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ıinin kirasını Yermed' ~ . d d h . . . ııın e-n er-
al tahbyeaını İlti7ordu. idare he. 

yeti balan aralannda para top • 
lr~arak bu kirayı dün ••rmitler • 
dır. Bu para miltterelc büronun 
lcuu
1 

akında bulunan tahviller eatı • 
ar lcartılqtmlacaktır. 

Diler taraftan telefon paru. 
verilmedifinclen büronun telefo • 
nunu da tirket keamiftir. 

102 bin liranın mad uıul .. 
bir tekilde earfedildiiinin ilk i; 
uçlan meydana çıkmaktadır. B . 
nun en f&J&nr hayret tarafını .. u mu,. 

(Dt"••ntr 4 tiftftide) 
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Kara zırhlısı! 
17 NiSAN - 1935 

Atinada Cenevrede-ka-r~ar 
A a, tankları M~~~~~=~~::n bugün veriliyor 
kara d a y Ü r Üye n yarın (Bal}tarafı I ncide) 

d • t t 1 h ı · iki büyük devlet arasındaki mü • r 1 n 0 a r a 1 n e Atina, 17 - Yaı:m muhalefet n.aıebatta muahedelerle istikrar 

Rey, bug;in verilecektir. Ballse
dden devletlerin muhalef •.ti ka -
rarın kabul edilmemesine sebeP 
olamıyacaktır. Çünkü Cemiyeti 
Akvamın ancak ana yaMsındaki 
değişiklikler bütün azanın ittif a -
kıyle kabul edilmek icap eder. 
Yoksa diğer kararlarda ittifak la· 
zım değildir. 

g et• n1 • 1 reislerinden Kafandaris ve Pa • temin etmek kabilken Şarki Avru· 
1 r 1 ye ça 1ş1 y o r panastasiunun muhakemesi ba,ıa- pada yeni misaklar aktine dair 

Paria- Soir yazıyor: 
HitJerin timdi varıpak istediği 

gaye hiç bir ordunun mukavemet 
edemiyeceği, hiç bir tahkimat sis
teminin kar911ında duranuyacağt 
harp alat ve edevatını bir araya 
toplamaktır. itte bu tahakkuk et
tiği gün Cermanhk için zafer ve 
ve net'e ile bitecek harp başlıya· 
cak ve: 

"Almanya herkesten üstündür!,, 
medluli ger~eklqecektir. 

Belli batlı ulusların yapmakta 
olduiu sayısız tankları herkes bi
lir. Almanya ise bunları ildeta ka
ra kruvazörü adı verilebil«:ek bü
yüklük ve kuvvette yapm:ığa bat
Jamı§tır. 24 ıantimetrelik topların 
bile delemiyeceii zırhlarla kuıa
tılmıı olan bu devlerin teılihatı 
iıtihkimları en kısa bi• zamanda 
yakıp yıkacak derecede kuvvetli
dir. Her yere hatta en çetin ara· 
ziye bile ıirip çıkan, çok hızlı yü · 
riiyen yeni Alman tanklan bir 
noktada it\ni bitirdikten sonra 
harbin baıka bir aahaıına hemen 
yetiıebilmektedir; tayyare hücum
Jarma kartı da mahfuzdur. 

Toprak kruvazörleri arbk Jül 
vern'nin yahut W ellı in hayalinde 
y&Jayan tekneler değildir; diğer 

milletler dütünce, lif ve güzafla 
vakit geçirirken Alman fabrika· 
ları bu kruvazörleri serilerle ya-· 
pıp çıkarmaktadır. 

Bakın Ren ırmağının kartı ya 
kasındaki bir askeri mecmua ne 
diyor: 

"Alaaı Loren istihl<i.mııtı tim· 
dilik &!ılmaz birer duvardır. Şu 
ıartla ki gerilerinde Fransız ordu. 

suna toplanma. için vakit kazan. yacaktır. Bu muhakemenin şim - yapılan teklifler Lehistan efkarı 
dırmak üzere bu istihki.mluı İfga1 diye kadar başlaması lazımken umumiyeıini hayrete dütürmüt _ 
edenler bizim ordulanmııı kar· tahkikatın uzama1t işi geçiktir- tür.,, 
şılayabilecek kadar kalab,,Jık ol- mittir. Lehistandan başka Danimarl'a 
malıdır.it Paskalya münaıebetiyle divanı- da muhalifler araımdadır. Kon • 

Toprak kruvazörleri adi yolla· harplerin kısa bir müddet tatil e- seyde kararların ittifakla verilme
rı bozacak kadar ağır, bütün tel· 'dilecekleri anlaşılıyor. si İcab ettiğinden bu muhalefet • 
graf hatlarını altüıt edecek kadar Divamharplerde şahitlerin din- lerin teıiri büyüktür. Bu itibarla 
yüksek ve demir yollarıyle taşına· lenmesine devam edilimştir. alınacak kararın bu devletlerin de 
mıyacak deırecede ağır olduğun· • kabul edecekleri bir şekle ıokuJ . 
dan Almanyada bunlar için hu- Fransa ve lngll- ması ve bu sureti~ Strezada bu 
ıusi caddeler açılmaktadır. Al,. t ·ı yolda hazırlanmış olan karar su • 
manyanm bütün askeri hudutları ere 1 e aramız- retinin bazı tadilata uğramaıı pek 
boyunca bir bqta\) bir başa kada" d k • • ht• ı -f muhtemel görülmektedir. Bu tadi. 
bu yollar büyük bir faaliyetle in • a 1 1 1 a lat Almanya için hakareti muta . 
ta edilmektedir. Hükumet 7800 (Baştarafı 1 ncide) zammın her türlü fıkranın çıka .. 
kilometrelik yol inşaatı için 20 Gelen telgraflar, Laval'la bu rılması şeklinde ola~aktır. Bun~ 
milyar frank tahsisat kabt1l etmiş· beş devlet arasında bir ihtilaf ol • ise Fransızlar hiç de ho§ görme • 
tir. Yapılmakta olan tebekeler duğunu tekzib ediyorlar. Maa · me]dedirler. Meıela Franıızca 
tunlardır: mafih, Eko dö Paride Pertinax Ekselsiyor gazetesi gayet yumu . 

1 - Ren ve Vezel ırmakları Lavali, Cenevrede, büyük bir ha. şak bir kararın kimseyi memnun 
boyunca Danavçingen'e kadar; ta İ§lemiş olmak1a itham etmekte- edemiyeceğini töyliyerek töyle 
buradan lıviçre hududuna giden dir. yazıyor: "Hiç olmazaa Almanya 
ve Eks la Şapel ile Sarbruk nok Londra, 16 - ln.giliz nazırları - ı ~ak~mda maneYI bir mahkUmiyet 
talarına birer kolu olan uzun yol nın Strezada yeni bir taahhüde ısterız.,, 

2 - Münih'den Glayvi:ı'e ka· girmemiş olmaları bura siyasi • • • • • • • • • • • 
dar uzanan bütün Çekoılovakyayı mahafiJini memnun etmi§tir. ln. Öğleden ıonra ıelen telgraflar, 
kutatan ve Puav'da Avuıturya ~iltere harb mağlubu devletlerine Lehiıtanın Franııalarla a.nJqtığı. 
hududuna bir kol ıaJan yol makul hudutlarda müıavat veril •• nı göıtennektedir. Uval, Leh mu-

ş mesini istemektedir. Fakat Bul - ralıJı ... I .. nnr ikna. -tın.ittir. Şimdi, 3 - Breılav, telin, Bütov, El-
garistan silahlanıyor diye Türki - yalnız ispanya, Danimarka ve ling ve Königıberg tehirleri üze· 
yenin de boğazlan kapamaıını Mekıika muha.Jif vaziyette kal , rinden geçmek suretiyle Glayviz 

den~l~ttekadarbütünleh~t~_m_u_v_a_f_r_k_b_u_l_m_a_m~a_k_ta_d_ı_~~--~~~m~ıf_h_r_.~~~~~~~~~~ 
nı ku!alan yol 

4 - Bütün bu yolları birbirine 
baihyan dahilt. bir çok yollar e-

bekesi. 

itte bu yollar üzerinde hızla yü· 
rüyecek olan toprak kruvazörleri 
Avrupada Almanyanın ha.kimiye· 
tini kuracaktır. 

Bu sabah dört adam 
dirı Clirı gômiil 

(Baıtaralı 1 ncide) yıkılan yerde bırakılmıttır. 

Onun için, üç devletin aşağıkİ 
karar p;ojesi ihtimal bugün kabul 
edilecektir. 

Cenevre, 17 (A.A) -· Karar 
ıureti ıudur: 

1 - Almanya hükumetinin tb 
Martta isc!ar eylediği askerlik ka· 
nunu, arstu1usal taahhütlere ria · 
yet prensipi ile tezat tetkil eder. 

2 - Almanya, tek taraflı hare· 
ket etmekle hiç bir hak elde etme-
mittir. 

3 - Almanyanın tek taraflı 
hareketi, arsıulusal vaziyeti yeni· 
den ihlal edecek bir amil ihdas ey· 
lemi§ olduğundan Avrupanın hu· 
zur ve emniyetine kar§ı tabiatiylı 

• bir tehdit letkil eder. 
4 - Almanyanm hareketi eJ11' 

niyeti tanzhn planile ve 3 ıubat 
tarihli Londra beyannamesind• 
taıavvur edildiği veçhile ailahla " 
rın, hukuk müsavatı rejimi dahi • 
Unde tahdidi gayeıile kabili telif 
deiildir. 

Gene bu karar mucibince, koıt' 
ıeyden la\enilen ıunlardır ~ 

1 - Taahhütlere riayet ve artı' 
ulusal taahhütlerin tek taraflı bO' 
zulmaıını her auretle takbih et " 
mek huıusunda araıuluaal camia • 
-...- 1..;14-.. ..,. A7Junna t~•·••:!..., r • 

den vaıif eler de kuıur , ettiğiııi• 
Almanyaya ihtan. 

Almanya Litvanyaya 
saldırma m~ğı 

taahhüd etmiyor! 

Bu İabah yedide ustalarla ame 
leler itbagı yapmıtlar, temel kaz· 
maya batlamıtlardır. Bir kaç gün
den beri bu cihette devam eden 
kazma neticesinde dört buçuk 
metreye kadar inilmi9ti. Daha faz
la derine inmek için kazdan yer · 
lere kartılıklr destek vurmak icap 
etmektedir. 

Bir rivayete göre bu sabah des
tek vurulmıya geçildiği ıırada, 

tahtalar kazılan yerlere tutturu -
lurken dıvar birden bire çökmüt · 
tür. Deıteği vurmıya uğraıan usta 
Etem, muavini Rifat ve ameleler
den Ömerle, Haıan bu büyük tat
larla toprakların altında kalmıt • 
tır. 

Kaza yerine Eminönü kayma -
kamı Bay Raif te ıelmit. etraflı 
malumat almı§tır. Saat ona doğru 
da nöbetçi müddei umumi tahki -
kata batlamıftır. 

Aldığımı7 malUınata uazaran 
apartımanın projesi bir mimara 
çizdirilmit, fakat binayı yaptıran 
zatla mimar ara11nda bina intaa · 
tını kontrol için anlatma oJmamıt· 
tır. Kaza yerine gelen mimar de . 
mittir ki: 

2 - 3 Şubat tarihli prorrall" 
tanaim veya o programa. sonrad-' 
iltihak eden hükumetlerin, ıulhıı' 
iıtikrarını temin için icap eden r 
tiliflara ait müzakerata dev_... 
ve Uluılar Kurumunun çerçev-6 
dahilinde bu itilafları neticel~ " 
dirmeie davet olunmaları. 

3 - ilerde gene böyle sulh1JI' 
istikrarına taallUk eden hezı ti' 
ahhütlerin nakzı vuku bulduı
takdirde, Uluslar Kurumu &.,,.,t 
nın, andlaıma çerçeveıi dahiliJ1 ' 
de her türlü tedabiri almağa nıe' 
bur olacaklarına karar vetilnı~ 

-Sandey Ekspreı,, gazetesi Ber 
lin muhabiri, Almanyanın "Me -
mel ihtilafı halledilmedikçe,, Lit 
vanyaya hücum etmemek yolundo. 
taahhüdat veremiyeceği haberini 
bildirmektedir. 

Strezada görütülen ve Alman· 
ların taraftar olduiu "ademi teca 
vüz misakı,, Litvanyayı içeri al 
mamaktadır. 

Muhabirin anlattığına göre. 
Almanlar "Memel arazisinde va · 
ziyet bugünkü gibi kaldığı takdir
de Litvanyalılarla birlikte hiç bir 
taahhüt üzerine imza koymıya · 
caklardır.,, 

Meme) hakkında 1924 "Amba· 
sador,, lar kgnf eransında ileri sü
rülen tartlara Litvanyanın sada · 
katle riayet etmesi istenmektedir. 
Almanlar bundan ıonra "artık 
Litvanya ile anlqmamıza hiç bir 
mani yoktur,, demektedi~ler. 
Akdedilmesine çah9ılan emniyet 
misakında Almanya ile Litvanya 
aruında bir "ademi tecavüz,, an
latmaaı bulunmama11 büyük bir 
aksakhktrr. 

Almanya bunu sezdiği için, di-
ğer k1 1TI•etleri, mel h kkmd~ 
istediklerin; tatbika sevl:! tmek ü 
zere hlSyle lıareket etmekt~dir. 

Litvanyamn merkezi olan Kov· 
no §ehri divanında ağır cezalara 

mahkum olan Memel Nazilerinin 
bu akibetinden tonra. Almanya 
ile Litvanya araıında bir hotnut -
suzluk bat göstermitti. Bu Na • 
zilerden dört tanesi katil suçun • 
dan idama mahkUın edilmi!, yüz 
tanesi de ihanet suçlariyle hapse 

mahk6m edilmi,Jerdi. lnhidamm gürültüsüne arsanın 
Almanya ve Litvanya arasında- batka bir tarafında çalııan ame. 

ki ihtilaf ti 1922 ıenesinden baı · lelerle marangozlar yetitmtf, top • 
lamaktadır. Bu tarihte Litvanya· rak al.tında kalanları çıkarmıya 
hlar Memel'i FransızlaTdan ele aavafmt!lardır. Bir yandan daza· 
geçinniılerdi. Ve Fransızlar da bıtaya haber verilmiıtir. Kazayı 
harpten sonra - Almanlardan a · duyan bir çok kimseler vak'a ye 
lmmaıından bu tarihe kadar • rine kotuımutlardır. Zabıta me• 
Memel'i ellerinde bulundurmut • murları ve ameleler tarafından 
lardır. Bu hadiseyi müteakip 

toprak altında kalanlardan Hasatt 
"Ambasador,. lar konferansı ku - çıkarılmıf, toprak kazılınca Ome· 
rularak Memelin Litvanya kont - rin ba§ı görülmüttür. Omeı eğile. 
rolü altında ve kanuni vaziyeti rek çıkarılmı,, Haaan]a· ikiıi he · 
Litvanya, Fransa, ltalya, Japon - men bir otomobile konarak hasta· 
ya ve İngiltere tarafından tekef - neye gönderilmiştir. Biraz daha 
fül edilmi§, kendi kendini idare kazmıya devam edilince Etem us. 
eden bir yer olması kararlatmı§tır. ta da inlltHerle çıkarılmı,, 0 da 

Şimdi Almanların iddiaları Lit- hastaneye gönderilmiştir. 
vanyahların Me~lde müdaha - Dördüncü olarak Etem :ıslanın 
1elerini arttırmıt olmaları yolun • muavini Rifat çıkarılmıtn da bu· 
dadır. nun öldüğü anlatılmıttır. Rifatın 

Litvanya dahi, Nazi entrikala • öldüğü anlatılınca üzeri '.irtülmüf, 
nnın Memelde normal vaziyet ih- ========~====== 
dasmı imkC.nsız kıldıiından bah -
aetmekted:rier. 

Geçen hafta, İngiltere ve Me • 
mel hakkmda tekeffülde bulunan 

~iğer memleket'er Memel arazi • 
ıinde!d vaziyet hakkında Litvan -
ya hükumeti nezdinde protestoda 
bu1unmutlardr. 

"-Projeyi ben yapbrn. Fakat 
resmen in§aatı kontrolü üzerime 
henüz a.lmamıttım. Bugün vapı ıa· 
hibi ile pazarlık edecektik. Bu iti
barla benim inıaat ba9ındıı bulun
mak mecburi>:etim yoktur.,, 

Bundan batka amelelerin ıöy • 
lediği gibi destek vurulduğu key : 

4 - Mü9terek emniyetin tarı,.. 
mi huıuıunda andlatma ahki.J11ııı' 
daha müessir kılacak tedbiri" 
teklifi ve tatbik olunacak ökoıı0 

mile Te mali tedbirlerin tasrihi il' 
mükellef bir komitenin intibah•· 

fiyeti de muhtacı tahkiktir. Tah .•--------------~,,. 
taların çöken toprak altında kal DEMIRYOLLARI MEMURL 1' RiNA AiT BAREM LA YIHAS 
dığı söylenmektedir. Hem, dört ,c 
buçuk metre indikten sonra mı Ankara, 16 (Haber) - De~I 
deıtek vurulur. demiryolları memurları için hasııw 

Netice: Bir kitinin ölümii, Uç lanan barem kanun liyıhaııtıı' 
kitinin ağır yar~lanmasiyle biten bı,aünlerde biidçe encümenio"' 
bu sabahki facia bir kaç gün ev . müzakere ve tetkikine bati..,,.. 
vel Yeniıehirde dört kişin;n haya· ccıktır. ~ 
tına mal olan inhidam faciası in - ··--··- U" 
şaat kontrolünü~ ne kadar nokıan ni yapıp yl'.pmadıklarını koP ' 

k d "h ettirmiyen belediye fen heyetill 
olduğunu ve nedereceye a ar 1 • 

mal edildiğjni göstermektedir. dedir. d-' 
Bu ıabahki facianın mea'ulle- Üçüncü ~abahat iae doğrU ' 

doğruya mimar ve mühendisi t~:.t 
ri bir deiil, bir kaç kişi olması la· r 

min etmeden mühim bir in!a". tı _J 
zım gelmel-.tedir. fF·. 

Kabahatin birinciıi, mıntaka • kaç amelenin eline bırakan ıP 
ı1'hibindcdir. smdaki in,aatı, mimar ve mühen· . 

tiİ~inin yapı batında bulunup bu- Bu gibi kazalar ıon zam~ 
lunmadığm1 tetkik etmiyen, yapı- da sıklaıtı. 40 - 50 kurut k:-~ 
ya nezaret edecek mimarı helli ol- mak için erkenden ite ı,.~ 
madan bu intaata müsaade! eden vatandqlann hayatı, ıu yey• ,1 
belediye şubesi mühendiıindedir. zatın ihnıali yüzünden feci• e1•' 

lkinciıi doğrudan doğruya ıu- lemez: Mes'uller muhakkak ' 
be mühendislerinin de vazifeleri· landmlmahduı, 
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Fuhş mutavassılı· 
nın ilmi tarifi ! 

Gazetelerdeki siyasi vak'alar~ 
takib edenler unutmamışla~dır kı, 
Sovyetler, "mütearrız,, kelimesini 

. . 1 d" Buna da ıebep taraf etmış er ı. . 
şuydu: Mütearrızın ne huıusıye~ • 

leri olduğu anla§ılmah ki, kendı · 
·· mücterek ted • sine kar§ı ona gore :ır 

birler alınsın •• • 

Ö .. d·~·me göre,, fimdiki gren ıgı . 
beynelmilel kadın1ar kongresınde 
de "mütavassıt,, ın tarifi resmen 

tesbit edilecekmİ§·· 
Tabii, mevzuu bahsolan, fuht 

K d 1 "ka-mütavassıtlarıdır. a ın ar, 

dın ticareti,, ve "fuhufo la müca • 

dele etmek emelinde oldukları 
· · bu mütevasaıtları fuhıun en 
ıçm, 

büyük kışkırtıcısı olarak gömıek • 
tedirler. Kuzunun kurttan, sofu • 

nun ıeytandan nefre·t~ ettiği gibi, 
bu meyanadlerden ıgrenmekte 
dirler. 

Onun içindir ki gö.zü açılmamıf, 

htac kızları baıtan çıkartarak mu ~ 

kendilerine sermaye eden, fenalı -
ğa sevkeden, bu yüzden para ka -

zanan insanlar aleyhine şiddetli 
cezalar tayin edici bir takım ka· 

nun maddeleri konulmasını bü • 

tün hükumetforden isteyecekler • 

dir. 
Bu sebeple, "mütevassrt,. m il-

11".ıİ bir tarifi lazımdır. Mc&ela, bir 

f ah itenin anne.i e kızınm, i<a -
zandığı paradan istifade eder .. 

Kaıarlanmı§ bir f ahi§e, vaa~a ola

rak, bir çok bigünah insanları kul· 
lanabııır. Ta.bıt, buyle kımıelertn 
e~i!a görmesi istenmemektedir. 

Asıi yılanın batı "mütava111t,, -

arı yakaiamak için mükemmel bir 

t rif Jazrmdrr. 

Kadınların kongresi yarın 
Suriye kadınlarının murahhası 
memleketlerindeki çalışnıalarını 

anlatıyor 

Yarın saat onda Yıldız Konferan 
salonunda Ulu Jararnsı l\adınlar Bir
liğiıtln büyük kongresi toplanıyor. 

Yıldız Konf ernn salonunda ko· 
misyon çalı~maları daha imdi_d~n 
ba,,Jamıştır. 1\lürahhas Hcy'etlerının 
Reisleri kongre mevzuları üzerinde 
göriişmckte, ihzari bazr tertibat al· 
maktadırlar. Dün Uluslararası ko· 
misyon toplanarak kongrede yapTla
cak mühim tcldifler ii7..crinde çalış
mı trr. Öğleden sonra •·muhtelif re· 
jimlcr altında kadınlar,. me,zuu üze
rinde yapıJncak bii) ük içtima etrafın· 
da hu u i bir komi yon toplanmıştır. 

nız? Bununla beraber, bugün kadın 
avukatlarımız, muallimlerimiz, dok· 
tor/arımız yetişti. Kadınların içtimai 
lıayatta rolü. gittikçe artıyor. 

"NAHDATÜNNISIYEn isimli birce· 
miyctimiz ı:ar. Cemiyetin mensupları 
bu on beş yıl içinde lıcmcıı lıer sa/ıa. 
da işler aldılar. /Jillıassa lıapislıane
lt!rdc canla başla çalışan kadınlan. 
mı: var. Hapislıancdc bundan em·cl, 
büyük erkeklerle çocukları bir arada 
bulunduruyorlardı. Kadınların teşcb. 
büsü ve propagandasıyle bunun önü· 
ne geçilebildi. "Bir lıapishane mıidirc· 
miz var. Çocukları okutuyor onlara i§ 

Kongren.~ komisyon topJantılnı_"l ı-r~--~-~---_-_-_-_-_-_-_------~------------.. 
~nasında zabıtları tutacak. kopyesı· lii. ,.l 1ı ~T J 
ni çıkaracak. c ki zabıtları bir araya ; W ' ~ 
getirecek genç bayanlar arasında bir _ ; _ 
çok Tiirk Bayanları. ~u!unm~k!ad!r. 
Bunlar, bilhassa bu ı ıçın getırılmış· 
lerdir. Bir kaç dil bilmektedirler ... 

Dün uanimarknlı murahhaslar, 
Ameriknlı mürnhhnslnrdnn bir k~çı 
daha ,·e Sul'i}t'Iİ mürahhn lıır gelmı • 
tir. Suriye miirahhasları arasında ls
tanbulda doğmuş olan Bayanlar da 
,·ardır .. 

1\fürtthhaı.laribn Suriye lnarif 
Nazırının refikası Bayan Hu ni El 
Uerazi ve gene genç bir Suriye mü
rnhhn ı olan lla)an Yedad Sibai)a 
ile dün görii tük. 

Kumarcılar 

YeJdeğirmeninde 1 epe aoka • 
ğmda Mehmedin kahvesi dün ge -
ce poker oynanırken basılmı§, Ö. 
merle, Şemseddin isminde iki ku • 
marcı yakalanmıştır. 

iki Rafell arasında 
KasımpMadaJ>ibek caddesin -

de oturan dellal Rafael ile hamal 
Rafael alacak yüzünden kavga et
mişlerdir. Delliil Rafael dayak 
yemiştir. 

Suriycdc ilerlemcl\tc olan kadınlık 
hareketinin çok bilgili ,c canlı iki ör- Alacak yUzUnden 
neği denebilecek )Jayan El Bcraıi Ba· Beyoijlunda. Hendek caddesin • 
yan Sibai)'ft muharririmizec ışunJan de ıkaılneci fbrahim ile ayni cad .. 
söylemlşlerdfr: de de kahveci Neı'etin ocakçısı 

"'Kadınlık lıarekcti memleketimiz- Koço bir alacak yüzünden kavga 
de on beı gıldanbcri dcı•anı ediyor. • 1 l 
Fakat nıuvaff akiyct, biliyorsunuz hi etmıı er, brahim sopa ile Koçoyu 
kolau elde edilme: .ftluı affakiyetlerin dövdüğü gibi Koço da fbrahimi 
elde edilme i için, iz, az mı çalıştı- gözünden yaralamı§hr. 

öğretiyor. Ahlôklarını tasfiye için el
lerinden geleni çckinmcderı yapıyor· 

lar. 
"Menılckctiml:dc çocuk hırsızlar 

çoğalmıştı. Hele 16 yaşında bir çocuk, 
başına topladığı kendinden kiiçiik ço· 
cııklarla, en usta hırsızların b<"cerc
miycccği şeııamlcri yapıyordu. llım

laruı alıUiklarının diizcltilmesinc uğ. 
raşıyo,.u:. Kadınlar, umumiyetle ço
cukların alıUik scııiyesini sağlam/aş· 

tırmağa çalışıyor. 

''Sonra cemiyetimiz, memlekette 
fuhuşla mücadele ediyor. Fulıu tc • 
kilcitının tanıanıiylc ilga edUmcsini is
tiyoruz. Bir yandan bu diişmüş kadın· 
lan kurtarmağa çalışılıyor, lıa talıa· 

nelere, bakım cL'lcrinl' kaldırılıyor, 

onlara \ş buluyor, onları okutuyoruz .• 
Suriyı• kadınları brmda11 başka yer

li sana11ii de inkişaf ettirmek için uğ
raşıyor. Evuclcc mcnılttl.:etinıizdc ol· 
mıyan bfr sergi yaptık. iJtanmUitı. 

mızı sinemalarla tcşlıir ettik. O kadar 
ki, /ıükıimcl bıınım clı<•11wıiyclini 
takdir ederek daimi bfr ·ergi açtı .• 

Peçeye karşı mücadele ediyoruz. 
/lir iki büyük şclıir mii tesna, Suriye· 
de bir çok yerlerde kadınlar için er· 
keklerle birlikte sokaga çıkmak, sine
maya gilm<'k yol.-tur .. Taas uba karşı 
lıarp lıalindcuiz .. re erkeklerin birden 
ziyade kadınla Cl!lenmesiylc rle miica· 
dele ediyoruz .... ,. 

Bugün Yıldız l\onfeı·an alonun· 
da i , rey, mü • vi ahlak miyarı, sulh, 
hcrnbcrlik gibi muhtelif me\'zular Ü· 

zerinde ~nlrşan komi yonlarrn husu j 

Hulasa, Beynelmilel Kadınlar 
Birliğinin pek enteresan itlerin • 

den biri de, bu olacaktır: Fuht 
mütavassıtının ilmi tarifi! 

------------- · iki lira bu 

toplantrlnrı olncaktır. Akşam iizcri 
Perapnla otclfnde hlitün mül'ahhn • 
lara ve 'l'ürk }\adın Birliği aıasınn 
lcra komitl' i le ri) n et tnrnfından 
bir kabtıl rr mi yapılncaktır. 

(VJ·"O) 

Sebze bAll 
nizamnamesi 

Şehir meclisinin kabul ettiği 
sebze ve meyva hali ücret tarifesi-

Yüksekkaldmmda oturan Sul -
tananın ıabrkalı Mark o tarafın • 
dan iki lirası çalınmı§tır. 

öldU 

Yalo\ra yolu ne zaman 
düzeltilecek? 

Senelerdenberi düzeltilmesi -
ne çalışılan Yalova - Bursa şosesi 
çok virajlı ve dağlık araziden 

..... ~ 
Mazbata ·rsatırmı 

iki sayfa mı? 
Şehir Meclisi evvelki gün bu 

devrenin son ıçtimaını yaptı. Her 
ıon içtima gibi ruznamesi dolgun 
ve miizakerab bir ekspres kadar 
sür'atli olan bu toplantıda bir çok 
mühim meseleler vardı. Buna bir 
de ruzname harici olarak tehrin 
hayati bir İti olan Haliç vapurla-.. 
rının belediye tarafından itleti1 • 
mesi ilave edilmitti. Halicin İ§le
tilmesi için 20 bin lira tahsisat ve
rilmesi itini göruımek üzere bütçe 
encümeni alelacele bir içtima yap
tı ve encümen azaları on dakika 
sonra toplandıkları odadan çıktı M 

lar . 

Meclisin son meselesi olarak en
cümen mnzbatasmm okunması 

kalmı§t. Divanı riyaset katibi Se
lami İzzet mazbatayı okumağn 
baıladı: 

"- Belediyeye kar§ı taahhüdü 
olan yüzde sekiz hisseyi vermek • 
te ihmali görülen .... n 

Selami izzet üst tarafın tamam
layamadı .. Bütçe encümeni baıka
nı eski Emniyet Sandığı ba§ nıü • 
rakibi Raşid ayağa kalkarak: 

"- Yanlış dedi,, Encümenin 
mütalcası bir satırdır. Fazla değil, 
bir satır ... ,, 

Meclis başkanı Necib Serden -
geçti irkildi: 

"-Efendim, dedi. Bizim eli -
mizdeki mazbata iki aayıfadır. Bir 
satır değli ... ., 

Tam bu sırada ayni zamanda 
mazbatanın muharriri Abdü1ka -
dir Ziya sür'atle meclis salonuna 
girdi. Herkes: 

"- Ha, dediler, IJlC Jnazb~ta 
muharriri geldi. ı, düzelecek .. ., 

Selami İzzet kürsüden indi. Ab
dülkadir Ziya kürsüye çıktı ve o
kumağa batladı: 

"- Belediyeye karşı taa:h'hüdü 
olan yüzde sekiz hisseyi vermekte 
ihmali görülen .... ,, 

Hayret!... Mazbata muhan-irı 
de ayni şeyleri okuyordu. 

Ra§İd gene ayağa kalktı: 
"- Efendim bizim mütaleamız 

bir ıatrrı geçmez, dedi.,, 

Balkan iktisat 
Konseyi 

Yugoslav murahhası 
neler g<JrUşilleceğlnl 

izah edJyor 
Balkan iktıaad konseyi toplan • 

tııına iıtirak etmek üzere Belgrad· 

dan bir Yugoslavya mürahhası da· 
ha gelmi~tir. Yeni gelen mürah • 

haı Yugoslavya ticaret nezaretin
de §Ube müdürüdür. Daha evvel 

le hal için yapılan nizamname 
!çitleri Bakanlığına götürülecek • 
tir. Bunları vali Muhiddin Üstün • 

dağın bizzat Ankaraya götürme -
si muhtemeldir. 

----0---

Alman elçisi 

Beyoğlunda Nane sokağında 
Devlet apartımanında oturan 70 
yaşında Leonida dün sokakta dü -
şiip ölmü§tÜr. 

Merdivenden dUtmUt 

Kuru çeşmede Alaybeyi ıoka -
ğmda Haci Velinin evinde kiracı 
Hüseyin kaptanın on bir yatındaki 
kızı Mürüvvet merdivenden düt -
mü§. bir kaç yerinden yaralandığı 
için hastahaneye yahnlmıJhr. 

geçtiği için bir türlü iyi bir tekil
de yapılamamakta idi. Bu yolun 
inşası için İstanbul vilayetine ıs 
kilometrelik bir hiue isabet et
mektedir. 

Vilayet yolun daha müsaid n· 
raziden geçmesi için yeniden istik
ıaf ve güzergah tayini yaptırmış -
tır. Bu yol gelecek sen~ ikmal edi· 
lecektir • 

Fakat iki sayıfalık mazbatanın 
okunmasına devam edildi. Jkinci 
sayıfanın sonlarına gelindiği hal
de Raıid hain yanındakilere anla
tıyordu: 

gelmi§ olan Yugoslav iktısad mü -
rahhaı heyeti reisi bay Pe'livano .. 

viç, kendisiyle ıörüten bir mu -
harririmize demiıtir ki: 

"-Ankara toplantı.sında, 10 
Mayısta Bükreıte toplanacak olan 

dört Balkan hariciye nazırına arz· 
edilecek müıterek kararlar tesbit 

edeceğiz. Bu kararl~r arasın~• 
nakliyatta teıriki mesaı etmemız 

iti de vardır. Ayın on betine b
dar mürahhaslar komisyonu top · 

lanarak projeler hazırl~nmıft~r. 
Ankara konseyine arzedılecektır. 
Nakliyat itinden baıka, iktısadi 
rnübadelc turizm ve döviz ınese • , . 
leleri üzerinde de kararlar tesbıt 
edilecektir. Bu ak§aJ11 Ankaraya 
gidiYonız. 

Yugoslav mürahhas1arı, Rumen 
ikt11ad mürahhasları ile birlikte 
dün akşarn Ankaraya hareket et
nıiılerdi!'. 

Almanaynın Türkiye elçisi dün 
Berlindcn §ehrimize gelmiştir. 
Bugün Ankaraya hareket ede -

c.ektir. 

f ŞEHRİN DEDDLERİ -) 

Kaldırım yapmak bilmiyoruz! 
Her gün Istanbulun muhtelif ~emtlerini doln J)O· 

'~ buralardaki halkla doğrudan doğruya temas rum. ..• • 
1 cderl'k dertlerini, ihtiyaçlarını ogrenmegc ça ışıyorum. 

nu ara bfr e) e dil,knt ettim. Istanbulun muhte1if 
emtıerinln bazı mü~ terek dertleri oluyor. Hunlar da ek· 

Leriya yol, halfı ızlrk, ı~ık. u gibi şeylerdir. nugün bu 
büyiik dertlerden birinci i, yani yol derdini tetkik et· 
mek i tiyorum. 

t tanbulda me\'cut caddeler dahiJ bütün rollarm tuli 
yüz metre ol a bunun O metre i bozuk, veya tamire 
muhtaç hir hnldcdir. 

Bu rnllar niçin tnmir edil mi) or dersek hnk ızlık ct
mi" ol~ruz. BilfıJ,i hergün lsfanlıulun muhtelif )erle-

) 

rinde yüzlerce amelenin kaldırımları miitemadiyen tn· 
mir ettiğini görüyoruz. 

Fakat galiba 1. tan bulun yolları pek ha arı! Mükem
mel urette te ıiye ve tamir edilen bir cadde, yağmur 

yağdı mı hecin deve 1 ırtı gibi oluyor. Ya orta~ı baştan 
başa çöküyor, yahut kenarları yanm metre )ere batı· 
yor. Yol böylece ehcmmhctine, veya talihinr. ı5n altı 

nydan, hir eneye kadar bekledikten onrn, ha) di veni 
ba tan tnmfr ediliyor. Aradan ile a) geçmeden ) enldt>n 
bozuluyor. Ye höylecc senelerce • ürüp gidiyor. 

Şu muhaklrnktır ki herhangi lıir yola on ene zarfın
da dökülen para ile o yol n falt de.;jiJ beton bile yapılıı-. 

Acaba buna ebep nedir? lliinyaııııı her taı·afında İn· 
sanlara karşı çok muti olan yollar lstıınhulda İs)ankfır 
mıdırlar? Yok a lstanbul yollarında dııinıı ı;öküntiiler, 
zeb:eleler mi oluyor'! Şüphe yok ki bu ihtimallerin hit· 
biri \'nrld değildir. l tnnbul yollarmın bu dcn'cc lıozuk 
olma ının yegane ..,l'bcbi, kaldırım ynpmn mı lıilmcnıe
mizdir. fuhakkak ki Al'rnp:ıda, hattfı )ada -mi nl 
olarak 'J'nhrnnı gö terebilirlm- cnclcrce b. · t' 
b·ı ··k bo ıı an ım 

ı c ço ·meyen, \'e zulmıyan yollnrı yapnn kaf , b"J. 
1 "I b' • bf ğ a Vtı 1 g ı e ızım r ~a _mur yağı._, ta bozulan kaJdırımlaı ı 

yapan ktıfa ve bılgı arasında fark \'a.rdır. 

Hurnlıırda kaldırımların nasıl 3 apıldır"Yını '"n 1 . 
t ~ ıı> ,, rın an n 
acagun. 

M. S. 

"-iki satır bile değil, bir satır
dı bizim mütaleamız .. ,, 

Ve bu İşin nasıl olduğu anlaşı • 
lamadan içtima bitti. 

1'llccarların 
lsıu1ny41da kalan 

paralaı·ı 
Son zam nlar<la döviz takyida • 

lr yüzünden ihrftcat tacrilerimizin 
mühim miktarda bloke paraları \ 
kalmıı, bunların geri alm~ası için 
şimdiye kadar bir formül buluna
manuştı. Yeni bir ticaret anlatma-
sı yapmak için lıpanyaya giden 
heyetimiz buradan hareketinden 
evvel ihracatçılarla bir temas yap. 
mı ve bu bloke paı alar üzerinde 
görüşülmüştür. 

Heyet ispanyadaki müzakeratın 
birinci safhasını bloke Türk para -
sının iadesi teıkil edeceğini tücca. 
ra bildirmittir • 

---o-

Maliye mü a\1lrlerl 
Akça B kanlı ı için celbedilen 

Fra ız 1üıavfrl ri dün §ehrimizs 
gclnıitlerdir. Bugünlerde Anka • 
ra7a ıid~klerdb•. 
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i Aşk ve His Romaıtı 

Yaıadığrmız devir, fennin bü
tün §ubelerinin dev adımlarıyle 

ilerlediği müspet ve riyazi bir de
virdir. Havacılık, denizcilik, uçan 
ve yüzen ,ehirler yapıyor; yapıcı
lık, bilhassa Amerikada, göklere 
tırmanan, bulutlara bürünen bi· 
nalar yükse!tiyor. Radyodan son
ra "television,, ve "radiosinema,, 
nerdeyse meydana ~ıkacaklar; o· 
turduğumuz yeııden, ayni dakika
da konuşan, ve bizden binlerce ki· 
lometre uzakta olan bir adamı 

hem kendisini görecek, hein se
sini işiteceğiz. Mesafe mefhumu 
kalkacak. Bugünkü fennin en ıa
yanı hayret bir ketfi de "Robot,, 
lardır. Elektrikle işleyen bu ma· 
kineli adamlar, yarmın hayatın· 
da büyük bir rol oynıyacaklardır. 
insan elinin çelik beyinlerine 
yerle§tirdiği ıkronometreleşmi§ ze
kalarını soysal faaliyetin her sa.
hasında göstereceklerdir. 

Bütün bu ketiflerin yanında, 
heteriyetin iyiliği için çalı§an mo
dem cerrahlık, inanılmryacak de· 
recede hayret verici tekamüller 
göstermektedir. Dün imkansız o
lan ameliyatlar bugünün cerrahlı
ğı için basit ve derhal bitiriliveri
len işler ol.mu§lardrr. Fen vücudun 
en ehemmiyetli olduğu kadar en 
nazik uzuvları olan beyine ve kal· 
be ameli>.:at yapmak imkanlarını 
bulmu§tur. 

:Amerikan gazeteleri bir kaç ay 
evvel Nevyorkta yapılan, ve bir 
romancının hayalinden çıkma de
njlecek kadar §a§rrtıcı bir cerrah· 

- r&-hadfaesfnY yazmıtlardrr. Bey
ninde abse olan bir hasta, büyük 
bir aynanın karJısına ameliyat 
iskemlesine oturmu§, ve uyutul
madan absesi çıkardmııtır. Pek 
çabuk biten bu ameliyat esnasın· 
da hasta, acı duymak §Öyle dur· 

sun, ameliyatın bütün safhalarını 
aynada, sinema seyreder gibi sey· 
:retmiştir!. .. 

Amerikada Doktor Kütning, 
Fransada Marsel, dimağ ameliyat 
larma tekamül getiren elektrikle 
müteharrik yarı - otomatik ilet· 
ler keıfetmişlerdir. Evvelce has
tayı muhakkak ölüme sürükliyen 
"dimağ abseleri, bir portakal irili· 
ğinde tümörler bu i.eltler sayesin
de kloroform kullanmadan, alm
maktadrr. 

Geçenlerde bir Fmsız cerrahı
nın muvaff .. 1·ivetle neticelendir
diği böyle bir ameliyatın. safhala
mu gözden geçirelim: 

Hasta, ameliyat koltuğuna ra
hatça yerleıtikten sonra abıenin 

bulunduğu nokta tayin edilir. Bu
nun için hava enjeksiyonu, gözün 
muayenesi, yahut hastanın göıter
mekte olduğu akli muvazeneıiz
likleri tetkik gibi muhtelif usuller 
kullanılır. Abse tayin edildikten 
sonra, saçlar evvelce trraı edilmiı 
olan deri mevzii bir anesteziden 

sonra yarılır ve dev,irilir. Kemik 
meydana çıknuıtrr. Çıkardmasr 

lazım gelen parçanın hududu bü
yük bir süratle i!liyen ve di§Cile
rin "F rez,, aletlerine benziyen bir 
delme aleti ile çizildikten ıonra 
otomatik testere ile kemik parça
sı kesilir ve çıkarılır. Bu iki aletin 
§&yanı dikkat tarafları, kemik de
linince l '!ildi kendilerine durma
!:ırı ve oeyine katiyen temas etme. 
meleridir. Kanın kuvvetli tazyiki 
emoraji tehlikesi gösterdiği için, 1 

beyine yapılAcak ameliyatın riya·. 

zi bir kat'iyet ve çok büyük bir 
süratle yapılması ]8.znndrr. Bunun 

için de fen, en mütekamil il etleri 
icat etmiıtir. Bcı milyon elektrik 

§erareli, kanm fııkmnaıma mani 
olan ve onu durduran pens, bu a· 
Jetlerin belki en incesidir. 

Krıaca krokisini çizdiğimiz bu 
ameliyat esnasında haıta hiç acr 

duymaz, aynada, cerrahın hare· 
iketlerini takip eder, ve asistanlar
la sakin sakin görütür ! Bunlar in· 
sana masal gibi geliyor, değil mi? 

Asri cerrahide: için bıçağm va
ramryacağr, dokunamryacağr, ve
lev en nazik olsun uzuv kalmamış
tır. Cerrahlık tekniği, aletlerin 

mükemmelliğinde o kadar ilerle. 
miştir ki, bıçak yarası taf ıyan ve 

Y&fayan bir kalbe ameliyat yap
mak bugün mümkündür!. 

Esnafın çarçur 
olan 102 bin 

lirası 

Fatihte Zeyreğe inen yol üzerinde 
Bay Recetıin evinde sekiz erkek ke
dinin bir di~i kedi ile muharebe ede· 
rek dişinin iki yanusunu boğup n1 
parça1adıklarrnı, ana kedinin de ~ol ( 
ayağıntn kırıldığını yazmıştık. 

El·e dönüp de odadaki kan1arr ,::ö. 
rüp hayı lan Bay Recebin renka"ını fe· 
davi ed<'n doktor Bay Fuat diin bir 
muharririmize elemiştir ki: 

- Tiay Recebin rcfikasrnrn hayıldr· 
irnı kızı Bayan Handan b:ına haber 
,·erdi. };ve gittim. Üzerine fenalık ge· 
len Bayana lazımgelen müdavah yap. 
hm. Kedilerin boğazlaştığı evde de 
dul·arlar, yerdf'ki hahlar kan içinde 
idi. P<'rdelcr falan da parça lanmıştı. 
Bundan. ana kedinin erkek kedilere 
karşr yanuJarınr p4>k çok müdafaa et· 
tiği anlaşılmaktaydı.,.~ 

Raytar Santurla da görüstük. Ke
dilerin bu muharebesi hakkında dedi 
ki: 

- Öteden beri erkek J\ediler rlişile· 
rin yanulanna düşmandır. ~erde 
huJ~alar yanuJarr boğazlar. Dunun 
da :;;41bebi, dişi kedi1rrin t<"krar ~ift
le~mel<"ri için serhe.st kalmalarının 

tcm!nidir. Yazdıiınrz hadf:sedf', dişi 
k<"dı analık şefkatiyle yavrularını er-

( Baştarafı 1 ncidc) kek kedilere karşr miidafaa etmiştir • ., 
terek büroda kasasındaki bir sü · --------------.-----............ .._, ............ _ 
rü senetler te§kil et~eki;di;:-Bu Sabah Gazeteleri 
senetlerle tamnmt§ bazr zevat ka-

n e diy orlar? sadan para almışlar ve yerine se • __ 

net bıra~ı,ıardır. ~~adan aene. "Tenefftts edelim fa-
Ier geçtıgı halde tabu bu senetler k t h l 'ı 
kasada ödenmeden kalmııtır. Şa a sar oş o mıya ım 

KURUN- Frans:ca b'ntransijan 
yanı dikkattir ki bu senetlerin en 
büyükleri canaf cemiyetlerini hU . 

kumet ve ticaret odası namma mü· 
rakabeye memur olan zevata ait. 

tir. Zavallı hamalın sırtında ta§t· 

gazete.inin l!911!J!!kals1Jn. · t ~ 
miştir. Burada S{r~.:o kolJf t;{lnşında 
Fransa hesabına r.ldc edilenler yazıl
makta ı·c Almanyanın miiahcdc hUôfı 
ikinci bir hareketi esnasında kendİ$i· 

dığı yükten, biçare boyacınm ne kar~ı mü§terck ökonomik tedbir 
günlük ekmeğinden, yoksul satıcı· almada lngilterc ile ittifak ettikleri 

nın katığmdan ve itlerin en kıt 

zamanın ela bile esnafın namusu i· 

çin çoluğunun çocuğunun yiyece • 

ğinden ke:sip müıterek büroya ver· 
diği paralar bu ıekilde, ayni za. . 

manda gene bu büroda yüzlerce 

lira maaf alan zevat tarafından 
çekilmiıtir. 

-o-

Heykel dikmenin 
en ucuz yolu 

Cenubi Amerika.daki Ekvador 
bundan bir kaç sene evvel ulusal 

ıair Olmeda namına bir heykel 
dikmeğe karar vermiıti. Siparit 
üzerine yapılacak heykellerin çok 

pahalıya mal olacağı anlaşılınca, 

eaki ve kullanılmıxan bir heykel 
satın alınmağa teıebbüs edilmit • 
tir. Bunun üzerine Londranın hur· 
da satan mağazaları aranmıt ve 

Lord Byron'un bir heykeli bulu · 
narak satın ahnmııtır. 

bildirilmektedir. 

"Ccncı:redc Uluslar Birliği konsc· 
yindc bll mesele konuıulurkcn lngil-
tcre Fransaya bu hususta yardım c· 
dcccktir.,. 

.'Jfakalede, Jngiltcrenin de Alman 
siltilı(anmasından doğacak tehlikeyi 
seznıiı olduğunu anlatıyor. Velhasıl 

deniyor ki: "ı'1ajor gölü kıyılarında 

bir iyi görme hcu:a.8ı teessüs etmi1tir. 
Bunu teneffüs edelim, fak<et sarhoı 
olmıgalım..,, 

CVJJJHURIYET - Köy sandığına 
toplanan paralarla bir köylü bankası 
kurmak lruıusunda yazdığı yazılara 
daha kuvvet vererek, ayni mcıızuu 

münakaşa etmeTı.-te ve bunu bazı ör. 
ncklerle gerinde bir sorunı olarak 
göstermektedir. Sonunda diyor ki: 

"işin zor olduğunu, uğrunda çok 
r·c candan çalı§mıık gerekliğini kabul 
ediyoruz. Fakat bu günlük hepimiz 
şu noktada birleşelim ki, bu iş hak· 
kından gelinmez bir i§ değildir. Ve 
bu iş, Türkiye yükselmesinin temel 
taşıdır. 

.................................... 

Vahid, derin gözlerin içinde 
manalar okuyordu. 

Bu gözler, onu, dü§üncelerinin 
mecrasnı takibe ıevkediyordu. 

Böylece, Kamilenin korkuları, Va
hide de intikal ediyordu. Korku ve 
unutma arzuıu .. 

Maamafih, bu bakııla.rda, zıd 

manalar da vardı: Bunlarda, ,eh
vet ve ihtiraı da karı,ıktı .. 

Yakıyor, söndürüyor, gene ya • 
kıyorlardı !.. 

-18-
Geceleyin, perdeleri kapama • 

mışlardı .• 
Kamile, uyandığı vakit, pence

reden hafif "bir gün ııığı girdiğini 
gördü .. 

Çok genit olan yatakta, kendini 
yalnız ıanmı~tı .. 

Kamile, gözlerini açtr, bacakla· 
rını uzattı .. Biraz gerindi .. 

Tuhaf ıey ...• 
Tuhaf fey... · , 
Mafsallarıhda bir kırıklık, ada· 

lelerinde bir yorıunluk vardı. 
işte, o zaman, her ,eyi hatırla. • 

yarak, yanmda yatan kocaıına 

do[•u döndü ... 
Şafak henüz kurıuni renkteydi. 

Hatta mavimıiydl. Bu dokor, 2enc 
kadının ruhundaki üzüntüyü büı • 
bütün arttırdı .. 

Bu adam uyuyordu .. 
Rahat rahat, mıtıl mıırl uyuya

biliyordu. Genç kadm, ona, hay • 
retle b._ktı.. • 

Daha iyi görebilmek için, elleri 
üzerine dayandı .. Biraz kalkarak 
baktr .• 

Entarisi, omuzları üzerine düş -
tü: Fakat, o, buna dikkat bile et· 
medi .. Kendi kendine hürmeti 
kalmamrıtr .. Değil mi ki, o, ira -
deıine hakim olamamıftı. Bu ya. 
takta bu erkekle beraber, yatma· 
ğa tekrar katlanmı9tı. Bütün ay • 
rılık senelerinden sonra, bu birin
ci geceydi ve sonuncu gece olma • 
hydı ..• 

Kamile, bir kere sürçmüş, dü§ • 
müttü, Fakat, hayır, bir daha 
düımiyecekti .• 

- Ne kadar meı'ud olacağız .. 
Bu söz, kulaklarında çınlarken, 

ayni zamanda, gözlerinin önünde 
ölümün korkunç ağzı açılıyordu • 

Bu "ne kadar mes'ud olacağız.,, 
sözünü iıitmemek için, batını 
yaatıklar araımıa gizlemiıtir. Ko
casmın batını çekerek omuzu üze
rine baıtrrmı§lı. 

Onu, bir !ikir gibi yakalıunış -
tı. 

Fakat, ikisini birden, uyku, ga
fil avlamıftı .. Biribirlerinden ayır
mı§tı .. 
Şimdi yalnız Vahid, uyuyordu. 

lıte, ikisi de ba,ka ba,ka alemler 
deydi ..• 

ZAJI AN - Streza konf eroruum 
mevzu edinerek Fransızların bu~ işten 
ne kn:andığını ara1tırıyor, ve Fran· 
sanın, hele ıllusolini'nin teklifi karır-
srndaki vaziyP.tini tahlil ediyor. lJfu. 
Mlini, müahcdegc tabi diğer del'letlc· 

Bu ta.fak başlangıcında, Karni • 
le, V a.hidin yüzüne uzun uzun ha • 
kıyor, mi.nalar çıkarmağa uğratı· 
yordu. 

• . ...................... ----
Bu erkek için, bunca kadml-1 

11trrap çekmiıti. Hadiye, onUll 
için mahvolmuş, bitmiıti.. Biz~t 
o da perİfan olmuı değil miydi?· 

lıte bu erkek, nice kadınlan at 
latmııtr .. Onun için aileler mah' 
volmuftu. Ona, para vermiılerdİ·· 
Bunun içindir ki, bu erkek aJAİ1 
bir insandı .. Adeta bir erkek f• · 
hi§eydi ..• 

Güzeldi.. 
Hem de nasıl güzel.. " 

Lakin, baıka güzel erkekler de 
var ... Onlar, felaketler doğur• 
maz, cennetler yaratmazlar .. 

Ki.mile, Ram izi dütünüyor ! Od• 
fena erkek miydi?. Çok güzeldi •' 
Fakat itle, kendisini çıld1rtmıyor 
muydu ... 

- Öyleyse niçin bu?. Niçin ill6 
bu?. 

Bu sualin cevabını bir türlü ve" 
rrmiyordu ... 

Yüziinü daha daha yaklaıtrrı • 
yor, bu erkeğe bakıyor, bakıyor, 
bakıyordu .. 

Ona doyamıyordu .. 
Ve onu anlayamıyordu .. 

(Devamı nr)' 

n-------•nsnnam.:::11111 
Ü HASAN Krein i 

DUnyada mevcut 
Lro.mlor1a. on.:uc:;l1~l 

• 1 en sıhhlstdlr. Naz k 
cildli kadınların ha 
yat arkadaşıdır. tb
tlyarları gençleş-
tirir ve gençleri gll-
8 zelleştlrfr. · insana 
111 ebedt bir taravet 
ı veren HASAN Kre• 
~mini unutmayımz. 

d Kutusu 50 
1 Tüp halinde 20 
i 
1 
H HASAN DEPOSl:J: 

U Ankara, Istanbu], 

l ....... B .. e•y•ogH·*~l:••a&A••_. ..... 
.. .. DiKKAT: 
H Y arJnki matineleren itib11eıt .. .. .. 
!! ASRi SiNEMA .. .. .. .. :: :: 
:: .. •• .. .. .. .. .. . . .. 

Mevsimin en fevkaıad• 
proiramını takdim edr 
cektir. Yarınki ilAnl•tf 

H mutlaka okuyunuz. 
::m:=::::::::m:ımmmm11::..-:-!!!!!!lllll...,.. 

Bugün Lord Byron'un heykeli, 

altında "Olmeda,, adı hi.~ edil . 

mit olduğu halde Buvayagil ıeh · 
rinin belediye bahçeıinde dikili 
durmaktadır! 

rin Arusturya ı·e Jlacaristanın da si· •••••••••••••••1111••••••••••••1 
-<>--

En bttyllk idam 
hilkmü 

Bütün tarihte en de~!etlı idam 
hükmü 1568 yılının Şubat ayında 

16Jılanma&ını i8temi~ti. Fransa; bunun 
küçük itilcifla zayıflanma pahasına 

olacağını anlıyarak ehemmiyetini gör
mektedir. Nihayet 20 .Wauı.sta bir kon· 
feran daha yapılar:aktrr. Bundan ne 
yıkacağı nrcrak[(l beklenmektedir. 

İspanya Kralı Filip tarafından -------------
imza edilmişti. 

O günlerde Katolik ve Protes -
tan mücadelesi çok şiddetli bir 
hal almıthr. ispanya kralr Filip 
te hiitiin katoliklerin hamisi sıfa. 

tiyle 3,000,000 Felemenkliyi ki -
firdir diye idama mahkôın etmit
ti. imzaladığı ölüm fermanı F e . 
lemenk ahalisinin tamamını cel · 
latların eline teslim ediyordu. 

Bu akşam M ELEK sincmasınd• 

s;~::;:;:i.~~ JOAN CRAVFORD 
tarafından Frantızca sözlü olarak yaratılan ve bugüne kadar çevirdiği 1111 

güzel filmi: 

SEVMEK YAŞAMAKTIR 
Diğer artistler: 

FRANCHOT T O NE- GENE RAYMONl> 
En şık ve zengin son moda tuVllletler - Nefis sahneler - Misilsiz d.,r 
c~de güz~I bir film. 

Filme il~ve: P.anrnount dünya haberleri 
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~;~"·";:aşkumandammn ölijmü a~::~~ı ~i~~:'? Artık o zaman size T okatli • ı memezli;;e gelmit fak t 
d h b' d ~ · · • ' a yanın • yan a em ır egıl, hır kaç ziya. dan a..r."'ek mecbu · t• d k 1 f •-r·· nye ın e a • 

et. • . dığı için föyle bir bakmıt adam 
Nacı arkadaılarından geri kal- muharriri ıörünce utanacajı yer _ 

bizimkileri fena halde ylld1rmıştı Kaleopatraoınmezarı 
artık bulunamı

yacak mı? 

madı: de ayağa kalakarak: 
- Bana gelince, dedi, ben de - Vay efendim, demit•• Sizde 

- Barbariıo vuruldu •• J leri 
&dradqlar ! .. BarbarİP vuruldu •. 

Ali Reiı bu aözleri ltalyanca o • 
lvak bütün kuvvetiyle. ~ekrarh -

d B. ı·kı· aakika ıçmde ge -Yor u. ır 

ınideki Verıedikliler. yaralı ku • 
znandanlarını sürükhyerek,. yanı 
bqlanndaki batka bir gemıye ~ 

kiliyorlardı.. . . 
A'ı· Reis ülküıüne ennıttı ... 

ı d d eyce Likin savat mey anı a ep 

GnflDifb.. . d 
Tam bu srrada Müezzın ~ ~ 

Ali Pa,anın batı Don Jon gemıs~· 
Din direğine a11lmıttı .. Oluç Alı 
P dütman aaj cenahını darma
·..ı~ • merkezi bile arkadan 
ıqaim etnnf, 1 ,,.,_ak üzereydi. Dütm•n so 
cenahı da Çolak Mehmetle Ga_vur 
~inin ye Ali Reiıin aaldırıılar1yle 
~aiıhnak üzereydi .• 

Ukin Türk batkumandanınm 
ölümü bizimkileri fena ha1de yıl • 
dınnıf, dütmanı co§1urmuftu .. 
Türklerin merkez fırkası bozgun: 
hlk ae;.teriyordu. Üstelik Oluç. Alı 
Pap da Jan Anderya Dorya ile 
ciüfsnan merkezi aruında sıkıt · 

11111tı.. • . • 
Biras eyyel Mesina amırahnın 

Jııetnu kendi eli,te keserek ele ge
Prdiii on bq Malat, ispanya ve 
Sicilya gemisini de kaybedecek 
ii1> aörünüyordu. Yalmz Dıi a · 
darla kal .. gene iyi idi, l&lcin lten
diıinm de ya batın iması, yahut öl-
dürülmesi elde birdi. 
· :Al; :Reiı Türk don&nmuınm 

Wbi kaybettiğini anl&mıttl· 
Şimdi bir an evvel buradan ~
zaklatmak lazımdı. O kadar 
hasretli olduğu halde forwann 
Yfl'ma ka~ar inme.k ve babasını 

örmek \çın vakıt bubmamıt. 
1 H .. . . v fi k"' ük" uaeyını o· Kara ı .uau a uç 

raya ıöndermiıti .• 
Güneı ufka yaklatıyordu. 
Top ve ıHih ses1eri, çığlıklar, 

liaykırmalar biribirine . ka11ıyor • 
Clu. Denizde binlerce ınsan çır -
pmıyordu. Bir çok gemiler alev 
içindeydi .• Çatır çabr, birer çıra 
Sibi yanıyorlardı .. 

Bir an evvel körfezin dıtın• ç~k
ınak gerekti .Lakin yol yoktu ~ı •. 
Denizin üttü 'biribirleriyle bogu: 
!&il };>et yüz pmi ile örtülmüt gı-

'bi7di ••• 
Her teye rağmen düflllan aafla-

l'rnr yaracaktr .• 
Bir yandan da Kara y uaufla 

Jt·· ük H~yinin ıüverteye çrk • 

- Yaıaım Şahin Reis! Yata · eğer umduğum ribi itlerimde mu buralara ıelir miıiniz?. Buyuru _ 
sın! •• 

Ali Reis o tarafa baktı .. Saka • Mısrrda mühim bir mesele bat 
ıöıtermittir. Bunun bir tarafın • 
da M111r hükumeti, öte tarafında 
Mt1ırda hususi surette hafriyat ya-

vaffak o1ursam sevdiğim kızla ev- nuz,. size bir rakı 11marlayaynn , 
lenecek ve saadete kavuıacağım • demıf ..• 

lına iyiden iyiye kır düıen, fakat 
hali eskisi gibi dinç ve gürbüz o
lan babasmı gördü .. 

Koıtu ... 
Baba oğul, kucaklaıtılar. 

Öpüttüler ... 
- Babacağım! .. 
- Sevgili oğhım ! Sen ha!.. 
- Evet ! Ben!.. 
Kara Yuıuf onları ayırdı: 
- Reis! .. Durulacak zaman de

ğil .. Sonra bol bol konuıuruz .. 
- Evet !.. Hakkın vu ! .. 
Bunu Ali Reis söylemitti .• 

Şahin Reiı yıllarca zincire vu • 
rulmuf olarak kalan kol ve bacak· 
}arını oynatıyor, etTafmdaki kor· 
kunç kargatalığa bakarak: 

_ Ne oluyor?. Yokıa bizimki• 

ler ...• 
Diye mırıldandı .. 

Ali Reis, küçük Hüaeyine: 
_ Babama bir kılıç ve bir kal • 

kan .. Çabuk! .• Düıman saflarını 
yaracağız .. :Aramıza onun girme • 
siYle on misli kuvvetlenmiı oluyo . 
TUZ •• 

Dedi .• 

Lev ntler bu sözü alkı ladrlar •. 
Bu sırada Deli Mehmed reiıin 

yanına .okuldu. Dütman merke • 
zinin gerisindeki bir karsatalıiı 

gösterdi: 

- Oluç Aliyi aarmıtlar ! Onu 
kurtarmalıyız!. . 

Dedi, Şahin reis birdenbire doğ-

ruldu: 
- Oluç Aliyi ıarmıılar mı?. 

Daha ne duruyoruz?. Haydi yol • 
datlar ! .. Oğlum, onu kurtaralım! 

Barbarigonun gemisini tanıma-

yan yoktu. 

Bunun için Ali Reisi kartılayan 
olmadı .. O da Oluç Ali Patayı aa
ran dü!man kadirgalanmn üzeri· 
ne kocaman bir ıahin gibi atıldı • 

Ortalık yeniden karıttı.. Sağa 
sola yağlı paçavralar fırlabhyor, 
toplar savruluyor, mahmuz vuru· 
)uyor ve yol açılıyordu. 

Bir s&at aonra, Oluç Ali Pata , 
Ali ve Şahin reislerle berabe~, 
harb meydanından aağlam çıkabı· 
len kırk gemiyi arkasına takmıt; 
Akdenize açılmıtlarclı. 

( 0c\8ınl 'ar) 

Müzeyyeni bir görseniz, onun me. J t Al' C · • d ! e ı engızın e Naciye 
ziyetlerini bir anlaıanız.. Benim §ampanya ikram etmeıi tıpki bu • 
hakikaten gıpte edecek bir aaade· be na nzer ••• 

pan, Tutankamon gibi eıki Fran
vunların mezarını çıkaran İngiliz 
hafriyatçılan bulunmaktadır. 

le kavuıacağ1m1 hemen kestirir · Ali Cengiz cevab vermedi .. Du-
smız.. daklarını büktü. • Gözlerini yere 

Üç arkadaı bu ıuretle konutur • iğdi.. Biraz evvelki teklifini u-
Mmr hükumeti yeni bir kanun

la. Tutankamon mezarını bulan 
Hovard Karter ve emıalinin haf • 
riyal yapmasını menetmektedir. 

Bundan ıonra Mııwın zengin 
tarihi sahalarında hafriyat yapmak 
müaaadeıi ancak ilmi cemiyetlere 
verilecektir. 

Bununla beraber, Tutankamo • 
nun mezarının bulunmasından 

ıonra, M11rrdaki müzeye 86.000 
ziyaretçi geldiği yazılmaktadrr • 
Mezar bulunalı dokuz sene olmuı
hır. Ve bu müddet zarfında hu 

yüzden her sene 250.000 sterlin 
kazanılmıttır. · 

Haf riyal yapmaıına müıaade 

verilmiyen lnıiliz arkiyoloiu Ho -
vard Karter bir gazete muharriri • 
ne törle demiıtir: 

"Şimdiki vaziyete balnlıraa, ar
tık toprak k&zıp M11ırda eser çı • 
karmaya imkan yoktur. Tutanka· 
mon mezarının . kqfinden aonra 
Mıaır hükametinin çrkarclıiı ka -
nun hafriyat yapma yolunda her 
hansi ferdi te9ebbüslere imkan 
vermiyor. Bunu ilmi cemiyetler 
idare edecek .• 

" Ben bunu doiru 'bulmıyorum. 
Çünkü Kahire müzesindeki tarihi 
keıf iyatm üçte birinden çoğu, fer· 
di teıebbüsler neticesinde çıkarıl
mıttır. Hatti bugünkü kanunun 
çıktığı güne kadar elimize geçen 
her feyi hükftmete tealim ediyor • 
duk. 

larken Ali Cengiz onların yerine nuttunnak içni bir mazeret bul • 
de yemek yiyor ve arada aırada e • maya çalıtan hali var gibi görü • 
lini cebine götürerek paralarını, nüyordu. 
yani ıervetini yoklıyordu.. Naci Ali Cenıizin omuzuna vur. 

Najad: du: 

- Ali, dedi .. Sen ~bir fCY söyle • - Sana bugün çok sert muame· 
miyoraun?. 1ıtikbal için senin de le ediyorlar .. Bırak ne derlerae de
dütündüklerini öğrenmek isteriz. ıinler .. Ben aenin ıampanya hiki _ 
Daha timdiden Nacinin yazıhane· yeınii fena görmem . • 
sinde bir İ§ sahibisin .. Eh ... lıte o- - İnsan hazan münuebetaiz 
rada ahtır, ondan sonra da kendi sözler de söyler .• Bu yaıak mı?. 
heıabına muamelelere giriıirsin .. Fakat Nejadla Demirin bana kar· 
Ne derıin? • tı bu tekilde hareket etm.ıeri hic 

Naci : itime gelmez.. ' 
- Ben de öyle ümit ederim. De- Naci cevap verdi: 

di. Her halde daha evvel arkada- Y k '- E • · I..! ka - o , yoK... m1n1m ıın ar • 
tımın muvaffak olması için elim· 
den ıeldiii kadar çalııacağım. 

Ali Cengiz: 

- Ar:kadatlar, dedi, emin olu • 
nuz çok memnunum.. Garaon ! .. 
Bıçağım yeTe düttü, bana haıka 
bir bıçak ver .. Evet!.. Ben i!im 
olduğu için müteessir değilim .. 
Fakat ıelecek !.. O görüyorsunuz 
ya, bir hava veya rüzgardan bq -
ka bir fey değil .. Dostluk ve ar -
kadatlık çok batka.. Her tey o • 
nunla .. Ben bu dakikada burada 
imkan bulunıaydı, size !ampanya 

açbrmak ve onu dostluğumuzun 
terefine içmek iıterdim. Maama . 
fih bunu, burada tampanya yok 

diye bO§una aöylenmit bir lakırdı 
telakki etmeyin .. Size bu gece iı· 
tediiiniz yerde tampanya ikram 
etmek borcum olıun .• lıter misi . 

datlanmızm sana kartı fena bir 
niyetleri yok... Arkadq araımda 
böyle feyler her zaman olur. Bu 
oldu diye kavsa mı etmek lizım .. 
Hem bu bize ne kadar da yakıfll' 
ya •.• 

<:'Ali Cengiz: 

- Fena bir niyet t&fıd1klann1 
ben de zannetmem .. 

Aradan çok zaman g~eacn 
yeniden eski net'eleri yerine gel • 
di. .Gülüp eilenmeye, tatlı tatlı 
konutmaya bqladılar. 

Artık kannlan doymuıtu .• Ya. 
vat yavat kalktılar .. Kapı önüne 
çıkınca, Naci .. 

- Sizden maalesef burada ay • 
nlmak mecburiyetindeyim, dedi. 

Ali kartılık verdi: 
- Bu kadar çabuk mu?. 
- Ne yapalım?. Sonra tekrar 

• 1 
"Hafriyat yapan, ancak bu itin nız • •• 

bulufuruz •. 
Nejad da: 

zevki dolayısiyle hük\imetin mü • - Ali dedi, sen busün müna -
aaade eltili bazı parça1an alabi • sebetsizlikten batka bir tey yap . 
lirdi. Bu da, umumiyet itibariyle mıyoraun ve bu da haddini atı -
pek azdı. yor!. Şimd; 11rtımızdaki elbiseye 
"Buıün ayni kaide, hafriyat vanncıya kadar her fey arkadatı • 

yapmaıma müsaade edilen ilmi mızm lutfünc medyun bulunuyo • 
cemiyetler için de caridir. ruz •. Ne zaman ve nuıl ödeyece. 

•'Bunun için yeni kaıwnun, ta • iimizi bile bilemediğimiz halde 
rihi eserleri, hafriyat yapanlann bize para veriyor. Sen ise, cebinde 
alıp ıötürdüğü noki'umdan çıka • ikraz edilen paradan batka bir tey 
rıldıjı hatıra selemez.,, yokken sana bunu sırf sıkıntını 

- Maalesef, ben de avnlmak 
mecburiyetindeyim.. Buraya ka -
dar gelmiıken kitabçıya uiraya • 
yım .. Zaten romanı mı da yanıma 
almıttım .•• 

Naci biraz evvelki sözüne ili
ve etti: 
- Ben eve gideceğim .. Yaprla
cak bir çok iılerim var ... Sonra 
yazıhanemi lertib etmek, kasayı 
yerlettirm~kle utratacajım .. 

- Şimdi nerede oturuyorsun? 
- Beyoğlunda Suteraziıi ao • 

uç . 1 • • 
laalannr, babaıını getımıe erını 

,,_liyordu .. 
r HABER ' 

Öl~ Lord Karnarvon ile bir • • ıidermek ve ıana yardım etmit ol
likte Fravun mezarlarını bulan in. mak için veren zata ıampanya ik
ıiliz hafriyatç111 Hovard Karter, ramına kalkıtıyorsun.. Yarın pa . 
hafriyat üzerinde bir takım naza· ran kalmazsa nasıl gider de yeni -
riyelere de ıahiptir. Hafriyat yap. den ondan para iıterıin ... 
tığı Lukaor havaliıinde bir kaç Demir ilave etti: 

kağında .. i t te adresim .. A1i unut • 
ma, yarın ıeni bekliyorum .• 

Sevinçle: 

_ ya burada değilse .. Onu bu-

l&maz .. m ! .. 
Diye acı acı kutkular duyuyor ' 

alk 11k ıo1uk alıyordu. 
.a. • da ]<umandalar ve -
,.ynı zaman 

riyor henüz iyice tanımadığı bu 
' · · · ··rütmek koca V cnedik gem111nı yu 

• • " J kft4lUP du · ıçın süvertede ıaga so a ..,,. 
ruyordu .. 

Fakat leventler cof111Uflardı .. 
Bu zafer onların her birini, yenil
meleri mümkün olmıyan birer as • 
lan ıibi yapmıttı .• 

yannak 
ınerdan 

Akşam Postası - --JDAR}; EV1 
ISTANBUL ANKARA CADDESl 

Telg raf Adresi: JSTA~"BUL HABER 
Telefon ı·azı: %58'7! idare: %"370 ............................... ..... ABO·"·E şARTLARI ~ 

ı s 6 U aylık ~ 
·rurkt,e: ı!O SJO 860 1250 Kr!ll. i 
t'..cııebl : ı~ 445 ıuo ıeıo : 

ıLAn TARiFESi i 
rtr.aret Ulnlannm eatJrı 1%,Ml ! 

.se.;nt Ulnlar 10 kuruştur. i • . --·· ............... -.................... . 
Sahibi ve Ne4riyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
BasddıJı Jer : (\'AKIT) Mat.._ 

kraliçenin de mezarı bulunduğu • _ Dün aktamki hastalığa yeni-
nu bilha11a Kleopatranın bulun • den tutuldu galiba! .. 
duiu.nu kestirmekteydi. Nejad devam etti: 

Fakat Karter §Öyle diyor: "Bu. - Ali bana muharrirlerden 
ıünkü kanun devam ettikçe Mı· birinin batma gelen bir vak'ayı 
sırdaki kraliçe mezarları hakkm· anlattı .. Bir sabah ya9lıca, üstü ba
daki nazariyelerim, nazariy.e o1a • tı temiz bir zat kendiıine müra . 
rak kalacaktır.,, caat etmif .. Bir kaç , gündenberi 

KUPON 

99 

ekmek bile alacak parası olma • 
dığını ıöyliyerek yardım iıtemit. 

Müracaat fekli , ada.mm acıklı 
if adeai muharririn iyilik damar • 

- Yarın!. A .. Evet yarın, ya. 
hut bir batka gün .. 

- Niçin bir batka gün?. Her 
halde ... 

- Çünkü .. Maliım ya .. Görüle • 
cek ufak tefek itlerim var .. Sonra 
ev değittirmek lazım .. 

Demir gülerek: 

- Senin ev değittirmen haki -
katen çok güçtür, dedi. Doiruıu 
bu sabah Nacinin gördüğü efya -
la.rı tqımak bir hayli yorucudur •. 

Nejad ilive etti: 
Muhakkak yarın fÖyle bir itıkane 
randevusu vardır. 

Ali Censiz sert bir sesle: 

4Şir;-li fU brjqalıft 
def;lya, bütün dünyaya 
okuyabilirlerdi. 

F oraaların bulunduiu yerjn ka- ••••••••••••• • 
Prsrnda bir alkıt t:luyuklu: 

lamu oktamıt ve kendisine bir li . 
ra vermif .. Aktam üstü Sirkecide
ki meyhanelerin birinde yardım 
iıteyen adamın bir maıa batında 
rakı içtiiini rörmü, .. Evvela IÖT • 

- Bunun için olmaıa gerek •• 
(Devamı '.ııı r) 
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Minareye hiççıkdınız mı?' 
"Tavsi~e ederim buna kalkıŞ
mayınız; ben tecrübe ettim!,, 
Hiç minareye çıktınız mı, eğer 
'madrnız sa, tavsiye ederim, bir 

.ere olsun çıkın! •. Çıkın da koca 
ıtanbulun kaç bucak olduğunu 

Jir de onun tepesinden seyredin! 
Ancak, çıkacağınız minare, tıpki 
iki gün önce benim çıktığım mina· 
renin boyunda olsun! .. Bu minare, 
lıtanbulun en yüksek bir semtin • 
deki en yüksek minarelerden biri
idi, boyunun kaç kulaç olduğunu 
çıkıp inerken ölçmedim amma, çı
karken yanrnıdakiler basaml.\kla ~ 
rını saydılar, tam yü :zaltmış beş -
ti. Yani (V AKIT yurdu) merdi • 
venlerinin tıpatıpaıına üç misli!.. 
Meğer minareye çıkmak da ayrı 
bir it, ayrı bir zenaatmı§ ! .. Amma 
çıkarken bana müezzinler söyle -
diler: 

- Bize kalırsa sen bu fikirden 
vaz geç, çünkü arkadaşların ne 
de olsa sana nisbetle daha genç ve 
daha dinç.tirler .. Onlar nihayet bi
raz yorulur, gene kendilerine ge-

lirler; fakat senin dizlerin tutulur, 
sonra günlerce yürüyemezsin !. 

Müezzinlerin sözünü dinleme • 
dik; daha doğrusu beni oraya gö • 
türenlerin sözüne kapıldık, ba,Ia • 
dık o dapdaracık, dimdik ve bit • 
mez tükenmez merdivenleri tır • 
manmıya .. Yetmif betinci basa • 
mak mıydı, neydi, baktım, benim 
arkamdan gelen ve benden çok 
genç olan minare meraklısının bi-

Ya iniş? lni§, çıkıştan daha 
zor, daha yorucu, daha yıprandı -
rtcı ve daha heyecanlı, korkulu 
geçti. Çıkarken yerulan bacaklar 
o dapdaracık, kapkaranlık, bitmez 
tükenmez basamakları inerken 
tirtir titriyor ve yılankavi basa • 
maklar dönüldükçe batım dönü- -.--------------
yor; göz!erim kararıyor; safram Şıkô.yet/er, temenniler 

kabarıyordu. Onun için, öyle müez- 8 • t k 
zinler gibi paldır küldür çift a - ır ramvay azası 
yakla değil, sağ kolumla. ortadaki Dün matbaamıza ihtiyar bir a-
direğe tutur.arak gayet usturuplu damcağız geldi. Mecidiye köyün -
ba§ılarla ve hep tek ayakla ini- de oturuyonnuf. Şikayetini töyle 
yordum. Aksi gibi o~ gün havada anlattı: 
sıkça bir rüzgar da vardı ve bu ip- . "~ Pazar günü akşamı saa! 
ince, sipsivri, upuzun minare, ben yırmıde sırtımda yükle Mecidiye 
afağıya inerken rüzgardan hafif köyündeki evime gidiyordum. Şiş
hafif esniyordu. Bu vaziyet içindej liyi geçmişti~ .. Birdenbire a~kam· 
yirmi, otuz adım kadar indikten dan gelen hır tramvay benı yere 
sonra aklıma bir de geçen Rama • d~vir~~' geçti, gitti. Bayılmııım. 
zandaki o ıiddetli yer sarsıntısı Bır muddet sonra ayıldım •• Sürü
gelmeain mi? İtte o zaman az kal- ne sü~ü?e Şiıli polis noktaıma ka
dı, heyecandan ayağım kayıp taş dar gıtt1m. Orada Allah razı olsun 
merdivenlerden yuvarlana yuvar- 1506 numaralı poliı memuru beni 
lana soluksuz kapıya inecektim. ltf al hastahanesine götürdü. Bir 

Bereket versin, tam ya:-ı yolda k~ç ıa~~ ora~a ~aldıktan sonra e
feref eden dürbünle etrafı seyre • vım~ g~nderıldım .• 
denler yeti§tiler ve biri öne, biri Şımd_ı ı~ruyorum: 
arkaya geçerek bana cesaret ver· Ben ıhtıyarım. O gece yorgun 
diler de kazasız, belasız alt katı ve dalgındım .. Farkında olmaya -
bulduk. Fakat, bulduk ta sanki rak tramvay yolu üzerinde yürü • 
kurtulduk mu? Ne gezer? Bu inip mü§ olabilirim .. Bu bir kabahattir, 

km ı h - d kabul ediyorum.; Amma bana rAr• 
çı anın ası za metı on an sonra r-

b ı d D. ı · t tuld t k pan ve numarasının 207 olduğunu 
aş a ı. ız erım u u, ar ı f k . ... . . .... 

yürüyebiliraen aıkolaun t O ak . ar ettıgım tramyayın yere serdıgı 
ri: rt • .. d h t • .. adama yardımı hiç dil§Unmelu1. 

şam, e esı gun, a a er eaı gun . 
- Benden paso, ben dönüyo • Jd b t t il t il zın kaçması bir Kabahat değil e e as on, opa ıya opa ıya . 1 , h mı .. ,, rum. .• gezdiğimiz gibi ali da &ağ diz 
Deyip geriye döndü, ben de dö- kapağımdan yukarısı fen4 halde Antalya anbarının 

necektim, öndekiler bırakmadı - ağrıyor. cevabı 
lar: - Peki, seninle birlikt~ oraya Evvelki günkü •ayımızd·a oku . 

- Biraz daha gayret yahu. de ~ çıkanlara bir §ey olmadı mı? yuculanmızın birinin Antalya 
diler; bir fey kalmadı, tepeye çı • Derseniz onu da söyliyeyim: 'anbarı hakkındaki mektubundan 
kmca, açılır, ferahlarsın!. -Onlar, önce işi gençliğe-, dinç- ba1ııetmiştik. Antalya anbarı bu 

Yeni bir gayretle ben on, on beş liğe vurup yiğitliğe leke sürmemek yaz;ı üzerine gönderdiği bir mek· 
basamak daha tırmandıktan aonra için pek renk vermek iatememiş • tupla vaziyeti izah etmittir. Mek
benden çok ileride giden öndeki - lerdi ama ertesi gün baktım, bir tupta' deniliyor ki: 
lere bağırdım: tanesi yüksek kahvelerden birinin "Sözü geçen paketler için alı . 

- Çocuklar, ben bittim, fena o- merdivenlerini, -tıpkı benim mi- nan ücret İstanbul - Afyon ma -
luyorum, gelin, beni a§ağıya indi- nareden inmem gibi- duvara da sarifidir. Ve beher paket için tir~ 
rin ! yana dayana tek ayakla çıkıyor - ketim izin aldığı ücret 26 k.ırutlur. 

- Merak etme. evhamlanma, du. ·Bunun 16 kurutu Haydarpafadan 
aık ditini, ıerefeden ıeyredece - • ~ • Afyona kadar tren ücreti olup 
ğin manzarayı bir daha rüyanda lfin asıl garibi nerede biliyor . mütebaki on kuruta da komiayo -
bile göremezain!. • musunuz?' numuz dahil olmak üzere latan· 

Uzatmaya ım, ha habam gay • B~n, 0 minareye çıkıp !a şere buldan Haydarpaşaya motör, ha· 
ret! diye ben biraz ela.ha ken "mi fes~n en a ağıya ak ıya ce!a mule sened:ne yapı~lırdct.n pul 
toparladmı1 nihayet kan, ter, tı • ret edemediğim gece, rüyaJa, ken kaydiye ve hamaliyedir. 
kanıkhk içinde kendimi ~erefeye dimi tahta bir salıncağa oturmuş fspartada alındığı söylenilen 
attım. Attım amma, ben zaten ya- olarak ayni minarenin aleminde • para ise Afyon - lsparta masraf· 
n yolda bitmif olduğum için §C· ki yaldızlı ayı tamir ederken gör· fıdır ki bu cihet doğrudan doğru· 
refenin kapısından batımı dı§a • miyeyim mi? ya Afyon a<;entemiz tarafından 
rıya uzatır uzatmaz da oraya yı - Osman Cemal KAYGISIZ kendi nam ve hesabına alınmıı. 
iıldım, kaldım.. :~:::::::::::::::::::::m:::::==:::m::ınmnr.m: tır. Müeuesemiz sevkettiğ~ mal . 

- Kalk, yahu, oturına, büsbü - jf i= J d 1 • d'f · ! • 
1 

Doktor .ı ar an ya nız tımen ı er gec;ıt e· 

BugUn 
lSTANBUL: 

18: Framnzça ders. 18,30: Jimnaa
tik - Bayan Azade Tarcan. 18,50: 

<Karmen dördüncü perde n muhte -
lif parçalar - plak) 19,30: Haberler. 
19,40: MonoJoğ - Bayan Halide -
Pişkin teyze. 20: Konferans. (Maarif 

Nebahat Hamit - İstanbul kız lise -
si muallimlerinden. 20,30: Balalayka 
orkestrası - Koro 21: Bayan Ate~ 
''Şan,, piyano refakatiyle. 21,20: Son 
haberler - Borsalar. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Radyo caz -re tango 
orkestrası ve Bayan Emine Ihsan 
(şan) türk~e sözlü. 

22.'l Khz. VARŞOVA, 134:> m. 

19: Org, 19,15: Şen ske~. 19,30: 
Sözler. 19,40: Sözler. 19,45: Plak. 20, 

07: Muhtelif' sözler. 21: Opera hava
ları. 21,15: Lem bergden nakit. 21,45: 

Duyumlar. 22: Chopinin eserlerinden 
konser. 22,30: İngilizce konferans. 
:!2,1:>: Kuartet konseri, 23,20: Rek -
lam lar. 23,3;>: Plak. 24: Sözler. 24,0;>: 
Jl:.ik. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

17 NiSAN - 193~ 

KANZUK ECZANESi 
Mustahzar~tmdan 

Saç Eksir~ 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kep 
lenmesine mani olur. Komojell 

saçların köklerini ku~vvetlendi 

ve betler. Komojen aaçlann gıda 

ııdtr, tabif· Tenklerini bozmaz, 
17,30: Parti yayımı. 18,20: Bir o - tif bir rayihau vardır. Komoj 

pera temsilini nakil. 23,05: ln~ilizce 
yayım. 2!,05: Almanca yayım. 

832 Khz. Moskova, (Stalin) 361 m. 

Kanzuk saç tesiri maruf eczane 
lerle; rtnyat mafazalanl\da bul 

19,30: Konser nakli. 22: Dans mu- nur. 
.. 

sikisi ve ~arışık kônser. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüı plak yayımı. ıs: 

Hafif radyo konseri. 19: Duyumlar. 
19,20: Kouserin devamı. 20: Viyana-
dan nakil. 23: DuyumJar. 

Khz. LElPZlG 382 m. 
20: Eğlenceli musiki. 20,30: Sözler. 

21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yay:rm. 
21,45: Şen sözler 22,15: Ulusal yayım. 
22,45: Şen sözler. 2.3: Duyumlar. epor 
23,20: Hafif musiki. 

Klralı\t yalı 
Dört odal, bahçeli, 

havaıazmı havi kullanıtlı, m 

kil bir yalı ehven fiyatla kiralık 

tenli Bay Hüeuünün 2 n,......,,_ ...... 
haneıine müracaatlan. 

Ii5t&nbuı 7 mcı 1cı-4 memurlu 
ğtından: 

1 

1 Hiularında vıldı~ işareti '>lınlar üıe-
rindc I 6-4·935 de muamele görenler· Bir borçtan (!olayı mancuz ı;., 

· dir.J Rakamlar kapanış fiatlarını ~österir lunup paraya çevrilmeaine 

nukut (Sabt) verilen büfe, yemek ma1UJ, ~ 
=.=:=Lo:;;;;n;.;;d=ra==61;;;;.ı""'~. --=o;.;;;V=i;;;ya,..o.!.ıZ==!ı;;:4.---lll mek aandalyesi, ecza aolabı 

• 'cnort 120. - * l\1adrlr 17, - saire 20/4/935 tarihine müaa 

I 
• raııs ı . 9. - * Berıın 4s, _ 
~ l\llltno ~Oö, - • Vır~ova ı-1. - cumartesi aünü 9 dan 10 kad 

• Brük~e 83, - • Budapeşıe s:s, -
• Atını 24, so • Bü Hanciyanın Beyoğlu Tarlabat treş 16, -

• CeneYtt" sı.ı .• • Bclgraı ~'4. - 31 numaralı Küçük Muıtafap 
.. ~ofy ı )14, - * Yokohama 34, - , 

ı • Anısıerd.ı , 84, - * Altııı 1141, - apartımanınm 2 inci dairesinde • 

I • PraJ.! IOl. - * Mecidiye 4', so ı 
• ~rokhn m l'l!, -· .. Rıınkooı '~·-=- ÇJk arttınn& İle a&tıJacağmdan 

Çekler (kap. aa. 18) 1 !iplerin gün ve aaatte mezkur 
==.;;ı;:;:.o;:n=d,;;;;;a==eı=ı=2=!0=.=s=10-k=hı;;;1,,==3.;;;1 d=-74ı;ı;:ı;lll halde bulunacak memura mürs 

• NC\·yor~ 0.19S390 • Viyana 4.2~86 caatlan ilin olunur:--- (1057' 
'f. I'; r.s 12.!16- • Mıdrtr S,82-

1 • "llllao 9.~61~ • Aerlla t.914~ 
* Brl.ikıc 4.694~ • Varşou 4,2·16 
• Atlıu 3.9413 • Rndapesrt •.SOM' 
• \.eııevıe 2.4§4· • Rukn5 :"8.6130 
• ~orya tıs.~;-q() ,. nıııtraı 

• AmHt rda ı 17 O • Ynknhanı, 
• Fra 

ESHAM 
iş Rınkas• 111.- ı ram,·ay ~9.-

Anadnlu ~s.ıo • c;ımearo as. IU5 
Rejı ·uo Oayon Od. -.-· 
Sir. lfl)flVr 15.~0 ~ark ile?. -.-

Merkez Rankası tı3,95 Ralyı . 
1 

l'. ~lgorra -.oo 'ark m. ccu -,- 1 
'~omontl 11.6:1 reıernı -.-

_J_stlkrazlar tahvmer 

1 L A N 
Ticarethanemizle Fehmi nanı 

daki fahsın hiçbir suretle alak 
yoktur. 

Muhterem müfterilerimizi 

yakkuza davet eder ve bu tah 
tia.rethanemiz nauıma her haJI 
bir müracaatının kabul ve iı'af 
dilmemesini rica ve akıi hıal 
hiç bir mse'uliyet kabul etmiyeC" 
ğimizi ilin ederim . 

tün ham!araın, kalk da §U manza • ı= !i rine kadar masraf alır ve onôan 
raya bı·r bak'.. Alı· ı·smaı·ı :_·=·.= ' r: ilerisi için yapılacak masuif ile j:"'933TürkRor. ı 79.n!ı ~:ııktrlt 

N d 1 b ·· 1 r. • 11 28,rn frımva~ 31.70 e en sonra, on ar uyuza t · :: hiç bir suretle alakadar olmaz. 
-.-

1 Usküdarda vapur iskelesi ıııet ~ 
halinde tüccar terzi Oıman r.J 

_ •• • • . ıır 11.50 Mılıtırn ı;-.oo 

mıt iki basamaklı minarenin tepe· ~ HaydarpO§a haıtaneıi bevliye ii Bu manaflarm burada alınma- lstlh.lııllahlll I 97,2~ • nıdolu 4rı 80 
sin;.en dürbünle etrafı seyreder. i mütehaııııı . ":::i il ise, manafm ne olacag-lm kes . trıaııt istto:raıı 99. Anadnlu ıı <ı3.80 [ 
•--k be d ı - k Ik n 1Q2" ,., \I ıo. Anadrılu ili 46,-
n;(" en n e fÖY e ayaga a ıp :i Vrologue _ Operataır i tirmek önceden kabil olamıyaca - S·,·u->~r.!_urum cH. - .\ ~ 1 .,,~ 
afağıya doğru bir bakacak ol~ ii :: ğı cihetle mümkün olmamaktadır ............. --. .... ...,,..,;;;;;,;;..-.----.~ ... iöiiiiii~~I 
dum,· az kalsın manzaranın ha• . I~ Babıali caddesi Meserret ote-1! Ç Soy adı ~ • ünkji muraf sevkiyatın ~zlığına 
met ve deh§etinden düıüp bayıla- ~i li 88 numar~~a her g~n öğledenli veya çokluğuna göre değişmekte- Tramvay Şirketi Aksaray istaı-
caktım !. • g sonra saat ıkıden sekı7.e .kadar.:i dir. yonu katibi Oğuz Mehmed İhsan. 

Kendia;nin yüksekliği karııaın· :i::9.::::::::::::::::::::::::::::::::::=-.:::::::::::::::i: ~~•'•'••••R•--•••11!! 
da uzaktaki Galata kulesi altı ka ~mııı:1'9". RQ1111nıınımııınuuınımııı~nıııııuııınutuumııııı;; 1 DOKTOR 1 Çatalca muallimlerinden (M. 
rıt beberuhi gibi kalan bu mina lı ~fşh Et al hastauesınde K I •• Şahin) kardeıi Darüttafaka tale-

b• d h k "k" ı ' Göz mUtaha&4'JSI doktor ema ozsan besinden (M. Zakir) dig~er karde. reye ır a açı arsamı ı o sun ~ G.. Orolog _Operatör 
Mimar Sinanm değil ya, kimin 0 ı Rııot Ahmed 02be1k • Bc.-vllye MUtehas9ısı l 'i orta mektep talebesinden (M. 
luraa ol~un bir daha mı '>raya çı . C. Halk Fırkaeı sırasında kız li· ' Kraköy - EkBelıiyor mağazası :Ylahir), hem9iresi Kandil'li kız 
lap lıtanhulu seyretmek, Allah 1 esı karşısın~a 32 n~marada. ::JMua yanında. Her nün öğleden ıonra Hıeıi mezunlarından (H. Mual· 
bn • f O .. kt"ğ" . b" b ı vene saatJen saat fo ten 18 e kadın 2 • den s • e kadar.. T•l: 41235 

e eaın. gun çe ı ımı ır en 11111111~1__. Ji.) Aytiğin, soyadım almıtlardJT. 
bilirim! 

Yeni n~l$rlyat 

Medeni kanunlarıfll1 

za göre .bak ve 
borçlarımız 

Uzunköprülü Hukuk hikilll~; 
Lüleburgazda on numaralı ihl1; 

ve asliye hakimi M. lmran ölet " 
halk ve köylü için yazdığı uıed' • 
kanunlarımıza ;öre hak ve 110", 
lanmız admdaki kitabrn: net~ 
mittir. Kitab açık bir dille ~1' 
mıttır. Okuyucularımıza t•"'' 
'ederiz. 
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üaşaratuyanmadanY0• FA VDA ile tahrip edini 
1 tohumlarını 

va arını ve H ı d h t ~ ı s·· ·· h k .. k.. d k k · · · ek ıivriıinek, güve ve bütün haıarat uyanmağa baıladı. ava ar ısın ıkça aıara çoga ır. utun «ı§aratı o un en eame ıçın h.ışaratın 
Yaz geliyor. Tahta kuru~~· ı~n 'eodaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, arslarına bolca FAYDA serpiniz. Ve ~hta kunı yuvalatını FAYDA ile tahrip 
yuvalarına ve etyalarm uzerın~a v arattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklard11 yemeklerinizi, erzakınızı tclvit eden hamam ~·öcckfe. 
ediniz. Bütün yaz bu muzu I rJa bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatmda, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri. ııebntat ve ağaçlar üzerindeki tırtıHıır• 
rini, abdesthanelerde, ~amamd~ • Kutusu 30 büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kunıştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
behemehal FYDA ile ımha e ın1z. 

~~~~·~~--::::--:=:--=:--:::::--=:--:=--==--==-,;il t;;;ı ıı;ıı ı ;T;;;;;" ';' ";'~:·ı;:·~·~~ ... ~ .. k~ ... ~ ... ~.~~ııı~ .. ~~·ııı~ııı~ııı~•:~ıı: .. ,o~ııı~ıııı:."'=~~ MüJDE! 
) I Sabırsızhkla açılmasını bekledfğinh. 

SÖZLÜK 
Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 

ail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lfieat öz 
/sm k 1• , · cimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 

Türkçe e ımeıerın ,. kt d" 
dı Fransızca karşılıklarını qöstl!rme e ır. 

aynı zamaın a h ttA ecoebilerln istifade edeceği bu SOZLOK Herkes nve 8 

i ttşar etmişUr. Ftatı 100 kuruştur. 

n kanaat kütübhanesi.. 
rııııırıllllllımt1fll ............. 

Zümrüt Yalova Kaphcaları 
15 Nisandan itibaren açılmıştır. 

Nisan ve Mavıs ayı zarfında geleceklere Otel ve 
fiatlarından ylıde 40 tcnı:ılit yapılır. 

Yalnız 24 saat kalmak üzere geleceklere, 

Banyo 

Vapur, Otobüs, Banyo, otel, Yemek 
dahil tenıilitlı karneler. Karneler Köprü, Adafar bilet gişcsife 

Yataklı Vagonlar gi~elerindc satelır. 

, vauHAU.ı!:" · lraa~ 'lmı1 nıı~~ 1111 nı ı11m 
01.~N rflllJMllJl 1 A lafrangJ ve alaturka 
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YErtl ÇIKTJ 

TATLI KiT ABI YEMEK ve 
Hergün pişecek ·emeklerin ~e tatlılann lı ıcslnı ~ c ''apılışlarını 
bu kitabda bula.caksınız 

ıuş rerl . fsranbul An karı 'ıddcsı No J 57 

~rt~GN 
EUNDEJQ 

r M o B. LYA Salon, Salamanje ve yatak 1 odalarıoan ennım ucuı fistla 

lıtınbulda Riıa Pa~a yokuşunda 66 numaralı 

KA5E 

ALMiNA .KALEM 
OLMAUD O B i " ma azasında .• 

Her yerde arayını~ bulabiJôrsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi l/ll !illi -
BOlt.J!TA 

Maga durmadan kayalardan aşa· 
ğıya iniyordu. indi. Kumsala vardı. 
Hala yürüyordu. Kollarını açtı.. De· 
nize doğru yürüdü gitti •• Dalgaların 
arasında kayboldu gitti. . "' ~ 

Roza Vonoryo aklanmış ol.duğu 
odadan Papa Altıncı .Aleksandr ın. o· 
dasına girdikten sonra AnJelo zchır
Jenmemiş olduğunu antıyarak seli.n· 
cinden deıt gibi bir halde fırlayıp gıt· 

mi) ti. d' . d ehi 
İhtiyar Borjiya ken ısın e z • 

• tesı·rın· i .henüz duymuyordu. Bu· 
rın ·ı 1 d' nunln beraber Magaya doğru ı er e ı. 
EJJerini tuttu. Korku ve dehşetle yal· 
varmağa başladı: .. .. . . 

- Aman Magn! .. Yalan soyl~!oı
sun değil mi? .. Söyle?. Yalan soylc· 
dim de!" Kupalar zehirli değil .de!., 

1\laga müthiş fakat sakin bır ta· 

vırla: • 
_ l\fah1·oldun Rodrik? •• Şimdi ze· 

)tirin tesirini auymağa b~byacak
sın ! Müthiş istiraplar içinde can 1·c-
receksin l 

.. _ Sen de benim gibi gümüş .. kup~-
dan içtin alçak kadın! Yalan soyledı· 
ğin bundan belli. 

_ Aldanıyorsun Rodr:ik I Benim de 
.. u~ kupadan içmi:;; oluşum yalan 

gum "b" be • d sti.r1N1Iğimi değil senin ~· ı . nım e 
zeh;rlı'nmiş oJdoj'lmu gi),terır •• 

Olftm korkusundan çıldırma dere· 

sildi. Gözleri yu,·asından dısarıya fır
ladı. l\fiithiş i tiruplar içinde kn m· 
nıp dururken: 

- l~nlan söylememi:;;!. Gümüş ku· 
pa zehirli imiş! Ayaklarımda derman 
kalmadı. Vücudumu hir - soğukluk 

kaplıyor. Aman )nrnbbi .. Bu ne miit· 
hi bir oğukluk .. l\laga ! .. Bana acı!. 
Daha yaşamak i terim! Kurtar beni .. 
~lerhamct! Lukr~ !. Nerdcsin! Sc· 
zar! GeJ, imdadıma yetiıtin ! Diye hay. 
kırıyordu .. 

Iaga bir kahkaha kopardı .. 
_ Budala herif? Sen hfıla Scıarla 

Lukresi çağırıyorsun! Onlardan ) ar
dım istiyor ua ! Seni zchfrlcmek için 
memur edilen Anjelo.) u huraya kim 
gönderdi biliyor musun: Sczar!. Ku· 
payı kim ıehirkdi haberin ,·ar mı? O 
da JJükr<dir •• 

_ };,·ıatıanm öyle mi? .. 
_ Eı·ct •• Oğlun ,·e kızın .. Seni onlar 

öldürüyorlar. 
_ Ya! •• Deni C\Jatlarım öldürüyor 

öyle mi?. J.~C büyük cinayet! !\c bü
.) Ük al~aklık?. Dunun .)~n~nda öl~im 
ehemmiyetsiz kalıyor •• J,nkın s n kım
sin l\lagaI nen sana ne fenalık ettim 
ey sihirbaz kadın? •• Sen bu dnn.)ctc 
niçin yardım ettin .. Ah ~imdi anlıyo. 
rum .. Sen mutlaka öldürdiiğürn n
damlardnn birinin ana ı ın !.. (h le ... 
mı ... 

- Jf&.)IT nodrik! Daha uznklnra 
bak .. Daha eski zamanları hatırla! 

, ~e · ·ne gelen Papa Adeta sayıklaya· 

ra'. .l~di ki: • 
1 

•. 
- Yalan söylüyorsun: la a~ soy· 

lii.> orsun ! Eğer ben uh•r!enı_nış .. ~l· 
saydım şimdiye kada! tesırinı gor~r
düm. Halbuki kuvvetım, sıhh~tJm .>e· 
rinde .• Seni alçak sihirbaz se~ı ':: Şım· 
di ben sana yalan söylemefı otreti· 

_ Dnhıı eski zaınnnlnr !.. Öyle). c 
Papalığn girmeden cwel telef ettiğim 
birinin karı ı yahut kız knrde~ i olma· 
lrsın ! 

rim! Al sana?... • 
- İhtiyar Borjiya iki yumruğunu 
laganın üzerine kaldırmaktayken 

·· · e .. -ıkıldı birdenbire koltuğun uzenn .,, • 
Yüzünde bir takım ktrınm leke~er 
peyda oldu. Dudakları mosmor c. 

- Daha uzaklara Uodrik ! Dnha U· 

zaklara ! .. Gençliğine, t panynya ka· 
dar git!. Pativoyu hatırla!. 

- lspanya! •• Pnth-o!.. Öyle mi?. 
tı. imdi kim olduğunu anlıyorum? • • e· 
ni ı:ıimdi tanıdım: , ·en Rozasın ! 

Papa ellerini biribirine kavuştur
du. Koltuktan aşağ?ya düştü. Alnı 
"tak,, diye dö~ emenin üzerine 'urdu. 

m 
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Bu kadın ı~ukrcs llorjiyn idi. A\'· 

luda kalmı olan lıir kaç muhafız 
Ll.ıkre in esini tanıdılaı·. Elbise i ya
n ynnmrş ve gözleri yuva mdnn dışn
rıya fırlamı olan bir adam kuca
ğında bir kadınla beraber kn~ı.>ordu. 
.Etrafını ku~ııttılar. J<aga tan: 

muzuna daynmıs olan C\'gilisini bir 
kat dnha bağrına ba nrnk inc:itmcme
ğc Çıth:;;ıyorclu. 

Gece uzakta, deniz kıyı~ındn, hir 
kayan111 üzerinde birdenbire Uç ateş 
)andı. Uu :-)telin) a J ı>acla Kapyn ta
rnfınıfıın 'erilen 1 nrctti. lJtmu gören 
Haga. tan ktıHct \C ga.}rctini bir knt 
daha ıırttırarak: 

- Açılın! •• Önümden çekilin!. Diye 
gürledi. Ltlkr ise: 

- Öldürün, \Urun? .. Dbe pencere· 
den kıyametleri kopartı.> ordu .. 

Oç hançer parJadı. 
JC:ıg11 tnn ileriye doğru hücum et

ti. Knll.an hançerlerden biri i ağ o· 
muzuna ra tlr.>amk kolunu ıyırdı .. 
Uoydım boya geniş biı' yara açtı. Rn
gastan hançeri \'Urnn herifin hilcğini 
di leriyle yaknladı. Uytc kuw<'li ısır· 
dı ki cli;)lcrinin bir )andan bir yann 
geç tlğini hi etti. onra gen~: 

- Açılın!. Diye haykırarak yarnh 
hiı aslan ~fbi ileri.) e fırladı. nu nnda 
birdenbire meydana çıkan geniı;; yüz
li.i bir palo. etrnfn dch~ct nçmağa 
başladı. r\afa tasları iki pnrçn oldu
ğu halde muhafrzların iki i 3 ere c· 
rildi. Du yararlığı gö teren J pada 
J\apya: 

-lleri • Ö\'alyc ! .. licri ! Ui.> c ona 
kun et \'eriyordu. 

Uu uretle Raga tan şatonun bij. 
) iik kapıstna doğru fırlarken l padn 
Kapyn da dehşetli palasını döndiirüp 
parlatarak Şövalyeyi takip ediyordu. 

Rngastnn bfiyük kapıdan hiç bir 
engele rastlamadan çıktı. l p:ıda 
1\apya hitUt arkalarını bırakmamı. o. 
Jan on muhafızı da bir palada ge. 
berttikten onra çıktı \'C tonun kn. 
pısınr kapadı. Henüz geni bir nefe 
aJamamı · olan Ung;uı tnn: 

- Durma ] pada Rnpyn ! t lln . 
· t ' ·· 1 .) a 

- Heri! .. I>i.} c karanlığın idnde 
sen deli.} erek ko. mnğa çnlı~ıyordu. 
1 aklaştı. rtık kara)n ,>nklnşan Stcl
la.gemi i andnlının kiirck ~e !erini 
bile duyuyordu. Birdenbire arkadan, 
u1.al\tan uzağa bir takım çığlıklar, gü
riiltülcr isitilnıeğl' başladı. 81i,·af.) e
nin .>nldnindc bir ses: 

- Aman lıizi ko' nlıyıırlnr !. Dedi. 
Bu Giakomonun B İJ di. Bundan on· 
rn snndalclnn h:ı ka birisi: 

- Hin! •• IUn !., Oiye haykırdı. 
Hagu tan deniz kı.) ı ındn bulundu

ğunu göı·dü. J padn Knı>.> n ile Gfako
monun kayıkta beklemekte oJdukhm 
bir hayal gibj gözüne çarptı. Gemici
ler kürekleri hnldırmışlnr e111ri bekli· 
l orlardı. Hagnstanın Pl'Şi ıra bir ta
kım mc 'nlclcr görUndü. Fnknt hcniiz 
uznktnydı lar. 

Şö\"alye c\'gili jni hit incitmeden 
kollarının üzerine aldı. on bir kll\·· 
, ·etle kendini ısandaln attı .. Yelkenler 
f~r~ edil mi kn) ık bir deniz kırlangıcı 
gıhı dalgaların ü tUndo uc:mnğn Lın-. · 
!amr tı. 

Uu csnnda Raga tam ko,·nla)ıp 
Jutmak iizerc J..fıkrc tnrııfındnn otuz 
kadar muhafız deniz kıyısına 1·nrmı~ 
lnrdı. Fnknt kn.> ık uznkJa. mış oldu
ğundan a'·nzlnrı çıktığı kadar Ö\·iip 
aymaktnn bnşlm bir .. ey yap:ımıyor. 
lnrdı. 

J •• re \:r .. ....,oz erini oluk soluğa 
soyJiyebıJmı tf. Jspada Knpya frrlndı. 
Haga tan denize doğru koşmakta dc
rnm etti. Knhrnman şö,·al) e ht'm ko
§Uyor hem de yiJzü sapsarı ke~ilmfs ı 
başını henüz kanJar akan ıplak ~: 

Raga tan anclııln ntlnmnğn mm·af .. 
fnk olur olma1., in ık hir nere almış. 
ornyn dü;;;üp bayılmı tt. Ilu .,ırndn 
Prinn er kendine geldi. Dü')ünülntc i 
bile miimkün olmı)an biı· :>n kınhl\ 
i inde etra ı ~ 



~ Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
.... _ .................................................................. "''''~ 

~ Türk matbuatında bit yenilik olarak uıyılacak bu roman .. binnci 
~ defa "HABER,, ele ~ıkıyor. Bu romanı bir •İnema aeyreder gibi takib 

uııııınnıııııııuıtilllHUUıı..!! ıııpllllfftıı•ı i....-ı-.•ııwa "'""'-"ıt'nı ~ edecek, heyecandan heyecana diifecekaini:. 

Gizli bir çete Paws i mlnde bir zengini öJ 
dürüp sen-etini elinden almak istbor. Fa.icat • 
velin asıl sahibi E'·elin ismindeki yeğenidir. 

Polis hafb esi x : 9 hırsızlar tarafın dan kaçın 
:lan genç kızı kurtarıyor. Ve çetenin re ishıi anyor. 
1

•••••••••••••11 nHıııııııtnıı11Hııııı••••••••••••••••••••••rwıınıın••••• ... 

NtOEN{EF ~~!!!!! - I>U/? 
BAKA· 
Lı/VI 
öYi..E
M/? 

Kara Maske 
1 

ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi ROMAN 
BOBiNiN YARIŞl:9 -----------.... --~ 

294 UOR.ıt'l' A 

makarışık her tarafı kana hulanmı .. 
olan Raga tanın başı genç kızın gÖ· 
ziine ilişti. Bağıramadı. Rüya gördü· 
ğünü sanıyordu. Hakikaten rüyada 
imi. gibi Ragastanın başını iki elleri 
arru ına aldı. Kollarını boynuna dola· 
yarak büyük bir sevgi ,.e şefkatle Şö
\'alyenin alnına bir öpücük kondur-

-76-

,:'JIAGANIN SON SÔZT.ERI 

Anjelo zehirli kupadan kendi inin 
çmemiş olduğunu anladıktan sonra 

deli gibi odadan fırlayıp kac;mı:. h. 
Maceranın ötesini öğrenmek bile is· 
temiyordu. Kendi zehirlenmemişti ya! 
Bu kadarr kafi!. Gen!: papaz artık ka
çıp kurtulmaktan ha ka bir şey dü
·ünmü:rordu. 

Kaftanının etekleri zil çalarak im· 
~arken birdenbire kilitli bir kapı ile 
karşılaşmasın mı? Eyvah! .• Şimdi ne 
yapacak .. .ı: 1ereden kaçacak.. oluk 
soluğa durdu. Şa ırdı. Tam bu sırada 
etrafını iyah dumanlar bürümeğe 

ha ladı. 
Anjelo kendi ini şa kınlığa kaptır· 

madnn soğuk kanlılığını topladı: 
- .:atoda yangın 'ar!.. • özlerini 

mırıldanarak kapıyı zorladı. ı.akin a
çılmasının imkansız olduğunu dehşet
le gördü. Geldiği yoldan koşarak ge· 
riye döndü. Papa dairesinin yanında· 
ki ~;,fadan b~ka kaçacak yer kalma
ını .. tı. Genç papaz can korku uyle O· 

rnJ '\ atıldı. 
. \yakta duran bir kadın du\'arda 

aı;ılmı., olan delikten müthiş manza
l'n.) ı gizlice seyrediyordu. Bu 1.ukres
di. Papaz korkunç bir bakışla onu 
aüzdü. Deniz kenaı:ındaki mağarada 
&izli bulunan hazinenin hayali bu t· 

nda onun gözlerinde tamamen can
lanmıştı. 

- Fırı-at bu fırsattır! Diyerek tit
remeğc başladı. Lükre in arkasından 

bir hançer \'Urarak işini bitirmek is
tiyordu. Daima yanında taşıdığı han
c;eri aradı. Jleri doğru bir adım attı. 
Lakin bu sırada Lükres yarnşça geri 
g<'ri çekilm<'ğe başladı. Alçak kadın 
hem geri çekiliyor hem de gözlerini 
du,•ıu-daki delikten bir tiirlii ayıramı· 
yordu. Bir aralık: 

- ~ ' c müthiş manzara?. Babamı 

anama zchirlettim ! ""özlerini mırıl
dandı. Anjelo bunu tamamen işitmiş
ti. Hu sırada Lukres de onu görmüş
tü. Fır~atı kaçırmış olan papaz ken· 
disini tophyarak ona doğru ilerledi: 

- manl\lndam! Şato yanı)or! 

Ka~ınız! 
- Şato yanıyor mu?. F,yet hakika· 

ten yanıyor.. lşte alevler.. Desene 
Reatri ile kardeşim muhte ·em bir 
meş'ale ile düğün yapacaklar!. 

Lukres bir kahkaha kopardı .• 'onra 
dı,.arıya fırladı. Papaz Anjelo onu ta
kip ediyordu. Lükre..,in bu sefer girdi· 
ği odu şatonun aYlusuna bakıyordu. 

Olup biteni görmek için pencereyi ne:· 
tr. O zaman hiç ümit etmediği, akıl ,.e 
hayaline getirmediği bir manzara ile 
karşıla tı. Ragastan Prim,·eri kucnğı
na almış kaçıyordu. .\klı başından 

gitti. Deli gibi oldu .. ~ihayet pencere· 
den: 

- Öldürün .• Yurun, hançerle geher
tin ! .. Diye Jvykır,·ığa başladı. Lakin 
bu yaygaraların para etmediğini gör
müştük. 

e\'gilisi ile birlikte Ragn tanın şa· 
todan fırlayıp gittiğini gördükten 
sonra Lükre artık pencerenin önün
de duramadı. Ağzından köpükler sa
~ılmakta olduğu halde Beatrisin oda
ıo::ına doğru saldırdı. 

Odaya girince Sezarın kana hulan· 
mış n yaralı olduğu halde yerde yat
tığını gördü. Kardeşinin bu kanh 
manzarası, şatonun hali aklını ba:.ın· 
dan Rlmış olduğu l~in hemen dışarıya 
fırlamak iıdedi. Lakin odanın kapısı 

lıirdenbire kapandı . • \nahtar ldlidin 

--ı>öUsınrnycsı .ıs. . ~= yakında b 
adamın esrarını meydana çıkarını· 

(DftJam~k) ya başlayacak .. 

BOR~IYA 

içinde döndü! Mel'un kadın ne yapa
cağını şaşırmıştı. Tam bu sırada dışa
rıdan Anjelonun esini işitti. Gen~ 

papaz: 
-.Adiyö Senyöra J.ükrcs! Cehen

nem ale,·leri size, mağaradaki hazine 
de bana! •. Diye bağrryordu. 

Lükres iki eliyle saçlarını yolarak 
kapana tutulmuş bir dişi kaplan gibi o
danın i~inde dört dönmeğe başladı. 
Yaralı ~ezarın hir kıpırdayışı birden
bire onu durdurdu: 

- Yaşıyor! Lakin neye yarar ki 
yangında yanacak ... 

Sonra bir kahkaha kopardı: 
- Gizli kapak ne güne duruyor'? 

Oradan ka~arız. 
~ezarı ayaklarından tuttu. Odanın 

bir kösesine sürükledi. Sonra eliyle i 
~ . 

du,·arr yoklamağa ba ladı. Bir yay 
se~i işitildi. Döşeme tahta ı derhal 
cöktü. Lukresin kardeşini ürüklemiş 

olduğu köşe olduğu gibi çökerek aşa. 
ihya doğru inmeğe haşladı. Her ikisi 
de meydandan kayboldu. Şatoda böy
le gizli delikler , .e kapaklar ~oktu. 

Jler durnrda, her döşeme tahtasında 
yayh delikler açılmıştı. Lukresin o
turduğu yaylı .kapak bir kaç saniye 
içinde onu şatonun mahzenlerine in· 
dirdi. Oraya ,·arınca kardeşini kum
ların üzerine uzatarak kendisi dışa

rıya ·rırladı. lki dakika ge~meden o· 
tuı kadar muhafızla beraber Ragas
tanr kornlamağa ba._ ladı. Fak:ıt Luk
res deniz kıyısına nrdığı zaman Ra
gastanın kuc.ağında se,·gilisi ile bera
h<'r bindiği andal ahilden ayrılmış 

hulunuyordu • 
Lukres ıscrt bir yüzle )anındaki 

muhafızları ko,·du. Bir kayanın üze
rine büzülüp oturdu. Tırnakları ya. 
naklarrna girercesine yüzünü iki elle
ri arasına aldı. Gözleri fırıl fırıl dön
düfü halde sandalın Stellaya yana§
tığını arkasından geminin yelkenleri 
fora ederek hareket ettiğini gördü. 
Al~ak kadın bu fluretlc hem P.rinn·eri j 

elden kaçırmı:. hem de ne ondan ne 
de Ragastandan intikamını alamamış
tı. Onc:e kudurmuş bir canavar gibi 
bir müddet homurdandıktan sonra 
hiddetinden hUr.t:iir hUngür ağlama· 
ğa başladı. 

Sonra uıakta müthiş bir me 'ale 
gibi yanarak denizi aydınlatmakta o· 
lan şatoya döndü. 'fam bu esnada bir 
kayanın üzerinde bir adamın diz çö. 
keı''' yere kapanmış olduğunu gör
dü. Ilu adam papaz .Anjelo idi. 

Genç papaz hem Lükresin, hem 
Sezann hem de Rodriğin yayrak öl
düklerinden emin olduğu için hazine· 
yi saklayan mağaraya doğru yola çık· 
mıştı. Yere diz çökerek bakınca ma
ğaranın i~ini daha iyi görebilirim ·a
nıyordu. 

Lükres onu hemen tanıdı. Hidde
tinden mo. mor \'e kendi tırnaklnrıyle 
kana bulanmış olan mel'un yüzünde 
bir gülümseme belirdi. t\·ava yanş 

genç papaza doğru yUrüdü. nirdenbi
re kolunu kaldırdı. Hançermi çekerek 
Anjclonun iki kureği arasına sapladı. 
Papaz derhal yere ~erildi ... Ah,. bile 
diyemeden öldü- Lukres doğruldu. 
Elleri papazrn kanı ile kıpkırmızı kc
~ilmişti. Gözleri yum. ında dönmekte 
olduğu halde <"trafına bir cana,·ar gi
bi bakındı: 

- O gelen kim? •. 
Bu sırada Lukre in, hayal gibi 

görmüş olduğu bir in an gölgesini ka
yalar yangının müthiş ışığına karşı 

8akhyor , .e J,ukres onun kim olduğu
nu görüp tanı.)amıyordu. Lakin göJ. 
ge denize doğru ilerlemeğe devam e
diyordu. Birdenbire yangının lŞığT 

tam yiizüne ,·urdu. O zaman Lukrestn 
duda.klan arasından: 

- Annem!.. Annemmi~!.. Sözleri 
döküldü. 
~laga kızını görmeden ge~ti. 
Dudakları asabi hfr titreyi le hü

külen 1.ôkrf's: 
- ·Annem! .. Kelimesini tekrarladı. 


