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Rendeki Alman askerlerini kovmak için 

Frans.a harbe 
lngiltereden asla yardım 

görmiyeeektir 
Fransız, lngiliz ve Belçika 

erkanıharbiyesinin görüşmeleri 

Almanyaya hüe11:m için değil 
Aımanyada Edenin nutku çok Jyl karşılandı 

Lontlra konferansı ne netice oerecek? Almanyanın Fran.aya 
tarruz etmeli ihtimali var mı? 

Bu meıeleleri mevzuu bala.etlen bir Fransız mecmuaaa AFman
ycmın Fraruaya taarruzu takdirinde Frmuarun vaziyetini wö.ıeren 
yalıanlıi haritayı nqretliyor. 

Fran.a 1919 tlanberi Lehiıtan, Romanya, Çelıo.lovakya ve Yu. 
•-'""7" ile Jo.ılulı maaheJeleri, ademi tecavm ve yarJım mi.alı/an 
imza Mmİf bulunuyor. Aynca Lolıarno anltlfmalariyle Je l,..iltere, 
ltalye, Bel~ika hükumetleri huJuJa bir tecauiiz ltalinJe Franaaya yar
dı,,. """'1riit etmif/ertlir. Binaenaleyh Al......,...,. böyle 6ir Nıre
lı.ıi lıGJ"fUUUla yukantla yazt/ıfı mız Jevletlerin aMeri miidalacrleai, 
niııalaetleler mucibince, icap etmekterlir. (Yadan 2 oe4 iinc:iitle) 

Karsda müthiş bir 
zelzele oldu 

Rt ev 108 ahır yıklldı ve 104 evin 124 
ahırın da duvarları ~atladı 

insanca zayiat yok, Kızılay 
yardıma koştu 

(Yazısı 2 ncr sayfada) 

l Görln 
1 
ı Bizi cehenn.mle 
!t:ehdlt etseler bite 
i Askerlerimiz Rende 

kalacaktır 
Diyor 

Berlin, 27 - General Görinc Karla 
ruhede irat ettiii bir nutukta demif" 
tir ki: 

Alman askerleri Rene rirmitlerdir. 
Bizi cehennemle tehdit etseler bile 
askerlerimiz orada kalacaktır. Har~ 
etmit olanlar yeni bir harbi arzu et
mezler. Fakat dünyaya tunu ihtar 
ediyoruz: Kendi veıaitimizle kuvvet
lettik, teılihatımız çok kuvvetlidir. 

1 Alman yürekleri de daima sağlamdır. 
Dünya bilmelidir ki icabında Alman· 
lar büyük bir heyecanla kendilerini 
müdafaa edeceklerdir . ., 

General Göring bundan ıonra AJ. 
! man askerlerinin Reni itgal ettiklerin 
• i den dolayı Fransız milletinin harbct-
1 mek iıteyip istemediğini sormuttur. 

~--·--·--·------.. ··-·····-·-·-·····----
Recep Peker bugUn 

gel dl 
Cumhuriyet Halk Partiıi Genel 

Sekreteri Recep Peker bu ıabab 
üniversitedeki inkılap dersi için 
Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. 

Öirendiğimize göre, bugünkü 
inkılap dersi radyo ile netrerlilmi
yecek, Recep Peker geçen dersler 
üzerinde talebe ile konuıma ya
pacaktır. 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki ak•am gazetesidir 

116nlarenı HABER'• 

verenler kAr ederler. 

girerse 
Şehrimizde bir şayia var: 

Amerikalılar Zaro 
Ağanın nAşını me
zarından 
çalmış! 
Bu fani dUnıanın hayabna 
çok ballı olan maddi me
denıret lnsanlan blrbuçuk 
a .. r ı•••ran bir adamın 
vUcudundakl esrarı llr•n
mek latlfor•armıf ve onu. 
berhayatken Amerlkada 
razı edemeyince ne hlle
ıere baf vurmutlar.,. 

Ancak kabrin açı
llp bakılması haki

kati meydana 
çıkaraca~tırl 

(Ymıa 1 ncUle) 

Bern elçimiz 
istifa etti 

Ankaradan gelen bir habere 
göre, Bern elçimiz Cemal Hüsnü 
istifa etmiı, istifası kabul olun
muıtur. 

Zaro Ağanın na'tı bapnda dua 
okunurken .•• 

Bir maliye memuru 

Rüşvet alırken 
yak!lıl. ~ ... 

Maliye Drilfettifleri dibs bir rüt
vet alma maeleainden F eriköy 
maliye tahakkuk tubeliııde .bir 
cürmü meıhut yapmıılardır. 

Memurlardan birisinin, bir tah
aa ait vergi borcunu azaltmak için 
rüıvet istediğini haber alan maliye 
müf ettiıleri bir sivil memurla be
raber rüt velin verileceği yerde sak 
lanmıılar ve memur tam parayı 
aldıiı zaman meydana çıkarak 

yakalam11lardır. Bu itte dahli o
lanlar haklarmda tutulan zabıt 

varakaaiyle beraber mahkeaıeye 
verilmiılerdir. 

leytinburnunJ:ı Rizeli Hafız Ali atllı bir gencin sekiz •eneliH 1.ar ... 
Havvayı yirmi yerinden bıçakla yaralayarak öltlürtlüğünii Jün yaz• 
mııtık. Yukanlıi resimlerde öltlürülen H1111va ile zavallı lraJmın yeli 
1aıındaki çocuğu Huriye ue hôtlise ye ıahit olanlartlan Fatma göriil
mekteJir. Z nci ıaylamu.Ja bu laaJiıeye Jair yeni talnliit brılacaltwu. 
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2000 lirabk müsabaka-; Paylaşdamıyan Son Dakika: 
• f çocuk 

mızda hedzye kazanan KUçUk Nermin! yan- Italyan ·askerleri 
OkUyUCUlartmızdan bir kaçı ıar~~~~ ~ur~~~::rı Yavaş yavaş ilerlemekte 

devam ediyorlar, ·fakat 

l ımarlama kundura 114 liralık ıaat kazananı Likör taıunıı kazanan: 
ka.ıanan Hukuk Fakül. Hayclarpaıa liıeıinden Nişant(lfı Kız orta oku-

teıinden Rauf Fuad /undan Perihan 

· - Beşinci liste 9 uncu sayfadadır. 

Karısını doğrayan 
Rizeli genç 

Bu korkunç cinayeti neden 
ve nasll işledi ? 

1.eJtiaba.naunda Demirhene 
CA41deıinde 169 numaralı evde o

turan Ri;eli Hafız Alinin, karı11 
Hanayı yirmi yerinden bıçaktı
yaru öldürdüiünü dün yazmıt 
bk. 

Bir arbdatımız cinayet etra · 
fında yeni malumat toplamıştır. 
Yazıyoruz: 

Hafız Ali otuz, karııı Havva 
ise yirmi iki yaşındadır. Sekiz se· 
ne ev.yel Rizeııin Pazar köyünde 
evJenmitlerdiT. Bir sene sonra, 
şİDlcli redi r.a•a :olan, krzlarJ 
Hüri.v~doimuftur. 

Halız Ali evlendikten birkaç 
se.:ıe sonra delirmiş, bunun Üzeri
ne babası Abdu1lah tarafından 
f stanbula getirilerek Bakırköy 
emrazi a1<liye hastahanesine yatı· 
rıhnıttrr. 

Abdullah Zeytinbumunda bir 
k&hve tutarak işletmeye ba~layın
ca diğer ojlu Şükrüyü de memle
ketinden çağırmıt, Bakırköy fab -
rikaılİla yerlettirmi,tir. Hafız Ali 
bir Mne kadar hutahanede yat · -
tlldan tonra iyitetmit, çıkarılmış· 
tır. · Hafız babasmın yanınde bir 
ay en~tine kadar iyi bir surette 
çal1111Uf, fakat son ıünlerde kah
Teye ,_iyerek eTinde kapanmıt· 
tır. Hafız Ali ara ırra elinde kova 
ile ci•arda kuJuy-. kadar ıidiyor, 
kOY.arr doldurduktan eonra hemen 
nine claniiyol'.JDUf. ' 

· Kocatrnın bir aydanberi odası-

- Nereye ıidiyorıun, diye aor
muıtur. Hafız buna fU cevabı ver
miştir: 

- Kendimi denize atacağım. 
Oraya gidiyorum. 

Kadın bu ıoz üzerine kocasını 
dışarı bırakın.maya savaşmış, 

kollarından tutmuttur. Buna rağ
men hafız oda kapııını açarak so

faya çıkmıf, kar111 da arkasından 
atılıp bPJın ten sarılınca H • f ız A· 

li İğri Liz bıçağmı kanımın muh
telif yerlerine aa.plamaya batla
imfbr.,. 

Kadınuı feryatlarına ayni kat· 
ta oturan Bakırköy çimento fabri
kası bekçilerinden Ahmet ile karı
sı kotmutlarsa da merdiven ba · 
tında karııını mütemadiyen bı -
çaklıyan Hafız Ali bunları fGrün
ce Üzerlerine atılm19tır. Ahmetle 
karııı bu vaziyette bir ley yapa -
mıyacaklarını &nlayınca oda ka -
pılarını kapayarak içeri çekilmit· 
lerdir. Hafız Ali yedi yatındaki 
kızının önünde karısını yirmi ye
rinden bıçakla yaralıyarak öldür -
müf, sonra evden uzaklaımıştır. 

Dün akşama kadar deniz ke . 
narlarında, civardaki §üpheli yer· 
lerde aramalar yapılmıtıa da katil 
bulunamemııtır. 

Oıt katta oturan Fatma cina • 
yet hakkında diyor ki: 

" - Dokuza kadar oturdum. 
Sonra namaz kılıp yattım. Derin 
bir uykuda iken biti,ik odadaki 

kaybolmuşlar! 
Fatma ve Nezahat isimli iki ka

dının birden bir çocuğa sahip çık
maları teklinde bir davanın baıla
dığmı, kan tahlili yapılmasına ka
rar verildiğini haber vermittik. 
Yazıldığına göre; çocuğu yanla -
rında tutan tatlıcı Mehmet Ali ile 
zevcesi Nezahat davanın aleyhle

rine neticeleneceği zannile Beyazıt 
taki evlerinden habersizce taşın
mışlardır. Mehmet Ali de evvelki 
güntlerıberi itinin başına gitme
miştir. Söylendiğine göre karı ko
ca Karamürseldeki bir akrabala-
rının yanına gitmitlerdir. 

Flanden 
Tevfik Rüştü ve 
Litvinofla görüıp. 

mek üzere 
intihap dairesinden 

Parlse gellyor 
Paris, 27 - Dairei intihabiye

sinde bulunan Hariciye nazırr 
Flanden, dün gece Londradan bu· 
raya relen Bay Litvinof ve Hari
ciye vekili Tevfik Rüıtü Arasla 
gÖrüfmek üzere bugün Parise dö
necektir. 

Velçef ile 
Stançef 

Asılacaklar, k~rarı 
temyiz tasdik ettl 

VELÇEF YE STANÇEF 

Sofya, 26 - Askeri mahkeme 
taraf mdan asılmak suretiyle ölü -
me mahkum edilrnit olan Velçef 
ile Stançef'in bu ölüm cezalarını 
atkeri temyiz heyeti tasdik etmit
tir. 

Kuvvetini bizzat ltalyanlann d.::ı 
. . itiraf etti ki eri 

Bir Habeş ordusu karşllarında 
mevki almış bulunuyor 

Londra, 27 (A.A.) - ltalyan 
kolları, Mısır Sudanı hududu bo
yunca ve Gondar ve Gojjam isti
kametinde ilerleyitlerine yavat ya 
va~ devam etmektedirler. Oga
dende görülen 'i?ütün Habeş te -
cemmuatını şiddetli bir bombar
dıman altında tutan İtalyan tay
yareleri bu ileri hareketleri ko -
laylaıtırmaktadırlar. . 

Adisababaya gelen haberlere 
balnlıua, ltalyanlar, Sauabaneh 
istikametinde toplu bir ilerleme 
hareketine başlamıtlaıdır. Maama 
fih, bu ıehrin ifgal edildiği hak -
kında Habe§ paytahtına henüz hiç 
bir haber gelmemiıtir. 

imparatorun orduau 
Roma, 27 ( A.A.) - Şimal cep-· 

he.indeki ltalyan umumi karar -
gahı, yolların inp.ıı biter bitmez 
Ambalaciye nakledilecektir. Bu 
da ıöıterir ki, Makalle tehlikede 
deiildir. 

Maamafih, ıuraaı bir hakikat
tir ki, imparator, 10· biiı kitilik bir 
ordu ile Atangi gölü önünde mev-

·eden 
Londra, 27 (A.A.) - H~vaı 

Ajansının haber verdiğine göre.ı. 

Bay .Eden, Britanya hükumetinin, 
19 Mart tarihli lokarno anJaşma
larında zikredilen mektubu Fran
sız ve Belçika h.Ukumetlerine ya -
kında gönderecğine dair Bay Lit
vinofa teminat vermittir. 

Bu mektup, Almanya ile yapı· 
lan müzakereler esnaıında, erka
nı harbiye heyetleri aruında y~ -
pılan anla,malar yolu ile bu jki 
memleketin emniyetinin tekeffü
lüne dairdir. 

~i almıştır ve bu orduya •mpara
torun muhafız kuvvetleri ile ge
ne imparatorun Şeva, Vollo ve 
Harrardaki kıtaatı da dahil bulun
maktadır. Bu ordu iyi talim gör
mÜftÜr ve iyi teçhiz olunmuştur. 
Elinde takriben iki bin mitralyöz, 
tayyare ve tank topları vardır. 

son sistem elli top ve bir çok da 
tayyare ve tank topları vardl1'. 
Bu ordunun eksiği yalnız tayyare
dir. imparator bizzat kumanda et
mektedir. 

ltatyanlar bir yer daha lfgal 
ettiler 

Tigre cephesi, 27 (A.A.) -
Havaı ajansı muhabiri bildiriyor: 

İtalyan ileri hareketi ıüratle i
lerliyor. İtalyanlar dün Mai Tim
keti it1al etmişlerdir. ·Habeıler 
T embieni ve Şireyi tamamen tah
liye etmiılerdir. Raı Kana, Ras 
Seyyum ve lmrunun elyevm, 12 
bin lritiden fazla olmıyan bakiye 
kuvvetleriyle Gondar civarında 
karargah kurdukları haber veril -

·mektedir. 

verdi 

verecek 
Bu husuıta henüz hjç bir karar 
verilmemiıtir. 

Şahi istifa edecekmlf 

Londra, 27 (A.A.) -Deyli He
rald g~zeteıinin Londra ve Berlin 
finans mahf ellerinden aldığı ma· 
IGmata nazaran, B. Schaht'ın 29 
mart seçimlerinden sonra istif aıı 
muhakkaktır. B. Schaht markın 
kıymeHnin tenzilini iıtiyen sol 
nasyonal soıyaliıtlerin tazyikine 
boyun eğmektense, patlak vermek 
tehlikesi gösteren mali buhrandan 
evvel istifayı tercih etmektedir. 

Hltler gene bir nutuk 
aöyıeyecekmı, 

- ka .. nmuı, karııı HaYvayı çok 
entlifelenclirmjf, k~11nm hasta -
haneye ,.tmlma1Jm babuı Ah -
dullaha Ye dayıımın otutlarına 
liiyl~iftir. 

komtum Emine duvan küt, küt, -------------

Siyaai mahfellerde söylt:ndiği
ne göre, bu mektup F ransanın eli
ne geçtiği takdirde, hali hazırda· 
ki tereddütlü vaziyetin ıebep ol • 
duğu Fransız - İngiliz gerginliği 
zail olacak ve Almanya ile y~pı
lacak müzakerelere, Fransa tara: 
f ından daha istekli bir !ekild.e 

Berlin, 27 (A.A.) - Siyut 
mahfeller yeni Reichıtag'ın 31 
martta toplantıya .davet edilmesini 
beklemektedirler. B. Hitler yeni 
meclis huzurunda ~f siyaset hak
kında yeni bir nutuk ıöyliyecek. 

ve bu nutukta, Avrupa ıulhu hak
kındaki büyük planını daha tam Enelki rün dayısının oğulları 

Hafız Aliyi ziyarete ritmitler, bir 
müddet 1örüsmü9ler ve kendisine 
neden 10kaia çıkmadığını sor
muılaTdrr. Hafız Ali üstünün ha

frnın İyi olmaması yüzünden so -
kaia çıkmadığı cevabını veımit 
tir. Hananın .bunlara IÖylediğine 
göre, Hafız Ali rece, gündüz oda· 
nm. içinde dolqıyormuı, kendi 
kendine .a;yleniyorm119. 

Dayı oiuJlan ertesi ıünü gelip 
Hafızı hutahaneye ıötürmeye 
lcan.r •ermitler Te e•den ayrıl
maıtlardır. 

· E.-.elki ıece sabeha kartı Ha
fD ·Ali " ,ata.iından kalkmış, elbi- · 
Mlwi ıiymiıtit. Karm Huriye 
"'*-'t. JroCumı ıiyinik ıörün-. 
cet 

diye vurdu: 
- Fatma bir ıürültü var nedir 

o? diye sordu. 
Uyandım. Ataiıdan bir takım 

gürültüler geliyordu. Kocam evde 
olmadıiından alt kattaki Ahmede 
seslendim. Bu sırada Huriye: 

- Anneciiim ! Getin ! 
Diye bağırıyordu. 
Gürültü kesildikten sonra ata-

ğıya indim. Hafız karısrnı öldür -
müttü. 

Ölüm tehlikesi atı.tan Ahmet 
de diyor ki: 

" - Bir ıürültü i•ittim ! Uyku
dan uyandım. Kartıki odadan so
faya Hafızla kar111 çıktı. Haf17 
elinde bıçakla kar•ına vuruyor ~ 
du. Gidip elinden bıça~ı alavım 

dedim. Bane da saldırdı. Kork
tum. Kapıyı kapayarak odama çe
kildim. Ses k~sildikten sonra dı

fan çıkınca kadının ölmiif oldu -
ğunu gördü""' .. 

Karsda zelzele 
Karı, 27 .(A.A.) - Son iki başlanmasını temin edecektir. 

bir tekilde izah edecektir. 

gün içinde Kağızman ilçesinin di· Bu görütmelerin Londrada de
ğer hududuna yakın Kötek kamu· ğil, Pariste, hatta Brü'kselde yapıl· 
nunun iki köyünde zorlu ve sürek· ma11 daha kuvvetle muhtemeldir.! 
lizelze~lerolmu~u~ Me~ıoo--------------~-------------

ahır ve samanlık tamamen yıkıl
mıt, 104 evin ve 124 ahır ve sa
manlığın duvar'ları genitçe çatla
mıttır. 

Zelzele ba~lar başlamaz halk 
derhal dıtarı çıktıkları için insan
ca zayiat yoktur. Fakat hayvanat 
telefatı pek fazla olmuştur. Yer 
depremi bölgesinde bütün halk 
çadırlarda barınmaktadır. Kızılay 
ilk yardım olmak üzere felaketze
delere 200 çadırla para gönder • 
miştir. 

llbaylık tarafından alınan ted
birler sayesinde le1i.ketzedclere 
tam zamanında ve faydalı yar
dımlarda bulunulmuttur. 

Hakiki harbiye n~ırı İf. baıında{ 
- 1nııiliz karikatürü -
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<;&iişkr ,_.., - __ ... l 
.;azalar ---------

Geçen gün Beyazıt meydanın· 

.ıa birisi kibrit kutusu sihi biı· •• Denı·zyolları 726 ,.abanın içinden yere diiftü. hı• D 
Görenler kahkaha ite s&Idüler. ı·daresı·ıe 

lira 
Afyon· Kara 
kuyu hattı 

Ben tramYaydaydım. Biletçi de iŞ B k k• Peyami Safa YUIJW: 
görüp ıüldü. Vapurculuk 2ırketl an asının geçen sene 1 "tnönünün .a.ıerinden anbyorm ki 

T d kad Y k b k k bu hat, inlalibm ıetirdiii yeni zUmt-
- ramvaydan Üfle 0 ar arasındak• tesellDm azanCI U ra amt buluyor yetinde ana hatıanndan biridir ve top_n 

ıülinmez amma, dedi, arab3dan fmuzm en hasaaı iki noktuı arasına hu 
dÜflllek cidden tuhaf otuyor muamelesi bitli Bu değerli mali mOessesemlzln hissedarlar demir çizgiyi çekmek için paradan evveı 

·Y~;nc; .;..,~ ~i; ,,;.,.;.,an ~~ı:.:=~ıe;:;: mecllsl dOn Ankarada toplandı =~ "!,!~a;.:!'!': ;::!':: 
ilerledikçe, korkunçlattrkça, aki •tm alma anlqması mucibince Türkiye it Bankasının on ikin· mıt olan idare mediai azalıjma Onun hanıi aadruamı emperyalimle 
usul tehlikeler gerçekten ehemmi· ilk taksitin vapurculuk tirketine ci it ıenesi alelade toplantısı dün Edime me'b111u ~uetafa Mecdi ıe- karp bizzat harbederok bu topralm b· 

• · k bett• B" baclan aaat on e.ltıda Anka .. ·da banka • ,.. ·11m· t" rıı kanı mndafaaamı yapmıpr da ~ 
yelinı ay ı. ır ara JU· verilmeti hueuaunda ihtil.af ,.,k • • ... 7 •t ır · • 7 k · d 1 dun öz ihtiyaçlanrı yerinde anJamıttır? 
varlansanız, adeti. beceribizliii· mıttı. Denız·' --ilan 1·~---1• t•••l • nrn mer ezın e top anm:§trr. 935 ydı kiraun on be•·Nı'•• ... 7va ~ ..._, ld l 'S ~· Hal\gi verir, fımct lnönü gıöi, $çerde 
nizden utamr11mz. Ve etrafta kim· füm muamelesinin seri kalan k11· are mec isi reiı vekili Fuat dan itibaren daiıtılması kabul O• harbin ve dıp.rda ıulhün büyük :ıafeı-
ıe pnneden hemen kalkıp hirire· mını da ikmal etmi-+;... Bulca toplantıyı açtıktan sonra, Jund··'..&-- terini kazandıktan ıonra. vatana d&ı• ~· d ''nkü" d ett'i" . uıu.an aonra mürakipliklere l 
nara ımpnak iıterainiz. Şirketin Hal:--"i hurda va- u aayunız a neır ı ımız, rck bu ıefer de o toprağı. adım adım do-~ 'd r · 1 · 1 -•..! Edime mebusu Şakir, Trabzon 

Araba nedir ki... Ha ayakları· purları ve tirket merkezinin de • 1 &re mec ısı rapor a1'1y e müraınp laşıp imara çaltşmrştır? .. 
1 d 

raporu Okunm t d.k d"I mebuau Huan yeniden •-ı·lmı't· 
nız a yer e yurüınüpünüz, ha iki mirbat qyalan da ki.milen teael- Uf ve aı 1 e 

1 
• lerdir. -T 

parmak yerden ·kalkıp iki abn ar· lüm edilmiftir. mittir. * 
kumda kırıta kırıta oturdujumız Bunun için bu tesellüm muame- 1935 senesinde Kamutay reiıi Banka bir sene içinde 726 bin 
yerde aitmipiniz. lainin· taadiki itinden on bet tün vekilliiin.e ıeçilen Nuriden açıl • lira k&r etmiftir. 

Bir nasihat r 
Halbuki bir .de altah vermesin. sonra yani Mayıı bqlarma dojru 

l,famvaydan düımeği düfüniin... Vapurculuk tirketine 200.000 li- Kara g Ün Ün 
Dnrimize tam uyıun bir kazadır. ralık ilk taksit Yerilecektir. Bundan yı ld o·. n u·. m u·. 
Şithanede devrilen tramvay delil iki ay ıonra ikinci 220 bin liralık 
de hfr araba olsaydı, bir k;:c bir takiit vfrilecek •e bu taksit· DUn Edlrnede bir 
kutaamnın 7Qftl'lanmuından ark lerin yektnu htr eenede yarım ihtifal yapıldı 
lı hir tt1 o)mıyacaktı. milJOD lira olacaktır. 

Ve bu Jlrabanın içindekilerden Vapan:uluk fi'rketinin mühim Edime, 26 - Edirnenin Bal· 
birinin kolu veya bacair kmbaydr bOıçlan oldaiundan ilk taksitten kan harbinde dütmanlar tarafm
"ehemmiyebiz bir teY yözünd,n,, bilHClarlara bir feY verilemiyecek dan i11al edilmesinin yıl dönümü 
kmlmıt sayılacaktı. ~arin itfuma çalqılacaktır. basün hatkevinde büyük mera • 

Devrimizin "modern kazalan,, Müteakip taluitler hiuedarlara ıimle kuthılanmlfbr. 
halt& ıimendif er bile delil. ilk ıık tefti edilecektir. Merasimde nutuklar söylenmİf, 
kartdatbiımız tramvay, türlü çe- ve bu hazin günün yu'ı tulllmlf-
tin otomobil, otobüs, motosiklet Hava sı,Pnatı olacak tur. 

n::.-:., d11teı11er, yahuı ban· $ a rn ı çl ar hltl!ı~:.:ı,he:!;';:::: 
lara çarpıp ltaalarla tepetaklak o- teshil edl idi manlann ruhu t&7:iz edilmiftir. 

ıan ~n merhUMtiae "-· a..c1aa.;Wra111-. • .....a -~ Rtr Ttlrk • Vnna" k stilllJ:Uilaa-. • • • ~.... ,. 
Beftir1eriD sanki delirip ele si· deki muhtelif clemlenlm kalma şlrliet kuruldu 

zi altına alarak tepe tepe çijniye· mahzen aahrmçlarmı müteha1ta. Yunan mevzuatı hüldimlerine 
cekmit ıibi kocaman ve tek lehli· l&rla beraber teıbit etmitlerdi. ıöre bir Türk - Yanan firketi 
ke olarak ıörüldüiii zamanlard~ SCmraclaa ela 'belediye fen he... kurubmıttur. Şirketia merkezi Pi-
arahanın önüne geçilmezmİf. yeti bmılarm ne kadar bir muraf· rede olacak, Türki1ede 11Çdacak 

Evden çıkarken, kadmJar ko· la birer ha~ ıılmaiı haline ıele- muhtelif tubeler vuıtuiyle hay • 
calarma, babalar çocuklanna: Oileceiini " Jımpı- kiti alacaim van toplatarak Yunani.tana ihraç 
' 'Dikkat. arabaya çifnenmiyeain !,, heeaplem91br. edecektir. 
diye tekrar tekrar öiüt verirler· Fen he1eti zehirli ps mütehu- M ----
mit... BiT arabanın . devrilme•i ııılarmm da ittirakiyle JDeCYUt arangozl11r cemiyeti 
müthit bir feliketmif... 1 mahzen ve aah~ hava taar- yeni idare heyeti 
Şimdi tiflll&D bir oto1'iiiün. içeri· ruzuna kartı 11jınak haline ıeti • . O~ Ni~ Maranıozlar c:e • 

ıinde 32 adamla altiilt olup. bir rilmeai için hir proje yapmqtır. mıyetı )'em ıdare heyetini .eçmek 
f,l&ket olabilir. Bu demlen oı. Ba mab.-ler tehir haritası üzere, cemiyette intihabat yapıla
büafin ayni zamanda üzerine bir üzerinde de ,a.terilmiftir. Şimdi c:aktır. 
de otomobil çıkarsa, hasıl olan ıöriilmek üzere yiikaek makamla. l!!~~~iiiiiiiiiiiiii 
manzara itte hileeiz bir "yirminci ra aönclerilmit olan bu proje ıe- 1f11DIW TA ..... j 
UD' kazası,, hakiki bir li'r'at Ye lince ba yılki b&tçede aynlao tah İ 
delilik manzaruıdır. •iatla bmılann en az murafla o-

Dlt&ace tramY&)'dan diipnek, labileceklerinin yapıhnuma bat • 
fırlayınca bir otomobilin ~ini !anacaktır. 
delip fırlamak lizmİ Jeİi7or. Yoi- ' Şehir h~ı üzerinde yapılan 
.. kan, kaza olmaz. Kepazelik O• teabitlere care bu DeTİ büyük 
tur. mahzen ve ~lar en ziyade 

27 
cmııA 

IURT - 1886 
IDer : 1111 • MalaArftnı: 21 

"Deveden Alii\liim ! ,, deHnb telmn lstanbul ye Galata taraf -
kim hayret eder, mm size acnm ı..rmd&dw. - ................ w .... ._ 
timdi... · Buraları en miitekiaif nüfuıu 

Lldden "attan el.üten ifllh o· ihtiva 'etmektedir. 
lur, etekten düten olmaz,, derlet· 
di •.• 8aaGn bu neviden bir hldbe, 
&ir bpımn eıijiiıden inip bir da· 

1 

ha o etilin üzerine çıkinak aibi 
ma•n- 'ft plünç &ir hldiaedir. 

Etelden difilp bir yerinin bir 
bal ola, sakluanrz daha iyi eder· 

• 
Iİnis. Yahut modem bir fe1• ~ 

Kttıt fabrikasının 
te~rlbelerl 

J:ıspait kllıt fabrikumın m.ın. 
ne tecriihelerille batlumııtır. 
Fabrika on bet Nisanda Batbabn 
tarafiiıdan açılacaktır. 

-- 4,aO 12,20 15.SO 18,28 20,00 4,12 
.::. 10,00 :S,&1 9,22 12,00 .1,32 9,(2 

or.ço SDı""B auotnc Nil oı.ou t 
~ tııgtltereye Sovyet RUJ& 

aleybino bir ttutak tekllf etmııtır. KonupnL 
l&rdan blçbir netice çıkmamııttr. 

NazUer hviçredeıı Yakob nammd& bir 
muhalif guetedyl Almanyaya kaçmnqlar. 
dır • 

Hamdullah 
Suphi geliyor 

Romanyadan ııeleeek 
göçmenler işinde 
mutabık kalındı 
Bükret büyük elçimiz Hamdul

lah Suphi Tannöven Pazar sünü 
tehrimize ıelec:.ektir. Büyük elçi. 
miz hu yılki göçmen nakliyatı için 
Romen hükOmetiyle mutabık ka • 
iman esulan hamil balmunakta
dır. Ve - umaldaiuna söre _ 
tehrimizde kalmadan ayni tün 
Ankaraya sidecektir. 

HnaJar iti sünclür oJJA:p:ı .~ 
sicfi7or, bım iM &e- siaW Ji+Jlfa.. . 
"'Z-..m "'~'-ai mdKla: ı 1 ci 
,; &u münuelteıJe tö71e ,,..._.Ma •· 

1.:.-.....:. . 
nu~...._.: 

0 önümUs yu. AJ&iı ~ • 
miz çoktur. Bunun IPI umaud ,erlerde 
otururken bapalanm haldı oJarü mir 
lendirici hareketlerde bala~ 
Elaıen yirminci uır med~yetf lcWi8 
ederken, bunun mi hareketi~ nım,. 
manın neyle tavsif cdilecefinl bata& 
tekran lmunn11% buluyoru. • 

~ 

Suya hasret ı 
Nlzlm Hlanlt, 1•0rUa sa...--. 

.Ue mya .._... ~:· -

Sıcaklar baatr. Artık boza ~r. 

atn'laftr: pra çok ektldlr! pay, ll:mhe? 
Hayır t Temiı:, baı elti ohir tı.Nak' .. 
yun hasretini duyuyonam.ıiılfMr• :ıl9 
memleketi olan !9tanbulilf halla Btedl • 
ya kahvesinden daha ror balanın temi' 
bh bardak ıa ! ,, 

HüldbnetimDıce bütün kıt müd
detince menedilmit olan ıöçmen 
n-ldi iti Nisanın on betinden iti· 
haren tekrar batJıyacaktır. Bayıl 
Romanyadan aelecek olan söç • 
menlerin yekGnu 11,000 dir. Bun
lann 8.000 ni ıeçen yıldan on.da. l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!~•,IB!!!![!!llll• 

ki emlik ve arazi!erini satmıtlar ismet lnönü. 
hatti mühim bir kıımı Köıtence • 
ye ıelmitlerdir. Eekl•eh'rd• Devlet DemlrıoUart 

Dil Jerin• ~·kı . . ld•re•lnln yaphrdlll ......_ 
er ın emı• ennın •hm açılı• reamlnl d• ,...ara1c 

ve aabm muamelesi iki bükUmet . 
arumdayapdacakanlqmamuci- Ankaraya dindi 
hince ve görülen lüzum kadar ya. Bqvekilimiz dün ref~ 
pdacaktlJ'. deki zevatla Eskiıehire ıellait.1w 

Bunu lemin için Romen hükU- ve hallruı cotkun tuahüratbi• 
metinin göıtereceii IDÜIDeuillerle karfılanmqlardır. ükifehir ideta 
birlikte çal'!ID&k üzere Niaan ba • bir bayram IÜJIÜ yapm,lf "n _. 
tında bir Türk heyeti Romanyaya yareler de bu tenlile iftha1c et· -
gidecektir. miftir. .. . 

Romen hükUmeti bu emlaki al- · ismet lnönü de.Jet demirJoİleır 
ma.ia mukabil Romanyadan bazı n idaresinin itçler içiD J'&Pbrdılı 
e!yanm ihracı teklini de memnu • ve içinde okuma, ~' eiJea. 
nıyetle kabul etmektedir. ce yerleriyle ban:vo~ve ~lan oo 

lan büyük binamn açi1ıf ·ream1a; 
KadıkUy-Haydarpata 

yolu 
Kadıköyle Haydarpqa aram

daki eski rıhtım uzun yıllardır 
tamir edilmediiinclen pek harap 
bir hald~ir. 

Rıhtımın en harap kumı bil • 
ha .. a timdi itfaiye prajı olarak 
kuftanılan esiri hal hinuından ti
mendifer iskelesine kadar olan 
parçadu. TamiT itine önümüzdeki 
ay baılanacaktır. 

de yapmıt Ye sene b6th ... 
candan alkqlan .. anda Am • 
raya hareket etmiftir. · 

Huıuat tren Ankarala biitü 
vekiller ve halle tarafmdaa karpi. 
lanmıttır. • · .. 

Türklerin 
cıvanmertliği 

tıiimzı söyliyerek vuiyeti !amir ... llJI ... 
edin ... l.Jri i ı. E ·,. ~ s o R u ~ u z. .. ;: ;. h.. ·.E ... ,.(.. E. -. ~. ~.· ... • p. :r:.: .• '"~~J·•. > ~ ~: -~ 
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-..ık1net M8nlr 
----~·-----

Konser ~ 

Habeş harbi dolayı
slle bir lnl(lllz gene

ralinin sizleri 
• 

BiiJük hube iftink etmit ln
ailis •....Uerbıden Jaa Hamil -
ton ltalyan - Habet harbi clola
yuiyle :razdıtı hir makalede 
Türkleri methederek demiftir ki: 

1~ konservatuvarı Şan Mektup MUddeiumumilikte 
1rı..,..,.. •• mezunu BaJQ Ba· 
f,Dqan öniimüzdeki Pazaıteai liİ- 1 Bundan bir müddet evvel imnamın hıbedilmeaini rr 
1IÜ akpmı aut 21 de Tepehqı .c.ı tcl~k OrtaldSydm mektup yollayan ok.ıyo.:cumıı:ı.ı : 
-'eiair ~ ltlr f&D koneui Bisim için .~~ua11 nqretmlk, kanunen imkan 
......... pt fet&rü F d" w.&r. Bayle bir bldiıe vana ve ıuçlular da euasu do-

• f W pro er 1 lapyorlana, ve tabiatile Cumhuriyet mfiddeiumumtlifi 
~ de pi>:-"oda kendlıine re. y\lbek mıbmm aınacı.,r olacafım dilıünerek mektubunu· 
ant edecektil'. 2 U Cumhuriyet mtıddefumumt1iifne yoTiadık. 

Gene krem meselesi 
AÇIK KONUŞMA; 

Şeh Camii Tophaneli oğlu ıokalc çıkmu kuyulu (JO) 

numarada Bayan Haticeye : 

CEVABIMIZ: Şirket kreminizin yollandığını kat'ı• 

yetle söylüyor. Maamafıh mektubunt1%U tekrar 161terc:U1c 
bir tane dah• yolbyacaidannr 13ylediler. 

"Çan•kkale çarplflDAlan ..... 
ııncla lnailiz ~ Tlrk top"' 
larmin adeta apmda dunaJ• • 
ken. bir tek T6rk .....u.i Wle ln
rriliz Kınlhacr ciftnnda p_atluı r 
mlfbr ... ,, 



Rendeki Alman askerlerlnl kovmak için 

Fransa harbe 
karar verirse 

Iogiltereden asla 
ya rd ·ı m ,,, .. 

göremiyeeek tir 
Hitler, intihabat dolayrsiyle 

Dresdende verdiği yeni bir söylev-1 
de, bundan ıonra Almanyanm 
mukadderatının "heı hanıi bir 
konferansın veya milletler cemi
yetinin elinde olmadığını,, söyle
miftir. 

ne ıetirilmeıiyle alakadardır. Er
kinılıarbiyeler, sebepsiz bir hü
cum yapıldıiı takdirde Lokarno
cular tarafından ü~ere alınacak 
vazifeler haWunda ıöril!mekte
dir .,, 

J•ponıarın f ranaız • Sovyet 
paktını gliru,u Hitler sonra seçim itlerine geç

mit ve "maziyi unutarak fttefimi
zi elimize almıf olduğumuzu 29 
martta dünyaya ilin etmeliyiz. , 
demiıtir. 

Hirota Tokyoda Franııı büyük 
elçisini lcabul ederek Fransız -
Sovyet paktı n~ticeainde Sovyetle
rin uzak t•rk hududuna daha 
fazla aıker yıimaır mümkün ol -
dutunu ve bu noktanın paktı im -
zahyan Fransa tarafından diklca -
te alınmasını söylemittir. 

tnglllz Dı.aa•kanının mUhlm 
slylevi 

lnıllb Dıtbakanı Eden de A
vanr Kamarasında bir söylev ver
mittir. Eden Ren meselesinin esa-
11na dokunarak tunları eöylemit
tir: 

"Harpten sonra Fransa Ren 
ınıntaka.sının Almanyadan ayrıl
maıını istiyordu. Fakat Versay 
muahcdesitıi, bunu kabul etmiye
rek Rende ıayri aıkert bir mınta
ka ihdaıiyle iktifa etti. 

V ersay muahedesinin zorla im
zalammı bir muahede oldujunu 
ıöyliyen Ahntnlar, Lokarno mu· 
ahedeıi için bCSyle bir iddiada bu
lunm.~mıtlardır ... 

Almanya, F ran11ı - Sovyet 
rnisakını ileri sürerek, bu miıak 
dolayıılyle Lokarno muahede~i
nin ihlal edilmit olduğunu ıöyle
'di. Fakat bu meselede doiru ha
reket etmiyen Almanya, hem, ak
li selime deiil bir kuvvete daya
narak İfİ halletmek İstedi. 

AlmAnya, ev\'eli haketne tnii
ra-=.ıat etmek vaziyetindeydi. Onu 
Yal'madı. 

Almanya, Ren itaalini haklı 
göstermek için Sovyetler ile Fra•
aa arasında aktedilmit misakı ile
ri sürüyor. Halbuki Renin ivali 
yalnrz Fransayı değil, ayni za
manda Belçikayı da alakadar ~· 
diyor. Belçika hiç bir zaman 
Fransız - So'V}'et paktile ilitikl; 
deiildir.,, ~ 

lnglllere lmz••ıne ••dı k kalacak 

Eden bu euretle s(Sylevinin en 
heyeea11lr yerine gelerek demiıtir 
lef: 

"- Bizi bu meselede bazıları 
hak'em sanıyorlarsa da, biz hakem 
değiliz. Biz zaminiz... f ngiltere
nin Drşbakanı sıfatiyle söylüyo 
rum: lnıiltere imzaıını ayak altı
na almıyacaktır ... 

ErkAnıharblye'er neyi 
konu,uyorlar ? 

Söylevi epey uzun süren ve çok 

canlı meselelere temas eden Ede

nin bir diler noktaya da dokun
duğu gföoülmüştür: 

"- Lokarno misakını imzalı -

yan devletlerin erkinıharbiye ko

nufllla larına ge!ince, bu konut· 

mal ar her hangi bir müdafaanın 

teşkilltlandırılmasına matuf de

ğildir. Sadece Lokarno muahe- · 

desiyle yapılao teahhütlerin yeri-J 

•lr mUllk•t 

lnıiliz Kralı dün ak9am SoyYet 
Dııitleri Komiseri LitvinofJa ı&. 
rütmüttilr. 

Rlllentrop gldl,or 

Alman bq murahhası Riben
trop'un, ümidin hlllfına olarak 
hemen Berline döneceii anlqıl
mrıtır. 

ıtaı,. illa l'r•ft9ı•l•rle ll•r•ller 

Romadan ıelen haberler ltal
ya hükOmetinin Lokarno muahe
desinin hlli meriyette olduğunu 
ve Almanyaya kartı zecri tedbir 
almak istememekle beraber, alı
nacak diier tedbirlere iıtirak et
meie hazır bulunduiunu bildir
mektedir. 

P'renaanın vaziyeti del'•ml' 
dıllldtr 

Fran11z Dı,bakanı Flanden, 
diplomatik muhabirlere verdiii 
beyanatında, Lokarno devletleri 
ara11nda kararla.tan teklifler At. 
manyaya teblif edildiiinden beri, 
Frandnrn vaziyeti zerre kadar 
değitmemiş olduğunu söylemittir. 

Londra teklifl~rinden dönmek 
Almanyanın mübrem göaterdiii 
ihtiyaçların karıııında boyun ei
mek ıibi bir fey olacağından Fran 
ıa buna muvafakat edemez. 

Flanden, bütün müzakerelere 
yeniden ba,lamak üzere Londra
ya dönemiyeceğini ıöylemiıtir. 

lnglltere P'ran••Y• yardım 
etmlyecekmlf 

Londra, 27 - Avam kamara-
11nda dün ıece yapılan münakaşa 
saat 23 te b"itmittir. 

Son olarak töz alan Maliye na· 
zırı Nevil Çemberlayn demittir 
ki: 

''Franıa Rendeki Alman as
kerlerini kovmak için harbetmeğe 
karar verecek oluraa, lngiltere 
Fransaya hiçbir zaman yardım et
miyecektir. 

Almanlara göre Eden·n nutku 

Berlin, 27 - Salahiyettar Al
man mahafili Edenin ıon nutkunu 
müsait ıekilde tefsir etmektedir
ler. Bu mahaflle göre, lnıiltE"re. 
Fransız ıiyaıetinden tamamiyle 
müstakil bir ıiya1et takip etmek 
iıtiyor. 

Süµısa: ltalganlar qeni taarruza 
Tevakkuf ve tereddUt1 /ıazırlanzgorlar 

dev rest } 
Bu sefer karşllarında bulacaklar1 Vehlp 

Gün geçtikçe Londra konuımaları-l paşa ve Ras Naslbu kuvvellerlnl 
nın hakiki neticelerini daha iyi anlıyO"' t 1 k 
ruz. Bu konferanıın baflrdıtı en büyük MÜ h 1 m kuvve o ara 
iı bir aralık en ciddi mahaEilde biJe muh _ • 
temel görülen bir harbin önüne ıeçmif t e 1 ak k 1 e d 1yor1 a r 
olmaktır. Çilnkü Avrupa barııının bü-
yük tehJikeler geçirdiği kimıe için yer Bir taraf dan da Gondar Ozerlne yUrUyUşUn 
siz değildir. Hatta Fransız hükumet başladığı haber Verlllyor 
mahafilinin bir aralık bUyük bir l 1 d b' · A h d 

eyecana apı ara martta umumi . . · d h k 1 k 8 Londradan ıelen haberler. tal-ı Bu kol ar an ırı m ager en 
seferberlik ilan etmek istediği de me~ yanların, Habet harbini ıür'atle N~ıgaraya,_ Jıierı S~ttama an 
dana çıkmııtır. bitirmek için giriıecekleri büyük Bırcuttana ılerlemektedır. 

Fakat Almanya tarafından Lokaı• taarruza ait hazırlıklara baıladık- Diier taraftan, Debratabardan 
no mualıedesinin hiçe sayılarak Ren larını bildirmektedir. Debata ve Şilgadan timale doğru 
kıyılarının ltıalinden sonra doğan sar - Habeı mahafili, İtalyanların Habeı kıt'alarının ilerlediii ha -
sıntılar tamamen bertaraf edilmlı detıı.. Sasaabaneh'in 30 kilometre yakı- her verilmektedir. 
dir. Almanya, Fransa ve İngiltere ftaJ. 
ya anlatmaktan henüz çok uzaktırlar. nına kadar yaklatmıt olduklarını Gelecek ltaly•n harekltrnın 

Almanlar Versay muahedesinin ar 
tık gömülmüş olduğunu iddia ediyor 
lar. Ve yeni anlatmalara, Almanyaya 
tam bir müsavat verildikten sonra yana· 
§IClklannı il4n ediyorlar. Hitlerin Lon 
drada kendisine yapılan tekliflere verdi
ği cevabın manası açıktır: Hitler "evve
la dünü unutun,. Sonra beraberce banıı 
diişünürilz.,, diyor .. 

İngiliz efkan umumiyesi Londrada 
Almanyaya yapılın teklifleri tasvip 
etmekten çok uzaktır. Hatti İngiliz ve 
Fransız hükGmetlerl arasında Londra 
anlıtmı11nın ruhu hakkmda bUyUk gö· 
rUt farktan vardır. 

Lobrno muahedesinin yerini alacık 
yeni anlatmada tnıilizlerin en ziyade 
itiraz ettikleri noktalar ikidir. tnıillı 
efkarı umumiyeainin büyilk bir kısmı 
Ren havzasına bitaraf kuvvetlerin gön
derilmesine, ve bu suretle Almanyanın 
şikayet ettiği müsavatsızlığın devamına 
tamamen aleyhtardır. Ve ıonrı da İngi
liz milleti bir Franaıı - Belçika ittf.. 
fakına benzeyen biıızı taahhütlere kat'ir 
yen taraftar değildir. İngiliz efkln u
mumiyeıi Almanyayı milletler haricine 
atacak, yalnız bıralcıcalc, açıkçası ao'f
rudan dofruya Almanyayı herhangi bir 
~ember altını alacık ittifaklara benze
yen anlatmaları ka11ıdır. 

Herhınıl bir stlmreye çok yakındın 
ballanmak ve bu suretle hareketten 
mahrum kalmak korlcuıu tnıilizleri 
her 'Ylkit oJduju ıibi bugünlerde de çok 
Urkütmektedir. 

Efkan umumiyeaine tamamen tibi 
olmak mecburiyetinde olan tnciliz htt 
kGmeti de yukarda saydığımız cereyan
Jan hiçe ıayamaz. Bunun içindir ki 
Franıa yeni Lokarno ınlaımasını bir kül 
uyarken tnglltere Almanya ile konq. 
malınn devam etmcal lbımgeldiifni 
iddia ediyot. 

• • • 
Fransa buıünlerde heyecan lçini!r 

dlr. Londrı konuımalannm kat'f bir nr 
tice defil, ancık bir merhale oldulu 
meydanı çıkar çıkmaz Pariste kıyamda 
ler kopmuı ve gazeteler ıimdiye kadar 
ıarUlmemit tarzda tnıiltereye ve hıttl 
Miltetler cemiyetine hUcuma baılamı .. 
tardır. 

Zaten nazik otan dahilt vaziyet de 
Fransız hWcQmetini bir çıkmaza sor 
maktadır. Sol fırkalara dayanan Saro 
kabineıi 26 nisanda yapılacak intihabat 
arifesinde, tngiliz görüşlerini müdafaa 
ve Alman tezini kabul eder tarzda bir 
yol takibinden çekiniyor. Böyle bir siya· 
ıanrn intihabatın neticeıine tetir ederek 
Fran11z - Sovyet misakını, Almanyaya 
bazı milaaadclere kat'iyyen aleyhtar <> 
lan sağ cenah fırkalarını kuvvetlendirme 
sinden korkuyor. 

Bunun içindir ki Fransa 26 niıa in· 
tihabatından evvel, istese bile, Alman 
tezine, zerre kadar müsamahakar davra· 
namıyacak, yeni konuımalara kolayca 
yanaımıyacaktır. 

Vaziyet herhalde ancak, Alman ve 
Franıız intihabatından ıonrı daha iyi 
tebellUr edecektir. ftalyanm Afrika hıı
binden muvaffakiyetsizlikle çıkması ih- 1 

timallerinin tngiliı siyasasına tesiri ola
cağını da kaydetmek lbımdır. Bunun i· 
çindir ki kuvvetli bir İtalyan aleyhtar
hğrnı muhafaza eden İngilterenin Al • 
manyaya gittikçe müsamahaklr davran• 
mıııır cok muhtemeldir. 

Raif N. METO 

söylemektedirler. h•detl Harr•r olacekmıf 
Müteaddit hava bombardıman- Adiıababa, 26 (A.A.) - · Ha-

larına rağmen Ras Naıibu bu cep- vaı ajansı muhabirinin bildirdiği
heyi aylardan beri tahkim etmek- ne ıöre, ltalyan tayyareleri bu ıa
tedir. bah Harrar yakınında, Burkot meT 

ltalyanlar Daııabura kadar kii üzerinde bir ketif uçuıu yap
kuvvetli bir mukavemetle karıı- mıılardır. Habeılere ıöre bu 
lqmıyacaklarını tahmin etmek - mevki ıelecek İtalyan hareketleri
tedirler. Raa Nasibu kuvvetleri - nin hedefini teşkil etmektedir. 
nin harp etmeden ıeri çekilmeleri ltalya yeni aaker gönderiyor 
ve Harrar - Berbera - Ciciıa Tarente, 26 (A.A.) - "Prinçi· 
yolunu müdafaa eden mevzilere pesaa Çiavanna,, vapuru bir tabur 
yerlepnesi ihtimal dahilindedir. aıkerle Doğu Afrikaya hareket et
IMSyle bir hareket İtalyan ilerile- mittir. 
meıini pçleıtirecektir. Çünkü bu 
mmtalcanın 50 kilometrelik bir 
kısmı çok arızalı olup. mukabil 
taarruzlara ve bilha.11a pusulara 
son derece müıaittir. 

General Grazyani evvelce ka
zandıiı muvaff akiyetleri temadi 
ettirmek niyetindedir. Fakat bu 
ıef er kar,ııındaki Raı Naıihu ile 
Vehip patanın kumanda ettiği 
Jiuvveller çok muthlt bir cıu,man 
tellkki edilmektedir. 

Ciciıaya yapılan müteaddit 
homhardımanlardan sonra, artık 
bir harabeden batka bir t•Y değil
dir. 

Takkaze nehrini geçen mühim 
ltalyan kuvvetleri bundaki hiitün 
mıntakaya yayılmıtiardır. Diler 

taraftan Kaftayı j!gııtl etmit olan 
ltalyan kuvvetleri ileri yürüyilf le
rine devam etmektedirler. 

ltaıyan kuvvetleri Clondar • 
ıat1um•tlnde llerllyorlarmı, 

Hartum, 26 (A.A.) - Reuter 
ajan11 bildiriyor: 

Söylendiğine göre, iki ltalyan 
kolu, Eritrenin garbında1 Setit 
nehrinden geçerek Ambara mın
takasında Gondara mütevecdh i
lerlenıektedir. 

..,. . 

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

ltalyaya karşı 
iktisadi · harp 

Devletler arasındaki 
tesanUdU kırmıştır 
ltalr•nın Londra elçlal bllyl• 

•8ylUyor 
ltalyanın Lomlra elçisi 9randi 

halsr.ll alevlıirıde Alld@rtl~e bir 
anlatma yapılma11 neticelerinden 
bahsederek dem ittir ki: 

" Bugün memleketimizin aley· 
hine emıali ıörülmemİ! iktisadi 
bir harp tatbik ediliyor. lta1ya a
leyhindeki bu tedbirler büyük 
devletler arasındl'ki tesar.üdü kır
mıt, Avrupada beynelmilel ıiyaai 
buhranlara, vahim karıtıklıklara 
ıebep olmuıtur. 

ltalyaya kartı a)rnan gayri idi· 
iane vaziyet ltalyan miletinde de
rin bir yara yapmı;tır. ltalyanın 

hududu olan sularda İtalya aley· 
hine bir anla9ma yapılma11 hal· 
yayı deniz meselesinde kendi 
müdafaası ve emniyeti iç.in lazım 
gelen tedbirleri almaia sevket· 
mi,tir. 43 milyonluk ltalyanın 

maziıi ve istikbali denize bağlı • 
dır.,. 

- Petrol ambargosunun tesirli olacağına siz kani değil misiniz? 
- Tabi değilim ! Herkes elekt rik yakıyor! 

_(F ranıız karikatürü) 



Şüphe 
ve aşk 

Leyla benim! 
alay mı ediyor . 

Yo, bu hal böyl 
devam edemez 
İıtanbulda oıı 
dan baıka kadıı 
yok mu sam· 
yor? Fakat ilk 
tanıttığımız gü 
nü, o günün ca 
zibeaini nasıl u 
nutabilir? Ben r 

mesut zaman 
hafızamda en 
kıymetli bir ha· 
tITa diye hala sak1amaktayım .f 
bu hatıra nasıl unutulabilir? 

llık bir ilkbahar günüydü. Za
rif endamı, melek gibi çehresi ve 
tık tayyörü dikkatimi derhal Ley
li.nın üzerine çekmişti. Manasız 

blr iki cümle ile söze başlıyarak 
birbirimizle ahbap· olduk. Leyla
nın benim patronun karısı olduğu
nu iıe ancak ikinci buluşmamız
da öğrendim. Bunda bir teıadü
fün rolü olamazdı, Leyli. bana, 
muhakkak beni sevdiği için gel
miş olmalıydı. 

Gene beni sevdiği için Beyoğ
lundl\ki odama muayyen günler
de gelmeği de kabul etti ve böyle
ce, üç ay müddetle, fakirane o
dam, haftanın iki giinü akşamları 

beş ile yedi arası ihtiraslı aşk sah
nelerine ~ahit oldu. 

Şu halde iki haftadır randevu
~i\.fft 1gelmemek idn bahaneler bul
mi\ pa ne ma <\ ermeti ?' 

Evvela şöyle bir mektup al
drm: 

"Terzime gifrrıPğe mecburum .. 
Gf'1rm;yeceP,im. Senin Leylôn!,, 

ikinci defasında mazeret başka 
tür!ii idi; fzmirden amcası gelmi~ 
de o~un için gelemiyecekmi5 ! 

Ücüncü defasrnda yollRrl r ğr 
mektupta şunları yazıyordu: 

11Annemin dişi ağrıyor bera· 
ber clifçİye gideceğiz!,, 

Bn seferki mazeret ise yalan 
kokusunu on kilometreden duyu
racak gibi; bir cenazesi varmış; 
ımera~imde butunmağa mecbur
mut ! Akşamın saat beşinde cena
ze merasimi olamıyacağına göre ... 

Benimle a 1ay ediyor. heni ba
,ından savmak için artık akla ya
kın gelecek bir yalan uvdurmağa 
bile lüzum görmüyor. Fakat yav
rum, itler öy]e senin istPdi;T;" gibi 
olmıyacak ! Aklım başına al ı 

Sefti ne kadar sevdiğjmi, senin 
için işimden çıkarılmak tehlikesi
ni göze aldığımı, fakir bütçeme 
göre ne çılgınca masraflara girdi
ğimi unutuyorsun ha! 

Demek hem kocasını, hem de a
tığım aldatıyor! 

Ne ahlaksız kadın! Zava1lr a
damcağıza doğrusu acıyorum, 
zengin falan amma, kadından ya
na talii yok, öyle bir kadına düş
müş ki! 

Şimdi sen gününü görürsün kı· 
zım, kocana senin ne mal olduğu
nu haber veryim de ak!ın başına 
ge!sin ! Çabuk kalem. kağıt ... 
Hah işte: 

•'Muhterem elendim! 
Karınız sizi aldatıyor, hem de 

l;;ih"M g.Ie1ıfo. Dikkm ~tlip laare
IMınr kontTol ecler•eniz İyi yap-

''"' olU1'ırunuz. 
Bir drıst!,. 

Şimdi intikamımı aldım itte! 

Sevinçten ve ııe tuhal , ayni za
manda hiddetten çıldıracak gibi -
yim ! Seni tahkir edilmiş, sokağa 

atılmıt görmek istiyorum. O za -
man belki bana merhamet dilenen 
gözlerinle bakmak' mecburiyetin -
de kalacaksın, beni her türlü çd -
gınlığı göze almağa sevkedecek 
o gü2el gözlerinle ... O zaman bel
ki kabahatlerini unutacağım. Be
nim kabahatim mi? Benim kaba
hatim seni sevmekten başka ne 
ki? 

Lakin .. 
Böyle yapmakla doğru bir hare

ket mi yapmı~ olacağım? Her hal
de mertçe bir hareket değil! 

Hem bakalım kocası imzasız 

bir mektuba derhal inanacak mı? 
Şüpheli ! Belki de Leylaya göste
recek: 

- Bak, diyecek, senin için ne 
yazıyorlar. 

l:eyl tabit hiç enk =vermiye • 
cek, kocasının şüpheleri yatı,ıncr
ya kadar uslu akıllı oturacak ve 
sonra ... 

Belki de adam, bu mektubuma 
hiç ehemmiyet vermiyeeek, şöyle 
bir göz gezdirdikten ıonra kağıt 

sepetine atıverecek! Evet, bövle 
yapması ihtimali daha kuvvetli ... 
O halde? Zaten bu mektubun yeri 
kağıt sepeti, ben de öyle yapa
yım! 

Peki ama, onun yalanlanna i
nanmış gibi görünmek de ışıme 

gelmez. beni budala zanned e<'ek. 
sersemi l'lldrtttım, diye İçten içe 
gülecek! Hayır! Böyle olmama
lı! 

f yisi mi doğrudan doğruya Ley
la ya mektup yazarım: 

"Leyla! 

Ya'anlarrnla beni kandırdığını 
sanıyorsan aldanırBın! Seni artık 
h:ç sevmiyorum. Elveda' .. 

iste bu iyi oldu, lam erkekce I.. 
Leyla bunu okuyunca her halde 
.....,:··:ı,;r r=-=~• ......... ~ .. kt;r 1 t'mPl"a sor 

radan h•ddeti geçecek varrrı ge~ 

ne bana gelecektir! Evet sni~uk 

k~.nlı h~reh•tim onu bana tt"krar 
ka"!f\tıdrrcaktrr. Bu muhakkalc ! 

Lakin? 

Bana büsbütün kı7ar da hic ~f".l 

mezse? Aman yarabbi ! O zaman 
ben ne va narım? 

Ah! Hem nefret ediyor hem 
de seviyorum ı Hem kadın~ağız 
belki de yalan söylemivor hep be
nim kuruntularım! Evet alcıı:~m 

i.istü cenaze merasimi olmaz Ol
maz amma. cFnaze rr.~rasim: rlö
nüsünde zava\hc1k bana nasıl P:e
lirdi? Ah. ben de ne ser~eırnim! 
1 ,. .. J;,l,..., ~üphe etmeğe hakkım 

yok! 

"Sevgilim Leylacığım; 
Seni çılgınca ıevi;yrm•m p,.ııı

Jamadığımız iki hal tadır dünya j 
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B I' k k .. I 
ır a şam, çap ıı~) guze,., ktilo 

ile ili: aşıktaşlz~ı qapi·L 
Etraf1 tetkik ettikten son . . 

benim en çok işime yarayacal.. 
kimseyi buldum. Ju, 1stanbu1 

müttefikin zabıtai askeriye ko • 
mi~yonu reisi Miralay Balların 
katipliğini ve daktiloluğunll ya 
pan Matmazel (T .... ) isminde bir 
Ermeni kızı idi. 

Bütün gizli ve mühim işler, 

mukadderatımızı alakadar eden 
bütün meseleler miralay Ballar -
dan, dolay•ıiyle bu Matmazel 
(T .... ) in elinden geciyordu. 

Miralayın ıadık bir muhibbesi 
olan ve bütün esrarına vakıf bulu· 
nan bu kızla ahbaplığı temin ede
bilinem, takip ettiğim maksada 
kolaylıkla erişebilecek, belki ii -
midim den fazla hizmetler etmeye 
muvaffak olacaktım. 

Fakat, genç bir kızla ahbap ol
mak, bir erkekle dostluk tesis et
meğe benzer mi? Bir kadının 

emniyet ve muhabbetini kazan
manın ne kadar müşkül olduğunu 
bu yolda emek ve tecrübesi olan
lar bilirler. Her halde kıza gide
re sellemehüsselam: 

- Ben bir Türk casusuyum. 
Eline gelen i,ler içinde bizim için 
mühim ve faydalı .olanl•rı bize 
verir miıin?,, 

Diyemezdim ya!.. Olsa olsa 
kızı gönül tarafından avlamak 
icap ediyordu. Halbuki, o zaman 
ben toy bir gençtim. Ve bu tarak
larda bezim yoktu. Binaenaleyh 
bir aşık rolü oynamak bana çok 
güç bir it geliyordu. 

Birçok kadınların kendilerin -
den kaçan erkeklere karşı tabii 
bir alaka ve zaaf gösterdikleri va· 
kidir. Hikmeti hüda, bizim Mat . 
mazel T ... de ben böyle bir teıir 
uyandırmıştım. Kız, göz alacak 
kadar güzeldi. Ve bu güzelliği 

yüzünden Krukerde bulunan po
lis, tercüman ve zabitler tarafın · 
dan iz'ac ediliyordu. Bütün hu 
kendisine (kur) yapan insanlar 
arasında tabi2'.tim iktizası ona la
kayd kalan bir (ben) vardım Bu 
halim kızın nazarı dikkatini cel 
betmekten hali kalmıyordu. 

Takip ettiğim gaye uğrunda o
nunla sıkı fıkı dost olmam iazım. 
dı. Fakat mahut cekingen tabia 
tim, 11kılganhğım yüzünden bir 
türlü cesaret bulup kıza yaklaşa
nuyordum. 

Şurasını da unutmadan söyli 
yeyim ki, mii_kemnıel Ermenice de 
bilirim. Matmazel T ... nin bana 
karşı her giin biraz daha fazlala· 
şan a1akasmı görerek için için se
vindim. Bu alikasında belki Er -
menice bilmemin de bir tesiri 
olmuştu. 

Kız benden bir iki yaş daha 
büyüktü. Belki, o zaman benim 

bana bir cehennem oldu. Senin de 
benim gibi düşündüğüne emınim. 
Bulu~mamıza mani olan tesadüf 
lere lanet ediyorum. Bu pax.a~tesi
ye muhakkak gelecektfin eleği} mi? 
Müthif bir sal ırsır.lıhla seni bt>k
liyorum. sevgilim! 

Nakleden: Fahire Mualla 

nn biı macera atasında wJ.)'IDö 

Ja \'akit bulamadığım (aşk) onuı 
içini yakıyordu. Bu ihtiyaçla bam 
bir takım fırsatlar hazırlamağc 1 

çalışıyordu. Fakat ben köyder 
gelmi§ bir toy delikanlı gibi kıza 
rarak kızm yanından kaçıyordum 

Ne ise, o benden daha tecrü 
beli ve pişkin çıktı. 

Bir kış akşamı saat yediye doğ· 
ru Kruker otelinden çıktım. Hava 
fena idi. Mütemadi bir yağmuı 
yağıyordu. Kapının önünde ı nasıl 

ve nereye gideceğimi düşünürken 
Matmazel T ... arkamdan yetişti. 
O da İ!İni bitirmiş, evine gidiyor 
du. Yanıma geldi ve tatlı bir ses
le dedi ki: 

- Bu aktam geç kaldım . Orta· 
lık da iyiden iyiye karardı. Eve 
nasıl gideceğim?,, 

Sordum: 
- Korkuyor musunuz? 
Gülerek yüzüme baktı: 
- Belki .. Vakit geç oldu. So -

kaklar tenha .. 
- Tramvayla gitmiyecek mi

siniz? 
- Evet .. Fakat, bu akıam içim· 

de bir korku var; beni evime ka
dar götürür müıünüz? 

Kurnaz klz, val<tin ilerlemiş 
olması balianesiyle bana yeni bir 
fırsat hazırlamış oluyordu. Artık 
aptallığı, beceriksizliği bir tara -
fa bırakıp işe girişmek icap edi 
yordu. 

- Emredersiniz matmazel., 
Diyerek hemen koluna girdim 
Küçücük şemsiyesini açtı. Yağ 
mur altında bu avuç içi kadar 
şemsiyenin altına sığınmak için 
biribirimize sokuluyor, adeta ku . 
caklaşıyorduk. Hiç şüphe etmeme· 
li ki, o dakika, ikimiz de yağmu· 
run biraz daha şiddetli yağması 
için dua ediyorduk. O vaziyette 
biribir\mize sanlmıt bir halde Tü
nele geldik ve Karaköye indik 
Şimdi, Aksaray - Oı·taköy tram. 
vayrna binmek lazım geliyordu. 

istasyonda beklemeğe başla 
dık. Yağmur mütemadiyen yağı 
yor. Tramvaylar basamaklarına 
kadar dolu geçiyor. Binmeğe İm· 
kan yok ... Saat s~l<;z oldu. Biz ha· 
la Karakö~·deyiz. Belki, ~imdi~ be· 
nim için: 

- Bu ne hasis adam! Aşkın 
dan filan başka vazifesi için de 
alet yapmayı düşünc'iiğü bir kızı 
evine götürmek için otomobil tut· 
mamış ... 

Denebilir. Fakat. va:ziyet bö" 
le di.işiinmeyi hakir c:ıkarmıyacak 
eş ~al arzedi~ ordu. Em.eni kızım 
bir taksi ile beş dakih:ada evine 
götürüp bıra1ima!{ ale'ide bi. 
(centilmentik) olurdu. Ha1buki 
ben, centilmP.nlikten c'aha büyük 
ve faydalı i !er düşiiniiyor kızr e· 
vinden başka bir yere götüıP.rek 
derhal do~t olmayı tasa.-lryordl'm 
Binaenaleyh, kızı bir araba ile e. 
vine göti:rerek bırakmayı istenıe 
dim veya di;_şünme 'i~. sem beni 
ma-:ur görmek lazım. 

işin esasına ba1·ı1ırsa Matma· 
zel T ... de böyle bir şeye pek ta
raftar görülmüyordu. Yağmur al -1 

tın ... a . koltuğumun altını\ bü7::] ; 

müş, gelip geçen tramvayları sey
rederken kahkahaları atıyor, bu 
halinden hiç şikayetçi gorunmi
yordu. für aralık dedi ki: 

- ister misin ne yapalım? 
- Ne yapalım? 

- Buradan Aksaraya giden bir 
Ortal<öy - Aksaray tramvayına 

binelim. Çünkü o tarafa giderken 
tramvaylar tenha oluyor. Aksara· 
ya gider, oradan ayni tramvayla 
Ortaköye döneriz. Bu suretle hem 
~öyle bir tur yapmış olur, hem de 
tramvayda yer buluruz.,, 

Koluma girmiş olan kolunu 
çektim, minimioi elini dudakları
ma götürerek öptüm. Kızın bu ha
reketimden çok memnun olduğu• 

nu, zevkinden iliklerine kadar tit
rediğini hisaediyordum. Bana ba • 
kan gözleri parıl parıl yanıyordu. 
Güzeldi; çok capkın bakışlan var
dı. Bilhassa, (Seksapili) kuvvet• 

li bir kızdı. Bir gaye uğrunda gi
riştiğim bu gönül macerası benim 
için tehlikeli bir hal alabilirdi. 

Fakat karşımda böyle güzel bir 
mahluk olduktan sonra işin ka· 

zanç ve ~aybJm pek hesap etmek 
icap etmezdi. 

ERMENi KIZJ lLE 

AŞIKDAŞLIK 

Bir tramvaya atladık; A.ksara
yın yolunu tuttuk. O uzun yol, §a· 

kalaşarak, gülerek cabucak geçti. 

Aktaraya geldik Tramvay kavisi 
döndü. Biz arabanın dönmesini 
bekliyor yerimizaen krpırdarnı -
yorduk. Derken biletçi başımıza 
dikildi: 

- Aks.araya geldik. 
- Biz geri gideceğiz. 

- Biz geri gitmiyeceğiz, de .. 
poya gireceğiz. 

- Sahi mi? 

- Sahi! Hadi arabadan inin . ., 
Kızla biribirimize bakıştık. Dı

şarda yağmur bardaktan boşanır
casına yağıyordu. Naçar, depoya 
yol almıs olan arabayı durdurarak 
aşağı indik. Dönüş tramvayını a
lacağımız istasyon hayli uzakta 

kalmıştı . Oraya gidinceye kadar 
sucuk gibi ıslandık. 

(Devamı var) 
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ı .}Jffeffl(lf f.ır --İS'l'A!llBUL: 1 
17 - lnl•ilAp dersi. Üniversiteden nakil 1 

Recep Peker tara.fmdan. 18; Sen<onik must 
k1 ·(plt&k). 19: Haberler. 19,lfi: Hafit musiki 
(plAk). 20: Osman Pehlivan, hail< musikisi, 
20,30: Stüdyo orkestraları. 21,30: Son ha. 
berter. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi veri:ecektir 
ANKAUA: ( 230 Kh.) - C 1060 m.) 

19,30: Çocuklara teknik ögt;tleri. 19,45: 
Karışık mUzik (plt&k n~riyat). 20: Karpi'; 
şehir lokıı.nta..c;ındım nakil (orkestra). 20,30: 
Ajans haberleri. 20,40: Karpiç şehir lokanta~ 
srndan nal<il (orkestra). 
l~llJo: ı.:;. . ılit:S Kb.J - IS6-l.~ m.) 

18,l ::>: Orkestra. 19,15: Konserin devamı. 
~v.15: PIO.k yenilikleri. 21,15: J. S . Bachın 
'Li~pııssion salon St. Jean., (Romen Atenesin 
den nakil). 23,30: Rumen musikisi. 24: Ru 
men halk musikisi. 
BUO.\l'"•il i'~. r:>·l6 Kh.) - 1649.6 DL) 

18,30: "Tarogato., konseri. 19: Salon or. 
kcstra.•ıı. 20,30: Dohnanynin "Die Hei!ige 
Fackel,. operası. 23,25: Slgan orkestrası. 
MO~~ P\.\ f, 1174 Kb.) - (l.72' DL) 

18,30: Dollva tarafından konseri. 19,45: 
Bayram gecesJ . 
VAUŞO\ ,\ : c221 Kh.) - (1~9 m.) 

18,20: Lettonya korosu konseri, 21: H. 
Berliozwı "La Damnatlon de Faust,, l.simU 
4 .kısmılık operası {artistler: üç koro heyeti 
Lvov gehir filarmonik orkestrası ve opera 
heyeti). 23,50: Birçok Avrupa istasyonların.. 
dan nakil. 
vtYANA.: (1592 Kb.) - (1506,8 m.) 

20,30: Kanşık konser (Viyana senfonik 
orkestra süel bando ve solistler). 23,10: 

Franz Sehubertin b1r bestesi. 24,25: Kuartet 
•(hafi! konser). 
PBAG: (683 Kb.) - (410,2 m.) 

18,10: Borulu sazlar kenteti konseri. 
21,05: Çek filarmonik orkestrası ve korolar 
BERLIN: (84J Kb.J - (3~,7 m.) 

21,10: Orkestra tarafından halk konseri. 
22: Se!ı!onlk orkestra (muganniler i§tiraklle) 
23,30: Stuttgarttan nak1I orkestra). 
BRESi.AV: (950 Kh.) - (Sltl,8 m.) 

21,10: Stüdyo orkestrası. 23,20: Stüttgart 
tan naJcD. 
l\OLONYA: (8158 Kb.) - (4~,9 m.) 

21,10: SUel şarkılar. 23,20: Franz Şu
bertton şarl<rlar. 24: StUtgarttan nakil 
llUIBURG: C904 Kb.) - (S31,9 m,) 

17: Çay saati müziği. 18,30: Orkestra 
(hafif eserler). 20: Dana orkestrası. 21,10: 
.c»nııer. 23,30: Skeç. 24,: StUttagrttan nıı.kll. 
Ml'NtH: (l40 Kb.) - (405,f m.) 

20: Gençler tagannf ediyor. 20,15: Gece 
konseri. 21,10: SUel ve yaylı sazlar orkes 
trıtlarr. 22: Konser. 23,20: Skeç. 23,30: 
Stüttgarttan nakil. 
LA l'PZto: (785 KIL) - (S82,2 m.) 

19: Kanşık konser (Balalayka işUrakL 
le). 20: Musikili piyes. 21,15: Soprano alto. 
bariton, tenor, Horand ve Dresdenin filarmo.. 
nik orkestrası iştirakile büyük konser. 23,30: 
Stuttgarttan nakil. 
STVTl'OART: (tl'M Kh.) - (522,8 m.) 

20,30: Halk musikiııi. 21,10: Karışık kon 
ser. 22,30: Halk şarkıları. 23,30: Orkestra 
(Liszt) Le Cid (Maesenet) v.s. inin eserlerin 
den). (NOT: Programın bu kısnu biitttn Al. 
man lııtanyonlan tarnfmdan nakledllecektır) 
KÖNIOSBERO: C l.031 Kh.) - (291 m.) 

17,15: Bütün dUnyadan şarkılar. 20,30: 
Soprano ve org konseri. 21,15: Soprano aıto 
CamiBa iştirakile orkestra konseri. 23,20: 
Amer!kadan ne.kil konuşma. 23,30: Halk mu. 
cildsi, (Mandolin, armonikler v.s. iştirakile). 
F'RANKFOBT: ( 1.195 l[h.) - (251 m.) 

20: Beethovcnin keman ve orkestra için 

bestesf. 21,10: Orkestra. 22 : Operalardan par 
çalar. 23,45: Stuttagrttan nakil. R. Vetzin 

m Uncu senfonisi. 
BOMA: (71S Kh.) - (d9,8 ın.) 

18: Keman solo. 21,45: Operet (Viyana 
kadmlar) . ve dana musikisi. 
TUL UZ (f<'rıımm 1: (!HS Kb.J - (ll28,6 m.) 

22,4.0: Hafif konser. 23,10: Rosaininin 
besteleri. 24, Armo.nika orkestrası. 24,15: O. 
peretlerden şarl<ılar ve 24.,40: Caz. ı: Şark· 
lar. 1,05: Arjantin tango orkestrası. 1,40: 
Komik sahneler. 2,05: Hafif musiki konseri 

PARtS P.T.T. (695 Kh.) - (481,7 m.) 

19: Senfonik konser. 21,40: Senfonik 
konser. 22,30: 'Bcethoven,,in bir (piyesi) 
DOYÇLANDSENDER. (191 Kh.)-(1.571 m.ı 

23,30: Flüt koruıerl. 24: Marşlar. 
KAl.l '1"DHORO: (2!S8 lib.J - ( 1.261 ın. J 

23,45: Piyano konserl. 24: Cazband. 

KISA DALGALAR 
LO~URA: (Kısa aralıklarla, mutıtetlJ a_ 

:ırunlııklarda ~Un bıır aa.atlnde mlltemadL 

yen ça.lı~rr.) 
18: Orl<estra. 16.35: Orkestra 17,30: 

Daruı mllzlği. 18,50: Orkestra. 19.15: Perci. 
vııl ve meşhur cazı. 21.15: Seri Krişin Sep. 
teti (Manon Lcscaut Eventide) 21.30: "H er 
kes için yayım,. 22,10: Brian (tenor ve 
kentet konseri. 23: Orkestra. 24,20: Skeç 
dans musikisi. 1 : Orkestra. 

7.f..:Jl;~ZN ( Almawy. Jt 

('K9a aralıklarla. muht4'11f 071lnl11kl11 """ 

&"llnlln hPr "n:ltlndf• nıl\tpm·• • ı ··n çıdı"ır. l 

16,115 : Konser. 1~.4~: Hanr konııer. 19.30: 

Orkestra konseri. 22: Koro konseri. 22,15: 

:UELER 
lPET\ 

S,\RAY 

fUKK 

StlMEıt 

\111.,.IHZ 

fAS 

ELJLL'\lR.\ 

şm. 

·\LKAZ.\R 
-\SRI 

ŞARK 

A.STORl'A 

ALEI\IDAR 

FERAH 
AZAR 

mLAL 

iiEYOGLU 
Beklenllmiyen şahit 
Brodvay melodl 1936 ve 
Beyaz gömlekliler 
Samson 
Vımcı.lik şark•sı ı Barka. 
rol ı ve Saadet 
( Suvarede J : Bayanlar 
Aşk uğrunda 

~iadam DUbarry ve Paris 
hayatı 

Bırakın sevişelim 

Sevmek yasak m.ı ve Son 
hat1ra. 
Kon ti nan tal 
Korsanlar definesi 
BUyUk Katerina ve Kor. 
kunç süvari 
Moskova geceleri ve GU 

zel Fatma 
Frankcnştayn'm nlşanlısr 

ve Çlkos Barones 

tSTANBUL 
Kadınlar gölU ve Ra!este 
aşk. 

Anna karenin ve Çelik adıı 
Venedik şarkısı(Barkarol) 
ve Sonsuz ıstırap 
Mumyalann serveti ve 
Ölüm ve Zafer 

llULLI 
KE!\lALBEY 

Pergünd ve Söz silt&hmdır. 
Karyoka ve Ateş yağmuru 

S'UREYYA 
BALE 

KADIKÖY 
Ali baba (Türkçe sözU) 
Aşkım senindir 

ÜSKODAR 
ı Reııkll peçe 

BALAT 
~J Telefoncu kız (rumce söz.. 

IU) ve Vahşilere hücum 

BAKIR KOY 
MlLTlY Ant Ninon 

~ehir1i'yatrosu 

111111111111111 
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Gece saat 20 de 

FAUST 

rtlrkçeye çeviren: 
Seniha Bedri Gölmil 

"'RANSIZ TİYATROSU 
Suvare aaat 20,45 de 

ŞiRiN TEYZE 
Büyük operet 

)ost Yunallistanm kıy. 

.etli artistleri, Zozo Dal· 
nas ve Konflnyotlsin 1§ 

tJrakile.) 

İstanbul Altıncı Noterliğinden: 
Fatih Keçeciler Mimar 'Sinan 

Çeşme sokak 11 numaralı hanede 
oturan Hacı Mehmet oğlu Nuri 
dairemden resen tanzim ve tas -
dik edilen 24 - Mart - 936 ~a
rih ve 3361 numaralı senet muci -
hince İstanbul kasapları Türk A 
nonim şirketi ile müteahhit Cevat 

Azizden satın aldığı cins, evsaf ve 
miktarı mezkur senette yazrh ma
kinelerin bedelinden borçlu bu
lunduğu malümülmiktar meblağın 

ödenmesine değin makineler üze
rinde satıcıların mülkiyet hakları
nı mu haf aza etmelerini kabul et
tiğini beyan ve ikrar eylemiştir. 

Keyfiyetten üçüncü şahısla;;:r. 
haberdar olmalarını teminen ta
lep vechile tanzim edilen bu ilan 
neşredilmek üzere Haber gazete
sine verildi. 

İstanbul Alhncı Noteri 
Galip Bingöl. 

ZAYi - Ziraat ban1·asmtlan 
aldığım 8470 numaralı cüzdenrmı ı 
zayi ettim. Y enis:ni alcağımdan 

esk'sinin hükmü yoktur. 
lnh;sarlarda odacı O:man 

wscsa:::r:z 

Ş:ı.rkılar. 24 4!'i : Müzik. 1: Orkestra. 

\tOSK0\1 1\ · fKı"ıt '10.IJ:ft): (25 ve SO m.) 

l!l,{5: Sı'nfonik konser. 

• 

ROl'ıt \ f Kt'<ı< rtıılı:-n ı · 12.'i.1 m.) l 
16 dan 17,30 kadar: La Traviatıı opPr~. 

sının ikinci perdesi. 

YARIN SABAH 
LO!lı'Dft \ : 

8,15: Olctet konseri. 8.!'\5: Oktet konseri. 
devam. 13,40: Danıı mUziğl. 

't.EF.:"!!:S • 
11,.15· Bando. 12,30: Şarkı, havadi.sler 

ve ınUzik. 14,15: Milzl\ 15,15: Skeç. 

HABER _ . Akıam postası 27 MART - ·1936 ' 
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lznıitte heyecanlı 

lngiliz kadınları 
Boşanma şeklini 

değiştirmek istiyor 
İngiliz kadınları tabi o1dukla

rı boşanma kanununun tadil edil. 
mesmı ve daha esaslı maddeler 
konulmasını istecliklerinden Lon • 
drada bir toplantı yapmrşlar ve 
şimdi bu kanunu tadil ettirmek 
tasavvurunda olan bir mebusun 
layihasını da beğenmediklerini 

ilan etmişlerdir. 

lngiliz kadınları, boşanmanın 
husulü için iki tarafın rizası ile 

işin bitmemesini istemekte ve mah
kemenin meseleyi derinden deri -
ne tetkik etmesini, makul sebep
ler araştırmasını talep etmekte
dir. 

Ayrıca, boşanma masraflarmın 

azaltılması, lngiliz kadınlarının 
istekleri arasındadll'. 

Öyle aileler vannıı ki, ayrıl 
mak için büyük botanma masrafı. 
nı karşılıyabilecek derecede pa • 
ra yedirmek zaruretinde kalıyor

larmış .• 

Bu toplantıda lngiliz kadınla
rından birisi de, lngiliz botanma 
kan.ununun diğer memleketlerin-

kine nisbetle geri, kurunu vustai 
olduğunu söylemiştir. 

Kadınlar, hükfunetin boşan -
ma kan~unu derhal tadil etmesi
ni İstiyen bir karar sureti almışlar
dır. Kendileri de nümune olarak 
bir layiha sureti tanzim edecek
lerdir. 

Bütttn servetlnt 
kaybeden Barones 

(Berlinden bildiriliyor) 
Geçen yılın ağustosund.a ispan

yada Prens Alexis Mdivani ile 
yaptığı otomobil gezintisi esnasın
da vuku bulan kazada otomobili i
dare etmekte olan Prenı ölmü§, 

Barones Mod von Thyssen de ağır 
bir surette yaralandıktan başka 

bütün servetini kaybetmişti. 

Baronesin Berlindeki avukah 
doktor Ludvig Kral Kont von 
Şvartz Prensin Londrada avukat-

larına bir protesto göndererek, bı
rakmış olduğu mallardan zarar ve 
ziyan istemiştir. Londralı avukat
ların böyle bir talebi kabul etme
melerine rağmen Kont Şvartz 

gazetecilere demiştir ki: 
-Ta1ebimizi geriye almağa hiç 

bir niyetimiz yok. Zaten istedi
ğimiz tazminat Baronese kazadan 

sonra yapılan ameliyatın masrafı
dır. Bundan batka kaza esnasında 

Baronesin kaybolan bir milyon 
marklık (bizim paramızla 500.000 
lira) mücevheratının da tazmin 
edilmesini istiyeceğiz. Bu 5~rvet 
Baronesin şahsına ait bir mal-

dı. Kaldı ki Baron Haynrih Ogüst 
von Thyssen kazadan sonra mah
kemey başvurarak Prens Mdivani-

yi de suç. olrtağı göstermek suretiy
le karısı aleyhine boşanma davası 
açmıştır. Hakikatte Barones sıh
hatini, servetini ve hatta kocası da 
dahil olduğu halde her şeyi kay
betmiştir. 

Dava önümüzdeki n:san ayı zar
fında Budapeşte hukuk mahkeme
sinde görülecektir. Mahkemenin 
neticesine kadar da Baron karısı
na ayda 2000 mark (bizim para
mızla 1000 lira) geçinme parası 

verecektir. 

Gemi sahibi ve banger olan 
Baron Von Thyssen Macaristamn 
en zenr.?nleri arasında üçüncü sa
yılmaktadır. 

bir nıaç 
izmitin kuvvetli e
kiplerinden Alay i 
le Hereke idman 
yurdu arasında ya· 
pılan dostluk maçı 

büyük bir alaka ile 
seyredildi. 
Alay takımı çok 
kuvvetli bir kadro 
ile gözüktü. Buna 
Herekcliler genç e
lemanlar ile sahaya 
çıktılar. Oyun Ala• 
ym sağdan ve sol 
dan yaptığı hiicu~ 
lar ile Herekc kale
sini bir çember içi
ne alarak miitema 
diyen sıkıştırıyor 
du. Alayın bu teh· 
tikeli akınlarını He" 
rekeliler güçlükle 
uzaklaştırıyorlar · 
dı ve ara sıra yap11o 
lan Hereke hücum• 

Hereke talumı oyuncularından bir kamı ..• 

ları Alay muavin hattında kesiliyordu. 

Alay takımı arka arkaya yaptığı hücum 
!ardan da istifade eden merkez muhacim 

iki gol atmağa muvaffak oldu ve birin~ 

ci devre Z-0 Alayın galebesile bitti 

İkinci devre Herekelilerde bir canlılık 

gözüktü. Alay açtığı şahsi bir hücumla 

Alayın 3 üncü golünü attı. Herekeliler 
bu golle beraber Alay kalesi önünr'e 

Bu haftaki 
1 lik nıaçları 

Bu halta yapılacak lik maçları- 1 

na ait lutbol heyeti tebliği şudur: 
28 - 3 - 936 CUMARTESi 

Y APlLACAK MAÇLAR: (B. TA 
KIMLARI) 

Fener Stadı: 
Beykoz - Anadolu B takımları 

ıaat 14,30, hakem Adnan Akrn. 
F enerbahçe - İstanbulspor B 

takımları saat 16,15 hakem Sa· 
mim Talu. 

Şeref Stadı: 

Vefa - T opkapı B takımları 
ıaat 14,30 hakem Kadri Celal. 

Beıiktaş - Süleymaniye 8 la· 

kımları saat 16,15 hakem Saim 
Turgut. 

T akıirn Stadı: 
Güneı - Hilal B takımları saat 

14,30 hakem Feridun Kılıç. 

Galatasaray - Eyüp 8 takım
ları saat 16,15 hakem Şazi Tez
can. 

29 - 3 - 936 Y APJLACAK 
MAÇLAR (A TAKIMLARI) 

Fener Stadı: 
Alan gözcüsü Sait Salaba~tin. 

Doğanapor - Ortaköy A ta-
kımları saat 12 hakem Halit Galip. 

Beykoz - Anadolu A takımları 
saat 13,45 hakem Kemal Halim. 

Yan hakemleri Halit Özbaykal, 
Tahsin • 

Fenerbahçe - lstanbulspor A 
takımları saat 15,30 hakem Ah
met Adem. 

Yan hakemleri Samim Talu. 
Mehmet Ali. 
~rel Stadı: 
Alan gözcüsü Basri Bütün .. 
Beşiktaş - Süleymaniye A ta-

kımları saat 11 hakem Suphi Ba
tt·r. 

Yan hakemleri Bahattin Uluöz, 

mekik gibi çalışıyorlar. Bu karga§ahk • 
tan istifade eden Yurdun Celili Herekea 
nin ilk golünü attı. Bu golün verdiği 
neşe ile Herekeli zinde gençler sağdan 
ve soldan yapılan derin hücumlarla A .. 
lay kalesinden ayrılmıyorlar. Bu vaziyet 
te Alay müdafaası şişti. Bundan istifa
de eden genç Herekeliler 4 gol daha ata· 
rak maçı 5-3 kazandılar. 

Z . Baygın. 

Bizde yeni yapıla
cak bir spor 

BisL'tietli kros 
kantri 

..a-.ı .... fii;7,Jl•1:•_ir~-- ~_,· ......,~'"""""' 

teşebbüsü ile 12 nisan 1936 pazar günl 
Heybeliadada geçenlerde yapılan kros 
kan teri sahasında bir bisikletli kr oa 
yapılacaktır. 

(Siklo - kros) Türkiyede ilk d"fa 
tertip edilecek bir müsabakadır. AvrUt
pa gazetelerini okuyacak olursak. bil
hassa Fransada böyle müsabakalar son 
derece heyecanlı ve alaka cezbe'der ol
duğunu görürüz. 

Her ne kadar bu müsabakaları Adaıo 
ları güzelleştirme Cemiyeti yapacak ise 
de bisiklet federasyonunun nezareti a.ı
tmda olacağını tahmin ediyoruz. Bu ko
şunun mesafesi beş kilometrelik bir turu 
üç kere dönmek suretile on beş kilo met 
re olacaktır. Müsabakalara He:vbeli bah 
riye lisesi öniinden başl::ıııacakttr. 

Aynca 21 haziran 936 pazar 
günü gene Heybeliadada on tur, altmış 
kilometre üzerine ikinci bir yarış yapı 
lacaktır. Yalnız bu müsabaka asfalt yol 
da olacaktır. 28 Haziran 936 pazar günil 
ge~e ıtsfalt yol üzerinne virmi tur, yani 
yüz yirmi kilometrelik bir sahada üçün
cü bir miic;abaka tertip edilmiştir. 

Mü~::ıbakalara kavdolmak istivenlt>r, 
hemen Beyoğlu halkevinde Bevoğlu 

halkevi spor direktörü Bay Naili M~ 
ran'a vevahut na fc;tepan Bakır'a hergün 

müracaat edebilirler. 
Recep Ali '1gan 

Feridun Kılıç. 
Sumer - Anafl"1nh1sar A ta• 

kımları saat 12,45 hakem Şazi 
Tezcan. 

Taksim Stadı: 
.; 

Alan gözcüsü Saim Turgut. 
Vefa - Topkapı A takımlan 

saat 12 hakem t. M. Apak. 

Yan hakemleri Talat Delidat, 
Rıfkı. 

Güneş - Hilal A takımları ıa· 
at 13,45 hakem Cafer Ali. 

Yan hakemleri Feridun Kıh~, 
Ekrem Ersoy. 

Galatasaray - Eyüp A takımla
rı saat 14,30 hakem Adnan Akın 

Yan hakemleri Talat Ozııık, 
Namuk. 



HABER - Akşam postası 

Şehirde bir şayia do aşıyor 

Anıerikalılar Zaro a anın 
naşını nıezarından çalmışlar 

Ancak kabrin açlp bakim as hakikat meydana çkaracaktır ! 
~'Sisli bir gün, esrarengiz bir motör, Eyüb'e yanaştı. Keş kişi kısa I 
kazmalarla 1,5 asırhk ihtiyarın mezarını kazıp cesedi ka~ırdd~, t 

Sisli bir gün... lar, şapkalarını da ta burunlarına :····.................................................... V 
Şehirde şöyle bir şayia dolaşı- kadar eğmişler.. ; 

Yürüyorlar.. i yor: 
Sis şimdi adeta kalın bir kumaş : 

Vakit ~ec~ ;arısı .. Ke:if •bi; sis halini almıştı. Y ırtılamayan bir İ 
Halici tamamiyle kaplamış. Or- kumaş .. Ve sokak fenerleri bu ko- : 

Mezarcı: 

tada ne in var, ne cın ! .. 
Birden hafif bir motör sesi du

yuldu. Büyük bir tenezzüh motörü 
Galata köprüsünün altından geç
ti. Acaba Karaköyde diğer motör
lerin yanına mı yanaşacak? 

yu sisin altında bir evliya kandi- i - Gömülürken 
tinden daha zayıf ve daha az ışık • gözlerimle gör • 
veriyor. düm. Fakat çıka

Beş adam Eyübün ıssız yolla- rıldığını farkında 
rından ilerliyorlar. Aç köpekle -
rin ulumaları, polis düdükleri şim
di gittikçe kendilerinden uzakta 

değilim! diyor • 

kalıyordu. Çünkü Eyübü boydan ........................................................... . 
.Hayır ... Doğru gidiyor. Koca

man bir yarım ada teşkil eden 
mavnaiarrn açık bıraktığı geçitten 
dolaştı. Motörün burnu şimdi 
Unkapanı köprüsündedir. 

boya geçmişler, mezarlıklara dal
mışlardı. 

Zaro Ağanın kızı Bayan Güllü, babasının ' 'Hayatrna doymadan,, gtttiğini söyll .. 
rinleşti. Nihayet birdenbire ses- yerek kendini yer den yere atarken. 
sizlik arasında çürük bir tahtanın 

Sis gittikçe koyulaşıyor. Orta
da tıs yok. Fakat motör de bir ye
re çarpmamak için büyük bir dik
kat ve itina ile ilerliyor. Haliçte 

Mezar tafları, bu karanlık ve 
dehşet içinde birer selviden uzun 
hissini veriyor, servilerse sanki 
göğe giden tüneller.. Ya mezar
lar 7 Her çukur aıılmaz bir uçu:-

Earo Ağaya son gün terinde su içirilirken. 

d~mirli duran kocaman vapurl <> · rum ve her tümsek bir dağ ... 
birer heyula gibi yanlarından ak ı Beş adam ilerlediler. Kara u-

·urumları ve dağ gibi görünen 
i.iımısekleri aştılar. 

yor:· 
· Unkapanı köprüsü de geçjl 

Fener solda, J:"lasköy sağda . n 
terdar solda kaldı. Motör i 1 

yor. Vakit gece yansını geçti l 
denbire yavaşladı. Ufak bir m a 

nevra, durdu. 

Neresi acaba burası? Sisten bir 
yer gör.ilmüyor ki.. Ancak Hali
cin sarı, kirli sularını metresleri 

gibi iyi tanıyan kayıkçılarla mo-

törcüler buranın Eyüp iskelesi ol
duğunu bilebilirler. 

Beş . kisi 
Motörden beş kişi çıkb. Kısa 

boylu, sağlam yapılı olan biri 

bur..tara rehberlik ediyordu. Hepsi 

paltolarının yakalarını kaldırmış-

.~ ., 
·~ 

En önde yürüyen adam birden
bire durdu. Elinde tutmakta oldu
ğu elektrik lambasını bir mezara 
doğru çevirdi ve: 

- Nah! işte hudur! diye fısla
dı. 

Mezar açılıyor 
Yerden biraz yükseltilmiş bir 

duvar, ve yarım metre boyunda 
bi-r mezar taşı. 

Meçhul adamlar hemen palto
larının altından kısa saplı kazma 
ve kürekler çıkararak mezarı eşe
lemeğe başladılar. işlerini çok 
dikkatli yaptıklarından hiç bir ses 
çıkarmıyorlardı. 

Mezar gittikçe derinleşti de-

ı 

Bir bu çuk asırlık ihtiyarın bakıştan artık s8nilyordu. 

ı adamı Zaro Ağanın cesedini Ame- Zaro Ag" a sag" salim Amerikadan: 
kırı ması sesi duyuldu. 

Sekiz el birdenbire mezara dal- rikaldar Eyüpteki mezarından ayrılmağa muvaffak oldu. 
dı ve bir dakika sonra hemen be- sözde böyle aşırıp Amerika ya gö- 160 yıllık adamı ellerinden ka .. 

d 1 türmüşler! çırınca Amerikalılar zıvanadan 
men ağı mak raddesine gelmiş 
bir tabut meydana çıktı. Bunu Bu iddiayı ortaya atanlar Ağa- çıktılar. Gene peşine düştüler. 
birlikte getirdikleri iplerle süratle nın son nefesini verdiği Şişli Etfa! Fakat Ağayı bu sefer memleketini 

sağlamlaştırdılar. Ve üzerine ka
lın, sis renginde bir örtü sardılar. 

Mezarın tekrar kapatılarak es
ki şekline getirilmesi beş dakika
dan fazla sürmedi. Şimdi beş a
dam geri dönüyorlar. Ellerinde 
tuttukları tabutla yakayı ele ver
memek için çok dikkat ediyorlar. 
Sis gittikçe kalınlaşıyor. Bir adım 
ilerisini görmeye imkan yok. 

Motöre doğru ... 
Bereket rehber yolları çok· iyi 

biliyor. Önlerine birdenbire mo -
törün kendilerini beklemekte ol -
duğu iskelenin tahtaları çıkınca 

onlar da bunu anladılar. Sis ren
ginde bir kumaşla örtülü tabut sü
ratla motöre yerleştirildi ve motör 
yeniden hareket etti. 

Defterdar sağda kaldı, Hasköy 
solda .. Unkapanı köprüsü, Gala
ta köprüsü .. Liman ... Şimdi deniz 

........................................................ 
Zara ağaya 

otopsi yapan 
Behçet Sabit 

•. eler söylüyor ? 
............................................................. 
biraz sert. Vepur sesleri, sis dü
dükleri duyuluyor. 

Şu motörün kaptanı da doğru
su yaman adam. Motörü koca va
purun indirilmiş merdivenine ne 
kadar da maharetle yanaştırdı .. 
Merdivende bir adam duruyor, si
si yaran bir ışık altında elindeki 
Nevyork Times gazetesinin bir 
savfasmı dikkatle okuyordu. 

Motör sesini duyUnca gazeteyi 
cebine kovdu Ve merdivene atlı
va n ilk <\dama : 

- Okev con? 
Diye sordu. A '1amrn bir isareti 

her şeyin yolunda gittiğini anlat
tı 

Dört adam t ... butu mer d;w•n
~en vukf' rı çıkn rken Recenin ka 
,.arl•;;,nda Vf' 1 · ~ •11 ı1isin alt1r>-"

~<\nd 'r"'' .... ~ ·r ~-;ver V;t T')•.n dE"
""; l" 1'll~ra1< 1V' .. - - '""'Va dooru ?cı1 · ,., 
rlr 

iddia doôru mu? 
i şte, :ddia bu! Bir buçuk asra 

yaknı bir ömür süren ve bir huçu~:: 

sene evvel ölen dünyanın en yaşlı 

Zaro Ağa ölüm döşeğinde. 

liastc-.lianesinin liasta bakıcıları -
dır. Bu hasta bakıcılar rivayeti, 
hastahaneye gelen bazı hastalar -
dan duymuşlardır. Ve hastalar 
hadiseyi hu şekilde anlatmışlar. 

Bu iddia ne dereceye kadar 
doğru? Bunu bilmiyoruz. Ve bu
na ihtimal vermiyoruz. Fakat A
merikalıların bu rakibsiz yaş şam

piyonunun ne dereceye kadar pe
şine düşm}iş olduğunu pek iyi bi
liyoruz. 

Adamcağızı altı yedi sene ev
vel ne yapıp yapıp bir vapura koy 
dukları gibi Amerikaya götürmüş

ler, uzun uzadıya gezdinnişlerdi. 
Fakat onları en ziyade alakadar 
eden şey bu harikulade vücudun 

esrarını öğrenmekti. Bu da vücu
dunu kesip biçmeden mümkün de
ğildi. Ağa da ölmüyordu ki buna 

muvaffak olsunlar. Vakıa kendi
sine bir otomobil de çarptırdılar
sa da bu da neticesiz kaldı. Ve 

terketmeğe razı edemediler. Bu~ 
nun için nelere, nelere teşebbU. 
etmediler. 

Zara kanmıyor 
izdivaç vadile iğfal için kendi

sini Amerikaya davet eden atk'. 
mektupları cevapsız ve tesirsiz ka• 
lınca Ağayı protestan yapmağa ve 

bu şekilde kandırmağa başvur• 

dular. Ona Amerikadan yaldızlı 
İnciller gönderdiler. Bunlara ka• 
pılıp dinini değiştirirse Amerika· 

ya gelmesi kolaylaşacaktı. Ondan 
sonra tabiiyetini de değiştirmeğe 
onu razı edeceklerini ve bu suret• 
le Amerikada kalarak orada öl .. 
mesini temin edeceklerini umu• 
yorlardı. 

Bu da sök1medi. Esasen Zaro 
Ağa İngilizce de bilmiyordu ki bu 
yaM,7-lı İncilleri okuyabilsin. 

Tabiyevi gene deği~tirdile" . Bu 
( Devamı 9 uncuda l 

Murad SERTOGLU 

Na•şm çenesi bağlamrken, 
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Su söz üzerine her üçü de yan-ı 
yana yere uzandılar ve derin bir 
uykuya daldılar. 

Borjiyanın dürtmesiyle uyan
dıklan zaman, vakit gece yarısını 
geçmiı bulunuyordu. Ve kulakla
rına uzaktan uzağa bir takım şar
kı aesleri ve kahkahalar duyulu -
yordu. 

Borjiya hiddetinden ateı püs-
kürüyordu: 

-Domuz yavnıau .. Zaten böy
le yapacağını biliyordum. Ah • 
m~k! Diye küfürler savuruyordu. 

Üç silihtör ayağa kalkar kalk-
maz.: 

- Beni takip ediniz! Diye 
am.ett.i. 

Dördü birden gc)kağa çıktılar. 
O 7.aman bu seslex-in bir gece ev -
•elisi zavallı hekimba,ı F ariyani
nin katledi)mit olduğu evden gel
diğini gördüler. Büyük bir kala
baJık civarı kaplamıftı. 

Borjiya: 
- Şimdi bu kalabalığı yumak 

lazım, dedi. 
Ancello: 
. - Kolay. Diye cevap verdik

ten wnra kalabalığa daldılar. 

Ancello ile Jülyetto önde yol açı
yorlardı. Bunların arkasında Bor
jiya, en ·arkada da Roberto bulu
nuyordu. 

Halk bu tank gibi ilerliyen te
peden lırnalelarma kadar ıilih -
lanmıt adamlara korkarak yol açı· 
yordu. Az vakitte binanın iç kapı· 
sına vardılar. Ve içeriye daldılar. 

Tam~ bu sırada papanın muhafız 
askerlerinin boru sesleri işitildi . 
Bina muhasaraya alınmı§tı. Borji
ya': 

- Acele etmemiz lazım. Eğer 
daha 'beş dakika geç kalsaydık 

hapı yutacaktık,, diye homurdan · 
dı. 

Bir hamlede merdivenlerden yu -
karıya fırladılar. Boi ıofaları ko
tarak geçtiler. 

Ayni zamanda bütün arka ka
piları kapayıp kilitliyorlardı. Böy
lece bir iki dakika içinde en üst 
kata vardılar. 

Borjiya bir tekmede süslü bir 
kapıyı kll'dı.. Ancello altmış ya
tma gelmi§ bir adamın böyle değ
me babyiğit gençlere parmak 
ııırtacak çevikliğini hayret ve me
raklS: seyrediyordu. 

Büraiı Sezar.Borjiyanın birkaç 
külhanbeyi küstah asılzade ve bir 
sürü çıplak kızlarla keyif çe.tbk
lar:ı yerdi. 

Hemen hemen hepsi saatler· 
denberi içtikleri içkilerin tesiriyle 
kendilerinden gcçmi,ler, ve aız
mıtlardı. 

Odanın ötesinde berisinde yu
varlanmış yatıyorlar, &§ağıda pa· 
panın muhafız a kerlerinin atları 
tarafından çiğıwnen halkın tüyler 
ürpertici çığlıklarını duymıyorlar
dı. 

Borjiya ağır bir kiifür aavurdu. 
Sonra üç silahşora döndü. 

- Siz odada ne var ne yoksa 
süratle merdivenin başına yığın. 
Ve yukarıya hiç kimsenin çıkabil
mesine meydnın vermeyin! 

Hiç vakit geçirmeden ve bir 
şey söylemeden kimi irili ufaklı, 
dolu, bot ıarap f ıç.ılarını, kimi 
masa ve iskemleleri dı,arı merdi-

doğru çıkan ayak sesleri duyuldu. 
Kapılar ııüratle kırılıyor, ve küfür
ler savruluyordu. Biraz sonra da 
ellerinde meşaleler tutan bir ta -
kım askerler merdivenlarin alt u
cunda göründüler. 

Fakat daha bir adım bile at · 
mağa muvaffak olam4dan ynka • 
rıdan a~ağıya doğru fıçı1ar, 

masalar, iskemleler uçmağa baş -
ladı. Şimdi küfürlere acı acı fer
yatlar dn karışıyordu. Bu ani ta -
arruz askerleri bir müddet şaf -
kınlığa uğrattı. 

Sonra yeniden hücuma geçti -
ler. 

Yen iden masalar, fıçılar, san
dalyalar uçtu. 

Hücum aurdu. 
Sonra bir daha ayni ıey, bir 

daha .. 
Ve nihayet ... 

Yukarıda atacak bir şey kal
madı. Bunun üzerine Ancello ile 
J ülyetto kılıçlarıftı çektiler. 

Roberto da vaziyeti Borjiyaya 
haber vermek üzere içeri odaya 
koştu. Fakat bir dakika sonra av
det etti: 

- Baba ve oiul Borjiyalar 
meydanda yok! 

Ancello: 

- Hiyanet diye homurdandı. 

Bu sırada ilk askerler merdivenin 
üst başına varmıılardı. Bunlara 

dert anlatmanın da bittabi im • 
kanı yoktu. Vuruımaktan baıka 
çare yoktu. 

1ki kılıç ıimıek gibi indi . . 
ıki asker kan iç.inde merdiven

lerden a§ağıya yuvarlandılar. An
cello, Robertoya emir verdi: 

- Çabuk §U yerdeki küçük 
balta ile dö,emeleri ve merdiven
leri tutari direkleri parçala! 

Roberto derhal yerden balta· 
yı kaptı. Ve çalı§mağa baıladı. 

Papanın askerleri bu ate§ ve 8-
lüm saçan iki kılıcın karşısında 

iyiden iyiye ~aşalamrşlardı. Çün

kü §İmdiye kadar bu kılıçlarla 
şiılenenler1 onu, on be!İ bulmuş
tu. 

Bu sırada tahtalar parçalan • 
mış, merdiveni tutan direk de hal
talanmağa baflamıftı. 

Ac.kerler bir daha küfürler ıa· 
vurarak hücum ettiler. 

(Devamı var) 

HABER - ~k§am postası 

....... 
\ 
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O devirde çıkan (Sabah) ·gazetesi 
şöyle bir haber v._~rmiş~ir.: ~'Yanhş-
hkla tevkif edilen Leyla· hanımefendi bir iki 

güne kadar tahliye edilecektir',, 
İstanbul gazeteleri Leylamn 

mahkumiyetini icap ettiren birçok 
yeni vesikalar bulunduğundan 

bahsediyorlardı. f stanbul efkarı 
umumiyesini meşgul eden bu ha· 
dise etrafında bin türlü rivayetler 
dönüyordu. Hatta (Sabah) gaze
tesinde fÖyle garip bir haber çık· 
mıttı: 

"Bazı ölüm vak'alarında par
mağı olduğu iddiasiyle tevkif e

dilen Leyla hanımın bir takım si
yasi hadiseler arasında adı geç· 
tiği ve kendisine isnad edilen CÜ· 

rümlerin tamamile asılsız olduğu 
söylenmektedir.,, 

Bu haberden bir gün sonra İn· 
ti§•ır eden ayni gazetenin ilk sahi· 
fesinde yine bu kadından bahse · 
den ve adliye erkanını hayrete 
düşüren bir haber vardı: 

·~y anlıtlıkla tevkif edildiği an
lCJ§ılan Leyla hanım elendinin bir 
iki güne kadar tahliye edileceği 

memnuniyetle haber alınm~tır!.,, 
Yılmaz bey bu satırları okur -

ken gözlerine inanamıyordu. A. 
caba (Sabah) gazetesi Türk zabı
tasile istihza mı ediyordu? 

Y ılmazm fena halde tepesi at· 
mıştı .. İki günlük gazeteleri ala· · 
rak polis müdürünün odasına git· 
ti. 

Kırmızı kalemle işaret ettiği 
kısımları uzatarak: 

- Bu haberlerden bir ıey an
lıyamadım, müdür beyefendi ! 
Leylinın, tesbit ettiğimiz cinayet· 
lerde parmağı olmadığından bah
seden (Sabah) gazetesi bu haber
leri acaba nereden alıyor? 

Dedi. Polis müdürü kaşlarım 

çatmıf tı; gazeteleri daha önce -
den gördüğünü ima ederek Yıl -
maza döndü: 

- Biz va:ı:if em izi yaptık , azİ· 

zim ! Tahkikat evrakile birlikte 
bütün kanuni delaili adliyeye tes
lim ettik. Kanunun fevkinde bir 
kuvvet vana, Leylayı adliyeden 
alıp serbest bırakır .. Ona karışina. 
yız. · Zabıtanın vazifesi mücrimi 
bulup adliyeye teslim etmektir. 

Yılmaz bey polis müdürünün 
sözlerinden bir şey anlıyamadı ... 
Şaşkın §atkın amirinin yüzüne 
baktı: 

- Birçok insanın kanına gi . 
ren, ocaklar söndüren bir . kadın, 
masum bir insan gibi yarın öbür 
gün tahliye edilirse bizim vaziye· 
timiz ne olur, müdür bey? Bundan 
sonıı. hangi vak'a üzerinde emni· 
yetle yürüyebiliriz? Leyli.nın §İm· 
diye kadar yedi adam öldürdüğü 
nü kendi itiraf ve şahsi notlarile 
sabit olmuştur. Biraz önce müd -
dei umumi il~ görüştüm.. Heyeti 
hakime Leylanın mücrimiyetine 
yalnız kanuni delillerle değil, vic
danlarına dayanarak da hüküm 
vereceklerdir. Çünkü davacılar 

birer birer adliye koridorlarını 

doldurmaktadır. Şerifin ailesi, 
doktor Şahabın akrabası, ve ni· 
hayet Mısır zabıtasından gelen 
vesikalarla Prens lbrahimin ölü. 
müne sebebiyet verdiği, Bristol O· 

telindeki lngiliz kadınını nasıl öl
dürdüğü ... Bütün bunlar Leylimn 
iki eli de kanlı bir canavar oldu -

- Sizi 'eretımle temin ederim 
ki, vazifemden baıka bir düfijn • 
cem yok. Gönül işlerinden çok 
korkar ve kaçarım. 

- Benden sakladığını anlamı· 
yormuyum aanıyorsun? 

Seni bet on gündenberi adım 
adım takip ediyorlarmı§. 

- Beni kim takip edebilir 'f 
- lngiliz zabita11 .• 

- Ne münasebet ... ? Ben 'bir 
mücrim değilim ki .. Bu dakikaya 
kadar maiyetinizde çalıtan bir 
zabıta şefiyim. Onların da takdir 
ve hayretle kartıladıklan birçok 
vak'alan takip ve aebeplerini der· 
hal meydana çıkardım. 

- Vazife~ize dair ne ben ne 
de başkaları bir ıöz ıöylüyeme • 
yiz. Hizmetinizi takdir etmeme1C 

için kör olmak lazım. Fakat hü • 
tün bunlar bir kadını aevmenize 
ve onu yola getirmek için bh ta. 

kım entrikalar çevirmenize mani 
tetkil etmez, değil mi? 

Yılmaz bey merakından çatlı
yordu: 

ğunu göstermiyor mu? Eğer Ley. · ç k · d · ··d"' b•• . . . • . - o rıca e erım. mu ur "";, 
la tahlıye edıhrae, ben vaz1fem . f d" d d' d' w• k·d · ~ . e en ı, e ı, §U sev ıgım p m 
den çekilmeğe mecbur olaGağım. . . ? • 

B · 'b" b' k k d ) kımmış acaba,.. Bent meraktan 
enım gı ı ırço ar a aş arım 

d k·ı .. · t · ht·k ·!tu·· .: · kurtarınız.. Onu ben de tanımak a mev ı erını e ı eye a fMU! . • I 
.. k 1: d'l . \ ı;. l · r:;, • ııter'm gorme len Ken ı er~nı a ~mıya .- . .• .A. • • • 

caklar. Polis müdürü masasının göıü-

Polis müdürü önü~e· bakıyor.- · nü çekti.. 
sükunetle Yılmaz beyi dinİiyordu. . 1ngiliz zabıtasından gelen bir 

Yılmaz sözünü bitirdikten son· tezkereyi Yılmaza uzatarak: 
ra, polis müdürü başım kaldırdı.. --. Artık latife sırası değil. de. 
Manalı bir tebessümle Yılmazın di, biraz ciddi konuşalım. Bana 
yüzüne baktı: hakikati söyle .. Leylayi ne zaman 

- Sen hala evlen~edin, değil danberi seviyorsun? 
"? • mı. (Devamı "'ar) 
Yılmaz konuttuklan mevzula 

alakası olmayan böyle bir sual kar 
§ısında birdenbire şaşalamıştı. 

- Hayır, dedi, evlenmedim .... 
Polis müdürü biraz daha ma· ı1 nah bir tavırla sordu: 
- EvJenmeğe niyetin yok. mu? 1 

- Hayır, müdür bey! 1 

- Yaşın ilerliyor .. o halde bi 
rini seviyorsun? 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cagalo~lu Nuruosmaniye cad. No. 30 
( C ~aloğlu Eczanesı yanmda) 

'"lı günleri m~ccanendırM 
Telefon. 22566 

.... • 4241 

bire doğan barışmak arzusunu kendisine anlntmak ~ 
çin gözlerim gözlerini araştırdı. Fakat bakışları be 
nimkilerdcn kaçınıyordu. Gözleri elimdeki fincana 
dikilmişti. 

rulmak, ayağa kalkmak istedim. Kollanmı öne doğru 
uzatarak imdadıma çağırmak istedim. Dudaklanm
dan hiç bir ses çıkmadı. 

Kocam yanıma geldi. Beni kolları ara&ına aldı. 

- Müsterih olunuz Samiye dedi. Artık öfkem 
geçti .. Şimdi sakin olacağım .. Sizin gibi sakin .. Sizin 
gibi barid, sizin gibi istihfafkar .. 

Bütün bu üzüntü ve heyecanlar yüreeime hara· 
ret vermiş. boğazım kurumuştu. Susamı tım. Bunun 
için bana biraz fazlaca şekerli gelen kahveyi bir yu
dumda içtim. 

Kocam önümde, ayakta durmuş sükunla içtiğime 
bakıyordu. Uzattığım boş fincanı elimden alarak gö
türüp tepsiye bıraktı. 

Göğsünde sıkıştırdığını hisseder gibi oldum. Arkaya 
düşen ba§tmı eliyle tutarak omuzu üzerine koydu ba· 
na şunları söylediğini işitir gibi oldum. 

- Korkma Samiye! Sakın korkma ben burcJdaytm 1 
Sonra her şey gözlerimden silindi. Kapkara ve Sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi bir koltuğu 

ateşin yanına çekti. Beni oraya oturttu. Kahve ibriği· 
nin kaynamakta olduğu tepsiye doğru giderek fin 
canları doldurdu. Güzel kokulu likörden bir kaç dam 
la damlattı. Bütün bunlar öyle büyük bir süktınla, 
öyle mlikemmf") bir soğuk kanlılıkla yapılmıştı ki şu 
bir kaç saat içerisinde ikimizin bir komedi oynayıp 
oynamadığım kendi kendime soruyordum. 

Fincanlardan birisini bana uzatırken elinin titre
diğini ve cchrcsini garip bir sarılık kapladığını fa~ 
kettim. 

Bunun iizerine sanki bütün cesaret ve kuvveti 
tükenmiş gibi bitkin bir tavırla masaya dayandı. 

Alnındaki terleri gayri ihtiyari bir hareketle si 
liyordu. Beyaz bir mendille şakaklarını sildiğini, mo·. 
rarmış elini, beni bırakmıyan gözlerini gördüm. S_on· 
ra birdenbire çevremde her şey karıştı, döndü, altüst 
oldu. 

Bana ne oluyordu? 

derin bir uçurumda':' yuvarlanır gibi oldum. Artık 

tam ve ölüm kadar ağır bir urkuya dalmıştım. 
Uyandığım vakit gündüz olmuştu. 
EvveUl gözüme ilişen şey güneşin ışıklarile yıl

(iızlanan tavanın Arap usulü mimarisindeki yaldu:lar, 
pakıştar oldu. 

Kamaşan gözlerim bu karışık ve dolatık çizgile
ri seçmeğe. ıığra ıyordu. 

Yarı uykumun arasında bu çizgiler belirsiz •e 
acaip görünü ler alıyorlardı. Yabancı bir yerde bu
lunduğumu hisseder gibi oldum. 

• nı h«,.uın uftrilkle-li. Boıjiv& 

1 
da kendilerine yardım ediyordu. 

Bu liazrrhklarmı . henii7.. ve.P'" 

mıtlardı ki, &fağıdan yukarıya 

O zaman benim yüzümden ıstrrap çeken bu ada 
mı görmek kalbimde derin bir yeis uyanaırdı . f zzeti 
nefsin. intikamın, hilenin, kinin ne ehemmiyeti va:
dı t 'Mademki onun ıstırap çekmesinin müsebbibi ben 
oluyordum? .. 

F.ğer şu saniye bana tatlı bir kelime &öylcmiş ol· 
saydı her şeyi unutacaktım. Hatt~ yüreğimde birden 

Üzerime ağır bir uyuşukluk basmıştı. Her yerim 
kurşun gibi ağırlaşmıştı. Anlatması güç bir yorgun· 
luk ve halsizlik beni harap etmişti. Ölüm uykusu gi 
bi bir uyku her yanımı kaplamıştı • .Etrafımda ki .C"' 

ya san.ki olanca hızlarile dönüyorlar. oynıvorlar, sı'i· 

nyorlardı. Kendimrle hissettiğim tabii olmayan hı• 

yorgunluk ve kırıklığa karşı ıstırap ve endişe ite doğ 

Yastığımda biraz doğrulmağa uğraştım. Fakat 
bu oğraşmamla öyle bir acı duydum ;ki ac! acı inle· 
meğc ba ladım. BUtün etlerim sanki şiddetli bir da· 
1•ak ,i.lltm~a parçalamnış gibiydi. Duvduğum bu acı 
ile bu defa iyice uyanmış etr:ıfıma fl:ıktım. · 

-. : " (Devamı var) ... 



HABER~ u..ıi 1M9lfaıi • 
2000 liralık müsabaka-' Amerikalllar 

Zaro ağanın 
naşıiıı çalmış 

iki acJz mahsul itibar kazandı -
Yaşasın soğan! mızda kazananlar 

-Liste:S-
45 liTa kıymetinde D. K. V. mtıl'lıa 

Elelıtrilr süpürgui lıazanan 

414 
Leman Bele Nıt>ıtnb!lt Rumeli cadde:.ı 

No. ~l 

I hMın Yavuz kadın • erkek teni· 
hcınainJen kumaıı kendi.ine ait 
olmak üzere bir kat elbue Jilrtir· 

mek hakkını kazanan 

887 
Dlkra.n Ei:araboğosoğlu Oedikpqa Nmye 

okak ZQ. 

Mcua üzeriq.e elelrtrik lcimlxuı 
1589 - Emel Gazi J.ilhal Osmanbey AfL 

tap ııokak Handan apart.Tman, 102 - OrhBll 
Atay Yerıdn adresi ,.azııı yazılmadığmdan o
kuııamaını1tır. 757 - ŞOkTü Mflmtaz OrtL 
köv knlaft sokağında. 

~ ~ :(. 

Küçülr çay takımı lra:anan 

46 
Lamı&. Onen Şl§U Harzenı ,ah M~ 5, 

'/- .tf. 'F 

3 lira kıymetinde ıapka kazanan· 
lar; Ahmet Cemali majaumnJan 

2s:; - Sabri xnp(:u tstanbuı Adapa.zan 
Ticaret bankası tutun depolan muhutbl, 237 
- 1skerıder Tllnay Emniyet mOdOrJnftl bL 
rtnct §Ubede, Hi3 - Ömer Lt'ltfl Pangaltı 
hama.mı Etre! sokak lhaan apartıman, 1773 
- Ziya Tur.man Bqlktaı TUrk AH mahalle 

ın Şehit Nuri sokak 8, 

'<ii~ük kutu ıekerleme lıazanonlar 
1,5 lira kıymetinde 

ı3; - F. Zeray Tarla'baıı Salkım 5aÇak 
'okak G, 4 iO - MelAhat Of.mir Kız Uwal S19, 

Dün ve yarın neviyatı birinci 
ciltten onuncu cilde kadar 
_ı;; - Vecibe H. Zeki Beflkta§ \'ı~ezade 

- •. a SU!cyman .l\kkan Fatflı Atpann 
· rınd. ;.,, 

Dün ve Y orın nqriyatı 1 O anca 
ciltten 20 nci cilde lttu:lar bir seri 

kitap ktı%tUUU1 
1070 Ol\"lt Rtl§tU UıkQd&r Açık tttrbe 

ıo, öi7 Şeklp ı::rtan icdlkule 1staayon cl. 
~&rmda 14. 

Tek Kollu Cemal gife.inden 6ir 
kqiJelik tayyare bileti kazananlar 

3ıi6 ~ AH Usta Mısır ça?Jlmıda )·organ.. 
r.ı, 4i!> - Reıat Balurköy Ak8a caddeat 10, 
ıos:; - Cemal Gaziosmanp&fa m'ktebl 2 inci 
mü, ll:i9 - Balmlrny kilise caddeat mor-. 

n•en k§e ııokak 2, 1391\ - İbrahim Ret'ep SUI· 1 
tanhamam Hacıpulo han 30, 1336 - Haydar 
Pi3crlqtı caddesl 7i, 1788 Muet.ata Kad!. 
köy Nemltzade soknlt, 1789 - l!"erfde Ferit 
•· am sokak numara4. Rı.ı.meUblsar. 

Küçük kutu pudra Pertev 
215 Sedat Sldar Davutpa§a ortaokulu 

9S, 21S tsmaU Osl-:Utlar Fıstık ağacı .Oğüt 
sokak l, 329 Recep İatanbul Bıı.lıkpazan J!Cl"' 

nh'ci sokak ıs: 47i - M. Sadi Yamanlı latan· 
lnil 11.esl 95&. 478 - HayrQnnila ()gel AmL 
'ııtk6y Ye:zlr kö~kU 5, 494 - Faik Bahri 0r. 
demir Deniz ucarct mektebi 7, 608 - Sllrp!k 
Bozacıyan Tarlaba§1 toprak ıwe 110kak 17, 
6~6 - Fethiye Cenabpqa gtlzcl nbRcl l()o 

kak ll, 836 - Cevat Puaat Takalm Llmartiıı 
caddelll flori apartıman, 969 - Nu~ 

lstanbul kooperaUfindc Ketencller bqı, 1492 
- ZJya Tuzman Akndeml ld&nai yazı ve zat 
ı.,,ıert fen. • 

V tUo i,inde lrrem Soley 
4 - Vahap özkan Tophane Karaba§ No. 

7 berber, 17-Galip Edirne.kap? Sultaııhamamı 
Mtlbd&cık <;tkmazı 2, 64 - Adnan Ak&dur 
Bahçekapı tqhan yanı Uç!er berber!, 69 -
Yovaıı Karagô1oğlu Kumkapr nlpnca caddesi 
54. 9i - Ahmet Tel'flk :t&tanbul bqlnci o· 
kul 128, 131 - Abmet Atay Kalyoneukullu. 
ğU Beyoğlu ~'7. 137 - Mehmet Tevfik Tak.. 

sırn Sıraaeh1 numara ıt ıss Baha Bab•·ı 
<lır .Beyoğtu Ayazağa ı, 198 SeUm Uslu 
Kadıköy lekele caddesi ~. :!Ol Osman Ka 1 
raoflan Galata leblebici sokak 27, 210 Bur., 
han Uğur lstanbul 113esi 3D7, 2t4 - Alt Rrza 
Kaaın:ıp&p. Tabtakl5pril 40 fanllkı, 224 -
Nazlf Kadıköy Omıanata ktrtul,yect eo1l&Jl l, 
:?33 - ŞIUcrtı KUimpap Tabakhane mut. 
rakkapı eokak 37, 246 H. Tah8ln JW11c· 
t"§ deposunda biletçi 1044, 232 - taak Belo 
Bıı.JıkpUarı lll§çılar 14, 283 - Cemal Tabiın 
K11la ıeçldl 19. 297 -- 'Vahide Ankara Ha 
mamönO Cumhur sokak 34, 347 - Ymuf A. 
glb Kadıkl5y Bay Nuıt cadde bacı Necip 
sokak D, 8M - Namık Ankara istaayon h&. 
reket uwnuru, 380 - Aziz Nq tzmlr deniz 1 

luımandanlıfl levazım mOdtırll ytlzbaft, '21 i 
AJbel' Aclm&n Heybellad& t.met tn&IU ca~
dut BrlstoD otell 12, 430-AbldlD KumJcap· 
Muhalaehatun DUlh&Deat teruodal&r eokak J9 
"81 - ı.a.t U.utndal Nlpntap Kodaman j 
-.ıı H. 613 - Vabaıl Zart&ryaıı HeybeJj 1 
--. ıı 11 r elddlll,~ Ortaköy 
4J'dllddt .,bk 29, 48!! - tsmet OJGDç Per. 1ı ı....,... 119111. m - Cab!t Olcay ~ 
)il !blell 1915, 538 - Yusuf Gtl1ter> Top~ ı 

tramvay caddeel, 532 - Reflk Nuri Beyotıu 
TGnıe1 dvanrıd& lT, 844 - Cel4l Hamdi Tepe 
bap Toskopa.ran 21. 872 - Şamil AkAç Bey 
of1u YenlçaıJt u. m - Necdet Garen Bey 
oııu lnıuıa arayı adcumda 26, 696 - Nl. 
yut Saeıı Sirkeci Tramvay Cadde8I 17, 599 
- Bellin YWcael BeJ'Oltu atacanıll 1ı, 604 
- Ahmet Semih Haydarpqa u.e.ı 651, 610 
- Fabna Fernt KadddSy Koda caddeal 71, 
6H - Sftver Ayvalık Bayreddfnpqa m:ı.haL. 
?e91nd• .ıssı, e21 - Ali Sultanhamam Çmgır 
ottu harı 38. 626 - !ffet Ucele Kız muallim 
ınektebl 201 lstaııbul, 632 - Oamaıı Nafi 
Kumkapı btl'11Jl kl5mUrctı aokak 28, 638 • 1 
Toto KutAJ KObendla mektebi son mııı f,11H 
- Cemal Vefa 11.ııesl 204, 6Şl - ı. Hakkı Sa. 
nat okulu mutemedi Bulta.nallmet, 660 -
Hacer Aksaray Sinekli bakkal Ktuhan ııokak 
4, M2 - Bedreddin ı.tazıbul llaeat 1533, 672 

(Baştaraiı 7 incide) 
sefer Zaro Ağaya Amerikaya ge
lip orada ölüne kendiıine som al· 
tından bir türbe yapacaklanm, bu 
suretle cennete gitmeıini kolay· 
lqtıracaklannı vadettiler. 

Bu da para etmedi. Ağanın 

160 senelik akideleri 160 senelik 
paslı çiviler gibi dimağına ve içi· 
ne saplanmıftı. Bunları sökmek 
için de en az bu kadar zaman uğ
ratmak lazımdı. Fakat 320 ıene 
ya§&nmaz ki ... 

Behçet Sabit 

Yaşasın sarmısak! 
Verem, veba, battA cüzam bu mfttevazı 
sebzelerle tedavi olunuyor 

Son zamanlarda dünyanın her 
yerinde soğan ve aarm11ağm ıif a 
verici hasıalanna büyük kıymet 
ve ehemmiyet verilmeğe başlandı. 
Hatta Amerikada eakiden "günde 
bir elma yiyen, doktora muhtaç ol
maz,, denirken ıimdi elma ıözü 
yerine aoğaru koydular ve "günde 
bir soğan, doktoru uzak tutar,, di
yorlar. 

Bununla beraber ıoğan ve MJ"

mısağın ıifalı haaaalarmı kabul e
den doktorlar henüz ~ok değildir. 
Doktor Lindegren de vi.:cudün 

içinde soğanla ıarmı.aaim yarala· 
cağı prtların belki de tecrübe 

tüplerindeki neticeler:inden bü$ • 
bütün farklı olabileceğini ıöyle -
mektedir. 

• S!1Jeyman Beykoz dert !abrlkuı 671, 670 
- Enver Ba:r-I Bahçekapı yerli mallar pa
ıan tuha!lye krmunda, 682 - Azize FaUb 
tarıamba Gargur sokak 13, 692 - Raif R.. 

Tur Şetıremlnl 1brahfmpqa mahalleal. 46, 
698 - Tahir Oktay Ankara Adliye veklleU 
zattılcrlnde, 703 - lolehmet Feridun Beyoğ· 
!unda Sıraaelvi 17, 110 - Selime GUrey Sul. 
tanalımet tnunvay caddesi 38, 112 - Faztı 
N*t Fatih atpazannda 19, 718 - HUse3in 
Alacan Akaaray valdeçqnıetl civarı 88. 721 
- Kadri Özoğul Taksim yeni apartrmanlar 
45, 728 -- Şeklp Rana Kırklareli tatasyon 
arka11 74, 7M - Nt.Odet KubllAy Kadıköy 
Bald&t caddeal :a, 782 - .Reflt Sertesmer 
Beyoflu Ham.&lbqı yent apartıman 2, 793 -
Rm. KDçQJıc Şl§li Ettat. haataneal dnrmda 
i, 79S - Selma Turkmen Akaaray Horhor 
krztap eokak is. 801 - Yqar Ankara 
telgraf tevziat kontrol memuru, 801 - ?il. 
All Eyllp Arpaemlnl Bababaydar tel<kc sokak 
23, 812 - Baha Ali Bahgekapı tqban lldccl 
kat 84, 817 - Yq&r Kocamu•tatapqa ııeb.. 
zeci aokak 4, 819 - Adlı T!caret mektebi 
1098, 823 - Hllım Veli Yemif delfrmen ac
kat 19, 830 ...- Vehbi özen Feneryolu SelAm1 

ne diyor? Cenubi Kalifomiya üniversit~ Mııır Firavunları Veba hasln• 
lıklarına karıı tebaalanna ıarm1· 
sak yemelerini emretmİ§lerdi. 

çqme 238, S39 - Ahmet Armatan Çemberli 
laf T&\"Ukpazarı Faik bey han 61. 842 -
Mordo Hasrreııar caddeat 66 klğıtc1. 

Pötibör bülriivi 

Netice, bilindiği gibi .. Ağa ken- si, Baktriyoloji kısmı dekanı dok
disini büyüten ve bakan memleke- tor C. C. Lindegren bahçe ıebze
tinde öldü. Üzerinde yatadığı top- lerinin en mütevazıi olan sovanla 
raklara gömüldü. Ve cesedi üze· 
rinde otopsiyi de Türk doktorları 
yapb. 

Hi.diıeyi bir de otopsiyi yapan 
kıymetli doktorumuz prof eaör 
Behçet Sabitin ağzından dinliye· 
lim. Ostad, Zaro Ağanın kırmızı 
renkteki dosyasını karıftırarak an. 
lattı: 

ıarmısağm Verem ve cüzam haı
talık1an için çok kuvvetli bir ilaç 
halini alabileceklerini ~ylemek
tedir. 

Doktorun tecrübelerinden an • 
)aşıldığına göre: Terbiyeli ve şık 

so.yetelere aiızda soğan ve ıar
m11ak kokuıiyle aitmek ayıp sa· 
yrlır değil mi? Halbuki iste bu .. 
kokudur ki, ıztırap çekmekte olan 
milyonlarca kifiye deva olabile • 
cektir. 

Ancak üç saat müddetle kay· 
nandrktan sonra ölen mikroplar 
vardır ki, ıarmısağın neırettiği 
kokulara yalnız bir saat maruz bı· 
rakılmakla mahvoluyorlar. 

Doktor Lindgerin tam 600 tane 
tecrübe yapmıf ve hepsi ayni neti
ceyi vermittir. 

Verem ve cüzam haıtalıkla

Eski Çinliler sarmısaiı ilaç o
larak kullanwlardı. Orta çağ Av • 
rupaaının bqbca iliçlanndan biri 
sarmıaaktı. Şimdi de damar katı-
•tqmaaı ve tanıiyonlanna k•11ı 
sarmıaak yenmektedir. 

Adalar sulh mahkcmc1inden: 
Mahkememizce terekesine el kon • 

muı olan ölü İltatinin Heybcliada KU"' 
yubaıı sokak 4 No. mağazada ve depoda 
tahrir ve tesbit olunan malzemei inpi~ 
ye ve nalburiye 2-4-936 tarihine mil· 
sadif pazartesi g\inü saat 10 dan itiba • 
ren satılacağından talip olanlarm ma
halli mezkurda hazır bulunacak memuru 
na müracatlan ilan olunur. 

Doğramacı aranıyor 
Marangozlar cemiyetinden: 
Doğramacı İtçisine ihtiyaç var· 

dır. Bonıerviıi olanlann, Galata • 
da Hezaran caddesinde Ada1d 
hanında Mn-angozlar cemiyetine 
müracaat etmeleri lbnitdır. 

8e5 - lama.il Teber Jıleclla matbaaaz mü. 
retUbl Ankara, 821 - Oımıan Edip Yeni Ca. 
mı caddesi 37, 82' - ıı. Sabri Abay Aba. 
ray posta mtıvezzll, 878 - Necdet T&kalm 
ıGmllfSU1U caddesi 44, 895-Fabredd!n UlkU. 
dlır A.Yum& lıubahçe 110kü3, 902 - Saime 
Kadıköy ~ı kalem aokak 12, 920 -- J!lll 

- Zaro Ağa Türk memleketi
nin emektar ve ihtiyar bir adamı· 
dır. Bizim seriryalımıza 26 niıan 
1934 tarihinde bq ağnsından ve 
idrarını güç etmeıinden mütteki 
olarak gelmiıtir. Meeanesinde pr:oı 
tat maniası dolayısiyle idrarını 
kısmen hapıettiği görülmüştür. 
Bu yüzden kanındaki üre miktan 
bir gramı bulmuftu. 20 gün kadar 
yattı, iyileıip evine döndü. Yeni
den hastalanarak müracaat etti. 
Çok zayıf düşmiiştü. Bu sefer kur· 
hılamıyarak öldü. rma aebep olan yaib mikroplar -.------....................... _.... ...... 

Rceanaar Orta.k~ Y•l••baU. buJcıırcu llO

kak 23, DM - Bllmt Tlearet mektebi 1039 
970 - Faika Kadıköy modabunıu 22, 990 -
M'ebmet Kete Ankara RlyueU Cmııhur kac,. 
kft berber, ı~ - M. Orhan Tepebqt Kuyu 
eokak 4, 1151 - Erdolan Kadık~y Halid.ata 
sokak 22, 1us - Ahmet A.km T~1ldye 

karakolu bo8ta.OC1 ıokak Asude apartımam, 
1s1s - Mehmet A'kturıa Kuzguncuk Bican. 
efıetıc!f llOkak 18, 

K;;pilt Pwtev lıolonyaa 
10•2 - Et.em Ozek ~ u.e.t 1°'2, 

1299 - Şem.ııl Bakırk~y po9ta mOvezztı 1730 
Saklp Unkapam detfrmen aokak 17, 

lo•yon Pat.o Na. 3 
1 S - Enla Bezıen Hukuk fak1llteal, 55-

I~eaınlye kız muallim mektebi mualkl muam
mbal, i8 :_ Mına. İııtlkW caddeal. 148, 81 -
z.Alp Aalan Kocamuatatapap. aebll eokak ~ 
333 - Horrem Eytıp otakçdar çayrr cadde 
34, 

Kendi•bıe olqpsi yapma~ ~c
buriyeti fenniyesinde idik. Kırkı 
mütecaviz akrabalarını güç bela 
ikna ederek otopsi yaphk. Kalb 
tamamen sağlamdı. Ciğerlerinde 

ve barsaklarında eıkimit verem 
izleri gördük. Dimağını da çıka· 
rıp saklanmak üzere teırihi ma
razi enstitüsüne gönderdik. 

Daha hayatta iken kemikleri· 
nin röntgenini çıkannııtık. Bun -
lar kemiklerinin gayet ıailam ve 
salabetli olduğunu gösteriyordu. 
Bunların bir kopyasını Voronofa 
gönderdik. Belki bu rivayet bu· 
radan çılmnttrr. 

Y okıa Ağanın mezarından giz· 
Dadalt ruja /razanan[ar tice çrkanlıp k1\cırıldıiına ihtimal 

843 - Halil SrtJo Sal1pa.za.rı ~mrllk 
muhafua. memtıru, 853 - N!oan TokaWyan vermiyorum. Maamafih aradan 
arkaaı eakl Ermeni ldu.eal aokak 1z. 905 - daha çok zaman ıeçmedi. Zaro· 
ldarkor Galata Beyazıt caddcaı hurma sokak nun kemikleri henüz erimemü.tir. 
1~. 92' - Muhanem Yılgm Aııkara Mukad. ..,. 

en çabuk mütee11ir olanlardır. 

Çünkü soian kokutu yağm mesa • ı 
matı içinden geçer. Netekim aoia· 

nın yanı bqına bir tabak tereya· I 
ğı koydunuz mu, bu yağ bozulur. 

Verem ve cüzam hastalıkları 
mikroplarının kültürleri ta§ kap
lar içine konarak övütülmüt bir 

gram ıamnaağın buharlarma mu
vakkat bir zaman için maruz bı -
rakılmqtır. Bu kabın içindeki 
mikropların üremesi bir kaç daki
ka içinde dumıut; ayni kaplar bir 
saat müddetle sarınııağa maruz 
bırakılınca mikroplar ölmüıtiir. 

V crem ve cüzam mikroplan
nın yağlı ma~iyetleridir ki, mazi -
de bunların kontrol altına alın • 
malarını güç kı'lmı9tır. Bunlar bil
hassa soğan kokusundan kolayca 
müteessir olmaktadır. 

dem mahalle& huıreılar aoka.t as, 947 - Mezar açılırsa hakikat anlatı· 
~--------------------------------------------------~~ 

Fahri Karagilmrtlk Feyzipqa caddul 2, 971 br. •••••••••••••••••••••••••••••• Takalm kU~ dunrcı 1, 996 - Enver Hu · • • • 
ı~ Arat Kadıkl5y ınmiıo#lu elmalı ÇtfDle Mezarcının sozlert 
aokak ~2. 10;9 Anutu Edlnıekapı harlclnde Zaro Ağayı gömen mezarcı da K Av NA K 5 ·kuruş 
kapıaraaı S, 11 i6 - tbAD Ka.batq SetOat.U • • .. .. 
BeyU!lmalcl sokak 32, 1369 - Vahit Nlpn. aynı ıeyı aoyluyor~ Kaynak, yarın çıkacak beşinci savı-
U.,ı Tef\'tktye bayır aokak 62, HU - Na-.l - Ağanın gömüldüğünü. bu d b 1 k 1 k ti h 
mJ1! Haydarpqa çayır caddc~i Aadet apar- mezara girdiğini gözlerimle gör- Sin an aş ayara mem e e n er 
manı. 1M:S - Fatma hmet Beşiktaş Aka. d 5 k t 1 kt retıa aoka.k 2ı. düm. Fakat çıkanldığmdan malu· yenn e uru sa sa 1 aca ır. 
Palmoliv marka •aban kazananlar malım yok. Bunu bilmiyorum, KAYNAK, okuyucuları tarafından gösterilen umumi arzu üzep 

lll9 • Koço Yorgopuıo Ata camii 18 No. görmedim. diyor. rine sayfalarını günlük gazetelerin mutat aayf a miktarına indirmif,' 
641 • .Muzaffer Topkaya Tophane Bo~ Binaenaleyh, bu mühim sır, an- fiyatını da günlük gazete fiyatına, yani beıı kuru•a tenzil etmek İm· 
keMn Mthaltdfıı ıı.p:ırtıman Z.f, 65:? - Şecaat.. d k ' l' :s" 

Un CfkUdar tramvay flrketi hareket memu- cak mezar açıl 1 tan sonra kat İ kanını temin ebnitlir. 
ru, 7:IO - Mehmet Şanstı Şt§ıt tramvay cad ıuretle belli olacaktır. Yarm çıkacak nüshada mütenevvi ve dikkate dejer yazılar bu~ 
dul 26. 800 - Burhan Kocaadam Beyoğlu 
Galatuaray Margrtt .oJ<ak 10, 826 _ KA. lacaksınız. Bilhuaa idare makinemizin ıılihına ait müsbet prensip· 
zım Takatnı Mete ca.ddut yeni garaj 24. 893 _., ız::ı •tıııwıa..,11•ı:,.ı::ııı""'*""''•'* leri bir vatandatla dertleıme fek linde tespit eden yazıyı her vatan· 

l'\enlm Nae Tabınl• sokak 6i, 946 - Nec Bu hed 1ye1 e rl n daı büyük bir alaka ile okuyacaktır. lıtihıal kaynaklarımız için ku· 
det Tabir Dofancılar caddesi 109, 966 - 1 d l k d d k · Şükran Eaeııcl 'Oaldıdaı- Sellml Ali efendl verlleceğl gU n 1 er ru an yeni temel hakkındaki yazı a sizi a a a ar e ece tır 
57, 999 -- JıılazlQ.m Tablm TOrk 111nemaaı, 5 inci liıtemizde numaralan Bu sayıdaki bir yazı ve reıim, ıizi meşhur Marko pap.nın ken· 
1203 - Meryem Handan Yeni Aydın oteli dı"sıy" 1 k 1 tır D d* · 1 t 
karpamda 49. 1315 - Alınuı ıtseslnde jlm.. yazdı olan okuyucularımızdan 3 e artı a! ıyor. er ınız vana ana mız. 
nasttk hocası, ;ı!OO - sııreyya Kadık~y znıı ve 4 Nisan cuma ve cumartesi Kaynakda iki mükafatlı müsabaka vardır. Biri bir dopma ya-rı• 
lü P&f& mahallesi Şefik bey aokak 30, 1532- günleri öğleden sonra hediyeleri· ,ına aittir, diğeri de mükafatlı bir briç müsabakasıdır. 
s. Panuyan Osmanbty Afitap sokak 17,l6C61 Gelecek sayıdan başhyarak (KAYNAK), bir aene devlet daire--
-· tsmaıı Hakkı Ankara belediye kargtsında 1 ni almak üzere matbaamıza gel-
ı.:3dm berberi, 1614 - Ad!Wl Şifi! dere ııc:- melerini rica ederiz. lerinde 3.600.000 kilo kiiıdın ne den dolayı sarfedildiği halckmda 
~!:ık Bay RetDc apartnrıan, 1637 - vıtaıı Licı 

0 
.. nkü. 

1
• t • . h d' t • . bir fikir verecek bir anketin ne1ri ne hqlıyor. 

Balat. malllremel&ltJ •olcalr a. 1725 _ M u 11 em12'm e ıye evzn YN K ka • • .. 
!'."ureı5dtn Çepemtydanı "S"Olcu bamanı sokak il günleri de 2 ve 3 Nisan günleri k ~Aded~ ' l>q kuruta mu bf1 alabılecelfa,....._n·ız en lrii'6k yası 
11 • öf leden sonradır. ıymetın ır · 
(6~cııısteyarın) ~~~~~~~~~~~~~~~~• 
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!':'luhamır.en oedeli 226:>0 lira olan biğıt ve k::utonlar 8 - 4 -
936 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 1-
clarc binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenleriu 1697,25 liralık ır.uvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kaclar komisyon reiaHğine vermeleri lazımdır. Şartname1er Ankara 
Malzeme 'lairesinden, Haydar paşa da tesetlüm ve sevk müdürlüğün

den parasız olarak dağıttlmaktadır. ( 1531) 

Muhammen bedii 18500 lıra olan muhtelif alat ve edevat 5 - 5 
- 936 salı günü saat J 5 30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerir 1387,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları. tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Buna ait şartn~meler 
parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada te
se1Jüm ve sevk müdürlüğünden alrnahiHr. '1447) 

Muhammen bedeli 18846 lmı olan vagon lenvirah için akküm
latör p]akları ve komple bataryalar 6 - 5 - 936 çartaınba günü sa· 

at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaıında satın a
lınacaktır. Bu i§e girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komi!yon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 

Haydarpa§ada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada mal
zeme dairesinde parasız olarak dağıhlmak•adır. (1446) 

1 - 5 - 936 tarihinden itibaren Türkiye dıtındaki bir iıtaıyon 
ile istaıyonlarımız arasında doğru biletle ıeyahat eden yolculara ve 
hagajlanna umumi tarifeler üzerin den: 

Münleritlere 6 ki,ilik gruplara 
Haydarpaf a - F evzipaıa kısmını 
geç.enlere. 

GldJ'J-Oldi,-Dönti, Gldl~lcllt-Dönllf 

Yalnız istasyonlarımıza 

gelenlı:re. 

İstasyonl~rımıza gelenlere ve bil
mukabele. 
1 - 600 kilometre ara11nda 
600 den fazla 

" nisbetinde tenzilat yapılacaktır. 

% 45 % 60 

% 50 
% 60 

% 50 % 70 

.ro 5o r(). 10 

Grup teşkilinde yarım ücrete tabi iki yolcu bir kiıi itil>ar olunur. 
C.idiş-Dönüş biletlerinin dönÜJ meriyet müddetleri dört aydrr. Bu 
•~rifo yolcuları Anadolu ve Toroa sür'at trenlerinde munzam ücrete 
'Hl i clcği dir. Fazla tafsilat için Yataklı Vagon acentelerine ve iıtas-
y ·ınl;-.rımıza müracaat edilmelidir. (671) (1619)' 

!slanbul Milli EmlAk MUdUrltlğünden: 
Muhammen değer 

Lira 
S "..nyer Yeni mahallede yeni Selimiye ıokağı 

e•ki 31-33 maklup yeni 39 - 41 ıayıh 
bir ev ile ahırın 4/ 6 payı.... 960 

Aksaray Katip Kasım Değirmen sokağı eaki 34 
yeni 54 sayılı arıanın tamamı.... 99 40 

Aksaray Katip Kasım Kara boyacılar sokağı 
yeni 1 sayılı evin 4/ 12 payı.... 200 00 

Rüatempaşa: Mahallesi Limoncu sokağı eski 16 ye-
ni 18 sayılr dükkanın tamamı.... 700 00 

Kumkapı Muhsine hatun Çetme aokağı eıki 4 
yeni 14 sayılı evin 1/ 4 payı.... 300 00 

Fatih : Dülgerzade mahallesi Büyük Kara· 
man ve Nalbant sokağı eski 1, 3, 2 ila 
12 sayılı arsanın 1/ 2 payı.... 348 00 

Büyükdere : Yeni mahalle Mektep sokağı eıki 44 
yeni 52 sayılı arsanın tamamı.... 180 00 

Yukarıda yazılı mallar 31/ 3/ 936 salı günü saat 14 de peıin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satıı bedeline % bef faizli 
hazine tahvili ile istikrazı dahili tahvilleri de kabul olunur. is
teklilerin % yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden ev
vel yatırarak idarede müteşekkil ıatış komisyonuna müracaatla?"ı. 

M. {1331) 

İstanbul Altıncı Noterliğinden: netredilmek üzere Haber gazete-
Karagümrükte Beyceğiz ma - sine verildi. 

hallesinde Cerci Tevfik sokağın- lsta.nbul Altıncı Noteri 
da 16 numarada oturan Mustafa Galip Bingöl 
oğlu CelS.l dairemden resen tan - --=------------
zim ve tasdik edilen 24 -Mart - Kayıp aranıyor 
936 tarih ve 3363 numaralı senet İzmir hastanesinde eczacı muavini 1 

mucibince lstanbul kasapları ve Punta sakinlerinden Mihail Papa Va· 

Türk An.nnim şirketi ile Müteah . silio Papa Doplpsun birkaç senedenberi 

hit Cevat Azizden satın aldığı nerede bulunduğu meçhul olduğundan 
cins, evsaf ve miktarı mezkur se- mumaileyhin nerede bulunduğunu bi· 

nette yazılı makinelerin bedelin - !enler varsa Mısırda Feyun müdüriyetin 

den borçlu bulunduğu malümül - de Rum kilisesi papazı Vasiliyos Papa 

miktar meblağın ödenmesine de _ Dopolos efendiye malUmat vermeleri ri· 
ca olunur. ğin makineler üzerinde satıcılarır. 

mülkiyet haklarını muhafaza et-
melerini kabul et~iğini beyan ve .., - . . 
ıKrar eyıem'tştlr. 

geyAyetten üçilncü şahıslcırm 
haberdar olmalarını teminen ta
lep veçhile tanzim edilen bu ilan 

----,-~~-~-~~--~~-

SATILIK VE KiRALIK 

Beyoğlu Beka.r sokağında 10 
numaralı hane kiralrktır . lstddi -
lerin Vakit yurduna müracatlan 
ilan olunur. 

olduğum halde 
Buru~ukluklardan nasıl kurtuldum. 
Ve 20 yaş daha genç görünmeğe 

muvaffak oldum. 

" ilen 60 yaşımı bitirmiştim. Bu yaı· 
ta olan bir kadın artık kendini cazibeli 
göstermeğe uğraşamaz. Fakat, ben me
rak saikasile tebeddülatı havaiyeden sol 
muş ve buruşmuş yüzümde cildin unsu• 
ru olan Tokalon kreminin tesirini tecrüw 
be etmek istedim. Bir aylık tedaviden 
sonra ''siz gençleştiniz., dediklerinde 
hissettiğim hayreti tasavvur ediniz. Bu 
müjdeden cesaret alarak tedavime de
vam ettim ve be§ ay sonra harika ta• 
mamlannuştı. 

Beni görenler, ancak 40-45 yaşla· 
rında olduğumu ıöylüyorlardı. Tenim 
a!Sık ve cazibeli ve hafifçe pembeleımiş 
ve yüzümde hiç bir buruşuk kalmamı§
tr. 

Bu şayanı hayret tesiri nazarı itiba · 
ra alarak, her kadın cildin unsuru olan 
yalmz Tokalon kremini kullansa artık 
ihtiyarlamıt büyUk anneler bulunmıya
caktır. 

Cildinizin açık, taze ve yumu,ak ve 
burU§Uksuz kalması için elzem olan 
hayati unıurlarla istihzar olunmuştur. 
Akşamlan yatmazdan evvel pembe rcnw 
gindeki ve sabahlan beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Bir gece 
zarfında husule gelen teıirden hayrette 
kalacaksınız. 

.f 

Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekli~i· 

ne karşı 

HORMOBiN 
Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

1stanbul 6 ıncı Noterliğinden: 
Gedikpaşada Pertevpaşa soka

ğında 8 numarada oturan Osman 
Abdurrahman, dairemde tesen 
tanzim ve taıdik edilen 24 -
Mart - 936 tarih ve 3369 
numaralı senet mucibince İs
tanbul Kasapları Türk Anonim 
~irketi ile müteahhit Cevat Aziz
den satın aldığı cins, evsaf ve 
miktarı mezkur senette yazılı ma

kinelerin bedellerinden borçlu 
bulunduğu malümülmilctar meb -

lağın ödenmesine değin makin~ 
ler üzerinde satıcıların mülkiyet 

haklarım muhafaza etmelerini ka

bul ettiğini beyan ve ikrar eyle
miştir. 

Keyfiyetten üçüncü Ja.hıslarm 
haberdar olmalarını teminen ta
lep veçhile tanzim edilen bu ilan 
neşredilmek il.zere Haber gazete
&İne verildi. 

lstan bul Altıncı Noteri 
Galip Bingöl. l 

5.000 
Liralık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çekilecek kur'ada 
Birinci ikramiye 1000 Ljra 
ikinci ,, 200 ,, 

10kişiye100 erden 1000 ,, 
20 " 50 '' 1000 n · u:;, n 

175 ,, lOardan 1750,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ikramiye tevzi edl/ecektir. 

lstanb~'I' Harlet ·A~~ 
. , ' ,- .ı.~ '! .• d. ~ •, .••• ' 

kert kıtaatı-tl•nıarı_ 
.. - ..... , 1 ~ ~ ' 

Çorluda 300 yataklı bir insan 

hastanesi yaptırılacaktır. !halesi 
kapalı zarf usuliyle 30 - 3 - 936 
Pazarteai günü saat 16 da yapı 

lacaktır. Yapının keşif bedeli 
484716 lira 85 kuruştur. Muvak · 
kat tenıinat akçesi 23139 Jiradn 
Talep vukuunda şartname ve plan 

ve diğer evrak 2424 kuruş muka. 
bilinde komisyondan verilir. Bu 

baptaki ıartname ve evrakı sai 
reyi görmek iatiyenler her gün Vt' 

eksiltmeye girecek] erin kanuni ev 
rak ve vesaikle ve teminatlariylf 

birlikte ve teklif mektllplarmı 
belli gün ve saatten bir saat evvel 
komisyon başkanlığına verm~~ 

suretiyle Çorluda komisyona mil· 
ra.caatları. (619) {1309) 

Niğde Garnizonundaki kıt'ala
rrn ihtiyacı için 126.000 kilo ek-
meklik Un kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu§tur. Muham • 
men bedeli 16360 liradır. İstekli-

ler fartnamesini her gün komis
yondan parasız alabilirler, Eksilt· 

mesi 2 - Nisan - 936 Pertembe 
günü saat 15 de Njğde Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. istek

liler teklif mektuplarmı 2490 sa
yılı kanunda yazılı şekilde ihale
den bir saat evveline kadar mak
buzla komisyon reisliğine veril
mesi ilk teminat miktarı 1229 li-
radır. (626) (1390) 

' ,•, • t • • • • • - • '•. .. •• ; ,·!: 

İstanbul Altıncı Noterliğinden: 
Beşiktaşta Tuzbabada Asmal, 

kahve ıı:okağında 4 numarada otu
ran Raif oğlu Hilmi dairemde re
sen tanzim ve tasdik edileı1 24 
Mart 936 tarih ve 3367 n.umaralı 
Senet mucibince lstanbul kasap -
]arı Ti~rk Anonim şirkl!ti ile müte
ahhit Cevat Azizden tatııı aldığJ 
cins, evsaf ve miktarı mezku:- se
nette yazılı makinelerin bedelle -
rinden borçlu bulunduğu malü -

lümülmiktar meblağın ödcnrr.e::sine 
değin makineler üzerinde satıcı • 
ların mülkiyet haklarını muhafo .• 
za etmelerini kabul ettiğini beyan 
ve ikrar eylemiştir. 

Keyfiyetten üçüncü şahıslann 
haberdar olmalarını teminen la· 

lep veçhile tanzim edilen bu ilan 
neşredilmek üzere Haber gazete
sine verildi. 
İstanbul 6 ncı Noteri Galip Bi:lgöl 



Her .. bah aç karnına bir ka.hve 
katığı alınız. 

KABIZLIGI 
defeder. 

Yemeklerden birer saat sonra 
alındıkta 

HAZIMSIZLIGI 
MiDE EKŞiLiK ve yanmalarını 
riderir. Ağızdaki tatsızlığı ve ko· 
kuyu izale eder. HOROZ markalı 
ambalajına dikkat. 
Depoau: MAZON ve BOTTON 
ecza deposu, Ba:hçekapı, it Ban
kası erktutında No. 12 .. 

1 o s r -rzı. 

İstanbul 3 Uncll İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 

Üsküdar Selami Ali efendi mahalle· 
sinde Acıbadem caddesinde 322- 328 
numaralı 353 metre murabbaı zemin üze
rinde ve yüzü 32,60 metre uzunluğunda 
iki kat kagir bina ile içindeki İngiliz 

Vikras markalı sabit makineleri ve oto-
matik fırını birlikte satılacağından daha 
fazla matamat ~inmek ve fabrikayı 

görmek için isteklilerin Üsküdar icadiye 
Çamlıca caddesi 33 sayılr evde fabrika 
sahibine ba§vurmaları. 

htanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

s K '2 • '15._. d !' 

RADYOLiN 

Radyolln 

En büyük sergllerda 18 dip· 
loma' 84 madalya kazanmı,. 
tır. Böyle gUzel dl,ıer yalnız 

Radyolin 
k:..llananların dlşlerldlr n 

Diştablpleri diyor ki: 
.. oı,ıerln ve a§zın sıhhati 

sabah ve akşam gUnda iki 
defa dı,ıerl temizlemekle 
kabild~r.,, 

bflkimya saf kalaylı 

Satılmaıma karar verilen Ma
ruken oda takımı ve yazı masası 
vetaire 1 - 4 - 1936 Çarşamba 
günü saat 10 - 10,30 a kadarl••••••••• tUplerdedir. 
Galata. Ömer Ahit han zemin kat 
6 No.h yoazıhane önünde açık ar
tırıma ile satılacağından, almak iı
tiyenlerin mezkur gün ve saatte 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanl.sr1 

mahallinde bulunmaları ilan olu- Maltepe Askeri Lisesinde bir 
nur. 

,. 

lstanbul Levazım Amir-. . . .- •,,; 

· · ngi. Satlna,ma· 
K o m i ·s ıP.l, n u i la n 1 a r ı 

;; 

200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev
rilmetine karar verilen ve tamanuna 800 lira kıymet takdir edilen 
Kartalda Harmanlık caddesi mahallesin de Osmancık sokağında es
ld hesap 658 yeni 848/53 - 53/1 numaralarla murakkam maa mü,
temilit ve bahçe ahfap evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiıtir. 

Arltrrma pe§İndir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy

meti muhammenenin % 7,5 nisbe tinde pey akçesi veya milJi bir ban
Jcanm t-eminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 
ftl'Cİ, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
prtnameıi 11 -4 - 936 tarihine müsadif cumartesi günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 27- 4-936 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar icra edile
cektir. Birinci artırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bul
duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artırmanın leahhü
dü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 12 -
S - 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar daire
de yapılacak ikinci artırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı mad
desine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan İpotekli alacak
larla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mt)'anlar aahf bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim ver~ 
ıri, tenviriye ve tanzifiyeden i'baret olan belediye rusumu ve vakıf i
caresi ile 20 ıenelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. Daha Fazla malumat almak istiyenlerin 34/95 numaralı dos
yada ~evcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö-

arteziyen kuyusu açıbnası müna
-------------- kasası 10 Nisan 936 cuma günü sa 

İstanbul Altıncı Noterlikten: at 15 de kapalı zarfla yapılacaktır. 
Maçkada Kağıthane yoku!un· Muhammen ketif bedeli 8000 lira 

da Seylanlı Ali Vefa apartıma- d tlk t · t 600 ı· d K 'f . . d ır. emma ı ıra ır. eşı 

nında oturan lsmaıl daırem. en ,artnamesi her gün öğleden evvel 
reıen tanzim ve tasdik edılen . . 

"h 
3371 

komısyonumuzda görülebihr. Bu 
24 - Mart - 1936 tarı ve • • ... • kl' la ı ıtı yapmaga ısle ı o narın evve 

Maltepe Askeri lisesi için 100 
adet etek ve 100 adet ba, havlur.1 
ve 1600 adet yüz havlusu 30 -
Mart - 936 Pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede Satmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile 

numaralı senet mucibince latan · la... komuta ı k · t ı.. - • d . • n ı ınıaa !U11esın en 
bul Kasapları Türk Anomm şır • bu tarzdaki itleri yapmı, ve yapma 
keti ile m·Üleahhit Cevat Azizden ... kt d. ld ki . 

ld ... · . f "kt ga mu e ır o u arma daır aJa. 
satın a ıgı cms evs.aı ve mı an akl 'k l l b. ı·kt .-ı-ı·f c an vesı a ar a ır 1 e teK ı 
mezkur senette yazılı makinaların ,.....__ 1 b ıı· .. tt me11:wp arını e ı gun ve saa e 
bedelinden borçlu bulunduğu ma. kt• · d b" t . va ı muayyenın en en az ır saa 
lümülmiktar meblağın ödenmesı - ı· k d F d ki d k" k • ~ evve 1ne a ar m ı ı a 1 o-
ne değin makınalar üzerınde .tal~ t 1 k ttı k ·ıtm ko mu an ı ar rma ve e ıı e 
cılarm mülkiyet haklarını muha- • 1 • ( 162l) . . . mısyonuna verme en. 
faza etmelerini kabul ettiğmı be-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiij!iiiiiiiii!~iiiiiliiiiiiiiiiiii 
yan ve ikrar eylemiştir. DOKTOR 

Keyfiyetten üçüncü ıahıılarm Kemal Özsan 
haberdar olmalarmı teminen ta - Urolorl _ Opaalör 

lep veçhile tanzim edilen hu ilan Bevliye MUtehauısı 
netredilmeJt.liit:~ ham gazete. K.raköy - Ek8elıigo1 mağazası 
ıiııa vwdi. uanı'PUla. Ber r1ün ö#kden sonra 

1 P• İstanbul Altmcı Noteri 1 • den 8 • ti kadm.. Tel: 11235 

alınacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 1088 liradır. ilk teminatı 81 

lira 60 kunıştur. Şartname ve nü• 

muneleri komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (452) (1312) 

Trakya.da bulunan kıt'at için 
430 ton buğday kırdınlması 2 -
Nisan - 936 Perşembe günü saat 
14 de Tophanede Satınalma ko-

rüp aıılıyacakları ilin olunur. (1627) 
- - Galip Bingöl. ··-----------•! 

misyonunda pazarlığı yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 4800 lira 52 
kuruftur. Son teminatı 720 lira 8 
kuruştur. Şartnawe•i komisyonda 
görülebilir:. isteklilerin belli ıaat• 
te komisyona gelmeleri. 

(470) (1578) 

88 FA U s·T A. 

pek de kayrtnz kalmak istemiyor
du. 

Gece olunca Pardaya.n uyandı. 
Gerindi. Kılıcının kayışmı düzelt
ti. Tüylü §Apkaımı kaşının üzeri
ne oturttu. Islıkla eski bir av ha -
vası çalaMk kapıdan dışarıya çık
tı. Pipo da yavaş yavaş peşinden 
geliyordu. Oı§arı çıkınca Parda -
yan, Viyolettanın boyun atkısını 

Pipoya koklattı. Pipo atkıyı süz -
dükten sonra bir müddet kokladı. 
Ve kısa kısa birkaç kere uludu. 
Kendisinden ne istendiğini hemen 
anlamıştı. 

Bununla beraber yalancı bir 
köpek olduğu için bir çeyrek ka
dar atkıyı kokladı. Muayene etti. 
Bu suretle Şövalyeye yaranmak is-

tiyordu. Hemen yürümeğe başla· 
dı. Kuyruğunu ıallıyor, yolu hul -
duğunu anlatıyor. 

Pardayan: 
- Peki.la! Anladık... Haydi 

'bakalım ileri! .. 

ilk dört yol ağzında Pipo biraz 
teli.t ve ümibizlik gösterdi Biraz 
tereddüt ettikten sonra ok gibi 

Deviniyere fırladı. Sonra hızla bir 
kavis çizerek geri döndü. Parda· 
yanın yanına geldi. 

Pipo kokuyu almı§. Asıl araş
tmnağa batlamak üzere bulunu 
10rdu. 

• • * 
Pardayandan yirmi adım ka· 

dar geridet karanlığın içinde du-

varlara ıürünerek üç ıölıe ilerli
yor, onwı hareketlerini ıözden 
kaçırmıyordu. Bunlardan ikiıinin 
elinde aon dereçe keıkin ve ucu 
sivri birer hançer bulunuyordu. 
Üçüncü&ü ise bunlara kılavuzluk 
ediyor, arkadatlarını Pardayarun 
üzerine saldırtmak için fıraat kol· 
lıyordu. 

Bu adam Moröverdi. Öbürleri 
ise Belgoder kumpanyasının iki 
Hergülü Kroas ve Pikvik\:Hler 

Moröver Pard-a.yanm Devini
yer' den çıktığım görünce pe§ine 
düşmüş, Esperans otelinin kapl&t· 
na kadar onu takip etmitti. 

Pardayan içeride Belgoder\n 
gelmesini beklerken Moröver dı -
şarda Pardayanın çıkmasmı bek
liyordu. 

Moröver sabırlı idi. Eğer la -
zım geline ertesi sabaha kader o
rada bekliyecekti. Fakat Şövalye. 
nin bulunduğu yere girmek onun 
için imkansızdı. Onunla karşı kar
şıya gelmeği düşündükçe soğuk 
bir ter alnını kaplryordu. 

Pardayan Parİ&te ! Senele-rden
beri süren deli~e kaçış yeniden mi 
baş gösterecekti. O kel'diııini 

mutlaka öldürecekti. Hem nasıl 
ölüm. Aklına öyle fena ölüm !ekil
leri geliyordu ki, bunları düsüne 
düşüne ken..lisinde, Şövalyenin l')

nu muhakkı:ı.k 1'-unlardan l::.irivle 
öHüreceği dütüncesi hasıl olmu!• 
tu. 

FAUST..( 85 

Dudaklarından ağza alın
maz kaba küfürler ~açılıyor, bo -
iazlanan bir kwt gibi uluyordu. 

Düteı acı bir çığlık, bir ölüm 
çıilığiyle salonu geçti. Dl! kapıya 
reldi. Onu da açarak aokağa fırla
dı. Giz ayni küfürleri canavar se -
ıiyle tekrarlaya tekrarlaya onu 
meyhanenin 'büyük salonuna ka • 
dar takip etti. Orada bir masaya 
çarptı. Başı döndü. Zeminin ayak-

larının altından kayarak kendisi
nin ıonauz bir uçuruma yuvarlan
dığını hisseder gibi oldu. Sonra 
yere çöktü. Bayıldı. Kıpkırmızı 

hançeri hala a.vucundaydı. . ,,. ~ 

Kon dö Luvanyin upuzun yer
t:le yattığı odada bir kapı, haltlar
la örtülü gizli bir kapı, F auıtanm 
ıara.yıyla oteli biribirine bağlıyan 
gizli kapı gürültüıü:zc:e açıldı. Bir 
kadın içeriye girdi. Luvanyine 
şöyle bir bakış fTTlattıktan tonra 
geçti. Meyhanenin büyük salonu -
na girdi. Kapmrn açık olduğunu 
gördü. 

- Katerin dö Klere ölmüş. 
Hanri dö Giz Fransa kralı olacak. 
Ben de Kralice ... 

Müthiş "bi; gülümseme yüzi1nii 

avdınlattı. Fakat kapıya doğru 

giderken birdt!nbire avağma bir 
•ev takıldı. f.i!ilio baktı. 

T)ill< di; Gizin havılrnış, taşla · 
rrı · ·;7erinde hareketsiz vathS?tnt 

gördü. Gözleri büyüdü. Bu mer-

mer gibi hissiz duran yüzde bir 
değişiklik, bir karmakarışıklık ol• 
du. Fakat ayni saniyede kendisine 
hikiın olarak sakinleşti. 

F austa boğuk bir sesle: 
- Katerin dö Kler kurtulmuş. 

Dedi ... Sonra aoğukkanlılıkJ.a ila
ve etti: 

- Bir en.gel.. Bir geri kalıt se

bebi ! Batka bir çare bulmalı. 
Fauata geri döndü. Kont dö 

Luvanyin yanında bir adamm diz 
çökmüş olduğu halde yarasını 

muayene etmekte olduğunu gör • 
dü. Kraliçe Margo ile Katerin dö 
Bövilliye ortadan kaybolmuşlar
dı. Salon şiddetli I§Iğı, baş dön· 
dürücü kokusu, devrilmiş masası, 
Luvaniyin yarasını yokhyan a·
dam ile birlikte hazin bir manzara 
almıştı. 

Fausta yere diz çökmü§ olan 
adama yakla§arak omuzuna do. 
kundu. Adam doğruldu. F austa: 

- Ölmüş mii? Diye sordu. 
- Hayır Madam! Hem de öl· 

miyecek. .. 

F austa biraz düşündü. Kafasın· 
da uzak ve anlaşılmaz bazı düşün
celer dola§tT. Sonra: 

- Metr Rüjjiyeri, bu adamın 
ölmesi için. ne yapmalı, Dedi. 

Rüjjiyeri ismiyle anılan adam 
korkunc bir soğukkanlılıkla: 

- isterseniz isini bitirebilirsi· 
niz ! CevRbını verdi. 

Fausta batını salladı: 



~ !. ~ r .f r 1 ' ~ f l ~~ iF & '1 r t r 
• , UJZ:Sl:'TI ... ,,, rcr• -

o r- · o fi Ei " B .e: c;· e ; 
1 ~ f ; t i ;. !: s: ~:. 8 1 ı= ı0 
Ol; 1:1 ES 1 " ... s ! Ao~ i 
~ ~. Q. ı ~ ;; 1 ~ .,;.· 1 i ~. i 
f ~ CI .;ı 81!: l er i l r r. '!. oii' 

r .;: rr. ~ E i 1 e = .. ;: J' .... .. . '& ı ö: a " .• . !i. a I J ı oı ı:r 
... a1e· .r• r - Q. ~ 1 ;: .. Q. l!r" ,.. • .; r a; .cıc· 

· ·n. i ~ 1 f ! .. · ! g; r t·ıs:~ l 'i [ J, s:ı f. ft ~ E f t: · t ı· 
::ıa er ::r cr Ao " -. 5 .. N 

1
6. .. ~' q .. ::: ... ii " l 

C:' :;• ',! CI •• .. .. .. a· ..,. .. • 0 C:: et ~ ""' ~. •• .,,.; ,. • !!. -: ,.. C') s:: .. O. CI - 'Ti ~ .. ) Q. -'"": r Ao N ı; cr Slt ... ~ -:: CI O. •• •• ~ 1 it ı· w• 1 r .. "9t CI .) ;;' llt -~ .... ~ e.. g " " ~ Ao er ., ~ ~ 1 ıı ; B -· ~ M ~ o. · .• 
!. f f ;;ı '!' ~ : ~- =r i. i-~ ~ ~ ~ r ~· ~ [ i: ~ 1 ~ ı ' ı > . . o 

f a. er ı -: ; r -= r ; a i & '!. ~. [ İ ;. a: [ f:! s ~ J i r ! f a= uı 
;ı; a e1 IQc i iA a AoD !"' • o." ... al- · A. -t 1 1 ~ ı r _.,.. -= i t 1 ~ el: Ao : 

1 :-· o: m . s. ı 1 !? ~· i f ı. .;_ ;:· t ~ : >. -. f a. er İ :c a :C X .f ; . r -= UJ o. r: &· - !: ;r t a. g F s· a lt -
s r e !. li :c ~ .: ! p: 5 f -· ! ~ t 1 ;. [ i [5' r p .. ~ ;: t s· 1' 

.... WI JI~ 111 ~ • ııı. •• ,.. IS ""t .. ~· CI o. 1 ;:: o "9t " r! !. -· a... c 
ı::;. . -· .. er• ..... • ---
-

0 
2:. r ., s: ..- 'a ~ t =- 1 O. D. ~ • a ı !. • f. - CI "' ,.- Ci ..,-- ftı . 

• s:I .. o= ... i ~ a ~ r = ; e: ' .... a. a. ı:r tıl! a. • • r :;· e- .... . t 
... ~ f . ~: =- F :. ;: ~ I - t • t ;:j ı· a: . J 1' ~ ;- ~ . r 1 ~ • ~ 

!: .. - ~ -: 'Ti Er· S? r t ; • !!: r ı r .t 1ı 1! ı · '.!. r ~ t ~ ı i: 
S e. i ~: ! ! & • r : . S ·- F -= t § ~ et -· ~ 2. . r 1 . ,. r 8: .ın 

'IQc r - • .. ': .. it .. a ıı !. a. ~ ~ =· r g: f. i 'et :; 3 

. r ıı g, a :J· ' r 9 " · ş • J. !! ç g: ~- 9 -: 1 .... * !' . ı: ~- f. il' j i ı; :!: 1:1 ;:;.-~ a o. ~. f. < er ~. =- .. o. r o: Ao . Q. ;" .; C') 

-= ~ p~· · 'f -P~J. Jt·ıı · ı ı: Ao=·r['E:~=: ı . i 
o~ r I{ I .··f . il . E r. - ff ·( jı ı tı ır .ı . .-ı 1. l!' .~ a f .. f · · 

e. &: f!- İ , t:t ı·· 1 r· iF i [ 1 · ~la .;:s ·g. ~ · {~ 
-· t ""'r ... g. . r 1. o Ao e· 1: .. ... r a. 
~~ f .&· =--1 fi ;;_:t •• ~r~ . a !!"'!-'IQ,,E:-a.:- . ... .... . 

'" -· -· .. 
QD 1. J 1 1 . · ı· ~ il - ~ .. - . -, 

11nA. ıL >- • x ;.s· -~ :.- 1 l'== tf ~ 5 Pr.ri- r 
.... • " ~ et Ao a. .; • a !. ı:i a .pc· ... .,, ~ i1 < 5 1 • t J ~ -· "' I 11- • !. a. "f r ı ,,I ~ J- s:a.. !il· 1t a. Ao -· a :1 & ı Ao ~ - ~ ~ .. r " 4 o !: ı "" . •. " ~ ~ 1 ... a '. . . . c·ıı- g .. l r ... r... 1l ::@· &. '.!I' - ı:. ! . e. ı ı i" 
ı.ti'.j: J1 1·f!f1ıltfi ~ı.r r~l~~f:-:t ~ 

lJ· r' = :-· F· ~ 1· > 
l.,,f .. ta. z J 
i~ 

.ı. ~ ı· ı· J ı,.. ' ~ı, "t. " t;: !!ı • i . r t.f ı. '! .. o ~ a '· ~ t r• l ~ -.s ı @- ?J ı · 1 1 r· r L 1 ~ r-·~· f·· ı · o' ['l. l.;·'& rf!I 1 ı ,a.,, ta.l.at ..... si. ,-,a·ı.,. 

~f ~ c 
l'ft le_f[ c ~:J 

~ il ;:ş i: :- ~ s: f i c < 
~ a co, a. ~ e· § ,., c .. "' ~ w ı· s:: ~ l.. .. ..... 
ii::~,-~-=·f • " ... 
IS i :3, e ~ CI D. ..... 
!":. ~~ [ j" f l ~ • c -
~· t1;.ıAot~i. • ., :J 
!. ~ ı· ' ~· 9 !. P. ~ Dl "' 
ırAol:[lir i UI'" f ıl ts: !: t !!. l :ır• - ::J 
-B=af[ i2 c~ -· 
~· f. f g 1 c. f; ~ :ıı < 
r·:ı. Cl . ı r! e ==-· a.• -· r ;""O"~ e1 .. n c 
a:~::f ci: ~ .. : 
arg_s [;.l~ ~c > :t.! ı:s °'I il ~ _ .. i: B ~ t Ao ;. : ;· '" C ' 
f 1- 1 1 f ı· B. t Ö ~ 
1 ;- i I· B i. f N ~ 1 

Ol 

l:S ı if CI ' ti .. s. c< 
=·.:rr :~3 .....:J. 
i ti . ~ [ ~ ~ N ! "-:2 
~ ı!-· • ! H ·i 1 ı 
B ·= .. -· CI • • • · o ~ ~ .. 

ı· · ~ -~ f [ ! r o ;; 
nr lı·· ı: il a~ . ~:i 
e._ · _.iİ· m 

. ;J 

.it - , tr '!- -· 
!! ~ " i ~· g i. i ~ 

~ı t . f . ' 5 l § ' 1 
..... = ..... - · .a.. N 
t:: lf~ ?.a m: 
.. g '!!: w ı:s· 2.: ~ -p:i ı 11·ıı" · ~ ~a 
ifl ;t.f~ı ı: ~~ ~I .. -.. ;-ı .. --C o.~;:J ıg Q ~::s . 
~ ;. Ao 

1
t. rr ~. 8" ; ii c 

.,i .. ~- • ., 
ıs ı r a e = ı ı · -r , .-----·~···.;.._· . ~~~===ı 
9' .. ~ r;: " !. -· ~ :u " 
F ı · 1: .. A. ES ES it .c ::! :: ii 1 CI 5· s:: ':z .. .... ,, .. ~ - t C1 _. 
f . !.·: 1 s: i : ... " 
o .§ B CI ., . .. 

iı r:-. 'J a1j,.. '! C ~·ile..iı < . il Ao = e. _ -. 

lJ;tıf! 
ı,ı 

... • . ... r 

:c 
> 
= 

"i' mı· ~~ 1 r.r1 2 trp •. -·~"' ~~~N 

i y;iı 1 
~Ji :c 

<-- 3 '..il 
-- -==1 ' 

~~ 
CD ;; ı:: -~ f:?f~D = ~ -

-


