
Seni satın aldım! 

-
Hatice Süreyya'nın naklettiği bu harik uJAde 
yazılmış ve neticesine kadar pek cazip roman 
Cuma~tesf günü gazetemizde başlıyacaktır 
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Fransada Boğazları kapatmamıza 
taraftar cereyan var 
Dostlarımızın kuvvetlerini öğrenelim: 

Hoğazlar l;omisyonunun bugün neşrettiği rapora g-Ure 

l{aradenizin lıftkimi olan 
Sovyet · donanmasının 

mukayeseli istatistikleri: 
Alnıanya 
Cevabını bugün 

verecek 
yahut intihabatın 
kat'i neticesini 
aldıktan sonra 

Sovyetlerln Karadeoizdekt bahriye 
kuvvetlerinde bu sene fevkalade bir Maktul Süleyman, müddei "':J':J~: ~~~:çve jandarma kumandanı 

arhş yoktur • Buna mukabil kara Altı baş deveyi kendisi callştırsın diye 
ve deniz tayyarelerinin sayısı bir -
sene ıçınde ıoodeu 172ye ç•kanımıştır Kız kardeşinin ~ 

Alman Cumur Başkanı ve 
Baıvekili Hitler, Lokarno dev
letl~inin tekliflerine cevabını 
hazırlamıştır.Bugün bir muhtıra 
ile Berlindeki lngiliz elçisine 
tebliğ edilecektir. 

Aynı istatistiklere göre boğaz-
lardan geçen ve limanımızda nişanlısını kayın 
duran ecnebi gemilerin mıktarı babasiyle öldürdü 

Alman baş murahhası Kont 
Ribentrop şimdilik Londraya 

Hitlerin yeni cevabında Cla 
lngiltereye, Fransaya, Belçika
ya karşılıklı yardım misakları 

teklifi vardır. Müstemlekeler 
meselesi ilerde toplanacak bir 
sulh konferansında müzakere 
ve halledilecektir. 
· Bir r ivayete göre Almanya 
cevabını son intihabatın kat'i 

neticesini aldıktan sonra vere

cektir. (Hitlerin cevabına ait 

1 
son dadika haberi 4 üncü sayı
famızdadır.) 

seneden seneye azahyor 

Sovyet donanma•ında çok sür'atli "Şim§ek torpido,,lardan ikisi ... 
(Yazısı 4 üncüde) 

Iran, Amerikadaki elçiliğini 
ve konsolosluklarını kapattı 

Buna sebep Amerika gazetelerinin Şahenşaha 
karşı ·nezakete aykırı neşriyatıdır 

VaJtngton, 31 - Şahenşah çisi otomobilini sür'atle sürdüğü İran hüki'imetinin son kararı 
hazretlerine karşı Amerikan mat- için Elkon . Moryland' da tevkif siyasi münasebatm kat'i mahiyeti. 
buatında çıkan nezakete muhalif edilmit ve kelepçe vurulmuş - ni haiz değildir. Bu münasebete 
netriyat yüzünden lran hükumeti tu. Hadisenin bundan çıktığı zan· Tahrandaki Amerikan elçisi vası-
Vaşingtondaki İran orta elçiHği nolunmaktadır. tasile devam edilecektir. 
ile Aıne:-ikadaki bütün lran kon-
solosluklarının kapanmasını em · 
retmiştir. 

Malum olduğu veçhile geçen 
ıene te§rinievvelde eski İran el-

Fr an k kıy,metten 
düşmiyecek 

,Paris, 31 - Maliye nazın Bay 
Regnier frangın kıymetten dütü
rüleceğine ve altın ihracatının 
ambargoya tabi tutulacağına dair 
deveran eden §ayialan tekzip et
mistir. 
Fransanın e-ki 

Ankar büyük elçisi 
Pariı, 31 (A.A.) - Fransanın 

.,ki Ankara büyük elçis; 8 . Al · 
laert Kamerer r okyo büyük elçili
iine tayin edilmiıtir. 

2.000 
nıüsabaka 

Dün, müsabakamızın büyük 
hediyelerinden biri.olan dikq ma· 
kineıini kazanan Çapa kız mual

lim mektebi talebesinden Bayan 
Şükran matbaamıza uğrayarak 

hediyesini almı§tır. 

:J/o :J/o :(. 

6 ıamball Pilot 
radyo makinesi 

400 
Numaranın sahibi olan telgı' 

memuru T evlik' e ~ıkmt§tır. 

liralık 

Tirede geçen bu feci cinayetin kurbe nı 
Başının bir çok yerinden tabanca 
kurşuniyle yaralanıp ölmüştür 

Jandarma kumandanının gizlen
diği odada katiller ne konuştu ? 

lzmir, (Hususi) - Tirede ge
ne kanlı bir cinayet işlendi. Ve 

Af talebi 
reddedildi 

Hauptman'ın 
bugün 

idam 
Edilmesi lazım 

geliyor 
Trenton, 31 (A.A.) - Ha

uptman'ın idamından otuz üç 
saat evvel af divanı toplanarak 
vali Hoffman'm 16/ 1/ 936 ta
rihinde verilen tecil kararının 
ferdasında şahsen başladığı tah 
kikat hakkındaki raporu dinle· 
miştir. 

Kriminoloj mütehassısı Ro
bert Hiçk.s, Lindberg'in çocuğu
nun kaçırılması esnasında kul· 
\anılan merdivenin tahtasının 
Hauptmanın eski evinin döşe -
me tahtasından başka olduğu
nu isbat eden bir makineyi af 
divanına göstermiştir. Bu, da
va esnasında şahitlerin yanıl . 
dığını isbat etmektedir. 

Af divanı ölüm cezasını 
müebbed kürek cezasına tah . 
vil edebilirse de bu selahiyeti 
nadiren kullanmıştır. Şimdive 
kadar emsali olmamakla bera · 
ber, tecil kararı vermesi de müm 1 

kündür. 
Trenton, 31 (A.A.) - Af di

vanı Hauptmanın ceı:~sının i · 
kinci defa tecili talebini reddet 
miştir. 

askerlikten yeni terhis edilmiş o

lup evlenmek üzere oJan bir genç 
esrarengiz bir surette öldürüldü. 

Süleyman adında çok namuslu 
ve sevilmiş olan bu genç, sabıka .. 

lılardan Deveci Durmuş admda 
birinin kız kardeşiyle nişanlan-

(Devamı 2 incide} 

Bu sabahki cinayet 

Paçavra 
mahzeninin 

bekçisi 
öldürüldü 
Caniler henüz 
bulunamadı 

Cesedin bulunduğu paçavra 
mahzeni 

Adliye ve zabıta esrarengiz bir 
cinayetin tahkikatına el koymuş
tur. Henüz aydınlanmamış olan 
bu ~İn~Iel hakkında bir muharri. 

(Devamı. 4 üncüdel 



-

Altı baş deveyi kendisi çalıştırsın diye..--·--------
Kız kardeşinin 

nişanlısını kayın 
babasiyle öldürdü 

Tirede geçen bu feci cinayetin kurbanı 
Başının bir çok yerinden tabanca 
kurşuniyle yaralanıp ölmüştür 

Jandarma kumandanının gizlen
diği odada katiller ne konuştu ? 

(Btı§ taralı 1 incide) öldürdükleri zannedilmektedir. 

mıftı. Bir hafta sonra da evlene- Deveci Dumıutla Çakal Ali ci-
cekti. Veka günü akşamı babası· nayeti inkar etmeleri üzerine bir 
na cigara almak için evinden çık. köylü evinin karanlık bir oda11na 
mıt ve bir daha dönmemiş. Ertesi kapatdmıtlardır. Halbuki ayni o

günü bu bedbaht genç, kaf asmın daya jandarma kumandanı Halit 
birçok yerlerinden tabanca kurıu· Andaç daha evvelden girerek bir 
niyle vurulmUJ olarak bulunmu§- köıeye aaklanmıı bulunuyordu. 

Bugün 

ikinci lnönü 
Günüdür 

unutmayalım! 

Bugün, Türk ordusunun ikinci İn().. 
nü meydan muharebesini kazandığı· 
nın on beşinci yıldönümilnüdür. 10 
ikincikanunda Türk ordusu birinci 
İnönü meydan muharebesini kazan ~ 
dıktan sonra düşman daha ziyade h;ı 
zırlanmı~, kuvvetlenmiş, ve 26 mart" 
ta gene ayni yerde taliini denemeğe 

karar vermişti. 
Beş gün süren kanlı ve büyük bir 

muharebeden sonra düşmanın bütün 
hücumları bugün kmlmış ve geriye 
çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. 

İkinci İnönü muharebesini de bi· 
rincisi gibi ueneral fsmet inönü ida· 
re etmiş, ve bu meydanda harbi ka• 
zanmakla ayni zamanda Atatürkün 
dediği gibi Türkün makCıs taliini de 
yenmişti. 

Bu bilyük günü unutmayalım r 
\ 

tur. Odada yalnız olduklarım zanne-
V akadan derhal haberdar edi- den maznunlardan Çakal Ali: -------------

len jandarma kumandanı Hafü _ Bizim aizımızdan ıöz al _ DO n geceki 
Andaç, müddeiumumi irfana ha - mak istiyorlar. Fakat beyhudedir. yangında 
diaeyi bildirerek birlikte hidiae Diyerek ağır küfürler aavurmağa 
mahalline gelmiıtir. ba~lamıf. Durm'U! ise Aliye: 

llk olarak, kendilerinden en _Sus biraz demit ve bir kib-
fazla fiiphe edilen sabıkalı rit yakarak odayı aramağa bat1a· 
Deveci Durmuıla Çaka1 Ali adın- mıı. Bu arama eınaamde sedirin 
da birin yakalayıp nezaret altına arkaaına gizlenen kumandan Ha· 
almıı1ardD'. Maznunların bütün lidin ayaklarını gördüğünden: 

Bir polis 
komiseri 

Dumandan boğularak 
lildft 

' 
1 

ı 

Mülki ve askeri 
tekaüt kanunu 

Dün kamütayda -rnüzaker~ 
ve kabul edildi __ ..._~---------_..;_ __ _ 

Ankara, 30 - Kamutay buf kaüt maa1ına müstahak olurlar B 
günkü toplantısında askeri ve gibilerin hizmet müddeti 15 ae 
mülki tekaüd kanunu hakkındaki den aşaği iıe beher hizmet aen 
layihayı müzakere etin.ittir. si için birer aylık hesabiyle ao 

Müzakere esnasında söz alan aldıklan maatın emsali hasıla d 
meb'uslar . arasında tiddetli mü · faten verilerek alakalan kesilir. 
nakatalar olmuştur. 

Layihada tekaüt kanununun . . , 
1 inci, 7 inci, 13 - üncü ve 58 inci 
maddelerinde ba~ı · değişiklikler 
yapılması istenilmekte idi. 

ikinci maddeye göre: 

Mülkiye memurları aicilleri · 
zünden veya 77 inci madde mu 
cibince tekaüd edilenler vau 
bunlar hakkında da ayni kanu 
hükümleri tatbik edilecektir .. 

Hizmetleri bilfiil 30 ve dah 
Zabitlerle askeri ve mülki me-

. ziyade seneyi bulanlar tekaüt edil 
murlardan ahlak noktasından hük dikleri zaman, almakta olduk'a 
men veya nizamnamesi mucibin· 
ce sicilen tekaüd edilenler devlet 
hususi idare ve belediye hizmetle
rinde ve hususi kanunlarla te§kiJ 
edilen veya sermayesinin en az ya 
rısı devlete ait olan banka ve mü· 
esseselerde ve menafii umumiyeyi 
hadim cemiyetlerde istihdam edil 
mezler. Zabitlerle askeri memur · 
lardan hükmen veya sicilen teka
üde sevkedilenlerin hizmet müd
detleri 15 ıene veya daha fazla o· 
lursa bu müddet nisbetin4e te· 

maaşlarının emsali hasılınm bi 
seneliğini ikramiye olarak ala 
caklardır. 

Gene 30 veya daha ziyade ıen 
hizmet edip te tekaüde sevlcedil 
meden ölenlerin ikramiyeler! d 
kanuni mirasçılarına verilecekti!' 

Kamutayda ayr1ca Suriyedeld 
Türklerle Türldyedeki Suriyel~le. 

rin emlaki hakkında yapılan mu· 
kavelenin bir yıl daha uzatılma• 
sı da kabul edilmiştir. 

inkarlarına rağmen cinayetin ken.. K b d b. - onuşma, ura a ıriıi var! Dün gece saat ona doğru Kum-
dileri tarafından i•lendiii kanaati D' AI. · ·1ca · KaA g""' ıt fab·rı·ka· Si Ba.lkan konseyı· ~ ıye ıyı ı· z ebnı§tir. kapıda Kuyuluboıtan sokağında 
l'İttikçe kuvvetlenmektedir. M ı _,._ k 

aznun arın artm onutmıya· Mukaddesin evinden yangın çık - Nisanın 15 inde Nisan ortasında 
Yapılan tahkikattan anlaşıldı. caklannı anhyan jandarma ku w 

ğı ·• Çakal AI. D mıf, bu evle yanındaki Halimenin çallşmıya başliyor Belgratta 
na 1rore ı urmu§un mandanı da bulunduğu yerde faz-

krz kardeşini kendi oğluna almalc evi tamamen yandıktan sonra it· Ankara, 30 - lmıitte kurulan toplanıyor 
la kalmaımm lüzumsuzluğunu an.. f kig"' ıt fabrikası Nisanın 15 inde D k t A . l iıtiyormuf. Durmut da buna razı lıyarak dıtan çıkmıttır. aiye tarafmdan ıöndürülmüttür. O or ras rıyase 

. . y ] k . b Yan it 1--·t··-L· l d iıı.lemeg"' e ba!f.lıyacaktır. edecek ımış. a nız ızın anneaı una ya· Bu hadise de cinayetin kendi- •m a a.a. ~tut..1 manga ın ev- "' ~ 
k S"l n·ım .... ıı·nden :ı.-.... t y h Kü&at resmi bizzat Başvekili· D B k T f"k R .. _.6 naşmamıt ve rzmı u eymana leri taraf.mdan iılendiğini iıbat ""' çı.n.u~ ır. angını a- ~ ış a anımız ev ı u'!'. 

· ı her al K k b. • · k · miz tarafından ya,pılacaktır. la- A N" b · d Bel ..ı mşan amış. etmektedir. Esasen ne Durmu•, an mn apı ırınc1 omıse- ras ısanın on e9ın e ıraCP 

K d ... · d ,. M · d · · d km k met lnönünün kü•at resminden d 1 k ı B Ik ..ı a mcagızın aynı zaman a ne de '.Ati cinayet saatinde nerede ri ütır aıreıın en çı ış, o - ı; a top anaca o an a an ana-
ıt t d . ld ... -1 d"' e ıımvAI ıı........ vA'ltHiJrİ~ k-t ... ırı...... ı ... ~.......... b-.r~v './ ...... • .,.......... Uece!K-

a ı ane evesı o ugun ~ıan u • olduklannı iabat edemem.ektedir- !: fa, kOt& ,., ........... ro-• h~ ,.1ı1111!# au- : Kayı ye giderek; oradd1 (loku-
iünden 90!1ra bu develeri de Sü. ler. HulQsi GONAT mana girince tıkanarak dütmÜf • -tir. .. 

ma fabrikaımı zivaret edeceg" i B t l t d Y nan·ıtan B•• leyman itletecekti. itte Durmuıu -------------- t'' , ~ u op anı a u ı ı -.. 
en ziyade düşündüren mesele de KUdUZ kurt ur. • söylenmektedir. bakam Demircisin tt"mıil edeceği 
bu idi. Halbuki Çakal Ali e.yni Komiser liemen civardaki bir Dikkat 1 anlaşılıyor. Bu suretle Yunanista· 
zamanda Durmuşun kayınpederi D6rt kişiyi Uldftrdft eve elmmq, bir doktor tarafından nuı bugünkü rejiminin ilk miline .. 
olduğundan kayın biraderi kız Nurmansk, 31 (A.A.) - Dia- kendisine ilk müdavat yapdmıtsa Yartn 1 nisandır sili Balkan konseyi toplantıınw 
kardeşiyle evlenirse develer gene lekseivak bölgesinde. kuduz bir da kurtanlamamrı, biraz sonra Aldanmayınız... iştirak etmiş olacaktır. 
Durmuşa kalacaktı. kurt dört kiıiyi dalamıı, bunların vefat etmittir. Çok çalııkan ve Yunaniatanda çıkan gazetele .... 

lı'e bu meseleden dolayı iki dördü de aldıkları yaralardan öl- herkete kendisini ıevdirmİ§ olan Yarın Nisanın biridir. Gene den biri bu defaki toplantmm hü-
kafadann uyuşarak zavallı genci müıtür. Münirin vefatı bütün arkadatlan- pek çok ki'1tseler, hatta hazan za- yük bir ehemmiyeti haiz olacağı-

Şirketi Hayriye, 
Şark Şimendiferleri, 
Adapazarı ticaret 

bankası 
Heyeti umumiye 

toplantıları yapıldı 
Şirketi Hayriyenin heyeti umu

miye toplantısı dün §irket merke
zinde yapılnıı§tır. ilk olarak idare 
heyetinin senelik faaliyet raporu 
okunmu§lur. Buna göre, yolcu 
miktan geçen yıldan 72357 kişi 

noksandır. Şirket bu sene hiase 
baflll& 160 kurut dağrtacaktır. 
Raporun okunmasından sonra ye
ni idare heyeti seçimine geçilmit, 
ve ikinci reiı olup evvelce istifa 
eden Mahmut Nedimin yerine 
F eıhane fabrikası müdürü Mithat 
Recai ıeçilmi§tir. 

Şark Demiryolları heyeti umu
miyeıi de dün toplanmıştır. Top. 
lantıda Pariıten gelen murahhas· 
lar bulunmuftur. Faaliyet raporu 
okunduktan sonra hissedarlara iki 
lira kırk kurut temettü verilmesj 
kararlatmıttır. 

Adapazan Türk Ticaret ban · 
kasının heyeti umumiyesi de düD 
Ankarada toplanmıştır. Rapor·a 
göre banka geçen sene zarfında 

yedi milyon liradan fazla tevdiat· 
ta bulunnıuftur. 

Plançoda, bankanm bu yth za
Nl'llZ bitirmİf ve bir miktar da 
kir etmit olduğu görülmüştür. 

Dlrt aylık 
varldalımız 

Geçen yıldan 

13809000 
lira fazla 

Cümhuriyet Merkez bankaa• 
tarafından neşredilen 16 numara. 
lı biiltene göre, 935 - 936 mali 

yılı ilk dört ayının haliyle ve aabı· 
kaaiyle beraber devlet varidatı 
85.469.000 liradır. Geçen yıl bu 

yıldan 13.809.000 lira eksik ola · 
rak 71 .660.000 lira idi. 

Bu rakamlar umumi varidat 
yekunudur. Bu yekilnda :vergiler, 
inhisarlar, devlet emlak ve teteJ>. 

büıatı hasılatı, istikrazlar harlç 
olduğu halde fevkalade varidat 
dahildir. 

Mali yılın ilk dört ayında tah
sil edilen vergiler yekunu 38 mil· 
yon 435.000 lira, inhisarlar geliri 

11.605.000 liradır. Haziran, Tem. 
muz, Ağustos ve Eylul aylarında 
arazi ve müaakkaf at vergisi ge
çen yıldan fazla olarak 1.666.000 
lira, sayım vergisi geliri 7.565.000 
lira, kazanç, veraset ve intikal ver

nı ve mealektetlarmı çok müteeı- rarb olan aldatma takaları yap - m, zira beynelmilel vaziyet dola. 
ıir etmiftir. mağa kalkacaklardır. Hatırlarda yııiyle "Balkan misakımn tamam

Dokuzuncu Beynelmi
lel dlşçlllk kongresi 

Dokuzuncu beynelmilel dİ§Çİ· 
lik kongresi ağustosun ikisinde 

Viyanada toplanacaktır. Bu kon • 

greye Türkiye namına resmi bir 
heyet ittirik etmekle beraber bir 

çok dit tabipleri de gidecektir. Bu 

nun için di! tabipleri cemiyeti 

timdiden hazırlık yapmakta ve 

kongreye verilecek raporları ha· 
zırlamakta dır. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Üstündağ dün akıamki trenle 

Ankaraya gitmiştir. An.karada vi

layet ve belediyenin 936 bütçeleri 
etrafında Vekaletle görüıecektir. 

Cenevre hayvanat 
bahçesi lflAs etti 

Cenevre, 31 - Cenevre hay -
vanat bahçesi iflas ettiğinden, 

hayvanlar yakında Avrupanm 

baılıca hayvanat bahçelerine sa
tılacaktır. 

olduğu gibi, geçen seneler, gaze- lanması,, meselesinin görütülec .. 
teler arasında bile nahoş balonlar ğini yazmaktadır. 

uçuranlar olmuştur. 
Biz, okuyucularımızı !imdiden 

ikaz ederiz ve yarınki gazetemiz
de hiç.bir aldatma t~rübeainde 
bulunnuyacağımıza dair söz veri-
riz. 

Kamal Atatürk 
Kral Fuad ve kral 
Vorgiyi tebrik etti 

Mraır Kralı birinci Fuadm yıl 
dönümü münasebetiyle Reisicüm

hur Kama.l Atatürkle Kral Birinci 
Fuat arasında tebrik telgrafları 

taati edilm~ştir. 
Gene Reiaicümhurumuzla Yu

nan Kralı ikinci Georges arasında 
Yunan Milli bayramı münasebe-

tiyle samimi tebrik telgraftan ta 
ati edilmiıtir. 

Aynca Batvekilimiz ismet in. 
önü ve Hariciye Vekaleti Vekili 

Saraçoğ'lu Şükrü ile Yunan Bat ve 
Hariciye Vekilleri arasında da 
karşılıklı tebrik telgraflan çekil· 
miıtir. 

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

Venızelosun 
cenazesi nasıi 

kaldırılmış 
İngiliz gazetelerinin Yunftn;a. 

tan muhabirleri V enizeloıun c• 
nazesinden bahsederken binlerce 
ki,inin Venizeloıun tabutu önün· 
de diz çöktüğünü, Girid Umanın· 
daki bütün gemilerin ıeli.m top • 
lan attığım, YüzGiridli erkelin 
milli kiyafetle tabut arabasını ~ek 
tiğini ve yine yüz Giridli kızın ta. 
butun üzerine gül suyu ıerPİP por• 
taka) çiçekleri attığını yazıyor. 

Tabutun önünde 1600 ç~Jenk 
gidiyor ve her evden Veniıeloıun 
bir resmi görülüyor ve bir buhur
dan sallanıyormuf ... 

Binlerce matemzede huıuıi va 
purlarla Yunaniıtanın her yerin • 
den Giride gelmişler •... 

Kral Karol 
Sofyayı ziyare~ 

edecek 

gileri 4.580.000 lira, arziye rüsu --------------
Cemal Hüsn·onün 

yerine 

Sofya, 28 - Romanya kralı 
Karol mayıa ayı başlarında ' .f ~ .. · 
yı ziyaret edecektir. Bu ziyaret 
Kral Boriı'in geçen aene Bü'kret• 
yaptığı ıeyyahatin ia"eıidir 

mu da· dnhil olduğu halde güm
rük geliri 10.467.000 lira, muame· 
le, istihlak vergileri geliri 10 mil
yon 638.000 lira, buhn.n Ve?giı; 
3.345.000 lira, müvazene vergisı 

3.852.000 liradır. 
Ayni müddet zarfında tütün 

tuz, İıpirto inhisar geliri 11 mil · 
yon 40.000 lira, mahallt idueleı 
geliri 7.556.000 liradır. 

Cemal Hü.nüden açılan Bem 
elçiliğimize Viyana ıefiri . Ceva -
dın tayini söyleniyor. Bu münase
betle İsviçre hükfunetinden iıtim
zaçta bulunulmuıtur. 

Sofyada ıimdiden huırlıkl~r 
baılamııtır. 

(Vreme) 
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- insanlık için 

istibdat devri . 
yeniden başlıyor Müze olan İn h hııa r la rd a 

Veni kadro 
Harp bazlrgAnları, zalim reJtmler, ana
sının ipliğini bir pula satmağa hazır 
işsiz sınıf, sermayesine yUzde bin kAr 
arayan banger, ilmlnl şeytana kirala
yan kimyager elele verdi •• 

Yarın ba~llyor 
inhisarlar idaresınde yeni bir 

kadronun tatbik edileı;eğini lun· 
dan bir müddet evvel yazmı,tık. 
Bu kadronun 1 nisandan itibaren 
tatbiki takarrür etmiş· ve buna gÖ· 

re hazırlıklar ikmal edilmiştir Ye
ni kadro ile her kısımda yapılacak 
değişiklikler tesbit edilerek bun . 
lar dün akşama kadar alakadar 

daire müdür ve müfettişlerine tev 
di olunmuştur. Verilen talimat 
mucibince zarflara bu akşam 

paydosundan evvel açılacağı ve 
alakadarlara bildirileceği anla · 
ştlmaktadır. Bu suretle yarın her· 
kes yeni derecesile yeni memuri
yetine ha§lıyacaktır. 

Ayasof yanın etraf ınd 
Bu tarihi esere layık intiza 
ve temiziik temin edilecek 
lki yıldanberi bir müze haline ' 

konulmuı olan Ayaaofyamn layik 
olduğu tekilde tanzimi !çin niha- ı 

yet genit bir progran; hazır!an . 

pılması ve bu suretle Ayaso 
nın Marmaradan da bütün g· 
liğile görünebilmesi başlıca g 
yi teşkil etmektedir. 

Kızgın çölün içinde ıeyrek ve erkekleri silahlandırmak onlara 
serin vahalara rastlayan yolcular kafi gelmiyor •.• Kadınlarımıza da 
gibi, insanlık, upuzun tarih yolu top, bomba, gaz maskesi satabil · 
üzerinde daima istibdat. kamçı, mek ve milletleri kartılıkb soy -
ıagallüb altmda ezildi; yalnı:t pek dukça soymak için yeni yeni hami 
nadir merhalelerde, mola verdi, yet nazariyeleri çıkarıyorlar. 

mıştır. Bunun tatbikine yakında ========================~ 

~h dedi, rahat neft!$ aldı. • • • 
Tarihin bu vahalarından biri, Bu bazirganlann kızıttmna 

belki, eski Yunanın demokraa'. reklamlarına sulh prensiplerini en 
devirleridir; ve diğeri, Fransız fazla kalkan edenlerden biri, bi
ink1labile başlayıp son senelere zim millettir. Fakat biz düşünce· 
kadar süren ve hala da dünyanın de olanlarm aklıselimi, felike· 
bir kısmında hakim olan meş . ti önlemeğe kafi gelecek midir? 
rtitiyetçi, cumuriyetçi, b!r kelime 

Devletlerin kabul ettiği ıil8bile umumi intihabata dayanan re· 
·:mlerdir. lanma bütçeleri, milyonlarca it -

.. v. • sizlere göz açtırdı. Silah yarı§ının 

Bana öyle geliyor ki, beşeriyet önüne geçmek isteyenlere karşı 
\ervanı, arbk bu ıon hürriyet mo· kanlı bazirganlar, yalnız bu in -
lasmdan da ayrılmak üzeredir... san kalabalığını sevketseler cen · 

Yine ağızlara gem takılacak, yi. gi kazanırlar .•• 
ne galiz süvariler aİVTİ mahmuz- Heyhat ... Olan oldu. Eski de· 
lannı ağzı var di)j yok mazlum virlerde derebeğlerinin nasıl hu· 

Bu kadro ile 60 yaşını geçmi:r 
olan memurların vaziyetinin df' 
tavazzuh etmiı olacağı muhakkak 
tır. 

Y en1 kadro, idari zaruret itiha· 
rile yarından itibaren tatbik edile 
cek olmakla beraber, yeni vazife· 
)ere ait maaş değiş.iklikleri hazi . 
randan itibaren mevkii meriyete 
konulacaktır. 

mahlukların boı böğürlerine çar· suai orduları, muhafızları, taraf - Eski vapurların 
oacakttr... tarları, "nimet dideleri,, varsa, satılışı pazartesiye 

Ve, kervan, kimbilir kaç asrr bugünün harp bazirganlan da lki ay evvelki büyük fırbna gü-
siirecek olan eziyetli, me§akkatli te•kı'litlandı ... Müstebit rejimler · 1 

s nü Akay idaresi bazı vapur arını 
bir yolculuğa çıkacaktır... le, anasının ipligı"'ni b:r: pula sat - ·1 d 

satacaktı. Fakat bu gemı er en 
Çıkmıştrr bile.... · ... h · · fi maga azrr ışaız ıını a, sermaye· Haliçte bulunan ve alındıktan ıon 
Zira, ilk palanlar vuruldu ve · ·· d b' k"' ) J ·ı sıne yuz e ın ar arayan ar a 1 • ra bet yıl bile kullanılamıyan Ha· 

Uk: mini şeytana kiralayan kimyager· liçteki Büyükada vapuru önce 
- Deeeh ... sesleri çoktandır l 1 1 d'l e e e e ver ı er... baölarını kopararak kendini ora· 

batlanacaktır. 
Öğrendiğimize göre bu yiiksek 

kıymetli tarihi eserin bütün ihtita· 
mile meydana çıkması için müze· 
nin etrafım doldurmut olan muh
telif füzuli binalar yıkılacaktır. 

Ayasofyanm yanan adliyeye ha· 
kan cephesini eski hükumeti;, ih· 
mali ve bu eserin kıymetini b!lme
mesi yüzünden bir takım aşçı, ye· 
mişçi dükkanlan, kahveler ev ha
linde kullanılan barakalar kapla· 
mıştır. Köıedeki sebilden itibaren 
başlayan binanın alt kısmını ka· 
payan dükkanlar yıktınlacaktrr. 

Bu suretle bu kısmı tamamile mey 
dana çıkacaktır. Burada Ayasof· 
yanın tarihi ve hiç bir değişmeye 
maruz kalmamış, yalnız toprak ae 
viyes•nden afağı düşmüş b;r kapı· 

sı da bulunmaktadır. Dükkinla
nn istimlaki için maarif vekaleti 
lazmı ge!en tahsisab vermi,tir. 

Binanın diğer etraf ındak; kim 
ses1zler yurdu da yıkıla~ak ve bu 
kıaım da meydana çıkarılacaktır. 
Eski adliye sarayı molozlarının 

k.Jd.rıluak buraya bi" park ya -U)' Ulllı.&t ,,, k k k o 

h d • e bu birllgi, adı imse yı a dan oraya vurmuc, Pa•abahç~ o"'n-
lnsanhğın yansı va. a an ay- "' T ... ----~-----------

rıldı .... Öteki yansı, geri kalma . mıyacaktır... 1 Ati h. terinde şamandrada bulunan Ya . Fen kurban 1 
mak için acele ediyor.... Vahadan ayrı ıyoruz... a kacık, Ihsan ve Fenerbahçe va · 

Gerrı·: yardımcımız olıun... baytarlarımızın 
:s- iYi. NQl purları da karaya vurıa.rak kısmen 

- On lann ardından yürüm i batmışlardı. Bu sebeplerle o gün Ha 1 ıra 1a11 kut J u anacak 
velim! diyenler var.... İki genç ıatılamıyan bu vapurlar, önümüz- Önümüzdeki perşembe gunu 

Fakat, kalabalıkların en bariz Mud anyada deki pazartesi günü bulundukları Türk baytarhğrnın verdiği fen 
hususiyetini koyun sürüleri ifade bu 1 un d u yerlerde yani karada ve denizde kurbanları için büyük bir ihtifal 
eder: Birbiri peşinden giderler. Kurtuluşta Kolman çivit fahri- satılacaklardır. yapılacaktır. Bu ibt!falde yeni ke 

Zavallı insanlık... kaıında muhasebeci Suatla Ana - tifler, hayvanlarımızın neıilJ~ri . 
• 

4 
• doluhiıannda oturan ismet üç nin ıslahı ve tedavisi uğrunda ha-

8il" lngiliz mütefekkiri şöyle gün evvel Bakırköyden bindikleri yatlarını feda eden baytarlttrımı· 
ıöylemiş: 1fll~IPi" T.AMYfMİ zın hatıralan taziz edilecek ve 

- Ne yazık bizlere ki, bir a- bir yelkenli kayıkla balık avına bilhassa bir ke~if uğrunda bu dün· 
· 'bd d k çıkmı•lar, biraz ıonra denize açıl· vuç ıslı at propagan acısı a· s yaya en feci iztıraplar içinde göz. 

dar olamadık ... Onlar, zorba re · mıılardı. Yanlanndaki bir kilo SALI ler•ni yuman profesör Ahmet ve 

J·imleri bir ülkü haline getirdiler... benzin bittiği gibi fırtına da çı- MART -
1986 Hüdainin bu yük. sek ölümlerı· 8 . 

mert: ıSM .Muharrem: '1 
Biz garbin münevverleri ise hür- kınca .andal uzaklarda kaybol • mlacaktır .• 
riyeti bP.şeriyet için gaye tekline mu§, iki gencin aileleri büyük bir ihtifal askeri baytar tatbikat 
~okamadık! tela§& düşerek zabıtaya bat vur· ..... _ ... l5;u... eoM;:s;·..... mektebinde yapılauıktır. Bunun 

• • • muılardır. Zabıtaca civar yerlere için bir tertip heyeti çalışmıt ve 
Fakat, artık yeni tip müstebit- telgraflar çekilmit, motörle deniz. v ..... ıı.ı..ıı n.ı. bir program hazır!anmı§tır. Pro· 

ler. yalmı propaganda kuvvetine de araştırmalar yapılmış, gençler ...... grama göre parıembe günü saat 14 
dayanmamaktadırlar... Onların bulunamamıştı. • ...... u 2 12•19 15•52 1~·38 20.04 4.04 de askeri baytar tatbikat mekte· 

ıd 1 ff k. 1 · Af · ·~ o,ts ıs.t5 s,ıo 12,00 ı,33 9.ao 
ya tz 

1 
muva a ıyet erı, n - Dün gece yarısı her iki gençler ··-~··-••••• binin büyük konferans salonun · 

kadan A.vrupaya ve u::ak Asyaya ailelerine birer telgraf gelmiştir ' · da toplanılacak ve ·htifal. burada 
kadar her Yerde göz kamaştı"p Suatla lamel Mudanyada ve sıh· GEÇEN RF.NE BTlG'ON NE OLDU! yapılacakhr. Birçok hl'ltiplerin söz 
a.g .. ız ıulandınyor!... Bütün ma· bt kim d ah ı· · b ·h "f ld b hatta olduklarını, iki giine kadar Atına dlva:uhar seyt 1 .ma m söy ıyeceğı u ı tı a e ütün 
ceraperestler hırslarm1 zağladı , ... lıtanbula döneceklerini bildirmi!l l kQm etmemiştir. baytarlar ve diğer fen adamları 
O · ·· b k k k 1- ~ Bugün ikinci 1nönU zaterlnin yıldönümU 

züm uzume a ara araraca... lerdir. dür. bulunacaktır. 
ve kurunun yanında yaı da yana· 
caktır .•.• Eyvah!, vaktmda ted -

bir almaınadı.. V a.hanm gölge· 
liklerinde rşbavetle yan gelenler, 
-şkiya baskınına uğradılar. 

• • • 
Her gün bir telgnf haberi o· 

kuyorsunuz: Falanca devlet harp 
bütçesini ıu kadar arttmnıt• 

Bu, manası s;Ukleımit tabiri
le "silah yarı§ı,, dır .•. Fakat hu • 
nun asıl manuı, silah fa brikala · 
rmın zaferidir ve milletlerin bu 
Merih aeentaJanna bac vermesi. 
dir ... 

Yedisinden yetmişine köylü · 
ıilnden tehir1~ine kadaT bütün 

iş bulmak kolay değil, 
boşanma bayanı 

K.adıköyünde oturan Bayan Ane sonıyor: 
On sekiz yaıındayken kocamla ıevi,erek evlendik. Fa 

kat bir aenedenberi kocam içkiye düştü ve başka bir kr
clnala aliılu peydllbladı_ üstelik bana fena muau-1.- -'• adi. 
yor. 

Yinni iki yaımdayım ve tahsilim iyidir; lxışa:lıp bir 
İte girerek hayat.mu kendim kazanmamı tavsiye eder mi 
siniz? 

CEVABIMIZ - Talak, o kadar mühim, neticeleri r 
tibarile o kadar ağır bir meseledir ki, bilhassa bir kadına, 
bunu tavsiye edemeyiz. Böyle bir karar vermeden önce 
kocanızrn kalbini tekrar kazanmak için çalışmalısınu;. Bu. 
nun kolay c.faiadrğını biliyoruz, fakat mademki kocanızı 

scviyOTsunuz, sevgi nelere kadir değildir f Sonra tahsitinfa 
iyi : .. olsa bile bu sırada iş bulmak pek kolay değildir. Bo· 
şanmak, en son düşüneceğiniz bir çare olmalıdır. 

La" ırce ırıı s 0 n n 
lhıaDcelfD lhlaıco 

CU<dllYI ! 
Abidin Daver, Lavrens'in ! 

fini §Öyle tasvir ediyor: 
Evvelki günkü Cumhuriyette § 

bir havadis vardı; ttk hacı kafilesi, 
deden Beyruta gelmiş, hacıların ar 
da geçenlerde Müslüman olarak 
Abdullah adını takman lngilterenin 
de konsolosu Mister Filbi de vardır. 
adam meşhur Lavrensin arkadaşıdır 

İsmi geçen Mister Filbi İngiliz 
tcllicens Servis teşkilatının Arabista 
çalışan en yaman casuslarından biri 
Filbi, geçenlerde ölen arkadaşı. ma 
Lavrens kadar, belki de ondan fazl 
görmüş, fakat Lavrens gibi edip olm 
ğı ve hatırat yarmadığr ıçın ısmi 

hQl kalmıştır. Bir Entellicens Servi 
janlannın daima gizli ve meçhiıl kal 
lazım geldiğine göre, Filbinin Lavre 
ten daha tehlikeli bir casus oldug 
şüphe yoktur. 

Kimbilir, ne maksatla Mekkeye 
mek istiyen ve bunun için de Müslü 
olmaktan başka ~are bulamadığı ani 
lan Filbi, dini bütün bir Mtislüman g 
hemen hacı olmuş; tabii, eskidenb 
mevcut sakalını da kınalamıştır. Elh 
Filbi efendinin Mekkeden ve Arafatt 
sonra Beyruta gelmiş olması. herha! 
boş değildir. Bu hacının da koltuğu 
tında, kimbilir, nas11 bir haç saklıdır? 

)#. 

B~Uşe"ftklleır 
ve çg(lYl;E<eBUDk 

Nadir i~acJJ, Moskova ıeyahatin 

intıbalarını anlabrken, bir Moskova o 
linin dana salonunu şöyle ta•vir ediyo 

Dilnyanm hiçbir yerinde bu ka 
kanşık bir kalabalığı bir arada görm 
miştim: 

Frak giyinmiş, tek gözlüklü b 
diplomat, arkası beline kadar dekolte ş• 
bir kadm, smokinli bir gazeteci, go 
pantalonlu bir genç; asker midir av 
mıdır ne olduğu anlaşılmayan haki c 
ketli bir adam, paltosunu ve şapkası 
çıkarmaya lüzum görmemiş bir kız, yı 
tık ayakkabısından her adımda şak şa 
diye ses çıkan oldukça sarhoş bir işçi v 
onunla danscden çorabı yamalı çirki 
bir kadın. 

Yanrmdakiterin yardrmile salonıt 

bulunan on on beş yabancıyı bekliy 
rum. GözUm yerlilerde. Frak ve smokin: 
den başka her kıyafette tipler var. Er 
keklerin k1yafeti kadınlarmkine nazara 
biribirine daha yakın. Şüphesiz icleri 
de temizi var kirlisi var; fakat ekseri'.14 
mütevazı giyinmiş!er K;ırlrntar övle d 
ğit: ipekli çorabm yanında yarT"alısın 

da e-örUyoruz. Camaşır vık::ımışa benzi 
yen harap bir elin ark~c:rndan parlc 
yfö~·ükler tasıvan m;ınikürlü parm;ıklıır 

gelivor. nrı:..tcat edivorum: İnek coranh, 
temiz vh•i..,H !c:ıdm'arm ve kt,.1arm h<'p 
o;İ o:üzel.., Ötekiler çirkin, hatta çok dr • 
kin. 

• • • 
Na~İl· Nadinin bu ı'l••,.J..nn• "~l· 

d .. ktan 1101,,·a. mes""" '-ir Rus ıairirun 
şu m• .. 1·1u ,.\1~..,,,. P. .. Hi: 

-Ev G'Ü"e11:,,' l<orlrunç kuvvet • .,, 
V• :t~ve ıot~k: 
"~ .... ı .. .., ~~-.,iyet.,, de tfe nU hüknıii• 

nü YaDlYorsun? 
(Hat - Sür) 
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ar Debarec'i 
· şgal ettiler 

Gond·arın ·da sukutu 
yaklaşmış 
bu.ıunuyor 

Son dakika: 
Almanyanın cevabın

da bir yenilik 
olmıyacakmış 

Londra, 31 - Gazeteler Alman 
cevabında mühim bir yenilik ol • 
mıyacağını, yalnız eski teklifler 
hakkında biraz daha tafsilat vere
ceğini zannetmektedirler. 

Bununla beraber,· yeni cevabın 
daha şiddetli bir mealde olacağı 
da söyleniyor. 

"Deyli Meyl,, ve "Dey1i He • 
rald,, gazetelerine göre, erkim 
harbiyeler arasında yapılacak o • 
lan konuşmalar hakkınd·a İngiliz 

kabinesi azası arasında ihtilaf 
vardır. 

Fisdrihshafen, 31 - Hinden • 
burg adındaki yeni Alman B. zep
lini sabah saat 4,30 da Amerika· 

1 ya ilk seyahatini yapmak üzere 

General Grazya
ni'nin teftiş eder. 
hen gördüğünüz 
kuvvetlerine er-

~ak tayyarelerle gönder.lrr.ek için hazırlanmaktadır. Bu erzak tay· 
yarelerclen gene resmini gördüğü niiz gibi para§ütlerle atılmaktadır. 

Son zamanlarda gerek Habeşistandan 
ve gerekse İtalyadan muharebe vaziyet· 
lerine dair gelen haberlerin, cephelerde
ki çarpışmalar hakkındaki tafsilStı bir· 
denbire kesildi. 

Ecnebi ajans muhabirlerinin gönder 
dikleri haberlerse İtalyanların hergün 
biraz daha ilerlediklerini ve Adisababa 
nm 400 kilometre yakımna kadar 110· 

kulmağa muvaffak olduklarını bildiri-

yeni bir nota vererek Harrarın "1907,, 
tarihli La Haye muahedesinin yirmi be
şinci maddesini ihlal suretile,, vaki olan 
bombardnnanrnr protesto etmiştir. 

Bir şehir daha bombardıman 

edlldl 
Adisababa 30 (A.A.) - Bir resmi 

Habe~ tebliği Çubalaği yakınlarında bu
lunan tno Mehoninin iki gündenberi İ• 
talyan tayyareleri tarafından gaz bom

yor. Şehrimizdeki bir sabah gazetesinin 
;ıı;kcri muharririnin bütün iddialarına bardımanlarile şiddetle bombalandığını 
rağmen, İtalyan muvaffakiyetinin _ bildiriyor. Habeş kaynaklarına göre cep 

helerdeki Habeş durumu çok iyidir. 
ı;imdiki halde - hiç şüphe götUrmiy~ 
cek bir vaziyette olduğuna bilhassa Lon Deyll Herald gazetesi zecr~ 
~l:adun gelen telgraflara istinaden ina· tedblrlerln arltlrılmasmı istiyor 
nryoruz. Londra 30 (A.A.) - Harrarşn ital· 

Harp hakkında gelen yeni haberleri yan tayyareleri tarafından bombardıman 
s.rasile yazıyoruz: edilmesi dolayısile Deyli Herald gazete-

Roma 30 (A.A.) - Mareşal Badoğ- si İtalya aleyhinde, Milletler eCmiyeti 
lionun bildirdiğine göre, İtalyan kıtala~ nizamnamesinin 16 ıncı maddesinin ta· 
rı Takkaza nehrini geçmi~ler ve cenuba mamen tatbiki için hükQmeti tekrar taz
doğru ileri hareketlerine devam etmekte yik etmektedir. 

buıunmu~ıardır. Gondarın da sukutu 
.Harrar bombardımanı hakkında yaklaşmış bulunuyor 

gelen tafsllftt 
:Adisababa 30 (A.A.) - Harran bom Roma, 31 - Mareşal Badogli-

bardıman eden İtalyan tayyare filotill a- yo 168 numaralı harp tebliğiyle 
sı bu sabah o kadar ani surette gelmiş ~unları bildirmektedir: 
tir ki halk arasında şiddetli bir panik ltalyan ve Eritreli kıtaat yeni
zu!1ur etmiJtir. Ahali evlerini ve malla- den taarruza ba~lıyarak Lomale
rıru bırakarak alelacele ve karmakarı§ık mo dağlık geçidini aşarak Aughe
kaçışmışlardır. Hasarat hakkında henüz 

ra mıntakasınm merkezi olan 
t:ıfsilat ahnamamıştır. Fakat Avrupalı~, 

lann bulunduğu mmtakanın bilhassa Debarec'i işgal etmi~lerdir. 
lıasara uğradığı anla~tlmaktadır. Üçüncü kol dün mi~him bir ker-

Harrar §iddetli infilaka dayanamıya van yolu merkezi olan Sokotaya 
cak kadar mukavemetsiz taşlarla bina varmıştır. Bu şehir De!sie - Adi
edilmiştir. Bombardımandan dört saat sabaha ile Tana gölü ve Gondara 

jl>onra şehir hal~ alevler içiydeydi. Rad· giden dört yol ağzın~a bulunrnak
yo merkezi harap olduğu için havadisler 

tadır. 

hareket etmi,tir. 
Fı·ansa hükumeti zeplinin 

Fransız toprakları Ü:!erinden geç
mesi için yapılan müracaatc he . 
nüz cevap vermediğinden z~plin 

Holanda yolunu tutmak mecburi· 
yelinde kalmıştır. Bu yüzden se • 
yahatin sekiz saat uzayacağı 2an
nolunmaktadır. Zeplinin 3 Niean
da Rio de Janeiro'ya varacağı u· 
mulmaktadır. 

Bitaraflar bile 
silahlanıyor ! 

lsveç tayyare hüeu
mundan korkuyor 

Stokholm, 31 (A.A.) Hükfunet 
milli müdafaanın, ezcümle hava 
kuvvetleriyle tayyarelere kartı 

müdafaa vesaitinin modernleşti • 
riılmesini ve takviye edilmesini 
meclise teklif edecektir. 

Hava kuvvetleri tahsisatı se
nede 21 milyon kurona çıkarıla -
cak--oyant şhndtkt mıktnrdaıı on 

milyon kuron fazla olacaktır. Bir 
hafif bir de vasat bombardJman 
tayyare filoti.ııası ihdası düşünül
mektedir. 

Alayların sayısı azaltılacak fa
kat kadrolar ve efrad adedi art · 
tırılacaktır. 

Merkez ve sağ cenah partileri 
masarifin sosyal demokrat hükU
met tarafından teklif edilen mik
tardan daha fazlaya çıkarılması
nı istemektedirler. 

Rir gemi ikiye 
bUlünoıüş bulundu 

posta vasrtasile verilmektedir. Hükumet 
bombardıman kurbanlarının çok olduğu• 
nu ifade etmekle beraber miktar hakkm· 
da bir şey söylememektedir. 

Novoroslsk, 31 (A.A.) - Ka· 
yalıklara oturup da s. o. s. imdat 
işaretleri veren U ngara vapuru, 
bir Sovyet buz kıranı tarafından 
bulunmuştur. Ungara vapuru, 
tiddetli bir fırtına yüzünden ikiye 
bölünmüş bir halde idi. Bunun İ· 

Otuz üç tayyare evvelki gün çinde bulunup da boğulanların 
Harrar'ı bo01bardm1::ı.n ederek as-

sayısı henüz belli değHdir. 

Harrann İtalyan tayyareleri tara• 
fından bombardıman edilmesi neticesin· 
de insanca zayiat olmadığı zannedilmek 
tedir. 

Cünkü şehir sabahleyin erkenden 
tahliye edilmiştir. 

Makamat tahkikata başlamıştır. 

Eombardıman saat 8,45 te başlamıştır. 

Yirmi beş tayyare şehrin merkezine bir 
çok l omba atmışlardır. 

Bir l'aJyan tayyı:r29 ' 
dü$UrU mUş 

.!\isabab3 30 (A.A.) - Habeş hüku· 
mcti tarafından neşredilen tebliğde İtal• 

v:-n tayyarelerinin Endamahoni civarını 
homb:uclıman ettikleri ve mütec:ddit te-
ldata sebebiyet verdikleri bildirilmekte
d'r 

Fı;r avcr tayyaresi tayyare topları· 

nın hücumuna maruz kalarak İtalyan 

hatl:ırı iistüne düsmüştür. 

M:aheş askeri vazlyetl "'ayanı 
m -:> mnunlyet: 

Adisababa 30 (A.A..) - Askeri va· 
.ziyet şayanı memnuniyettir. 

Drşbakanlığı Milletler cemiyetine 

keri hedefi eri müessir bir şekilde =============--=-=--=-=-=-======== 
ateş alhna almışlardır. 
Bond~r1n sukutu bekleniyor 

Roma, 31 - İtalyan ordula;ı 
Gondar şehrine yaklaşmışlardır. 

Bu ıehrin bir iki güne kadar su1m· 
tuna intizar edilmektedir. 

imparatorun kumandası altın· 
da bulunan yüz bin Habeş askeri 
A§angi gölü civarında tahşidat . 
yapmaktadırlar. 

ltalyanlarla Habeşler araımda 
bu mıntakada bir müsademe bek-
lenmektedir. 

lperlt gazı kollamyor 

Adisababa, 31 - Havas Ajan· 
sı muhabirine göre, İtalyanlar 

Habeşistanda İper!t gazı kullan -
maya devam etmektt:dirler. 
Harrarın bombardımanını 

protesto eıtHer 

Adisahaba, 31 - Hariciye n e
zareti Cemiyeti Akvam ki\tibi u · 
mumiliğine gönderdiği yem bir 

nota ile gayri askeri bir §ehir o'lan 
Harrar'm İtalyanlar tarafından 

bombardıman edilişini protesto 
etmiştir. 

Protesto Habeş ve Katolik ki
liselerinin, Fransız misyonerlerine 
ait birçok müesseselerin, F ra:c.sız 
hastahanesi ve konaolo,hanesinin, 
telsiz istasyonunun ve hapishane
nin de tahrip edilen binalar ara· 
smde. bulunduklarını kaydetmek -
tedir. 

Mısır H ilaHahmer-hastahanesi
ne on beş bonıba isabet etmiştir. 
Habeş Kızılhaç hastahanesi de 
bombardıman edilmiştir. İsveç 
hastahanesinin yakınlarına da iki 
bomba dü§müştür. 

Ras lmrunun evi de tahrip e
dilmiştir. 

Bi!tiin hastahanelerin Kı-ılhaç 
işaı·eti havi bulundukları prntato. 
da ayrıca kaydedilmiştir. 

Boğazların kapanması 
Lozan muahedesi mucibince idi ve bunlardan 1667 gemi Is~" 

Karadeniz ve Çanakkalt" Boğazla- bulda muamele yapmıştı. 1933 
rımn kontrolü vazifes;le leşkil nesinde bu miktar J 7A55.427 tc 
edilmiş olan "beynelmilı.'"l Boğaz. l~k 7331 gemi idi,bunlaı darı 1521 
lar komisyonu,, 1935 senesi zar- lstanbulda durarak t'cari muarr. 

fındaki faaliyetine dair senelik ra 1 le yapmıştı. 
porunu hazırhmış "e Milletler Ce· 1935 Senesinde boğazlavd 
miyetine göndermişt! r geçen ecnebi gemilerin ekser;yet 

Bulgaristan, Fransa. İngiltere , ni ltcıı.lyan vapurlar: teşkil etm ı 
Yunaniatan, İtalya Jap.onya, Ro· I tir. Bu sene i~inde boğazlardcı 
manya ve Türkiye hükumetlerinin geçen 2.527.164 tonluk 1078 İta 
müra.hhaslarından müteşekkil bu yan gemısı geçmiş, bunfo.rd2 
lunan komisyon, raporunun birin· 392 s! lstanbu!da durmuştur İt:l 

ci kısmında bütçesi hakkında ma- yanlards.n sonra 1 986 732 tonl:· 
liimat vermektedir. Kom'sv•:mun 805 gemi ile lngi1tere. 1.867 40 
senelik bütçesi 8267 liradır. 1935 tonluk 1355 gemi ile Yunanista 
senesi içinde bunun 8117 lira 20 1 .614.564 tonluk 770 gemi ile So 
kun1şu sarfedilmiştir. yet Rusva gelmektedir. 

Raporda hundan sonra Kara -
den~zde Pn kuvvetli donanma hal< 
kında malfunat veriliyor Sovyet 
hükumeti tarafından komisyona 
verilen malumata nazaraıı Kara
denizde en kuvvetli donanmaya 
sahip olan Sovyetlerin Karadeniz 
filosu 1936 senesi baJlangıcında 

şu gemilerden müte§ekkildi 
1 Zırhlı, 2 Kruvazör. 4 torpi

do muhr;bi, 17 denizaltı gemjsi, 2 
karakol gemisi, 2 ma) n tarama 
gemisi, 29, sahil muhafaza motö
rü, 5 muavin gemi, 1 mektep ge
misi.. .• 

Sovyetlerin Karadenizde bun· 
lardan baıka tamirde olan 1 kru
vazör, 1 torpido muhrıbi, 4 deniz
altr gem;si vardır. 

Ayrıca Karadeniz üslerinde 
Sovyetlerin talim tayyareleri de 
dahil olmak üzere 172 denj?; tay· 
yaresi bulunmct.ktadır. 

Sovyetlerin Karadeniz bahri -
ye kuvvetlerinde 1934 e nazaran ı 
fevkalade bir yükseliş yoktur. Bu 
na mukabil deniz tayyareleri bir 
sene ıçini:le llJO den ı ı~ ye çı 
mıştır. 

Raporun sonunda mevcut bir 
cetvele nazaran Boğazlardan tran 
sit olarak geç'!n veya İstanbul Ji. 
manında muamele yapan f"Cnebi 
gemilerinin mikdarı 1935 senesi 
zarfında da azalmakta dPvam et-. 
mi~tir. 

1935 sf'nesinde boğazlardan 

12.322.012 ton hacminde cP.man 
5657 ecnebi gemisi geçmi~. bun· 
lardan 1651 i lstanbul limanın . 
da muamele yapmıştır . Bu mikdar 
1934 senesinde 15.504.374 ton 

Boğazların 
tahkimi 

Löjurnal gazetesi 
hakh olduğumuzu 
teenni ile hareket: 
ettiğimiz için Al-
manların bize güte 
bileceğini yazıyor 

Fransızça "Lö Jurnal,, gazetesi 
Dış Bakanımızın bu defa Londra
da ileri sürdüğü Boğazların tah .. 
kimi meselesine dair bir yazı yaz• 
mıştır. 

Geçen defa Milletler cemiye. 
ti konseyinin Londrada birdenbi· 
re tatil edilmesi dolayısiyle Türk 
noktai nazarının etraflıca izahı . 
na meydan kalamadığım yazan 
Fransız gazetesi, sonra Tfö-k dele
gesinin İngiliz Dış bakanlığına gi
derek orada vaziyeti teşrih ettiği
ni anlatıyor. 

Fransız gazetesinin yazdığına 
göre Türkiye Dış bakanı Doktor 
Arasın infiali t<).lllanıen..anI.ula -
ot ır bir şeydir. '3:-anakkalenin tah-
kimini meneden Lozan muahede 
si maddelerinin ta<lili i~in Dcktoı 
Tevfik Rüştü Aras aylardanberi 
usu!ü dairesinde Milletler cemi• 
yetine baş vurmaktadır. 

Lö Jurnal yazısını ~öyle bitiri
yor: 

"M. TiWlesko TErkleri teıeb. 
büsünden aJıkoyma!i ve §İdddli 
bir hareket yapmaları'nı önlemek 
için Londrada kalmıştır. Onlara 
sabır ve teenni tavsiye ediyor. 
Fakat Almanlar bu hale kim bi .. 
lir ne ka·?ar gülerler!,, 

Bu sabahki cinayet 
(BQ§ tarafı 1 incide) 

rimizin yaptığı tahkikatı yazıya · 
ruz: 

Dün gece saat dokuzda Gül 
Mehmet isminde bir paçavracı E
minönü merkezine gelmiş, Ahır . 
kapı sahillerin:l.eki paçavra mah • 
zeninde yatıp kalkan ve mahzenin 
bekçiliğini yapan Selim Hocanm 
öldürüldüğünü söylemiştir. Bu ih
bar üzerine zabıta memurları he. 
men vaka yerine gitmişler, lamba 
yakarak mahzene girmişlerdir. 

Mahzenin ortasına doğru sağ 

tarafta bfr adamın yüzükoyun 
kanlar içinde yattığı görülmüttür. 

Bu adam, elli yaşındaki bekçi 
Selim Hocadır. Başına yediği tid· 
detli bir darbe ile cansız olarak 
yere düşmüt, hemen ölmüştür. Ce
sedin biraz ilerisinde kalın bir o
dun parçası bulunmuştur. lhtiya· 
rın bu odunla öldürüldüğü teshil 
edilmi§tir. 

Yakadan nöbetçi müddeiumu· 
mi Cevdet haberdar edilmiş, ona 
doğru miiddei umumi de ge!erek 
vaka yerinde keşif yapmış, civar
daki mahzenlerde yatan paçavra· 
cılarla boş yerlerde yatan serseri· 

ler yaka!anmış, karakola götürül
müştür. 

Gi.'.1 Mehme 'in söylediğine gö
re Selim Hoca cskidenberi burada 
çalışmaktadır. Dün saat bire ka .. 
dar beraberce paçavraları ayır· 
mışlar ... Gül Mehmet sonra evine 
gitmiş, akşam Ezeri saat sekize 
doğru tekrar mahzene gelince Se
lim Hoca diye seslenmiş, seı çık
mayınca içeri girmi~, ihtiyarı yer
de yüzükoyun ölii bulmuf. Zabı • 
laya haber vermi!. Depoda bulu· 
nan en iyi paı:av:alardan bir çu • 
vah ortada yoktur. 

Cinayeti civardaki kovuklarda 
yatan serserilerin yaptıkları tah -
min edilmektedir. İhtiyarın elinde 
cigarası olarak ölü bulunması te
cavüzün ansızın yapıld1ğı ihtima· 
lini kuvvetlettirmektedir. Bunun
la beraber cinayeti yapanlnra dair 
henüz bir ip ucu yoktur. 

Miiddeiumumi Cevdet ile ikin
ci şube müdür muavini Mirat, bi
rinci kısım merkez memuru Hu
lfrsi, komiser Alişan ve diğer za· 
bıta memurltlı!·ı bu sabah cinayet 
yerine giderek tahkikata ,.lu•.mrai
yetle devam etmitlerdir. 
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Türk Ha va Kurumu 
Biiyiik Piy aogosu 

eımdlye kadar binlerce kı,ıyı zenJfln etti 
6. cı keşide 11 Nısan 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200. 000 Liradır 
.. ldmeeler tarafından piyaqo bileı numaralarını haYi cet· 

..a- t.tip edilerek ihtiva ettiii bütün numaralarda itliraki tazam· 

... llmels bere aatıt yapıldıiJ Ye al&kadarlara bilet verilmeyip 
Jalnıs ba cet.eller Yerildiği ifililmekteclir. 

Bu IUNtle ppılan aatıılarda Direktlrlüpmüzün 
...... saJID hallomıza bildiririz. 

Çıplaklar 
içtımai bır dafla, me1aklı bir 

macera, özlü hır san'at 

Ne zaman, nerede? 
Banu qakında Öğreneceks1niz I 

KOD - Hp• po!!n s 

az ... 
Ellerim arkamde komi1<.T Hu

IOıinin yazıhanesine dayanm19 
duruyordum. Otedenberi beni 
9üpheli bir adam sibi takip ettiti
nin farkma varmıt olduium yüz. 
batı Difreytaa elimdeki kağıda 
fazla dikb.t etmedi ve konu4ma
yı keserek yazıhanesinin batına 
geçti. Onun etindeki ıazeteleri 
ve ıiıara kutuswıu maıuınm p 
züne yerlettirmesinde" b;liıtifacl~ 
aygçlanmın icinde sa Jadı~ ki. 
iıdı arkamda bulune.n irtibat ko
miseri HulU.iye ait masnm i!atün· 
de bulunan bir doıvaıtın arasıns 
sokuverdim. O vaziyette 'benim 
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HABER 
AIC.AM •oaTA•t 

IOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Poeta I&..._ ı .......... , 21t 
Teıgrat acıreeı . ıetanbul HABER 

Vazı ••••n telotonu uan 
idare ve ııan .. 1411U 

ABONE ŞARTLARI 
Tir6rı• ~ 

.. neuk ••oo t<r a7oo Kr. 

• •vt• 7ao •• ••mo • 
~ eyhk •OO ,. 800 • 
• eve• •M .. ~ .. 

iLAN TARiFESI 
Tıceret ııanı•rını" -•on ta.80 
"-• ııane-"' •o .. .._.._.. 

SoAılli w Nef""" Mitliriı 
Hasan Rasim Us 
S...~,,., (f!AKm _.,..._ 

• 

Alqama bdar Krukerde ... 
yaptıimu bilmez bir halde dolap 
tım durdum. Her fınatta Jiish9ll 
Difreytaniı odasına ıiriJor, ko • 
miler Hul&i ile plnız bhmla 
çalıılJOr, her kartd&fmaamda 
ıözlerinin içine bakıyor, alma • 
dan limit Ye teeelli •erici bir • 
bekliyordum. Fakat, o, biç bir ter 
den haberi yokmut ıibi ubJt Wt 
taYJr takmıyor, Ye benimle laif 
menul olmıyorcha.. 
- Onun bu haline balrarak, ra • 

porumun doirudan doinıJa ..... 
liz zabitleri tarafmda balunduP. 
na hiikmecliyorclam. itte clltia • 
celerim bu karara ftl'dıp um-• 
içimdeki korku hakiki bir ......_ 
halini alıyordu. Adeta, idam b • 
rannı bekliyen bir suçlu ballll 
rubiyeıi içindeydim. Zabitleria 
beni her çaiırqlarnda: 

- itte, timdi beni ,.kala,.. 
caklar,, 

diyor, bana doiru ........ 
s6rdükçe kaçmak • ..,. kendimi 
müdafaa etmek anuaunu duıa • 
yordum. 

Bu heyecanımı fazla Wmamali 
Ye mazur görmek lbrm. Çinldl 
on sekiz yafmda bayle tehlikeli it
lere •blmıt •e heni& ha,ata ela,... 
mamıı genç ve toy bir çocukt.a 
Geçirdiiim heyecanlı bap.t, ._. 
bunı berbad etmifti. 

(DeYUU 
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ts .. ~NBUL: 
18: Damı musikisi. 19: Haberler. 19,15: 

Muhtelif plAklar. 20: Kuartet Beethoven 
(pllk}. 20,30: Stüdyo orkestraları. 21,SJ· S.m 
haberler. Saat 22 den s nra Ana::lo u a a s -
nın gazetelere mahsus havadis servis! ,e ile 
cektlr. 

ANKARA: (280 Kh.) - 119tlU nı.) 

19,30: Çocuklara öğiltlcr. Bilmece er 
Ata ıKlzlerl. 10,45: Hafif mUzlk. Pldk n şrL 

yatı. 20,05: Sıhhi konu~ma. 20 20: Aj ns 
haberleri. 20,30: Karpiç şehir lok nta~n lan 
nakJl (orkestra). 

BCKREŞ: oıı:ı Kh ı - 131\ı,5 m. l 

19,30: Caz. 20,15: Cazın devamı 21 25 
Studyo orkestrasının senfonik konseri. 22,45: 
Konserin devamı. 23,35: Gece k nse:i. 24; 

Gece konserinin devamı. 

BUDAP~şn;. (546 Kh.ı - ıMIM'> m., 
18: Stüdyonun salon orkestrası. 19,30: 

Sigan orkestrası. ve musikisi. 23,50: Ş ın kon 
ileri. 24,25: Slgan musikisi. 

MOSl'tO\'\ I; 1174 Kh.) - (l.72,t m.) 

21: Radyo !esUvall. 

VABŞOVA: CZ24 Kh.ı - Cl.331 m.) 

18,15: Münevverler için plAk neşrlyatı.19,10: 
Taganni (piyano re!akatneı. 21,10: Hafif kon 
aer. 22: Leh musikisi. 23: Orke tra. 23,05: 
Dana mU81klıd. 

ViYANA: (69% Kh.) - C606,8 m.) 

21: BUyUk harp zamanki maroıar (SUel 
bando taratmdan). 23,10: Piyano kuartet ta. 
rafmdan hafif musild. 1,10: Dana musikisi. 

P&AG: (618 Kb.) - ('70.% m.) 

20,10: Hafif konser. 21: Opera ''Le nlals., 

URUN: (Ml Kh.) - (S!WJ,'J m.) 

20,15: Çift piyano. 21,10: Koruıer 23,30: 
Hamburgdan kllrJ3ık konser nakil. 

llBESLAV: (950 Kb.) - (813,8 m.) 

19: Konser. 20: Alman mlzah1 muganni. 
21,10: Şarlalar. 23,30: Dans orkeıtruı. 

llAMBURG: C904 Kh.) - (SSl,9 m.) 

23,30: Karl§lk konae.r. (armonikler bala.
layka ve orkestra). (NOT: Bu prapamm bu 
a.mı bir çok Alman lltaayoalan taratuıclan 
•alrledllecekt.lr). 

LAYPZ1G: ('78:5 Kh.) - 38%, m.) 

21,l:S: Orkestra ve solistler tarafından. 

K&rlfık konser. 22,16: SUel bando tarafmdan 
m!lll musiki. 23,20: R prt Vagnerln ''Der 
RJııg des Nlebeluncn., operasmm 2 inci ku 
mı (op ra arUtstlcri stüdyosunun bUyük sen 
Conlk orkestrası ve koro heyeti l~raklle). 
MUNtH: (740 Kb.ı - (40~,t m.ı 

21,10: Opera "Herr Dandolo .. ıkcç. 24 . 
Hamburgdan nakil. 
STU'rJ lı ~R r: (574 Kb.) - (1~%%.8 m.) 

21,10: Eğlenceli konser. (birçok solistler 
ve orkestra i§tlraklle). 23,20: Senfonik f&l'· 

lalı konser. 
KÖNIOSBERO: (1.0Sl &iL) - (%91 m.) 

21,10: Opera "Hannelenln cennete gfdl§I., 
13,«0: Da.na mUSfkl.ııt. 
llOMA: ('HS Kb.) - (U9.I m.} 

21,35: Skala dl MilAnodan nakil (Vagn~ 
rlD ·~andsfal,. operası. 
'l'ULUZ (Fraııaa): (tUS IDı.J - (S%8,t m.) 

12: MUzlk bolden nakil. 12,40: Op ra 
Jardan "Kral olsaydım., (Karmen) ve (La 

Bdbem). l: Arjantin tangoBU. 1,16: Şarkılar. 
1,40: Operetlerden, 2,:5: Hatif mUztk. 2,20: 
Kartlar. 
PABIS (Post Parhlyen): (959 Kb.)(312,lm). 

23: Konservatuvarm konseri. 
PARIS P.T.T. (fl95 Kh.) - (481,1 m.) 

22,30: .. Fransız - Romen,. konseri. 
PABİS (Badlo-Parlı): (182 Kb.).(1.848 m.) 

22,815: Monmarterden nakil. 12,415: Dans 
mtızlği. 1,115: Hatif musiki. 

KISA DALGALAR 
t..ONDBA: (Jlma anlıldarta, malltelU a.. 
Sllllhıldarda plln bel' eaatlnılf: mö~dl. 

79D cabltr·l 
16: Piyano resitali. 16,30: Orkestra. 17, 

16: Ksykıphone ve kentet dans mUslklal. 
18,«:S: Dans müziği. 19,115: Gltarlst'er. 20,30: 
Org konseri. 20,110: Varyete. 21: Alferdo 
CampoH ve orkestrası. 22,20: Varyete. 22,50: 
Piyanoda {Şubertin eserleri). 23,30: Mary ve 
lllkael (prkıcı'arı). ve orkestra. 24,20: Ha. 
11! kODSe!'. l: Dans mUz ğl. 1;'20: Dans mU
zlği. 1,4~: Keman resitali. 
ZEESEN (Almanya): 

(Kma aralıklarla. muhb>llt azanlnkJard• 

(Unlln IH!I' saattndf' mDtf'mlldlyP.11 callfD'.) 

17,115: MUzlk. JEl,45: Bando. 20,30: Mllzlk 
21,30: MUzlk. 24: Bando. 2,30: :MUzik. 
MOSKOVA: (Kuuı 4'I ılı:n 1 C25 vf' 50 m.) 

19,4!S: Senfonik kon er. 
RO\'I.\ ıa..ı .... ıtnıı:ıı ı'?a.4 m.l 

16 dan 1'7,30 kadar: B•ndo ve Du t. 18.SO: 
Şarkılar ve muhtelif musiki. 

SıneMaloc 
dEYOCLU 

\lELMi 

iPEK 

~AR\Y 

l'UUK 

Si MER 
\'ILUIZ 

rA~ 

F. l.li \ !\1 R .\ 

~IK 

-\ l.l<AZAR 

-'SRJ 

!:il\ ltK 

-\STOKV-\ 

.ılLEMDAK 

fo"ERAH 
UAK 

KJLAL 

MtLLf 

StlREYVA 

HALE 

Bekienilmtyen ~it 
Brodvay melodi 1936 ve 
Beyaz gBmlcklller 
Sam son 
Bayanlar. 
A§k Uğrunda 
Madam DUb&rry ve Parla 
hayatı 

Güzel günler 
Sevmek yasak mı ve Son 
hatıra. 

KonUnantal 
Korsanlar definesi 
Büyük Katerlna ve Kor_ 
kunç sti\•arl 
İlk gece ve Dağların kızı 
Parmak ızı. 

1STANBUL 

Kadmlar gölU ve Kateate 
aşk. 

Unutma beni ve Şampiyon 
Venedlk şarktsı(Barkarol) 
ve Sonsuz ıstırap 
ı No: ıu halk dll§manı ve 
dcrtstz arkada§Jar. 
Pergtlnd ve SBz sflAhmdrr. 
Milyon avcılan ve Ka_ 
çakçılar peşinde. 

KADI KOY 
Yaralı kuş 

LOkres Borjlya 

ÜSKODAR 
Karyoka 

Bl\LAT 
ı Telefoncu kız (rumce sör. 

IU) ve Vah§llere hUCU'lft 

BAKIR KOY 
MfLTtYADJ NJnon 

~ce saat 20 de 

FAUST 

Tllrkçeye çeviren: 
8enflı& Bedri Gölaıfl 

KADIKOY HALE'DE 

Suvare 11.&t 20,6G de 

• 

HALiME 
ve operet parçalan. 

7.MO Dalmas ve Konftnyo.. 
Usln 1011 mlllıuneresl. 

Yarm ak§am Fransız U.. 
yatrosunda llk defa 
FLOBYA 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 
kemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Fırançesko Rıkardonun uhtesinde 

bulunan Beyoğtunda eski gılevanı yeni 

gatlavi ıokak 19 numaralı apartnnanın 

tamamı açık arttırma suretile ( 4-5-

936) tarihine müsadif pazartesi günü sa· 

at 14 de satılacaktır. Tamamının kıyme

ti 8450 liradır. Tetlatiye resmi ihale pu

lu müşterisine aittir. Arttırmaya girebil 

mek için kıymetinin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçesi yatırmak lazUJl" 
dır. 

TafsitAt: altında bir dükkanı olan 

beş katlı ve tarasayı havi kamiten kagir 

apartımandır. 

Zemin kat - Apartımanm methal 

kapısı ite ustorlu bir dükkandan ibaret• 

tir. Kapıdan girilince renkli çini döşeme!' 

ti ufak bir taşlık ve muzayik merdivenle 
birinci kata çıkılır. 

1 inci daire bir oda ve bir bölmeden 

ibarettir. Koridorunda müstamel el tu· 

lumbası vardır. tki daire arasındaki mut 

tasıl merdivenlerde birer hela vardır. 

2 inci daire; balkonlu bir salon olup 

dans aalonu olarak kullanılmaktadır. 

3 üncü daire sokak cihetinde balkon· 
lu bir oda ve bir banyo bir mutfak ve 

yata odası vardır ve bir de koridoru va!"' 
dır. 

YARIN SABAH 

4 ve 5 numaralı daireler 3 numaralı 

dairenin aynıdır. Elektrik havagazi ve 

su tesisatı vardır. Mesahaı sathiyesi 85 
metre murabbaıdır. LONDRA· 

8,15: Sinema organı. 9,5: Dans mUziğl. 

13: &Şkn realtalf. 13,25: Sinema organı. H: 
Othııtra Te prkt. 11S,1l!: Dans mUz'ğt. ,.., 

ıı: lllmdG. 11,48: 7. esen lııt syonunun 
tl~ctı !191M!' d@vriyesl mUnasebetll • muh•e 
Uf program v~ mftztll'. 12.30: Kuartet kon e
ri. ıa: Küzlk. 

Satış bedeli kıymetinin yüzde yet· 
miş beşini bulduğu takdirde ihale edilt-

cektir. İsteklilerin yukarıda gösteriler 

gün ve saatte Be"oğlu dördihcü sulh 

hukuk mahkemesine baş vurmaları ilan 

olunur. 

• 

Jı MART-ltM 

Ankarada heyecanlı •• 
gureş 

müsabakaları yapıldı 

Son zamanlarda büyük bir faaliyetle ~alqan AnkC1Ta güreıçilerinden bir grup. 

Ankara (özel) - Geçen çarıamba 
gUnU ak~mı halkevinde Ankara Gücü 
Muhafız Gücü, Demirspor, Güvençspor 
kulüplerinin en kuvvetli güretçilerinden 
müteşekkil, her kulübü temsil eden yt;. 
di,er kişilik çetin bir takım müsabakası 
yapılmıştır. Yalnız Güvençspor dört mü
sabakaya ittirak etmiştir. Müsabakalar 
saat sekiz buçukta başlamış ve saat 
bire kadar devam etmiştir. 

Saat 8,30 da halkevi salonunda sah· 
ne perdesi Muhafız Gücü bandosunun 
lstik141 nlat]Iıu "Ç4lluıaallı: a!Jd'11. S.11> 

nu kesif bir halk kütlesi doldurtnUf, 11> 
calar kamilen doluydu. inhisarlar veki
li Ali Rana, Askeri fabrikalar genel di· 
rektörü Tümgeneral Eyüp Durukan ve 

lrkına sadık 
bir Yahudi 

Yahudiler için 
en çok iane topla 
yanlar araunda 
sayılan Blont -
tayn iıimli bir 
lngiliz yahudi 
terzisinin ölmesi 
bir hadise telak
ki edilmekte- ve 
Londra gazete · 
lerinde büyük 
harflerle göıte -
rilmektedir. 

Bu yahudi terzisi, bütün bot va 
kıtlarını yahudilere yardıma haı
retmi,ti. Muhtaç Yahudiler için 
10,000 lngiliz lirası toplamııtır. 

Bu adam lngiltereye on bet 
ıene evvel Ruıyadan gelmit ve 

lingilizle,mit bir Yahudi idi. 
Gündüz terzilik yapıyor, gece ia
ne topluyordu. 59 yaıında ölmüt· 
tür. 

Fareden kaçan dansöz 
lngilterede köhne bir tiyatro

da bir müsabaka temsili esnasın
da 15 yatında bir dansöz birden· 
bire sahneden kaybolmuıtur. 

Sahneye bir fare girmitti. Çığ· 
tıklar ve kahkahalar arasında der 
hal fareyi kovalamağa baılamıı
lardır. 

Farenin ortadan çekilmeıı te · 
min edildikten sonra kız iekrar 
sahneye girip :lanı yapmağa cesa
ret edebilmiıtir. 

daha bir çok yüksek zevat ta gUreşi he
yecanla takip ediyorlardı. 

İlk müsabaka §Öyle batladı: 
56 kiloda 1 inci lbrabim Güvene;• 

spor, 2 inci Mehmet Deminpor. 
61 kiloda 1 inci Habip Ankara Gücü, 

2 inci Veli DenWı-ıpor. 
66 kiloda 1 inci Ahmet Ankara Gü 

cü, 2 inci Halda Deminpor. 
72 Kiloda 1 inci Raif Deminpor, 2 

inci Ankara Gücü. 
79 kiloda 1 inci Fanık Ankara Gü. 

cıu, 2 inci MuhaJTem Deminpor, 
87 kiloda 1 inci Hüınü De.mnpor, 

2 inci Ankara Gücü. 
Ağır ıiklet 1 inci Necmi Anlıan 

Gücü, 2 inci Muhafız Ömer, 3 üncü Be· 
kir Deminpor, 

NETiCELER: 1 7 puvanla Ankara 
Gücü birinci. \5 puvanla Demirspor ikin 
ci, 6 puvanla Muhafız Gücü üçüncü, 4 
puvanla Güvençspor dördüncü olmuş 

tur. 
Günün en heyecanlı müsabakasını 

66 kiloda Ahmet ite Hakkı yapmıştır. 

Hakkı 1935 senesi Türkiye birincilikle
rinde ikincilik kazanmış olmasına rağ
men dört ay zarfında yapmış olduğu üç 
müsabakayı bir veya beş dakika gibi çok 
kısa bir zamanda tuşla kazanması Ah 
medin çok çalıştığını ve bu şekilde ça· 
tıştığı takdirde i!;tikbalinin daha parlak 

olacağını gösterdi. 
72 kiloda Hasanla (Ankara GücU) 

Raif (Demirspor) güreştiler. Bu güreş 
de çok çetin olmuş, Raifle Hasanın gü
reşine kimse iki hasımdan hangisinin ~a 
lip geleceğini tahmin edemiyordu. Bu 

-·-~.-·'.J-

çetin miisabaka iki tarafın mfikemmeJ 
oyunları ve kurtuluştan ile 20 dakıka 

devam etti. ilk beş dakika zarfında Ha· 
san hasmını güzel bir oyunla köprüye 
getirmiş ve hasmına bir tut vermeğe mu 
vaffak olmuş ise de hakem tarafından 

görülmemiş ve Hasan da bu fırsatı kaçır 
mıştır. Ve yirmi dakika neticesinde Raif 
sayı hesabı ile galip gelmiştir. 

87 - Kiloda Ankara Gücünden Y"' 
suf Demirspordan Hüsnünün güreti her 
kesi hayrette bırakacak kadar umuı-
dık bir farkla neticelendi. Bu kiloda Tür 
kiye birinciliği üzerinde olan Ankarannı 
tecrübeli ve eski güreşçisi Hüsnüye kar 
şı Yusuf çok kuvvetli ve çetin bir rakip 
olmasına rağmen, mühtedi ve aynı za

manda bir aydanberi alafranga güreşe 
çalıştmnağa başlatılmış bir güreşçidir. 

Bu kadar teknik bir güreşçi ile Yuımfun 
yapacağı bu müsabakada herkes Hüsnü
nün beş dakika zarfında netice atacağı
nı beklerken on dakikalık ilk devre mU. 
savi olarak geçmit olduğundan seyirci
lerde heyecan gittikçe artıyordu. İkinci 
devre başladı. tlçer dakika milnavebe 
ile hasımlar yerde çalıştırıldılar. Yusuf 
çok güzel oyunlarla hasmının altından 
kalkıyor mukabil taarruza geçiyordu. 
Onuncu dakikaya kadar Hüsnil çok mUt 
kül vaziyetlere dilştükten sonra 19 uft"' 
cu dakikada bir burgu ile hasmını yendL 

Yusuf mübtedi olmakla beraber 
Hüsnü için çok kuvvetli bir rakiptir. 
istikbalinin sayılı bir namzeti olan Yt1ıt 
sufun güreşi cidden değerli cereyan et

miştir. 
NECMETTiN 

AMERiKAN PROFESYONEL SERBEST GOREŞTE 
Ha şöyle .. Şimdi gazetelere, galibiyeti kazanmak hakkın olduğunu iddia-

ya kalkışamazsın artık ! ... 
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sıhhatini korumak işçilerin 
. ... 

lÇllı 
Fabrikalarımızda çahşma yerlerinin 

büyük bir ehemmiyet 
ve şartlarının f ıfzıssıhhasına 
vermek lazımdır 

fütün işlerinde çalışan işçilerin sıhhatini düşünmemiz ve tedbir almamız lazrmdır. 

Geç.en yazımızda bazı imalat
hane ?e fabrikaların sıhhate çok 
muzir bir ıekilde olduğunu ve iş
çilerin gayet fena yerlerde ve sıh
hatlerine çok zararlı bir durumda 
çahıtıklarmdan bahsetmiştik Bu
gün gene bu mevzua devam ede -
ceğiz: 

Maske meselesi 
Birçok fabrikaların ve çalışma 

yerlerinin sıhhate çok muzir vazi
yette olduğu muhakkaktır. Mese -

la bundan bir iki ay evvel çimen· 
to iılerinde çalışan bazı işçilerin 

maske takmadan çalışmaları neti
cesinde hastalandıklarını bir ga -
zete yazmıştı. Yapılan muayene -
de bu yutulan çimentoların mide-

de birikerek taş hasıl ettikleri an
laşılmış ve der!1aJ ameliyata lü -
zum göstermiştir. 

Şüphe yok ki, bunun mesulü a

meleye masl{e vermeden çalıştı -

"an fa.brika.Jır. Ve maalesef ayni 
fabrika iş~ilerini hala, bugün de 
masltesiz çalıştırmakta devam et -

mektedir. Ve mütemadiyen deği
ten, tazelenen işçiler bu çimento 
tozlarını yutmakta, midelerini ve 
ciğerlerini harap etmektedirler. 

İşte iş kanununun mücadele e 
deceğ: meselelerden biri de bu. 
dur 

isçi yemeğini 
nerede yer? 

Sonra fabrikaların büyük biı 
ekseriyetin de - ki pek az, ancak 
bir iki tane müstesnası var - öğ
le tatilinde işç:sinin oturacağı 
yemek yiyeceği, biraz hava ala -
cağı yeri yoktur. İşçiler kışın ma -
kinelerinin başında yemek yerler. 
yazınsa dışarı sokağa çıkıp ya so
kağın bir kenarına, fabrikanın du
varı dibine oturup yemeğini ora . 
~~ yer. Yahut cebinde kahve, çay 
ıçın ayrıca bir yüz parası varsa 
civar işçi kahvelerinden birine gi
der. 

• Halbuki fabrikalarda mutlaka 
aıhhi ve teıniz yerler olmalıdır. 
Fabrika veya iınalathane sahiple-
ri işçileri için böyle yerler temin 
etmeğe mecbur tutulmalıdırlar. 

Su ye hala ererdi 

Bundan başka fabrikalarda bir 
de su ve hala derdi vardır ki, bu 
mesele de birincisi kadar mühim
dir. Her fabrikada işçilerin içıne-
1eri için temiz su ve maşrabalar 
ve müteaffin ve berbat olmıyan 
halalar lazımdır. Bir tütün fabri
kasında çalışan bir işçi diyor ki: 

- Fabrikada 150 kişiyiz. He -
pimiz ~ir maşrabadan su içeriz. 

su vasıtasiyle ne kadar kolaylıkla 
geçebileceği göz önüne alınırsa bu 
gibi şeylerin süratle ve katiyyetle 
önüne geçilmesinin ne derece lü
zumlu bir şey olduğu kendiliğin . 
den anlaşılır. 

Hala meselesine gelince bu, 
fabrikalarımızın hesabına utanı -
lacak, ve işçilerimizin hesabına 
ağlanacak bir hikayedir. Halaları 
korkunç bir manzara ve vaziyette 
olan fabrikalar ve iş yerleri maa
lesef korkunç bir ekseriyeti haiz • 
dirler. Bunlar o derece berbad ve 
feci manzaradır ki, insan şehrin 

sıhhat işleriyle alakadar memur -
larının, bunları nasıl görüp lakayt 
kaldığına., yahut görmediğine §a· 
şar. 

Bir fabrika gezilirken sadece 
bay direktörle bay ve bayan katip 
ve daktiloların odaları ve kafayı 
kapıdan uzatmak suretiyle bir iki 
çalışma salonu gözden geçirilme
melidir. Bence bir fabrikada ev
vela tetkik edilecek şey bütün iş
çilerin çalışma, istirahat yerleri 
ve halalardrr. 

iş kanununun işçil:k hayatımı
nn ruhunu teşkil eden "çalışma 
yerlerinin ve şartlarının hıfzıssıh
hası,, işine büyük bir ehemmiyet 
vereceği muhakkaktır. Kanun çı-

kar çıkmaz bütün fabrikalar ve 
imalathaneler teşkil edilecek, he
yetler tarafından bir bir gezilme· 

li, muhtelif noksanlan tesbit edil
meli ve asgari bir müddet zarfın-

da bu yerlerin hıfzıssıhha bakı · 
mından düzeltilmesi temin edil . 
melidir. 

verem 

Bir de bizim işçileri ıçın ıçm 
yiyen bir hastalık vardır: Verem. 
Hıfzıssıhha bakımından böyle 
berbad yerlerde ve şekillerde ça • 
lışan işçilerimiz kolaylıkla bu öl -
dürücü hastalığa yakalanmakta
dırlar. Fena hayat ş~rtları ve gı • 

dasızlık bu hastalığın çok çabuk 
ilerlemesine sebep o'lmaktadır. 

Bir dokuma fabrikasından al -
dığnn bir mektup her ay bir iki 
arkadaşlarını bu hastalıktan do -
layı kaybetmekte olduklarını bil -
dimıektedir. 

Acı bir konuşma 
Aşağıda okuyacağınız satırlar 

şehrimizde bir tütün fabrikasında 
çalışan üç işçi kızıyla benim aram

da geçen bir konuşmadır. Ve hiç 
mübalaga edilmeden aynen nak -
ledilmiştir. 

Bana fabrikalarındaki işleri -
nin ağırlığından şikayet ediyorlar. 
Benimle beraber, siz de bu üç işçi 

kızının dertlerini dinlemez misl . 
niz? 

- Tütün işi çok zor ve çok a
ğır bir iştir. Fabrikaya adrmmızı 

atsanız, burununuz tıkanır, nefes 
alamazsınız. Bilhassa makinede 

ve harman dairelerinde tütün toz

ları korkunç derecede fazladır. 
Buralarda çalışan kızlar bize nis-

betle pek fazla tütün tozu yutar
lar. Bu tozları yuta yuta insanın 
ciğerleri ne olur? Kavrulur. 

Bundan dolayı fabrikaya bir 
işçi alınacağı zaman fabrikanın 

doktoru onu iyice muayene eder. 

Naturasının sağlam olup olmadı • 

ğmı tetkik eder. Eğer biraz zayif
çe ise onu hiç almaz. 

F·akat ne de olsa insan yapısı. 
Bir insan ne kadar sağlam olursa 

olsun gene lJuna dayanamıyor. 
Ciğerleri çürüyor. 

Yüreğiniz yufko 
ise okumayın ! 
Mesela bizim şubede - ki di

ğer şubelere nazaran en hafifi • 
dir - bundan iki sene evvel bir 

işçi kız gelmişti. Kız çok sağlam 
ve sıhhatli idi. Halbuki şimdi bu 
tozları yuta yuta verem olmuştur. 

Geçenlerde evlenecekti. Kendisi -
ni biri istemişti. Fakat doktor eıağ

lam raporu vermedi. Ve altı sene 
müddetle evlenemiyeceğini söyle
di. 

Henüz on yedi yaşında olan 
bu zavallı kız şimdi gene b?zde 

çahşıyor. Ve gene her gün ı,abah
tan akşama kadar tütün tozu yu

tuyor. Çünkü çalışmağa ve ekmek 
parasını çıkarmağa muhtaç. 

Sonra bu biricik vaka da değil. 
Her ay verem olan ve hastalanan 
birçok işçiler fabrikadan çıkarlar, 
yerlerine yenileri alınır. 

Bunun ne derece sıhhate mu - u nutmamalı ki bu genç kızlar, yarınki çocuklarımızm anaları olacaklardır. Bun-
zir olduğunu tekrarlamağa lüzum lann sıhhatli ve iyi olmaları neslin menfaatinedir. 
ıörmiyorum. Sari hastalıkların da 

Tütüncü kızları 
Genç tütüncü kızlarının gözle. 

ri kararmış ve dalmıştı. Kimbilir 
ne düşünüyorlardı? 

Belli etmeden kendilerini tet 
kik ettim. Yüz itibariyle çok güzel 
ve sevimli kızlar... Fakat vücut
ları oçk gayri t·abiileşmiş. Bacak. 
lan, kalçaları ve belleri bir gen~ 
kıza hiç de yakışmıyacak derece-
de kalınlaşmış. Belli ki, oturduk -
farı yerde çalışıyorlar. Yü ÜYÜ!> 

gezmiyorlar, dolaşmıyorlar. 
Buna mukabil omuzlar şaşıJa -

cak kadar dar ve göğiisler içeriye 
doğru çökük. Hepsin·n de &ırlı 

hafifçe mukavves. Onları şimdi 
çalışırken görüyor gibi oluyorum .. 

Tahta bir masanın başında bü
yük bir yığın teşkil eden tütüıı 

demetleri. Konuşmak yasak. Sa· 
ğa bakmak yasak.. Başını işten 

kaldırmak yasak.. Y anyana eski 
işçi elbiseleriyle oturmuşlar. Diz
leri biribirinin dizine değiyor. 
Başlarım öne eğmişler, göğüsleri 

duğu besbelli! Zavallı kız .. D k • 
tor bol ve kuvvetli gıda, temiz ha
va, İstirahat tavsiye etti. Fakat 
eğer zavallı, günde on saat çalı • 
şıp, on saat hastalıklı ciğerleri 

için çok zararlı olan bu tütün toz
larını yutmazsa gündeliği olan 40 
kuruşu kazanamıyacak. O gece 
hastalıklı annesi, mektebe giden 
kardeşiyle beraber aç kalacak. Bu 
açlık belki ennesinin hastalığının 
ıler!emesine sebep olacak, sınıfın 
birincisi olan küçük kardeşi mek
tebine gidemediği için ağlıyacak ! 

Ya zavallı kızın öksürüı·ken ci
ğerlerinden çkan mikroplan ben 
yutarsam? Ben de onun gibi ve .. 
rem olursam? Aman yarabbi, ne 
yapmalı? Belli eh:ıeden başımı Ö· 

hür tarafa çevirmeliyim. Fakat ya 
bunu anlarsa? Ya ust·abaşı görüp 
ceza yazarsa? 

Muhakkak ki, hastalıklı kız et
raf mdakilerin bu telaşını anlıyor. 
Çünkü o, o kadar içlidir ki? 

Öğle vakitleri bu çekingenlilr 

tş yerlerinin acaba ka~ tanesi orada çalı şan işçilerin hıfzıssrhhasına uygun bir 
şekildedir? 

içeriye batmış ve hafif kanburları 
çılanış .• 

Eller bir makine gibi işliyor. 
Ve tütün demetlerinin çıkardığı 

sert ve acı toz bulutları burun de
liklerinden içeri girerek penbe ci
ğerlerine yapışıyor. 

Kiminin hayalinde bir genç .. 
Kiminin hayalinde hasta bir an · 

ne .. Kiminin ağlıyan bir çocuk 
bir kardeş .. 

Bu genç kızlardan bazılarının 
yüzleri san tütün y·apraklarındarı 

daha sarı. Dudakları çok kansız 
Adeta derileri renginde. Gö1leri 
daha derin ve daha rr.analı 

Bunlar, incelmiş parmak1ariy 
le bir piyanonun be}·az zar·f tuş 
larile oynar gibi sigaralarla oynı. 

yor, sigaraları büyük bir süratlt 
kutulara yerleştiriyor1ar. 

Y almz ara sıra duruyorlar El 
lerini sigaralardan, tütünlerden a
yırıp ağızlarma tutuyorlar Ve 
öksürüyorlar. 

Ah bu öksürükler!. Derin biı 
kuyudan gelir gibi derin ır.analaı 
ve esrar dolu bir sesle çınlıyan b1 
öksürükler! Yırtılan bir göğüs se
sinden daha dokunaklı cları hı: 
öksürükler bütün diğer i~çi kızla 
rınm da içlerini ürpert·yor Biri 
birlerine korku ve çekingenlik ile 
bakıyorlar. Bu bakı~'arda büyük 
bir acımak, derin bir ıztırap göl 
gesi de gizlidir. 

Bu bakışların manası pek sadf' 
ve pek fecidir. Onu okuyorum: 

- Gene öksürüyor •• Verem ol-

kendisini iyice belli ediyor. iş ba• 
tında zorla yanında oturan arka
daşları onun yanma hiç uğramı .. 
yorlar. Basit yemeğini yalruz ba • 
şma yiyor ... Konuşacak kimse bu
lamıyor .. 

Ve facia bu şekilde perde per
de oynanıyor. 

Muhakkak ki, şimdiki iş kanu
nunu hazırlıyanlar büyük bir içti
mai mesuliyeti omuzlarına almış· 

lardır. Türk işçisini sefaletten, ah
laki sukuttan kurtaracak onu 

yükseltecek, haklarını koruyac-ak 
yegane vasıta budur. Aman bu iş.. 

te çok titiır. rlavranmak lazrmchr. 

MURAD SERTOCLU 
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Tefrika No. 81 Yazan: Murad Sert:oQlu sa 
Sür'atle ilerledi. Sağda ~onun 1 

cu kapıyı açtı . içeri daldı . 

Papanın yatak odası ... Üzerin·. 
de papalık işareti olan iki anahtar 

nakşedilmış yüksek bir karyola ... 
Kartı tarafta üstünde üç köşeden 

bağlı asılmıı bir Meryamana kan
dili albnda papanın hususi dua ye. 
ri. Kandilin altında bir çarmıha 

gerilmiı Hazreti İsa tasviri, onun 
da altında bir rahle ve üzerinde 
bir dua kitabı var. 

Stef an derhal bu kitabı4lldı ve 
koynundan çıkardığı ince bir to-

zu, sayfaları arasına döktü. Bu 
§ekilde kitabı birkaç defa salladı. 
Ve tozun sayfalar arasında iyice 
dağılmasını temin etti. 

Bundan sonra kitabı gene rah
lenin üzerine koydu. Sanki bu 
kitaba büyük bir ıstırapla bakan 
Hazreti isi tasvirine bir göz attı .. 
Vakit kaybetmeden dııan çıktı .. 
Şimdi evve!kisinden daha ziyade 
korkuyordu. 

Hayır, kendisini kimse görme
miıti. Yaptığı §eyleri kimse far
ketmemitti. Sür'atle koridorları 

aeçti, merdivenleri indi. Vatika
nm iç kap11ına vardı. Duvara da
yadığı mızrağı eski yerinde dunı
yon:lu. Derhal bunu aldı. Ve •ta· 
ğı, yukarı doğru dolaıarak nöbeti• 
ni tutmakta devam etti. 

Papa Sekizinci lnosan Vatika
na çok dalgın olarak girdi. Doinı· 
ca hususi dairesine çıktı. Yatak o
dasına geçti. Elbiselerini çıkarmak 
için yardım etmek istiyen rahiple
ri aavdL Kendi kendine soyundu. 
Hiç uykusu yoktu. isi tasvirinin ö
nüne vararak diz çöktü. Ve dua kiı. 
tabını açarak okumağa batladı. 

Papa sayfaları aç.arken parmak
larını tükürüklüyordu. Böylece 
Stefanın bol bol sayfalar arasına 
döktüğü tozu yutuyordu. 

Duaıı bir saat kadar sürdükten 
sonra bııtına bir ağırlık çöktü. Ye
rinden kalktı. Hafifçe titremeğe 

bııtlıyan dizlerini oğuıturarak ya
tağına uzandı. Ve derhal derin bir 
~ıykuya daldı. 

Bu sırada Stefanın nöbeti bit -
miıti. Doğruca nöbetçi kumanda -
nma gitti: 

- Bana bu gece izin vermenizi 
rica ederim. 

- Ne yapacaksm böyle gece ya
rısı izni? 

- Yarın sabah erkenden ispan
yadan gelecek ağabeyimi kartıla. 
mak ü2ere hazırlık yapmam lazım. 
Ağabeyim İspanya Kralı Ferdi
nandın muhafız yüzbatılarmdan
dır. Araplarla son çarpışmaaında 

yaralanmııtı. Şimdi iyileımiı, na 
kahat devresini geçirmek için izin 
alarak buraya geliyor. Sonra ben
denize iıtediğim vakit izin verece
ğinizi vadetmiıtiniz. Sırf bu vadi
nizden cesaret alarak sizi rahatsız 
ediyorum. 

- Evet, şimd:ye kadar hiç izin 
almadığın, ve çok muntazam çalı§
tığın için sana istediğin zaman izin 
vereceğimi vadettiğim doğrudur. 

Fakat niçin bunu gündü? istemiye
rek ıilndi istiyorsun? 

- Gündüz zatı alinizi Aradım. 
Fakat maalesef bulamadım. 

- Bu da doğru •. Pek alfi ! 
Muhafız kumandanı 5',.fana ı 

zin verdi. Stefan hemen V a tikan

dan ayrıldı. Yarım saat kadar 
mul'ltelif yerlerden dola,tıktan son 

ra, çok evvelden Borjiya ile bir 
likte gelmiş oldukları esrarengi.-.. 
büyücüniin evinin önüne geldi 
Kapıyı çaldı ve: 

- Mızrak! parolasını vererek 
içeri girdi. 

Kardinal Borjiya bu esrarengiz 
büyücünün evine daha evvelden 
gelmi§ bulunuyordu. 

Ve, konu§uyorlardı: 
- Bu gef er efendimizin emirle-

ri nedir? Ne arzu ediyorlar? 
- Şarap kadehleri? 

- Şarap kadehleri mi? 
- Evet! Bir papanın vereceği 

büyük bir ziyafette, davetlilere ,a. 
rap sunmak için kullanılmağa la
yık derecede güzel tarap kadehle
ri istiyorum. 

- Şu halde kadehler gümüt o-
lacak. 

- Evet! 
- Miktarı ne kadar olsun? 
-Yüz tane! 
- Ne vakit? 

- Yarın aktama hazır olacak! 
- Bunların hepsi de ... 
- Hayır, hayır ... On tane kafi! 
- Pek ila f Yarın sabah erken-

den kuyumcuları dolaprak yüz 
tane papa tarafından verilecek zi
yafette kullanılmaia li.yik gümüş 
prap kadehi satın alacağım. Ve 
bunlardan on tanesi ilaçlı olacak. 
Bu on kadehten ıarap içen allahın 
bahtiyar on kulu ne kadar zaman
da? ..• 

- Yirmi dört saat sonra ..• 
- Yirmi dört aı.at ıonr.a cenne-

te gitmek üzere bu f~nt dünyayı 
teııkedecekler. Pek ili efendiıiıiz, 
emirleriniz tamamiyle yerine reti
rilcektir. 

Borjiya yere içi altın dolu bü
yük bir kese fırlattı. 

ihtiyar büyücü hemen yere ka· 
panark keseyi aldı: 

- Cüretimi affedin muhterem 
asilzade.. Size bir ıev daha sröı
termek istiyorum. 

-Nedir bu? 

(DftJamı om) 

Leyla, Kroker otelinde sorguya 
çekilince titremiye başlamıştı. lngiliz 
miralayı bağırdı : 

Haydi, Mısırda Mis Nelsonu nasıl öldürdün, 
anlat· bakahm? · 

Hizmetçi kapıyı açmıştı. Fakat, 
kapıdan bir erkek sesi geliyordu. 
Hizmetçi, korkak bir tavurla Ley
laya seslendi: 

mi rica etmİJ. Sen Nesrini bekle, ı geçtim. 
Celal! Eğer gecikirsem, yemeği - Kahirede Mis Net.onla DUll 

- Hanımcığım, sizi bir İngiliz 
polisi arıyor! 

Leyli lngillz polisini kapıda gö
rünce şatırdı. Acaba bu adam Ley
laya ne söyliyecekti?. 

İngiliz polisi Leylanın kapısı
na ilk defa gelmiyordu. O zaten 
bir İngiliz zabitinin yardımiyle 
tahliye edilmitti. 

Leyli yüzbatı Ceymis isminde 
bir zabiti haftada iki defa ziyare
te gider, kimseye sezdirmeden bu 
zabitin apartnnamnda saatlerce 
kalırdı. 

Leyli kapıya ko,tu, ve İngilizce 
sordu: 

- Kapiten Ceymis tarafından 
mı geliyorsunuz? 

- Hayır .. İngiliz polis müdürü 
taraf mdan geliyorum. Sizi bekli
yorlar .. Mahrem bir mesele hak -
kında sizinle görü,ecekler. 

yersiniz! 
Leyla, Celilin yüzüne bakma -

dan konufuyordu. Mantosunu 'giy
di .. Y avaıça kapıyı kapadı .. İngi
liz polisiyle birlikte apartımandan 
çıktılar. 

• • • 
Kroger otelinin ikinci katında 

küçük biT odada yanın saat kadar 
bekliyen Leylayı saat on bir bu
çukta bir lnPili miralayının odası-
na g'?türmü,Ier~i. , . 

Leylanm gözleri hala yüzbaşı 
Ceymisi arıyordu. 

Kapıda dolaşan hir nöbetçi 
Leylaya bir sandalya U7.t'\ttı ve mi
ralay eliyle İ§a!'et ederek: 

- Ohırunuz! 
Dedi. Miralayın yüzü gülmiiyor

du. Ortada sürprize delalet eden 
hiç bir şey yoktu. 

Mir"-lay ilk söz olarak: 
- Mısırdan ne zaman geldin:z? 
De~1. LeylA.nın tüyleri ürperdi. 
- Bir ay oluyoT. - Hemen !}imdi mi? 

. • • ... - Kiminle geldini7? 
- Evet .. Bırlıkte gıdecegız... E . S ·d · · d A b 

- mır aı ısmın e zer ay 
Bu haber Ley lanın hiç de hoıu- . canlı b ·r tüccarla .. 

na gitmemifti. Maamafih Kapiten _Mısıra HuıinJe g:tmiştiniz:' 
Ce~isin ço'k ıakacı bir adam ol· _ Pren,s ÖmerTe.. 11 ~ 
duğunu düşünerek: - Bu prensle nered• tanııtı-=- Kimbilir bana ne sürpriz nız? 
yapacak? - Büyükadada. 

Diye mırıldanarak çarçabuk ha- - Size izdivaç mı vadetmişti? 
zırlandı. E · - vet .. 

Celil: - Kahirede ka~ ay kaldınız? 
- Nereye gidiyorsunuz: - Üç. ay kad8:r .. 
Diye ıordu. Leyli omuzunu silk- Onunla neden evlenmedi-

ti: niz? 
- Bir fngiliz zablti dostum 

vardı .. Benden mühim bir şey sor-, 
mak istiyormuf... Hemen gelme· 

Kendisiyle y~kından temas 
edince, maceraperest bir adam ol
duğunu RÖrdüm. Evlenmekten vaz 

tanıttınız? 

- Kendisiyle muarefem JOlc 
tur. Bir gece uzaktan ıBrmütttlm. 
Şimd,i görsem bile tanıpmam.. 

Leyla, sözün İngiliz kadmına 
geçtiğini görünce, hiç beklemedi
ği yeni bir tehlike ile kal'fllqtıjl- · 
nı anlamıfb. 

lngiliz miralayı biraz daha cid· 
di bir ta vur la sordu: 

- Mısırdan aldıiunız raporlar
da, siıin bu kadınm ölümüyle ala.. 
kadar olduğunuz bildirili:ror. Bri ... 
tol otelindeki dairesine bir ıfln Jn.. 
yafetinizi değiştirerek 2ehirlf bhı 
yılan götürdüğünüzü g8renler '\'al'ıo 
mış .. Bu iddiaya ne deniniz1 

Leyla soğuk kanlılıiınr muhafa
zaya çalışarak: 

- iftira derim, dedi, aunturla 
bir iftira ... 

lngiliz miralayı cözlerini açbı . 
- Bu cinayeti siz hazırlamıtn

n1z ! Yapılan tahkikat bu neticeye 
varıyor. Haydi inkar etmeyin! (O. 
nu ben öldürdüm!) deyin. ÇiinJdl 
size bu cinayetinizden dolayı •lır 
'bir c~a verecek cleplia. 

: - Böyle bir cinayeti mutlaka 
benim itiraf etmemi iati7oraanm, 
onu ben öldürdüm. demekte mah• 
zur görmem. Fak at, ıizi terefim
le temin ederim ki, ben Jılandan 

çok korkarım. Eğer zannettitiniz 
gibi bu işi yapmağa muktedir ol
saydım dünyayı parmafmda cre
virebilecek bir kadın olduiuma 
ben de inanır ve sevinirdim. 

-
Çehresinin gerilmiJ hatlarıhdan müthiş bir rztı. 

rap okunuyordu. 
Birkaç dakjkadanberi biraz unuttufum, kaballa. 

Yalvarır gibi bir sesle: 

- Fakat niçin? Bunu niçin yaptınız dedim.' Bo. 
ğuk bir sesle: 

tinin tekrar hatırasile şiddetle haykırdun: . 
- Ne dediniz ne? Beni zorla evinizde tu~ 

nızı mı iddia ediyorsunuz? 

- Hayır 1 Size inanamıyacağım. Çilnkü en bil· 
yük idilikleri yapmağa kabiliyetli olduğunuzu şimdi 
anlıyorum. 

- Beni kızdırdınız. istihfaflarınız beni son had: 
dine kadar götiirdü 1 Haklarımı isti111al ettim. Madc·m 
ki, bu hakları bana vermek istemediniz. 

- Eğer başka yol bulamazsam ıilphesfs. 
Hiddetle yumruklarımı l!lıktım. 

- Demek ki, beni hapsedeceksinls •e ·bir c!e ,.S. 
cü koyacaksınız, Ala 1 Fakat ben en ufak bir fına"
yine buradan eavuşmanm yolunu bulurum: Çehresi derin bir ürperme ile sarardr: 

- Çok ağır sözler söylüyorsunuz hanım l 
- Sizin bu yaptığınrzdan sonra başka ne söyliye-

bilirim: Bu geceyi düşündükçe .. Oh yarabbim 1 Ne 
iğrenç bir hal.. 

Boğazım bir hıçkırıkla tıkandı. Başrm ellerim 
arasında masanın kenarına abandım. Kocam tek ke
lime söylemeden, hiçbir hareket yapmadan yanımda 
ayakta duruyordu. Dalgın, donuk, anlaıılmaz tavfr 
le önüne bakıyordu. 

Haykırarak söylüyordum: 

- Nasıl olup da bunu yaptınrz 1 Hiç bir şey sizi 
bundan menedemedi mi Böyle blr şey yaparken 
kendiniıd en cı.:ağı bir dereceye diisürdüğünilzU dii
şünrnl'!diniz mi' , Siz de h iç onur, bir izzetinefis duy 
gusu yok muyr1ıı? 

T ekrar sarard ı. Fakat cev:ır> vermedi. Onu böyle 
itham etti 0 im sıradaki bu stik•"' tta bazı facialı ve şa
şırtan sevlcr vardı. 

- Yaptığınızı evvek e ta'lmim etm:ştiniz .. Be-
nim uvkum tabii bir uyku değildi. Kahvenin içerisi
ne bir sevler kovdunuz değil mi? Haincesine cıinsi ~ e 

sine zchiri boşalttım?. Finran• kendi elinizle bana 
vermek resaretini gl><1terdiniz ! 

- Ah susunuz t Susunuz! diye kekeledi. 

- Hangi haklardan bahsediyorsunuz? 
- Bir kocanın karısındaki hak'a'"ından. 
Biraz evvelki anlaşılmaz tavrını bırakmıştı. Se. 

sinde yine bir kin dalgası yüksclmeğe başlamıştı. 
Şu saniyede her zamankinden fazla birbirimizle 

boğu§mağa, gözlerimizi çıkarmağa hazır iki düşman 
gibi idik. 

Sesimi yükselterek: 

- Kocalık hakkı il Dedim. Ne iğrenç bfr yalan! 
Arzum hilafında olan bu sıfatı ikide bir söyleyip du. 
Tuyorsunuz ! 

- Şu halde benim evimde hangi sıfatla yaşıyor. 
sunuz? 

- Bunu bana bir mazeret olarak gösteriyorsu. 
nuz ! Fakat artık bir daha bu sözü söyliyemiyeceksi. 
niz. Çünkü bugün bir daha dönmemek u~ere bu ev. 

• 
den çıkıp gidiyorum. 

- Bu sözle beni korkutmanız ilk defa değil kil 
- Fakat bugün bunu son defa olarak söylüyo. 

rum. 
Gözleri sertleşti. Soğuk fakat hakim bir sesle: 
- Eğer sizi bırakırsam gidebilirsiniz : Dedi. 
- Buradan gitmek kararım sarsılmaz bir karar. 

r1rr. İster isteyin ister istemeyin. 
- Benim arzularımın önüne geçemiyeceğiniri 

unutuyorsunuz. Bu son gece bunu size isbat ettim. 

Daima sükunetli omuzlarını silkti: 
- Hayır 1 Size cebir ve şiddet kullanacak detf. 

lim ... Hiç bir gozcü falan da koymıyacaiullf Sb bu. 
rada benim evimde benim yanımda blacabınra. Ye 
hunu ııiz kendi ar%unuzla yapacaksmıs. JCendinb im. 
tiyeceksiniz. 

- Hakikat ne de antika ıözler t11lUyonanul 
Ayni şivesile: 
- Hatti şunu da il&ve edeyim ki, sb bunda be 

nim için, yalnız benim için kalacaksııua. 
Asabiyetle gülmeğe batladım: ·-
- Noksan söylüyorsunuz 1 şunu da ill•• e&e. 

nize t Burada size karşı olan aşknndall kalaca&un
Ciddileşti. Alnından bir gölge geçti. Acı bir ... 

Jütle güldü: 
-Hayır dedi. Atkla değil 1 HUlytlanm ora,a lıa. 

dar varamaz. Sizden ne en kilçük bir tefbt ft ne .. 
merhamet bekliycmem. 

- Hislerim hakkında atdandığımn itiraf et.rı... 
Şu' balde söyleyiniz bana ... Burada, mm.de heni na. 
al tutaöileceksiniz? 

Uzun uzun, tuhaf tuhaf bana bakts, ICMn-_. 
ııırun cckmesinden bir şeyler araştırdı. 

Boiuk bir sesle: 
, 

.(Dnum..-). 

• 
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Asri bir bestekar ha-t 
tıralarını anlatıyor: 

Hamamda ve tıraş olurken şiir yapar, 

2~000 liralık müsabaka
mızda kazananlar 

şarkı dilzerlm... Bir bestenin Umrll L• 't • g 
ancak OD U-ç baltadır ••• Kaç nota satılır, -PJ 1 st ek. t-

kaç para kazanılır? lo mar a al ı 

Kadık6y Rızapaşa çeşı:nes1 M, 431 - İbrablm 

Akbay İstanbul Usesl 113:1, IS17 - SeUıı, 

Yurtsever Taksim Ut.arıt sokak Yılmaz apar 
bman, 522 - Şinasi Tozdunıan Tarla.başı 

Halepli sokak !pek apartıman, 559 - Alek· 
eandr Baer Sxraselv1 Saka apartıman mUhen. 
diıı, 613 - Mehmet Demirer 1zmir Karata; 
orta okulda Erzincanlı, 6A6 - Uakat Ökten 
Fmdlklı mebusaıı yokuşu barda! sokak 4. 701 
- Sa.bir CeWetUn Fatih Fevztp..ıp. caddesi, 

716 - Sevtm Sevengll Beyoğlu Margrit so 1 
kak 10, 743 - Radika Birer Fatih lskender 
paşa caddesi, 707 - Turabl Ertam Kocamus 
tatapaşa sebzeci sokak civarı, 867 - MelA· 
bat Fatih atpa.zan tulumba .akak 8, 1011 -
Vedia Hal~ tenert kA.tlp Musl h'ddln hacı 
tbrahim sokak 29. 1032 - A.. D. Tarlabaşt 
Hüseyin ağa eokak llS, 1083 - Os-ran Beya. 
zıt Iı bankası karşııımda berber, 1183 -
Aleko Aynalıçeşme Eınin camll sokak 39 
1273 - Fikri Mehmet Clbali yaprak t'Utll.n 
deposu kantar kAtlbf, 1820 - Mustafa ÇarşI 
kapı aynacılar 29 çorapçı, 1845 - SUleyman 
Bonevaı Ankara qık.lar ca"deet Kı•run so
kak 3, 1348 - Fatma Ankara HamamönU 
san sokak 23, 1891 - Satm Özel Mahmut• 
paşa Suttan çxkınazı llS, 1410 - Osman NL 
pntaşı meşrutiyet mahallesi bfrlrıcl ayazma 
sokak, 1665 - Yani Paçaraa Tarhb§I 125 . 
1748 - Mel~t Fatih keçecller caddesi 85, 

Matbaa Posta.ha.ne arkasında tnııır 'bA1\"'4* 
inşaat şirketi, 1432 - .M. Uli;tiUı.Y ı;-1~11 k....a. 

man sokak Arkadaş apartımao t, 1440 - Ha. 
san Divanyoıuncıa kunduracı 186, 1442 - ~ı.. 

Sadi, Horhor Hamam kWhan S. 8, 1463 - sı.. 

nan Bakırköy sUrube sokak 14, 1457 - Ul.. 
vtye Ortaköy meşrubat sokak 14, 1461 - Re· 
fik KaragümrUk arabacılar sokak berber 26, 

1462 - lsmaU lçel Liman iskelesi d"'r"b:ip 
75, 1466 - Cater Kapalıçarş1 Feııçiler cad 
desi 18, 1470 - A. Kadir özaarı Tarlabaşı 

Sakızağacr caddesi 70, 1474-Sadettin lstiklA.I 
caddesi çağ ayan gazinosu. 1476 - A. Rik• 
nap Artlnyan Pangaltı Eminönü mahallesi 
çayrr sokak 42, 1482 - Meliha Kadıköy şe· 
kere! bakkal sokak 8, 1484 - Şekibe Kız 

muallimde 634, 1487 - Neriman Kasın p:ışa 
yentçeşme sokak 15, 1495 - Sabiha Tar m 
Ankara balkevt civarında Evkaf evler· 68. 

·-
..Şarkdarı gibi kendi ömrü de bq€ riyet tarihinde pek Jıua olacağı aa· 

nılan cmband. · 

Cazhandlann çaldığı fokatrot· 
lardan, tangolardan her birinin 
ömrü nekadardır? Bu ıarkdar; ne 
kadar bir müddet için söylenir • 
Jer? Bu tarkıları yapanlar kimler· 
dir ; ne kazanırlar? Şarkılar naıd 
bestelenir?. Bir hamamda beste • 
lenen §arkı hepsinden güzel mi O· 

lur? 
Bu suallere. dünyanın en met 

bur şarkıcılarından Raymond Val 
las'm ken di ağzından itideceğiniz 
bir iki k elime, bakın, ne meraklı 
bir cevap te§kil ediyor : 

''Şimdiye kadar 87 ıtarkı bes· 
t eledim. Şimdi 88 inciye baılıyo· 
rum. 

. Ben ıarkılan traf olurken, yı. 
ıkanırken ve bazan da bir tünel & · 

rabası içinde bestelerim. 
Bu, belki meıhur musikitinas 

Vagner veya Mozar'ın kullandı. 

it tarz değildir. Fakat ben Vag · 
ner veya Mozar olmadığım gibi 
bu usulü de fena bulmuyorum. 

Böylece beslelenmİ§ şarkılanm
&lan, bir tanesinden tam 890.000 
u ota satıldı. 

Bir diğerinden de yalnız Ame
rika da tam dört milyon sattım. 

Şunu ili.ve edeyim ki. ben yal· 
nız besteyi değ;J, ayni zamanda 
§arkının sözlerini hazırlıyorum. 

Bakın bu tarlalar nasıl mey · 
dana konuyor: 

Önce 9arkınm adını, serlevha· 
ımı bulurum. 

Mesela: Beni burada da seve· 
ınez misin ?,, Bu farkının baıhğı. 
bulununca ondan sonra, mısralar 
hatırıma gelir. Fakat bunun ko. 
}ay bir it olduğunu da ıanmay1n. 
Bazan üç haftada bir şarkı mey . 
dana koyarını. 

Şarkının kelimeleri meydana 
~ıkınca bestesine sıra gelir. 

Yeni bir §arkı bestelemenin er 
zor tarafı, eskiden bildiğiniz ıar· 
kı makamlarım tamamen habrı · 
nrzdan çıkarmanızdır. 

Çünkü, birbirine karışır. Ye· 
ni yapacağınız ıarkının bestesine 
tesir ederler. 

Yeni şarkıların makamlan ba· 
na her hangi yerde ilham oluna . 
bilir. Bir defa bir şarkının maka
mım, traş olurken buldum. Bir de
fa da evimin hamamında yıkanır
ken bir şarkı besteledim. 

Bir defa, şarkılanmdan birini 
eve, karıma telefonla söylemiştim. 

Ş :mdiye kadar 87 farkı yaz. 
dmı. fakat hazinemin daha tüken· 
memiı olduğunu görüyorum. •• An 
cak ıunu ıöyleyim ki, bir ıarkı 
mütemadiyen yafa)ıp gitmez. Bu 
günkü günlerde gerek fokstrot, 
gerek herhangi diğer pratik şar · 
kıların, ömrü yalnız 13 haft1ldrr. 
Ondan sonra yenileri gelir. Eski· 
lerden, bazılarının bir yadigar o· 
larak kaldığı vakidir. 

iyi bir farkı, piyasaya konuldu 
ğu tarihten itibaren bir hafta için
de 40.000 satar ... ,, 

Yalnızhktan 
sıkllan kadı.n
ların kulübü 
Yalnızlıktan sıkılan zevceler 

kulübü,, lngilterenın Kroydon 
ıehrinde teıekkül etti. 

Bunu kuran henüz evlenme. 
mit olan bir kızdır. Maksadı ko· 
caları İ§ başında olduğu zaman 
evde sıkılan ve akşamın ıaal ye
disini bin türlü zahmetle getire · 
bilen kadınlara gündüz vaktı eğ· 
lence temin etmektir. 

Kulübün programında. ıine -
ma, ıarkı söylemek, içtimalar, 
Jimnastik, d!kiıler, oyunlar ve 
danslar vardır. 

Ayni zamanda buradaki ka . 
dınlar, futbol timleri de vücude 
getirmektedirler. 

Yalnız "sıkılan kadınlar,, dan 
mürekkep bir film bil~ çevirecek
lerdir. 

Erkekler bu kulübe katiyen gi· 
remezler. Bir defa olarak buraya 
kadın müdürün refakatinde gire
bilen bir gazeteci şunu anlatıyor : 

"Sıkıldıkları söylenen kadınla
nn halinde hiç bir sıkıntı eseri gö. 
remedim. Bir gramofon plağile 

danı ediyorlardı .• 
Bazıları jimnastik yapıyor. ba

zıları küçük bir masa üzerinde 
"masa tenui0 oynuyordu. Kulü · 
bün d:rektörü dedi ki : 

- Bu te,ekkülü vücude getir
dim getireli Kroydon'un her yanın 
dan cam sıkılan zevceler iltihak 
ettiler. Zengini, fakiri, henüz ev· 
lenmit olanlan, çoktan evlenmi; 
bulunanları, 8 veya on çocuklu a
nalar, yahut hiç çocukları olma
mıt kadınlar kulübümde her türlü ! 
gönül aıkıntılannı gideriyorlar .,, j 

JAmbalı bir 
Radyo 

makinesi 
~azaoan 

400 
Tevfik lstanbul merkez. telgraf 

memuru . "' . 
Trtl§ •abunu 

13 - Bayan Ayge 1ataııbu1 KUçnkayaaot 
ya Cinci meydanı 7, 40 - S. Klhya Pangaltı: 
Sungur 36, 148 - Kaılrt Tanver Tepeba§x 
Tozkoparan yoku§başı, Ui9 - Süreyya Şina.· 
m Beyoğlu Tarlaba.§1 ye§il ap&rtıman, 229 -
İbrahim özcan Muhabere Gedikli Erbq 
okulu U9, 340 - Zafer lataııbuı lisesi 1199, 
482 - Rem.zt Raif Uıı.kapaıu Kadir bey ma. 
hallesl Ha.cıkadm ııokak l, 601 - Nikolakl 
Topuzoğlu İsUklA.1 caddesi, 613 - Safiye • • • 

1498 - Zebra Şeklp Ankara divanı mubasa. 
bat memurlarmdan, 1605 - CelAI özkan B y 
terbeyt kUplUce çayır çıkmazı, 1508 - Reşide 

Davutpap yokll§ çeşmesi 18/l, 1517 - Sc> 

mlha Ankara erkek Usest rtyaztye hocası Ro
§addan, 1621 - Nedim B:yazıt elektrik gir. 
keti §ebeke dairesi, 1522 - ibralı m ArU 
Pangaltı zafer sokak Emd apartımanı, 1527 
M1ha1 Ec11rnekapı ikinci kalfa efendi t.Oka.k 

Lfitft Yerebatan 12, 667 - Dervi§ Adnan Be- Bir tüp (Şo"" No Mors) Solüayon. 
pktaş Ortabahçe Mısırlı aokak 112, 700 -

8, 1631 - KA.zun Dural Bakırköy ı.ata .. yon 
caddesi 88, 1634 - Ziya Vehbi lstanbuJ pı:ııo 

ket postane.sinde gişede, JMO - Ayp lstanı
bUl akşam 11&11at okulu 6.5, 11543 - Abdullah 
Akalın HlA.skA.r gazi caddesi nargileclyan 

izzet Ankara Ana!artalar caddesi Venüs ber 
berl, 808 - All EyUp Arpa.em.Jnl Babaha~ 
dar tekke sokak 23, 8158 - Letter Kadıköy 

YeldeğlrmenJ tepe sokak 102 berber, 965 -
Hasaıı AD Kadıköy Bahariye caddesi 88, 

992 - Siınon Behar Çar§ıkapıda elektrlkçl, 
1030 - Fehmi Galata nhtım caddesi Uman 
kıraathaneat 67, 1044 - Nednıt Bakırköy 

cumhuriyet caddesi 99, 1118 - Raif Barlas 
Bostancı tlatboyu l, 1220 - Cemal Beyoğlu 
harici telgral gf§e memuru, 1288 - Kadriye 
Osmanbey kodaman ııokak 118, 1811 - MU. 
zeyyen Osmanbey Şafak sokak Aydm apar 
tıma.ı:ıı, 1340 - Todorl Nazlıoğlu Balıkpa• 

zan l'lllgerciler 83, 1402 - Ahmet Sıtkı Uzun 
ÇIL!ll U51, 1465 - Leon Posta kutusu 25, 
1469 - Niko • Mustata Ecl1rnekapı durağı 

kahveci, H93 - Cemil Ankara posta kutu.su 
~9. 1601 - BWeym.an Ankara askeri tabrl· 
kalar yollama mUdUr!Uğünde marangoz, 161' 

Htıııeyin Galata ltbal!t gümrtığtlııde ltfalyect 
1249, 15~ - KUçtık Haııt Kanuçuk ve kablo 
tabrlka.smd&, 158& - 1iıa.k Kuzguncuk tena. 

keci Muııa sokak 19, 1618 - Şevki Llnıan 
datresı kontrol şubesinde, 1628 - Nevres 
İsta.nbUl llaest 1208, 1638 - Faika Ulmay 
Beylerbeyi 27 inci okuı mualUm.1, 1697 -
Sadun Yenlkapı Mumsal sokak ·50. 1772 -
Tomrts Koru İzmir ka.r§.ıyak& Nuh bey so.. 
kak 34. • 

• • 
Tuvalet aabuna ' 

l.O - Seniha Erenköy l.stasyon caddesi 
18, 36 - Oğuz Akif Kadıköy pazaryolu Ha 
lltata sokak 1, 143 - Osme.n Ok Bursa. 171 
- Selma Pektok Beyoğlu tarlabqı, 281 -
MesuC.-özekke Mahmutpqa yeşil direk 1, 
57t - Halit He.lll Es Nuh kuyusu, 684 -
Mehmet tzer Fatih Fevzipaşa caddesi bak• 
kal 44, 806 - BUlent Haydarpaşa §iınencU. 

ter apartımanlan 2, 950 - HAdi SaytJ Cer 
ra.bpa.şa kUrkçübaşı 4.3, 1004 - Nebahat Ka
dıköy altıyol ağzı Şemsitap sokak 17, 1046 -
All Be~tktaş valdeçeşmesl 8, 1060 - Muhar. 
rem Çalmıakçılarda manltaturacx, 1113 -
Mustafa Galata leblebici sokak 27, 1209 -
Rcmzt Kaynak lnhlııarlar taksim tşev1 mu 
baslbl, 1214 - Adresi yoktur, 1257 - Sunırt 

Sirkeci liman han 22. H47 - Neriman Ka.
dtköy ye'değinnenl lızı>ttin sokak 31, 1471 -
Avni Ferid.iye caddesi 89, 1509 - Retet Ak. 
saray 64 Uncü okul 293, un 6 - Remzi TU 
mer Kas:ı:mpaşa bahriye caddesi 108, H524 -
Behçet oğlu Mehmet Davutpaşa kışlası tor· 
çu taburunda şoför. 11537 - İbrahim Topkapı 

tramvay caddesi 75. 1559 - Macit Mehmet 
Fen fakültesi 1656, 1600 - Halit Galata Ha. 
zaran caddesi papazyan ba.n, 1644 - Refik 
Fatih B. NA.zım apartımanmda IS, 1691 -
Vebip Beşiktaş valdeçeşmesı ça.vdarcı sokak 
12, 1733 - Cavtt önel Nlşantaşı ış1k lisesi 
muhasebeclsJ, 17-16 - Ha!'lan Fehmi Dlvanyo 
hı 150 dişçi, 1759 - Mediha Altsaray Kaz· 
gani Sadi mahallesi 12. 1764 - H. Nuri Hava 
yollan memuru Ankara.. 1778 - !smaJI Hak 
kı Kumkapı ikinci komtsen, 1780 - Ekrem 
fnönU ortaokUlu EIB9. 1781 - Fehlme 
Halit Ga'ats. Arap camii fütuhat eokak,.,.1787 
- İhsan Paşabahçede berbel'. 

"" ~ ~ 
Siyah kapaklı cep esansı 1 
43 - Gani Tepebaşı Tozkopa-a.n Kara., 

ca sokak 43, 101 - Emin FahretUn LAieli ; 
genç TUrk sokak, 128 - Yan 1 Malamattdls, 
Tarla.başı 74, 155 - HUsnU Erçelik Tarlab~ı i 
ne!tl sokak 37, 221 - Sadık Eldem İmnbul 

1 
a~llye bJrlnci hukuk dairesi. kltlbl, 291 -ı 
A. Nusret Be0lktaş Yıldız muhabere taburu 1 
bölU.k 1 başçavuş, 382 - Ahmet Kayabaı 

(NOT: Bu nftsyon her e'f'9 ilam olan 'P°• 
nl tcat edllmlt ve Türk.iyeye yeni ~ bir 
aolllayoudıu. Vaztle.J (llvlye takılıp ya.but her 
bangt bir suretle yırtılan. dellneq lmmaşlan 
dikmeden yamam aJr içindir. Naad lnıDandaca 
fı hediye tevzi edlllrkeo anlatdaoakbr.) 

16 - Mtlftde FuraJ lstanbUl kiz Useel 1532 
83 - Zehra Ankara ca.ddest muııluk sokak l~. 
(52 - samı ll"erllcöy " Uncü okUl ııo. 129 -
Ahmet Na..'tz Bakırköy Sakızağacı iskele 
caddesi. 162 - Şettk Pm.ar Saınatya Şlmen· 
dlter caddesi 108, 176 - Ahmet Rıfkı Şen 

Tophane Osmanbey caddesi 124, 2i3 - M. 
tthaml Usktld&r Şemaipa.şa M. 265 - MU& 
tata Beyazıt çadırcılar 118 koltu':çu, 801 -
Adelki Ftlarder Osmanlı bankaııı Yenl"&ml 
ıubesi, 8152 - RQştU Ertuğrul yatı telsiz 
memuru, 443 - Ömer lrtan SilA.hta.ra.ğ& e 
lektrlk t&brlkuı, 1503 - Şems! Akten Orta• 
köy dereyolu 16S, 560 - Selami Ahzen Un. 
k&pa.nı hamam arkası 6, 691 - Şeh~var 

~kc;en Beyoğlu kapalıça•şı aktq mahalle 
si 17, 646 - Şeratettln Eyttp dlktmeVI 23 
676 - 11'. GUrkll.n Boyacıköy yeııtma.halle 

Şirin ıııokak 49, 72f - Ahmet Ülker Kumka• 
pı Şeb.suvar mahallesi, 748 - CelAI Oktay 
Bakırköy kiliseler cadde.si 87, '17S - Nert. 

eczanesi, 1649 - R. Be§tkta§ Has uıpaşa 
caddesi 3, 1551 - Faik Akdumn.n Slrk el 
Ş!meııdiler depo mllJUrU oğlu, 15l7 - Mus.. 
ta.ta Harbiye cedidlye sokak 171, 11162 -
Kemal Sayah Okçu Musa caddesi f.0, .. 5 8 -

Ahmet Hamdi üekndar tııadiye HUanU P'§& 

sokak 4. 1670 - Itısan Sara Gal , ~ Y ~nı 
zengin ııokak kahveci 6, 1574 - Basri EyJp 
tabakhane caddesı 69, 1577 - Peyman lmol 

UskUdar orta okulu, 115~ - Mihr.ver Koca. 
mustatapaşa Ramazan efencll BezlrgA.n oda 
sokak 156, 1688 - lbrahım Ahmet Kalpakçı 
tar çarşm 207, 11592 - Mehmet Te tik Uz .n 
Ç&l'§I saraç 27, 1598 - Aliye C.H.P. de Rem.. 

zf kızı Ankara, 1601 - Faik Ankara ma•ıye 
vekA.leU kavanln mumeyy zi, 1607 - C'emlle 
Suacllye hatboyu Salt bey köşkU 9, 1609 -
Kevork Beryan Tarla.başı çukur sokak :it 
1612 - Ali Ertan Şehremini Sarav m"ydanı 
caddesi 27/29, 1621 - Ha.san Basri B yUk 
çarşx kalpakçılar 99 mantocu, 1628 - Ahmet 
Şehr~ ba.r'llthane yokuşu kolcuba§ı sokak 

'12. 

'(10 uncu liste yarm) 

man YC§ilköy yalı sokak '17, 84.9 - Leman 

Yuart oğlu Üsküdar küçUk Çamlı~ cad- lng•ııterede 
dest &l, 868 - Leon Abrahamyan Tünel aa. 

malı mesc.ıt sokak 49, 910 - Ahmet SUley. d • b 1 
man Tarl~başı caddesı 87 kunduracı, 939 - en 1 z an y o a r ~ 
A. T. Oedlkpap Mltri ııokak 6, 986 -

ömer Usta. Begiktq iskele cadde.J çatal ka. başladı 
şık fabrlkaaı, 1012 - Ömer Faruk Emek _ . 
Kadıköy çeşme çıkmazı pazaryolu H, 1047 -----y 
- Reşat Ersay YUkeek iktisat okulu 104&, • 
1102 - Vartan Bez zyan Kadıl'ga hamam so --~~~~~~...,,,..~-.,.....""""'-....Pi 
k&k 33, 1116 - Sabiha Tahsin Tarlabqı 

caddesi 23, 1188 - Todort Tarlabaşı y\;ğurt 
hane sokak 26, 1142 - BOrha.D Ta.kstm Rum. 

ell lokantası garson, 1157 - Sabahat K z 
Usest 195, 1164 - ZeynUllab ve Ar1! Sirkeci 
merkez lokantası k!tlbl, 1188 - Hıra..t AY'
na!J çe§Jlle auama sokak papazyan apartı 

man 13, ll91 - Rifat Sun Fmdıkb Setwrtu 
81, 1203 - Sabit Belediye muva?-ene §Ubesl 
memuru, 1223 - Mehmet SWeymcı.n Panga. 
tr Fatin efendi sokak 101, 1228 - Asude 
Tunçerl KaragUmrük tramvay durağı l&ı, 
1240 - Hakkı Edirnekapı Hatice suıtan ın • 
halles1 tekke sokak 27, 1247 - Ahmet Nur 
Deniz Akay idaresi kadıköy hattında birinci 
IJIIlif kontrol, 1252 - Fazıl Köçümen 6 ıncı 
şube memurlarmdan 1117, 1279 - İt:11&n 

Vata lll!est 862, 1285 - Süleyman Beyuğ u 
ye~U sokak 21, 1296 - N. Abaç ü.K.H.T. 
elektrik mühencllst, 1303 - A. Oktay Kadı 
köy HaUtağa sokak 71, 1312 - Alkobes lllt. 
rayin Bahçekapı Hamid.iye caddesi 79 1!26 
- Selma Bllezlkçl sokak Safa apartrmanı 
1330 - Süha Nloantaşı hacı Emin etendl 
sokak İbrahim bey apartnna.ıu, 1337 - su .... 

' . 
han Akman Cağa'oğlu kapalı fırın 30, 1342 
- Nihat Kumkapı ortaokulu 546. 1347 -
Va.bide Can Ankara NecaU bey okulu sınıf 
5, 1358 - Dllaver Mutlu Ankara tapu müdür 
lüğünde tetkik memuru, 1387 - Fatma NeclA 
Çemberlltaş caddesi Vezirhan karşısı 27, 
1380 - Kllmran Parm&kkapı 29 uncu okUl 
62li, 1386 - Eevtik Asmalb 43, 1388 -
Hasan GtlmUşayak Denlz ticaret mlldUrlUğü 
kılavuz v&rldat mulıaslbl., 1394 - Rrşlt ın 

genalp Davutpaşa orta~kulu 219, 1404 -
AU Cevat Beya.zrt cumburtyet caddesi 128, 
HU - Şadiye Şener Şehzadebaşı bUyUk ~ 
şitpa§a caddeat kunıttay sokak 26, 1419 -
Hatice KaragUmrUk Sofalı çeşme sokak RS. 
1422 - A. Hllrml\Z Fincancılar 22, 14~ -

1 İsmet Hüsnü Pertevnlyal lisesi 763, 1428 -

lngilterenin bazı yerlerindP,, 
ıimdiclen den;z banyoları J:.ada • 
mıştır. işte burada bir lc:g:liz 
sporcusun ut hem deniz k-0t1tümÜ• 
nü giymi§ olduğu h alde bisikletle 
Southend kıyısına geld:ğini görü-
yorsunuz. 

Biliyor musunuz ? mevsimin en veni Alman ve ln~iliz Dünkü posta ile 
modelleri geldi • V AKıT l\1od~ sa!onunu göı ünüz ! 

Ankara caddesi 
JS1 A N B UL 

1etefon : 24370 



-

-
140 Lira kıymetim.le ô4 kalem muhtelif eşya Mecidiye };öyündt Li· 

kör fabrikasında 
120 9 ,. ,;Cibali tütün fabrikasmd:ı. 

" " 21 K;lo Pirinçten mamul yaka. işaretleri Kabatil§ta Leva;;ı:ım ve mü· 
bayaat şubesi anbarlar:nda. 

Yukarıda mıktarı ynzılı e~ya listeleri mucib'nce 15 ıv 936 tarihi· 
ne rastlayan Çnrt mbn günü snat 10 da pazarltkln satı!v.caklır. 

isteklilerin eşyayı görmek üzere her gün bulun ·fokları yerler~ ve 
pazarlık iç'n de tayin olunan günde re 15 muvr.l:knt güvenme para\a. 
riyle birlikte Kabataşta levazım ve mübayanl eubcsindeki alım satım 
komisyonuna müracaatları . "1676 .. 

120.000 kilo mt?htelif eb'addn beyaz scJlü!oz !:ıiadı. 

10.000 ,, 273 m m mavi sellüloz l<nadı. 
Şartname ve niimune=ıi mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 

sellüloz kaatlnrı pa2.nrhkla sr.tm nlmacaktn. Vermek İ!teyenler ı: 17 
1 v 936 Cuma günü sant 16 d" <';. 7,5 güvenme par:ı lari!e biı·likte Ka
ba tasla levazım ve mübayaat şubesindeki komisyona müracaatları. 

(1512) 

Muhammen bedelleriyle mikdar ve vacıflurı aşağıda vnzılı (6) 
grup malzeme hizalarında ya21lı günlerde Haydarpaşada gar bina
sı dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafmdan açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Bu iıe girme!: iatiyenlerin hizalarında yazılı muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ,artnameler Haydarpaıada 1 inci i!letme komisyonu ta· 
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 616 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 330 adet muhtelif eb' 
attR adi bina camı. 410 adet muhtelif eb'atta dubl bina camı, 45 adet 
muhtelif eb'atta duhl yeıiJ cam muhammen bedeli 2730 lira 85 kurut 
ve muvalcl<at teminatı 204 lira 80 kurut olup 6 - 4 - 936 pazartesi 
günü saat 1 O da. 

Komutanlık birHklcrine ait o
lup köhneye ayrılmış (1070) çift 
fotin 1 - 4 - 936 Çarıamba gü
nü saat 11,30 da açık artırma ileı 

satılacaktır. Görmek istiyenlerin 
Yıldızdaki Muhabere birinci Ala
yına ve Komutanlık daire mildüri. 
yetine gidip görebilirler. 

Arttırmaya gireceklerin 16 li· 
ra son teminat makbuziyle bera. 
her vakti muayyeninde Fındıklı • 
daki Komutanlık arttırma, eksilt· 
me komisyonuna gelmeleri. 

(1687) 

1(. ,,. ,,. 

Maltepe Askeri Lisesinde bir 

31 MART-1038 • • 

ŞARK MALT 
Hülasası 

Nekahatte bulunanlar, kansızlar, iıtihasızlar, zayıflar, emzikli kadın • 
lar, diş çıkaran ve kemikleri zayıf olan çocuklar için emsalsiz devadır. HER 

ECZANEDE BULUNUR. 

2 - 700 M. kırmızı ve yeıil !ali "iıaret bayrağı imali için,, mu
hammen bedeli 343 lira 64 kuru, ve muvakkat teminatı 25 lira 80 ku· 
ruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

arteziyenk~wua~~ası mün~ ~-~··••••••••••••••••••••••• kasası 10 Niıan 936 cuma günü ıa • 

3 - 100 metre pirinç çubuk yuvarlak, 100 m. 4 köıe pirinç çu
buk muhnmmcn bedeli 661 lira ve muvakkat teminatı 49 lira 60 ku
rl!~ o!up 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

4 - 100 kutu "4 litrelik kutular içinde,, ve 5000 kutu ''1 litrelik 
kutular içinde,, haşarat öldürücü mayi muhammen bedeli 3645 lira 
ve mu\":ı.kkat teminatı 273 lira 40 kurut olup 6 - 4 - 936 pazarte· 
si günü saat 10 da. 

5 - 15 adet yol açıklık gabarisi tesviye ruhu muhammen bedeli 
409 lira 20 kurut ve muvakkat teminatı 30 lira 70 kuruş olup 6 - 4 -
936 pazartesi günü saat 10 da. 

6 - 30 kg. düz freze batlı tırnaklı cıvata, 3000 kg. demir perçin 
çivisi muhammen bedeli 577 lira 95 kuruş ve muvakkat temin.ah 43 
lira 35 kuru§ olup 6 - 4 - 936 pazartesi aıünü saat 10 da. 

at 15 de kapalı zarfla yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 8000 lira 
dır. ilk teminatı 600 liradır. Ketif 

§artnameıi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. Bu 

iti yapmağa istekli olanların evve 
il komutanlık inşaat şubesinden 
bu tarzdaki işleri yapmış ve yapma 
ğa muktedir olduklarına dair ala

cakları vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarım belli gün ve saatte 
vakti muayyeninden en az bir saat 

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

evveline kadar Fındıklıdaki ko· 
mutanhk arttırma ve eksiltme ko 
mis~onuna vermeleri. (1621) 

Tt:.J OK iVE 

t 1 Q.6~T 
BANKA51 

• 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı 

olan bir ton Rumeli meşe kömürü 
bir ton gürgen, kestane, dit. bu • 
dak, kocayemiş ağaçları kömürü 
bir ton Anadolu meşe kömürü ve 
bir ton da Bulgaristan meşe kö -
mürü ki, bunlarm hepsi elleme ol
mak ~artiyle dört ton ağaç kömü -
rü 2 - Nisan - 936 Per§embe 
irÜnÜ saat 15,30 da pazarlık ile ... 
lınacaktır. Muham:nen tutarı 160 
liradır. Kati teminatı 24 liradır 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. Is -
teklilerin teminat makbuıu veya 
mektuplariyle ber11.ber vakti mu -
ayyeninde F ınchklıdaki komutan -
lık arttırma ve eksiltme komiıyo· 
nuna gelmeleri. (1652) 

nvn ~n~ -
ı 7erzi mi . 

~~ <SllrO'tf~C-$1YlliıllYI~ ?! 

.DAoA 
BiRik'TiREN 
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işte siz~ bir adrPS! 1 

cHEAN YAVUZ 
~ adın ve .. rkek rerziıı 

ı •ıaobuı 'ı:oıpusıanı: urs ı apşoı 
fnıo \ur \ unınd:ı l.eraftl tıınıod.a 

--~ 

1 

5.000 
Liralık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çekilecek kur'ada 

Birinci ikramiye 1000 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 

10 kişiye !00 erden 1000 " 
20 " 50 ,, 1000 ,, 

175 ,, 10 ardan 1750,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ik1amiqe tevzi edılecekt11~ 



- 31 MART-'Dlft -Değlşmlyen ve değlşmlyecek bir hDkllm 
Her ubah 

aç kamına bir 
kahve ka~ığı alınıs 

RADYOLiN lstanbul Levazım amirliğine 
bailı müesseseler için 30 ton zey
tin yağına istekli çıkmadığından 

KabızhJlı 
defeder. 

Hazımsızlığı 
Mide 

kuUanmak 
pazarhiı 2 - Niıan - 936 Pe .... 
tembe günü ıaat 14,30 da Topha· 

ekşlllk ve 

Beyaz, parlak, sağlam nede Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. To.hmin bedeli 16 
bin 500 Jiraclır. Son teminatı 2475 
liradır. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli Mat· 
te komisyona gelmeleri. (1576) 

yanmalarını cide • 
rir. Afızdaki tatlJJlo 

lığı ve kokuyu lzale 
eder. Şiıesi 7 5 Ye 

dltlere sahih olmak mana~ına gelir 120 kr. 

• 
Emaalıiz f°"" 

mülü, bir çok 
beynelmiıel Hr

ıilerde aldığı al 
tın madalya ve 
dip lo ma lar la 

takdir edilmit • 
tir. 

• 
Mükemmel bir 

dit macununun 
bütün nsıflan 

nı haiz bulun • 
malda beraber, 
hot bir kokutu 
ve lezzeti de ol

duğu için bü • 
yükler kadar kü. 
çükler tarafın . 

dan da seYe ee
ve kullanılır. 

••• 
Harbiye okulu için 4000 kilo 

taze bakla on bin adet enginar, 
bin demet dereotu l O - Nisan -
936 Cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Satrnalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacak-
tır. Hepsinin tahmin bedeli 835 
liradır. Muvakkat teminatı 62 lira 
62 kuruıtur. Şartnameti komi ... 
yonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri 

(471) (1609) 

• • • 
Trakyada bulunan kıt'at için 

430 ton buğday lordmlmaıı 2 -
Nisan - 936 Perıembe günü 1&&t 
14 de Tophanede Satınalma ko-

misyonunda pazarhtı yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 4800 lira 52 

HOROS 
markalı ambalijma 

dikkat. 
DEPOSU: 

MAZON ve BOTTON 
ecza depoau 

ıı Bankası arkaamda 
No. 12 Bahçekapı 

KA5C: 

NEDKALMiNA 
kuruttur. Son teminatı 720 lira 8 =========================1 

Mlkrobları öldür ü r , 
Olş etlerini b e sler, 
Nefesi tatlılaştı rır. 

kunaftur. Şartnameti komiayonda 
ıörülebilir. isteklilerin belli saat· 
te komisyoaa gelmeleri. 

(470) (1578) 

• • • 
lstanhul •• Trakyada l>ulınıan 

krt'at ic:in 4470 ton 600 kiJo bui· 

da11n lmdırılmuı 8 - 4 - 936 
Pazarteei ıtıaB aaat 15,30 da ı .. 
tanbulc:le T opbanede Satmalme 

Komiıyonanda kapalı urfla ek. 
ıiltmeai 791tdecakbr. 

H.,.inia tahmla Meleli 39148 
lira 42 bruttar. ilk teminatı 2968 
lira 13 kuruttur. Şartnameti 198 

kW'Uf mukabilinde komiayon 
alımr. 

latanbul '"Trakya için•Jn a 
rı fiat •erilecektir. isteklilerin 
mmcla JUı1ı ftlikalariyle n.nlnm 

teklif mektuplannı ihale auhlll 
den bir aaat enel komisyona 

F/.Hl"T~· -
- Cinayetin, Klod, ıenin aııJ 

cinayetin timdiye kadar sayıp 

döktüklerinden ayrıdır. Çünkü 
len bunlarda yalnız bir ilet idin. 
Balta yahut ipten bir aynhğm 
Yolctu. Asıl cinayetin ise bir inee.n 
Jcalbini öldürütün, benim kalhim: 
ezitindir. Dedi. 

Klod, birkaç kelime aöyfemek 
istedi. Fakat Kardinal sözüne de 
Y&m etti: 

- Sen kızımı çaldm ! Onun & 
lümüne sebep oldun. Belki de ö). 
dürdün delil mi? Cevap ver! Ha· 
yır mı? Suı, mel"ün 19ytan ! Beıı 
mi senin g\inahlarmı affedeceğim 
Dinle, madem ki senin de bir kı· 
sın, tenin de bir kalbin, bir baM 
duyıwı var ... 

Klod bir ölü gibi sarardı. En 
M kökünden doğru bir ürperti bii
tün Tiicudüne yayddı. Gözleri 
hüyijdü. Aizı açıldı, bir kelime 
eöyleyemiyerek bakttlannı Far · 
neze dikti. 

Kardinal sülümaedi. Şiddetle 
Klodun kolunu tarstı: 

- Ah, senin de hir kızm •ar! 
Sen de kızını teverain ! Hayvan 
ıenin kızmı idam odeıına ıCSnde
ren bendim. Evet, öyle sırıtma. ~ 
nu kurtardıiını biliyorum. Mahze 
lllİn içine atladın delil mi? 

Klod haykırdı: 
- O aktam neler olacaiını 'bi 

.,_dun, demek? 
- Evet biliyordum. lıte bunun 

.çm, sana demek için ki, dinle .... 
Kızm yakalandı. Şimdi Fauatanın 
avucunde. bulunuyor .. Onu öldü • 
rüyorlar... Bunu da yaptıran be
nim! 

F amez, kaba bir hareketle 
Klodu itti. Kollarını ka'Y\lflurdu. 
Klodun o milthit elinin beynine 
inerek kendisini ezmetini bekli • 
yordu. Fakat Klod, fU müthit sö
zü altmda ezilmiı, iki eliyle yüzü. 
nü örtmüt olduğu halde kımıldan-

madan ve bir ıey aöylemeder du
ruyordu. Yalnız tert ve boiuk bir 
hınltı gırtlağından yükseliyordu. 
Bu matemli ıeuizlik birkaç sani
ye ıürdü. Klod kotlarmı apğıya 
indirdiP,'i zaman, yibü tanınma:& 
bir ıekle gelmifti ..• Gayet hevbet· 
li, ıayet muhteıem bir hal almrt
tı. Acı ile tatkmlığın canlı bir 
timsali ıibiydi. Enel~ KardinaYe 
hiç bakmadı. Kanlı, korkunç ba. 
kıtları ti mihraba, salibe, lsanın 
resmine kader uzandL 

Bu bakıtta bir llnet, en büyüle 
bir haksızlığa kartı uyanan, bü
tün •arlığiyle kartı selen bir i .. 
yan vardı. 

Sonra bu bakıt F arneae dön
dü. Homurdandı. Birkaç aöı mw
nBandı. Famez bunları aüçliikl~ 
anlıyab:ldi: 

- f:n ıonra bunu yaptın ha 
ketit! 

- Evet, yaptmı cellitl 
- Bu çocalu Fauta1a letlim 

• 

meleri. ( 459) (1489) 

FA USTA 101 

.-.------------------------------------------------kencelere kartıbk, o benim için 1 
Allahtan af ittiyecek. Ben onu.n 
kızını çaldım. o beni Allaha ka • 
Yllfluracak t 

Ceftat yerlere kadar eiildi: 
- MoDHnyör, ıizi alcl.tmak 

istemem ... Dündenberi •• Hattl bu 
ıecedenberi .. Öyle bir •aka oldu 
ki, bilmem amma, belki ıizin bu 
... ,hmetinize hile hacet kalmadL 

F amez tuhaf bir teale: 
- Sizi dinlemeliyim! Ne olur

aa olıun, madem ki, timdi sizi bul· 
dum. Haydi ıidelim, dedi. 

Klod: 

- Ey allahın adaleti ! Atab 
b•n ıu adamın kalbine en küçük 
bir ümit verecek kadar büyüklük 
gösterebilecek miyim? Diye mırıl 
dandı. Kendi kendine sonra ilAve 
etti: 

-Evet Kardinal ten'n yükaek 
kalpliliiine kartıhk, ben de ma • 
temini dindireceğim. Kızınm sal 
oldujunu haber •ererek seni H • 

vin .Jirecet · m. 
Büyük bir merhamet kalbini 

dolduruyor:la. 

F amez yürümeie batlanuı•ı. 
Klo:lun peıi sıra ıelecei nden e 
mineli. Hakikaten cel' it üç adım 
ıeriden onu takip ediyordu. Bir 
çocuk kader itaatli ve düti1b,.eli 
bir haldeydi. Bu ada mm rla f eli 

keti artık sona erecekti. 
Dolsm~h 101li'r 1ah Farne1 

Notrdama vardı. Metr Klod da ~ 

kaamdan oraya ıirdi. F amea oma 
siiDah çıkarılan :rere kadar ıötür
düve: 
-Burada beni bir dakika kadar 

bekleyiniz. Vicdanınızı af için hlr 
zırlaJIDD, dedi. 

Klod diz çöktü. 
- Oh allalum 1 E•lldtmclaa 

aynlmıyacaiım, oma koruyabile • 
celim delil mi? Artık a)le••ma. 
11m, yakma evlldmı ıörebilec:e-
lini siylemem affım için klfidir 
delil mi? Allabmı, ev1'dımı hana 
baiıtla. •. Onu benden ayırma f 

Farnez dini elbiselerin taldı 
bulunduiu odaya ıirmit, biru 
ene) bir ka•alye elbite1i iç"ndey-

ken timdi bir Kardinal olarak r'ı
f&nya çdmııttL Klocl onu kiliıen • n 
büyük kubbesinin altmdan ıeçu
ICen tekrar sirerek titrem itti Fa .... 
nez, KaYalye elbi1e1"ni giyind ti 
zamanlar zarif bir jantiyom o1a • 
rak görünüyordu. Fakat kardinal 
kdığma tirince o1an heybetiyle 
bir kilite prenıi tavrmı alıvordu. 

Kardinallere mabtus olan kır
mızı elbiseyi taııyordu Tavırları. 
kafa tututu hürmet telkin edivo~ 
du. Notrclamm yük1ek kubbeli • 
nin albnda büsbütün heybetli ıl
rünilyordu. 

Klod onu g&rtir ıörmft titre • 
mitli. Kendiaindeki dinJ duyp 
aıtmq bütün öbür duyplanna 
üstün bir hal almıltı. Kardinal o-
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Cemiyetimizin idare heyeti intihabı 3 -4 - 936 cuma günü yapılacaktır. O 
gün saat 9,30 dan 10,30 a kadar Galata da Adalet hanındaki cemiyet merke
zinde, 10,40 dan 11 c kadar Galatada Mahmudiye caddesi Güzeliş marangoz 
fabrikasında, 11,10 dan 11,30 a kadar Şişhanede Çirigoti marangoz fabrika• 
sında, 11 ,40 dan 12 ye kadar Taksimde Sofyanos fabrikasında , 13,30 dan 
14,30 a kada r Mahmutpaşa Kürkçü hanında, 14,40 dan 15,30 a kadar Tavuk 
oazarında rev toplanacağı alakadarlara itan olunur. ğa mahal kalmamak üzere tavzihan ilan olunur. (B) (1688) 

102 FAUST~ 

na doğru yaklatırken o, korkuyla 
karışık bir hürmet hissetmİ.§ti. 

F arnezin mihrabı-, önünden 
geçerken dizleri büküldü. Kısa 

'bir hıçkınk dudaklanndan dökül
dü. Gözlerini indirdi. Leonorun 
dü§tDÜ§ olduğu basamaklan gör -
mü§lü. Yavatça: 

- Oh, 1573 senesinin paskal 
yasının müthiş sabahı! Diye mırıl
dandı. 

Bir kabus altında eziliyormu~ 
.gibi bütün olup biteni gözünün ö
nünde canlandırdı. Kendisi bu 
mihrabın karıısında lazım gelen 
hürmet hareketini yapıyor, fakat

1 

hep Leonoru düşünüyordu. Kalbi 
sevgiyle çarpıyor, ruhu bütün 
dehtetiyle şu faciayı tekrar ya§ı • 
vordu: 

Leonor anne olacaktı. Leonor 
D gün ihtiyar Kont dö Montegü'ye 
F arnezin meseleyi açacağını sanı

yor:lu. Halbuki kendisi Paristen 
nasıl uzaklaşacağını dütünüyor • 
du. 

Kaçmak, Romaya & itmek Kar· 
d inallik vazifesini bırakmak, ma
nastırın birine diri diri gömül· 
mek ... Bütün bunları aklından ge
çirdiği halde hiç birini yapama 
mıştı. 

Bu hatıralarla rengi uçmuş o· 
~ ...... h., di.ı. çökmüş bir vaziyette 
'-ılunan Kloda, gayet muhteşem 
bir tekilde yapılmı§ olan günah 
Çıkartma yerine doğru döndü. O 

zaman başka bir duyguya kapıl• 
mağa baıladı. Gözünün önünde 
başka bir hayal canlanıyordu. O 
şimdi Grev meydanındaki dara· 
ğacını görüyordu. Celladın evla
dını alıp götürdüğünü ıeyrediyor

du. 

Bir çocuk, bir kız! Yani yeni 
bir ümit, yeni bir sevgi, yapılan 

hatayı düzeltecek bir fırsat! Ha
yır, bunlardan hiç biri olmadı. O 
§İmdi, kendisinin Klodun evine 
koştuğunu, ağlayıp sızladığını, 

fakat bir ta§ heykel kadar duygu· 
ıuz olan cellattan: 

- Kızınız üç gün kadar yaşa· 
dı, sonra öldü ... Cevabını aldığı
nı düşünüyordu. 

Bu uğursuz "öldü,, kelimesim 
Klod dün de tekrarlamı~tı. Belki 
bu adam kızına iyi bakamamış, 
böylece ölümüne sebep olrnu§, 
belki de onu kendisi öldürmüştü. 

Kim bilir? 

işte biitün bu düşüncelerle ..to

lu olarak Kloda doğru yürürl t>n, 
muhteşem Kardinal elbisesi alt ın· 
da Prens F arnez kin ve intikam 
duygusiyle tir tir titriyordu. 

Evet, onun kendisine bu kadar 
acı çektiren öldürüşü gibi, o da 
onu acıdan öldürmek istiyordu 

lztıraba karşılık ıztırap Ü· 

mitsizliğe kar~ıhk ümitsizlik. 
O nasıl onun ayakları dibinde 

vaktiyle ağlamış, yalvamuşsa, 

timdi o da onu ayaklarının dibi~ 

FAUST~ 

:le öyl~ce ağlatacak ve acı çekti· 
~ecekti. 

Ki odun yanına oturdu. Fakat 
bu yer günah çıkaran papazların 
oturdukları yer değildi. Ta cela. 
dın yanında, demir parmaklığın 
öbür tarafında parmağ1 ile Kloda 
dokunabilecek bir yerdeydi. Klod 
bunun farkında değildi. Kardina
li görür görmez gözleri parlamış 
ve: 

- Şimdi bu ıon derece kederli 
duran yüz, biraz sonra ayni dere
cede ıevinçli görünecek! Diye dü
tünüyordu. 

F amez soğuk bir sesle: 
- Sizi dinliyorum ! Dedi. 
Bir ürperit Klodun genit o

muzlarını sarstı. Bu ürperişin se • 
bebi kilisenin kendisi üzerinde 
bıraktığı tesirdi. O kendisini her 

zaman kuvvetli hisesderken an
cak burada bir hiç olduğunu an· 
lıyordu. 

Hemen anlatmağa başladı. 
Cellatlık ederken kılı kıpırdama· 
dan öldürdüğü binlerce insanı 
saydı. 

Bu anlatış ıon derecede kor. 
kun: tu. Farnezin gözünün önünde 
ba~lar eziliyor, kemikler çatırdı
yor, kanlar akıyordu. Kulakların 
da çığlıklar . ölüm naraları çınlı· 
yor sanıyordu. 

~ütün bu korkı'"t: şeyler celli· 
dın giinahlariydi. O . tüyleri ürper. 
miş, gözleri yerinden fırlamış bir 

halde, homurdanarak, alnından 

terler akarak anlatıyordu. 
F arnez sessiz duruyordu. Hiç

bir ıöz söylemiyor, bir harekette 
bulunmıyordu. Hikayenin sonu 
gelsin diye bekliyordu. Klod niha· 
yet durdu. Soluyordu. 

Uzun bir ıessizlikten ıonra 

Farnez: 
- Bütün günahlarınız bunlar 

mı? Dedi. 
Klod: 

- Hepsi bu kadar. Hiç birini 
unutmadım! Diye cevap verdi. 

F arnez gözlerini yumdu. Sonra 
açarak Kloda hançer darbesi gibi 
müthiı bir bakı§ fırlattı. Klod bu 
bakışın altında uzun uzun titredi. 
Bir felaket yaklaşıyonnuş gibi 
kendisini topladı. 

Famez boğuk bir ıesle~ 
- Güna.hlarının en müthiıini 

unuttun? Dedi. 

-,..\Bir taklnı :!avallılan astın. 
Bu bir şey degil. Bazı jantiyomla
nn b~şlar;nı kestin, bu da bir şey 
değil. işkence ettin, kırbaçladın, 
bir kısmının etlerini kopardın. Bu 
da bir şey değ il! Cellat dütün ! En 
büyük, en müthiı günahını hatır
la! 

Klod, korkuyla ürpererek aya· 
ğa kalktı. Kardinal de kalktı. 
Parmaklıktan kolunu uzatark o
nun elini tuttu. Ve titremiyen, ne 
ifade ettiği anlaşılmıyan hafif bir 
ıeıle: 


