seni ccllflda teslim eden a ıkın nere
de? ahret Mndlen! Onu buJucnğıın, 
sana yemin edi!'orum \e onu bulııcn
ğım diyorum. işte o vakit pek müthiş 
olacak! Encrn sen .. , Sonra dn o! 

l•'enon karı ını cclliıdın kucağına 
fırlattı. Zn\'allı kadın etrafına çılgın 
bir bakış fırlattı: 

- Allııhım ?. Alin hm?. Nerede) im?. 
Önünde tuhaf bir bina hayali gör

dü. Cemıt kendi ini Ora.> a doğru sü
rüklül ordu. nu durnrlnrdnn, dirc.k

lerden, iplerden yapı1mn bir yerdi. 'esi 
derin bir uğultu hnlind önüp gitti: 

- Aman yarnbbi ! Dehşet? Burası 
l\lonfokon dnrnğacı ! ... 

-8-

SOYTARI 

- Fransuvnn nerede? .. Aşıkın nc
ıede?. 'c yapıyor Jrnhrnmnn Krnl?. 

- Merhamet! Merhamct! 
Jt"crronun bu meş'um orgu una 

fe\'np arayalım! 
Birinci Fransum ne ) npı) or? .. 

Saat ona doğru LU\T nm)ınd 
herkes U)kuyn d.ılmı~l,en kral odn ı· 
na çekılcn·k en çol eldiği H': 

Forma: 2 
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Gizli bir çete Pavrs isminde bir zengini öl 
dürüp sen-etini elinden almak istiyor. Fakat ser 
vetin asıl sahibi E"·elin ismindeki yeğenidir• 
Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan kııçıtl 1 o 
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Türk matbuatında bir yenilik olarak •ayılacak bu roman., birinci 
dela "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı biT ıinema seyreder gibi takib 
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-Esse, Sansak, Laşatenyeri ve ben. 
Biz dört Jantiyomuz! Diye öğdüğü üç 
nedimini bekliyordu. 
Yanında Tribuleden başka kimse 

yoktu. Soytarı kemençe ile bir hava ça
lıyor, kral ise hazırlanan gezintinin 
''erdiği se\inç ,.e heyecanla odada do· 
laşıyordu. 

Hazan duruyor ,.e : 
-Jiyet! lc;mi .Tiyet Şan teli! Oh, böy

le güzel bir kız için en uygun bir isim· 
budur. Diye mırıldanıyordu. Sonra 
ilave ediyordu: 

- Ah! Onu hakikaten seviyorum! 
Ömrümde böyle şiddetli bir istek 
duymadığım gibi bu kadar tath bir 
lıis de kalbimi okşamamıştı. 

'fribule birdenbire: 
- işte Kralın dörtte üçü! diye 

haykırdı. 

Esse, Sanı:;ak ve I..aşatenyeri kralın 
odasına girdiler. Birinci .fransuva 
sordu: 

-Hazır mısınız? 

Sansak cevap verdi: 
- Kralımızın hizmeti için her za

~an hazırız Şevketmaap! 

Laşatenyeri: 

- Kral henüz nereye gideceğimizi 
"'Öylemedi .• dedi. · 

- Efen diler, Sen Den is sokağının 
yanındaki 'I'raho,·ar meydanına gide· 
ceğiz. Yuvasından kapacağımız güzel 
ku~ oradadır. Bu kuşun adı Jiyettir. 
,.e .... 

Birinci Fransuva sözünü bitireme
di, 

rak kendisini topladı. Ve sordu: 
' - Kral ne diyordu? .. 

Birinci Fransuva cevap verdi: 
- Kral TrahoYar meydanına gide

ceğimizi söylüyorlar. 
'l'ribule titredi: 

- Traho\'tlr meydanına mı? .. Şev· 
ketmaap bunu aklından çıkarsın ... 

- Soytarı, bu ne demek? .• 
- Şevketmaap ! Mösyö Monklar'ın 

söylediklerini düşününüz! Serseriler 
azgın bir halde! Trahovar meydanı 

haşarat yatağına çok yakın! Hayır, 

hayır, hayır! .. Şevketmaap bu deliliği 
yapmıyacaksınız ! 

- Aklını mı kaçırıyorsun herif! 
- Şevketmaap yarına kadar helde-

yiniz ! Bunu sizden yalvarırım! Yarın 
polis müdürü bu hırsızların en tehli
kelilerini yakalayacak .. Yarın Şevket
maap! •• Bu gece değil! 

- Tribule deli amma bakınız ne ka
dar güzel söylüyor .. 

- EYet Şevketmaap ! Ben talih~iz 
bir maskarayım ! Diinyada biricik se
vincim Kralımın dudaklarında bir gii
lüm.seme husule getirmektir. Sözle
rim hakiki bir korkunun tesiriyle söy· 
lenmiştir. Şe,·ketmaap !. Şevketmaap ! 
Bu gece Trahovar meydanında tehli· 
ke var, gitmeyiniz ... 

- Tehlike mi var?. Meryem hakkı 
için işte bu da gezintinin zevkini ta· 
mamlıyacak !. Geliniz Jantiyomlarım. 
Gel 1'ribole ! 

Kral kapıya doğru yürüdü. Tribu. 
le bir sıçrayışta önüne atılarak yolu

'l'ehlikeli surette yaralanan ,·ahşi nu kesti: 
hir hayvan çığlığına benzeyen bir ses - şe,·ketmaap !. Şevketmaap !, l.üt
d~yuldu. Bu suretle bağıran Tribule fen beni dinleyiniz. Yapacağınız şe) i 
idı. Sansak alaylı bir sesle: düşünün! On yedi yaşında bir çocuk I 

- Soytarının ne.si var?.. Şevketmaap merhamet edin! Sara,._ 
- Hiç efendiler hiç. hiçten daha da bu kadar kadın mr .. nu kadar ki-

hiç ! .. Elimden kemençeyi düşürdüm.. bar n yüksek kadın .. Bunlar .size ye. 
Ve heyecan.. ttşmiyor da şimdi bu çocuğa mı?

Sonra büyük bir gayrette buluna- Bakınız Şevketmaap, ben onu tanımı-

Polis hafiyesi X. 9: yakında 
adamın esrarmı meydana çıka 
ya başlayacak .. 
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yorum. Fakat kalbimde tuhaf bir sızı 
doğuruyor. O kadar cazibe, gençlik, 
saflık! Bunu siz kendiniz söylediniz .. 
Oh şe,·ketmaap ! Bu çocuğa acıyınız!. 

Herkes glildü: 
- Tribule, bu ne kadar fazilet? 
- Tribule hatip! 
- Tribule papaza günahlarını söy-

lüyor! 
za,·alh deli, ellerini uğuşturuyor, 

ve yalvaran bakışlarıyle gülmekten 
bayılma derecelerine gelen krala ba
kıyordu. 

- Şevketnıaap ! Bu çocuğun bir an· 
nesi olmadığını size kim söyledi.. O
nun içi nasıl kan ağhyacak .• Düşünü-

., ' nuz,.. 
Kral daha çok gülüyordu: 

- Haydi için rahat olsun .. Annesi 
yok ... 

- Yahut yalnız bir babası varsa .. 
Bir baba! Oh Şevketmaap siz de ba
basınız .. Babalık kalbinizi istirap ve 
yeise gömecek meş'um bir matemi dü
şiinünüz.. Eğer .. 

Hiddetinden bembeyaz kesilen 
Kral: 

- Sefil!. Böyle bir mukayeseye na
sıl cesaret ediyorsun? Diye bağırdı. 

Ve ağır eliyle soytarının omuzuna 
' 'urarnk ona diz çöktürttü. 

- Bayır! Hayır! Şevketmaap .. Bir 
Kral kalbini bir insan kalbine ben
zetmek aklımdan geçmez!.. l<'akat 
Şevketmaap ... Ya bu !:Ocuğun bir ba
bası varsa! .. Yahut babası yerine biri
si onu evlftthğa kabul ettiyse!. Ya bü· 
tün ömrünce sevgi ve aile saadetinden 
mahrum bir talihsiz bütün ümitleri
ni, bütün sevgisini bütün hayatını bu 
kızcağıza bağlamışsa! Ah, bu adamın 
ne kadar acı duyacağını düşününüz!. 
Dü~ününüz ki Şevketmaap siz hu a
damı öldüreceksiniz! 

- Yetişir soytarı!. Arkadaşlar yü
rüyün? 

- Şevketmaap dizlerinize kapanı· 

yorum. 
Sansak: 

-Köpek kuduruyor! Diye haykırdı. 
Tribule zor doğruldu. Müthiş surette 
sararmıştı. Birinci Fransun onu bir 
hareketle kenara itmek istedi. 
-Şevketmaap beni öldürünüz! Ben 

sağ kaldıkça siz Trahovora gidemiye
ceksiniz ! 

- Sansak, muhafız askeri kuman· 
danım yüzbaşıyı çağırınız 1 

Jantiyom seğirtti. Biraz sonra mu· 
hafız kumandanı mızraklı bir kaç as
kerle beraber geldi. 

Kral soğuk biı: tavırla: 
- Berviyo, soytarımı tevkif ediniz t 

Emrini verdi. 
Tribule acı bir sesle ağlıyirdu: 
- Şevketmaap beni bir zindana at

tınnız ! Fakat evvela lUtfen dinleyi· 
niz!. Şimdi size söyJiyeceğim .. Ve öğ
reneceksiniz ki ... 

Berviyo bir işaret etti. Bir saniye 
içinde maskara yakalandı. Sürükle
nip götürüldü. iki dakika sonra da 
Luvr sarayının basık bir odasına ka· 
patılmıştı. 

Tribule bir müddet hayret içincle 
kımıldanmadan durdu. Sonra acı acı 
bağırarak etrafa saldırdı. Pencerenin 
demirlerine atıldı. Sarstı. Isırdı. 

Sonra alnı kan içinde olduğu hal
de boylu boyunca yüzükoyun yere u~ 
zandı. Ağladı, dövündü, yalvardı. 

Bu tevkife şaşan yüzbaşı Berviyo 
sonradan mülilzımma kapıyı dinlemiş 
olduğunu ve ömründe böyle acıklı bir 
yalvarış duymadığını, daha fazla mü• 
teessir olup ağlamamak için oradan 
kaçtığını anlatmıştı. 

'fribule kanlı tırnaklanyle dö:.:eme 
tahtalarını kazıyarak homurdanıyor· 
du: 

-Zalim merhametsiz! Evet bu Kral 
merhametsizdir! Kendisine söyleaılJ 


