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• 
iki Alman Casus kadınının kafasını 
baltayla kestirten adam kurtuluyor 

e g sus ___ ,_____z n 1 -

• . ..............•...........................•.............. 
esı 

çmeler·ne c 
sebeb ol uş 

b Berlin, 19 (Hususi) - Dün ha: 
fer verdiğim idam had" sesi etra· 
'b1.nda. yeniden aldığım malumatı 

hükUmet" nin askeri earanna iha· 
net ettiklerinden dolayı dul Anita, 
Von F alkenkayn ve evlenmemi! 
Renate Von Natzern, Almanya 
hükumeti tarafından idama mah
kU.m edilmiılerdir. 

1 : 

1 İsmet İİıönü 1 

isöylev sövliyeceki . 
ıldiriyorum: 

lda.m hükmü infaz edildikten 
IOnra resmen ı~ tebliğ neşredil
ltıittir: 

''Alnıanya nasyo,nal Sosyalist 
Bundan batka Lehli oldukları 

(Devamı 4 iin~üde) 

Buglln Halkevlerl
nln yıldUnllmildUr 

Memlekette üç ıene evvel a -
çılmıt olan Halkevlerinin yıl 

dönümleri bugün her tarafta 
kutlulanacaktır. Bugün ayni za· 
manda yeniden yirmi üç Hal-

i kevi de açılacaktır. Bunlarla 
yurdda açılmıı olan Halkevle -
rinin sayısı yüz üçü bulma.kta
drr. Açılaca~ Halkevlerinden 
altısı fehrimizdedir. Bunlar, Be 
tiktaı,. Beyoğlu, Kadıköy, Şeh -
remin\ Üsküdar, Şitlidedir. 

Ankarada General ismet İn
önü Halkevlerinin açılma11 mü
naıebetile bir nutuk söyliyecek
tir. Bu nutuk saat on bette yeni 

1 açılacak Halkevlerile Cağaloğ -
lundaki Halkevinde radyo ile 

.ı: .. ~~~·;;1;:; buçukta Caial -ı 
oğlundaki merkez binuında 

kutlulanma meras·mi bqhya· ! 
cak nutuklar söylenecek, kon • ·ı 
ıer verilecektir. : .............. -......... -............ ._ .... .._...: 

lstanbula gelecek. seyyah vapurları 
Eliza Niyegonun 

katili 
edecek O~man Hatib tlmar-

! haneden kaçtı 
!>·· birbirini ta"i.b 

~\i~Yanm en ___ , .... _., -=,, __ ....._ __________ _ 

teıtı·ı ıeyyah ' 
li olı erinden bı · 
~i ~ kırk yed: 

il to 
~ n Akitan· 
-.~teıni~i bu ak· 
."Ql ı· 
tel •rnanımıu 
ıc-:e~. ve Ahır· 
d~. 0 nlerinde 
bÖttıt atacaktır 
~ h~a~a.lı oları 
"sr Yuk gem 
"'- \lıd •eyyah gel.rece ... , yarın ak· t"'Ql .. l' 
tt. •rnanımızdan ayrılacak-

.\Itita 
~'\taitb. nya bu r.eneki aeyyah 
th...; ... •nde gelen ikinci seyyah 

-.q .. ıd· 1 ~'1ı ır. ~undan sonra sık, sık 
1t ~ teınıleri gelecektir. Hariç
n. .. -Pılan . . . 
-...._,.ıi'"• Propagandalar tesırını 

l\Qd~n. bu ~»~ Ak<lellİ~ 

) 
Ş · ıhane yolcuğunda ıevdiği Ya

hudi kızı Eliza Niyegoyu öldüren 
Oıman Ratib deli olduğu için ti • 
marhaneye konınuttu.Birkaç sene 

! denberi timarhanede tedavi edi -
ı .~en Oıman Ratib Salı günü bahçe

de gezinirken bir fırıatım bulup 
ı kaçmıttır. Bunun üzerine zabıta 
haberdar edilmiı, Oıman Ratib 
yirmi dört saat zarf mda tutula • 

I rak timarhaneye gönderilmiıtir. 

~rne~me çıkan ge~ilerden birço- Moskovada ye
gu lımammıza ugrıyac~klardır. 

Sah günü Lakon:a gem~ıi gelecek ni suikastlar 
ve bunu fU gemıler takıb edecek- M _1_ 19 M k "f 
t" 0111Kova, - oı ova çı t· 
ır: ci Kooperatif müdürü Burlakof'a 

3 Martta Düteı of Atalf, 9 Mart- 1 d"" b" 1 ·ık t ' 
~artı un ·r u as yap~mıt ve 

ta Ltisya, 1 O Martta Samarya ve j Burlakof ağır surette yaralanmıt· 
Statendam, 16 Martta Gripiıt) tır. Suikast yapmak suçundan üç 

.(Dtva.-n 4 ünçiicle) . (Devamı:' ünxüde), 

Muıolini futbol maçını ıeyrederken 

ULUSLAR ARASI FUTBOLLARI 

Romanın milli f aı ist stadyo • riıte Prensler parkında Prag ve 
munda ltalya milli takımı çok çe- Paris takımları kar§ıla§mıtlar ve 
vik, sert ve seri b·r oyunda Fran - Paris takımı Çeklileri sıfıra kar§• 
sız takımını bir gole kartı iki gol· bir. g~l~e yenmittir. Resimde ~~.
Je yenmiıtır. f>unu, telgraf haberi ~ solınıvı matı seyrederken goru· 

1 k b·ıd· . ik 1 yoruz. o ara ı ırmııt . . S 1 tar f d F f · · d o a ın a ranıız se ırı ur 
Ayni gün öğleden ıonra da Pa· maktadır. 

iç Rakanlı~ı kahvehaneleri ısU\b edecek 
~-- ,,_, ~-tswwwı..-. ,,_, ,_,,, ,_, --~._ ~ ~ _,_,, --

Istanbuldaki 2500 kahve· 
hane ne vaziyettedir? 
Kahveci!er cemiyeti başkanı Bay 

Cemal ne diyor? 

Kahvehanelerin bugünkü vaziyetlerinden iki görünü§ 

iç itleri Bkanlığmın, büyük rar Türkiyenin kahvesi en bol bir 
teh.rlerden baılıyarak, kahveha· ıehri o!an lstanbulda büyük bir 
nc!erin asri bir ~ekle sokulması ve 

bunun için de belediyelerin öna· 

~ak olması hakkında verdiii ka-

aliika ile kar§ılanmışhr. 

Bu alakanın derecesini tarif 

,(Devamı 6 mcı da). 
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~enim ·· ·· ... fJ,otUŞUlff: 

Telef onla --
J... Ant:işambr 

ğ1 dntişaınbr, Fran:ıız, oda aralı-
cınekt' be>'n l . ır. Fakat, aşağı yukarı 

dıt: ~;ııl~lleşmiş bir tabir var· 
ki t· ntışambr yapmak,, derler 

Tramvay Şirketi davası 
'oıı· n 

tUzı.. azm, bir banka direktö- son safhaya girdi ı,11:~ahut huna yakın mühim bir 
liıa a kapısı önünde, yahut in· 
lladl' salonunda beklemek manası 

lt, 

Q 
oltnıu ıuretle, kendisine ihtiyacı 
~k ~1 heyecan içinde beklet -
lr.~ ' llıt kimselerce büyüklügw ün 

Devlet Şurası muddei 
hk aleyhine açdığı 

• • mum ısı 
davanın 

Şirketin Bakan
reddini istedi 

"llftıd , 
•Lt nn •ayılır. Mühim zat hatta 
"lloab· 

...._ 
1
•Yle çene çalsa bile, odacı: 

Ş. ~erde komisyon var! -der ... 
1tnd' ~b ı, bir de telefonla Anti-

c r Yapmak adeti çıktı. 
ırtr 

.\ler ··· 
'tıj • açıyorsunuz. Bir kadın ... 

t'" tJ ıer bekA " w o O h 
~ir araamz, yuregmız op 

~ıd\ı~i" .. , Gerçi sizi arayanın kim 
'~i'l~~u sesinden kestirememiş· 
taıd ır arna, - olur a- belki 
~t~ falan görüp de gönül ver-

Nafia Bakanlığı ile Tramvay ı tra.mvaylarmda hep Türklerin ça- ı bakabileceğini isbata çalıştı. Mah 
Şirketi arasındaki davaya dün lıştığmı anlattı. Bu işin ilk önce mud Esad, yabancı millet alimle -
Devlet Şurasında devam olundu. 1 Türk talebe birliğinin şirketin rinden Vernerin "benim mütalea· 
Şirket vekilleri, şirketin mukave • J mecl~se ihbarile başladığını, bir larımı Türk Şuraaı kabul etmezse 
lelerde hileli formüller kullandığı aralık fazla alman paraların geri şirket yabancı mahkemelerde hak 
hakkındaki Bakanlık hukuk mü • 1 verilmesi kabul edildiğini, sonra arayabilir.,, ve İngiltere Kral mü
~av!rinin sözlerini cerhedici ma - mümessillerle Bakanlığın anlaşa - şavirinin "ben Türk kanunlarını 
hiyette sözler söylediler. Hatların maması üzerine mukavelenin fes- bilmem ama bana aöre siz haklı • 
yapılmaması sebeblerinin harb - hedildiğini söyledi. sınız,, gibi fikirlerini benimsiye -
den ileri geldiğini, memurların Avniden sonra Namık Cemal ve rek davasını isbata çalışan §İrke • 
Türk olmasına mümkün olduğu ş:rketler müdürü Etem, muhtelif tin bu hareketin:n en son manasi
kadar riayet edildiğini, şirkete ti- mukavelelerle yapılması taahhüt le bir ibnnet ifade ettiğini çünkü 
caret kanununa göre tebHgat ya- edilen ve yapılamıyan hatları say· ıirketin bir Türk şirketi olduğunu 

ır, 

Soı-.. ·\&Yor· 
'-S· . 

pılmadığmı ısrarla söylediler. dılar ve bunların söz verilip muka söyledikten sonra: 
1926 mukavelesile yapılması veleden mukaveleye atııldığını "- Bir Turk için yabancı b~r 

:ı.. 
1
' filanca mısınız? 

l\a. ~f . 
q~etıe 1~~~. gümbür gümbür ... Ne 

kabul edilen hatların eski muka • söylediler. Mhmud Esad Bozkurd, hakimin lehde vereceği karardan 
velelerle alakalı bulu~duğunu ila- dün de müdafaasına devam etti. bir Türk hakimin vereceği velevki 
ve ettiler. Devlet Şurasının böyle bir davaya aleyhde karar elbette ki üstün ve ...._ ~ gulumsüyorsunuz: 

\>et B C>h • ayan ... 
ikinci celsede, Bakanlık hukuk müreccahtır,, dedi. 

müşaviri Avni, hasımların ancak Belediye borç Dördüncü celsede reis son sözü }':ııı~ :ne ala ... işte, numarada da 
~dııı12ftnış ve tam sizi istiyor ... 

1914 den sonraki mukavele ahka- müddeilere bıraktı. Şirket vekil -
mından mes'ul olmamalarının almıya karar verdi leri fazla bir diyecekleri olmadığı 
yanlışlığını, sermayenin milliyeti nı söylediler. Neticede müddei u· 
olmadığımı söyledikten sonra Şehir varıdatı yıldan mumi, ıirketin noktai nazarlarını 
harbden sonra hat yapılmaması· yıla azalıyor varid görmediğinden davanın red 

.\t a, sanınızla ... 
dtrairı~llrzda kayna§ma olacak mı 
't~ ti~~? ... Fakat, ümidiniz, şim-
' a~ çakıp sönüyor .. . 
Cı .. ıraz bekleyiniz .. . 

nın ne ile tevil edilebileceğini sor· Belediye varidatı yıldan yıla dine karar verilmesini istedi. Ka -
du. Memurlar arasında bugün 47 azalmaktadır. Bununla berabe; rar tebliğ olunmak üzere muhake
yabancı bulunduğunu, Üsküdar hizmetlf;r de artmaktadır. 935 büt me Salı gününe kaldr. 

•trc "H -... 
a.haıı h N d' L ? , Qekı a . .. e ır uu • 

~ -'n~ bekle... Bekle bekle ... 
\• 1tarnor ı •• 

~- .,ed • 
"\itt ~~ sonra anlıyorsunuz ki, 

çesi tahmin edilen varidata göre 
Atlamak vüzünden tanzim edilmişse de bir kısım fev- Şehir Meclisinde 
Çoğalan vapur liaza- kalade hizmetlerin karşılığı açık 

kalmıştır. Bu hizmetlerin muhak->eı· ttıudu .. . d •- k ı ~· ru nevın en yüxıe pa 
~~ıı.1~ Zat, aizi telefoniyle bizzat Jarı neden oluyor? kak yapılması da icap ettiğinden 

Dttn birçok meseleler 
üzerinde görUşftldU 

ııı· "ia ·· 1t: U§enıniş; santrala emret- Son günlerde vapurlara kal-
ı. '- }:'al · · ' karken atlama yüzünden bir kaç 

:ı ·on ancayı bulun da bulduk· kaza birden oldu. Bu kazalar hak
\r (! ta bana haber verin... kında bir taraftan zabıta tetkikler 
?!) ' . kendisi, "Encümen,, e yaparken diğer taraftan belediye 

aırrniı. de işi tetkike başlamı§tır. Evvelce 
,; 

l' · • • • • • • ı her nevi nakil vasıtalarına hare-
ki .. elef on et . b 

1 
ket halintie iken inme ve atlama •. ·ı~ı·1 l menın af ıca neza- 'dd . •w• 

\ , • ., l;ıt erind L •• b b' . d ş etle yasak edıldıgı •ırada bu 
''\ıttı en vırı u; ırı e k' n f\.ta.y

1 
' §e ılde hareket Vapur kumpanya-

~ erı f açınca: 1 d b'ld' ·ı · · S k tı.... alanca , d' h b arına a ı ırı mıştı. on aza-
" ·ııı~d ymı. • ıye a er l 1 · · ı ~' en,_ ıe k" . ? d' arın vapur memur arının bu ışe 

ı:r n ımıın. • ıye ıor d'kk d'kl . . d b ı at etme ı erını mey ana 
0lru değil • , koymuştur. Çünkü vapurların, is· 
~ -~es;u ıntl! ·--- kele kapıları kapandıktan sonra, 
llU~tlQ) hareket etmesi lazım gelmektedir. 

erler hakkında Belediye buna niçin riayet edilme 

''- lconr erans diğini. WAkay idaresinden soracak-
~i t,-~bulda ı_ l "F tır. Dıger taraftan bu hususta va· 
'\ ~ I ,ou unan ranıız l~,.,. r er Enst't" .. d pur kumpanyalarına da yeniden 
Sbt "410nd ı usu,, azasın an hl' ·;'lt~ r. Geıte 

18 
b te ıgat yapılacaktır. 

•14 \Jll n, yarın u· --0--

~ıı~et\te~on Fransezde Sümerle- A 
-hir~:anati, dili ve dini hak nonlm 'şirketıeı:i 

~ nferans verecektir. heyeti umumiyesı 
~ledı --o- toplanıyor 

d Ye 35 memur Her sene olduğu gibi bu sene 
~ 'r o} flba alı yor de Anonim Şirketlerin Mart ayı 
b.~tı-j l>ara.Iarı k .. !çinde heyeti umumiye toplantıla· 
. ~l tı d f nı verece mukel· ı . t''~lt e terler· . d' k d rını yapmaları ıcap etmektedir. 
~ t tn .. ı şım ıye a ar .. .. . 
d Lıll-1 11 .. UrnessiJI . f Bu seneye kadar bulun şırketlerle 
ı'l\ "''•>-o d erı tara ından T" M .. d.. 1 .. ~ .. l l 
d~. l"ı li,t ti u. Bunların hazırla- ıcadretş· ud' ur. ukgulme~~u o mak 
J t~ e erin k .k tay ı. ım ı şır et er ışıyle Türk il' İ\.tıl e sı ve yanlıt ol Of' t b l S b . tıı ıı 'o &.tıJd 1 " ınd . ıs stan u ~ u eaı meşgul ola-
~~~~l'a Yen~ l an bu ış h~n- cağından Ofis ~ütün şirketlere 
&~ 8.tırıa gö~ ~~~cak b«:ledıye heyeti umumiye içtimalarını yap· 

~,L · but . urulecektır. malarmı b' ldirmiştir. 
tıı ~le ·ı Çesınd 
~~ l e cu· e yapılacak mü· --o-

belediye, istikraz yapmağa karar 
vermiştir. Bu istikraz yedi yüz elli Şehir meclisi dün saat 14 de 
bin lira olacak, belediye bankasın Sadeddin Feridin reisliği altında 
dan on senede ödenmek ve yüzde toplanmı§tır. Celae açılınca hukuk 
on faiz verilmek şartiyle istikraz iıleri birliğinden gelen tezkereler 
edilecektir. Alınacak 750 bin lira- okunmuştur. Bunda, belediyen:n 
nın (250) bin lirası ıtadyom in· icradaki işlerini takib etmek üze
şasma, (154) b:n lirası İmar plan, re bir takib memuruna kat'i lü
(100) bin lirası sebze hnline, 1 zum olduğu bildiriliyordu. Bu 
(100) bin lirası Çubukluda yapıla ı tezkere verilmi4tir. Kartal Kay· 
cak gaz depolarına, (70) bin lira- , makamının oturması için bir bina 
sı Beyoğlunda İnfa edilecek asri ı yapılması hakkında Daimi Encü
mezarlığa, (50) bin lirası Haydar men mazbatası Bütçe Encümeni· 
paaş ge~idine, (26) bin lirası gaz ne gönderilmiştir. Umuryerindeki 
maskesi alınıbasına harcanacak- madeni yağlar tasfiye fabrikası 
lır. ile belediye arasında mevcud mu

Tramvay kazası 
Dün saat 10 da Kadık~yünden 

Üsküdara gitmekte olan 209 nu
maralı vatman Mehmed Alinin i. 
darcsindeki 28 numaralı tramvay, 
Y eldeğirmeni karıısında mekteb 
talebesinden 15 yaşlarında Şem • 
settin oğlu Haydara çarparak ha . 
şından ve dizinden yaral.:ınması • 
na sebeb olmuştur. 
Yaralama 

Maltepede oturan motöcü Ha
lil, Şeftali sokağında Acem Hay
darı bir kadın meselesi yüzünden 
sustalı ~akı ile altı yerinden yara
lamıştır. Haydar Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmış, ve suçlu Ha. 
lil de yakalanmıştır. 
Kaza 

ka ve1enin bir maddesi yüzünden 
çıkan ihtilafın ıulhen anlaşıldığı

na da =r heyeti umumi yeden evvel
ce Kavanin 'Encümenine gönderi· 
len mesele hakkında encümt>ni 
noktai nazannı taşıyan mazbo.ta o 
kunmuf tur. Mazbata da, hadisenin 

ardiyeye girmiyen parlayıcı mad
delerin ardiye bedeli alınması id., 
diasından doğmuş bir ihtilaf oldu 

ğu, şirketin belediye aleyhine aç· 
tı~ı davadan vazgeçmesi ve ileri
Yft şamil olmaması şartiyle bu şek 
lin encümence muvafık görüldü-

ğü bildiriliyordu. Bu mesele etra
f mda bir hayli görüşüldükten son 
ra mazbatada teklif edilen ,ekil 
kabul edilmittir. 

Emlak Bankasının Yıldızdaki 
sergi yerini satmak istemesi etra· 
f ındaki evrakın makama geri gön
derilmesi yollu kavanin encümeni 

3 

lsp·rto bir 
gıdamıdır? 

™ 

içki dü§manlariyle içkiye dost 
olanlar arasında bu mesele yıllar• 
dan beri münaka§a edilip durmut· 
tur. Birincileri için şaraplarla ia· 
pirtolu içkiler faydasız münebbih 
ve zehir olmaktan batka bir ıey 
değildir. ikincilere göre ise bu iç· 
kiler hem kuvvet kaynağı hem de 
gıdadır. 

Fiziyoloji bilginlerinden Emile 
T erraine ve R. Bonnet gıda mad· 
delerinin uzviyette ya.ptıiı taham· 
muz (Oksidasyon) vaaıtasiyle ha
sıl olan kuvvet meseleaini uzun u· 
zadiye tetkik etmi9lerdir. Bunla
rın yaptıkları tecrübelerin ilk ne• 
ticeleri (Franaız Fen Akademisi· 
ne) verilmit bulunmaktadır. Bu 
b!lginlel" tecrübelerini ayrı ayrı 

hRyvanlarla inıan üzerinde yap· 
mışlardır. Vardıkları neticeyi bir 
kaç ıözle anlatalım: 

"Uzviyetler salıverdikleri kud· 
ret bakımından iki kıama ayrılma· 
lıdır. Birinde eaaı itibariyle glü· 
kozun oksidasyon vardır, bun· 
lar tamamiyle, mihanik ve kimye
vi tahammuzi tiptir ki yalnız ha· 
raretten batka bir 9ey vermez.,, 

işte bu neticede anlaşılıyor ki 
ispirto (sıcaklık veren) bir gıda • 
dan baıka bir ıtey değildir. İ•pirto 
kuvvet vermez fakat ısıtır. Kııın 

kullanılabilir.Yazın ise bundan çe 
kinmek 18.zımgeliyor. En fazla 
kuvvet veren gıdalar ise, şekerli 
yemeklerdir. Elleriyle çalışan İfçi 
ler ıekerli, tatlı yemekler almak 
suretiyle §arap ve içkiyi çok azalt 
malıdır. 

En büyük tayyare 

F' .. nuısız.laı·, oon zamunhırdn Sovyct-
lerin yaptıgr hir tayyareye karşılık 

olanık üzere bundan daha büyüğünü 
yapmışlardır. Bu yeni tayyarenin ka· 
nadlarmın uzunluğu ellişer metre, 
gövdesinin uzunluğu 32 metre, yüksek 
liği 9 metredir. s:;o beygir kun-ctin· 
deki attı motörli tnyyareye saatte 
2~10 kilometrelik bir Urnt ,·ermekte· 
dir. 'I'ayyare bütün i~tirahat esbabıns 
tt>min t>ttiği 70 yolcuyu taşıyabilmek
tedir. 

Papaslal"ın kıyafeti 
meselesi 

Ruhanilerin mabed dıtında ru• 
hani kılıkla gezemiyeceklerine da 
ir kanunun tatbiki hakkındaki ta
limatnamenin neşri üzerine Rum 
Petrikhanesi Sen Sinod meclisi ev 
velki gün Patrik F ot yosun Reisli
ği altında fovkali.de bir toplantı 
yapmııtır. 

Mecliste uzun konufmalar ol· 
muş ve Metrepolidlerin bir çoğu 
papazların mabed dııında giyecek 
Jeri elbiseye dair muhtelif fikirler 
ileri sürmüşlerdir. 

Sen Sinod M~cl!si bu yolda bir 
neticeye varmak üzere bir komis
yon te~ekkülüne karar vermiıfer· 
dir. Bu komisyon eski tabirlere 
göre Ereğlit Sardeon, Helyopolis, 
Hirİgtopolis Melrepolidlerinden 
kurulmuştur. 

--4>-

lstanbul Halkevinden 
Merkez kütüphanesindeki ki -

tabları tekrar su nya koymak ve 
sayım işleri yapılmak için ayın 22 
ci Cuma, 23 üncü cumartesi ve 24 
~ncü pazar giinleri kütüphanemi . 
zin kapalı bulunacağı ilin olunur. 1\lıtla.eaı::er lira ücretli 35 me TeJaviv sergisi ve 

b1ş ~ . Türkiye 
ı....b~l .IŞlerf B Telav:v de açılacak olan Ulus-

~' ~e~li~, baktı 8.~anı laı·~ra.sı. Ti.ca.ret ~~r~isine me~le-

Dün saat 15 buçukta Küçükpa
zar Demirta§ mahallesinde 12 nu
marada oturan Elmas, keser ile a
ğaç keserken her nasılsa sol aya
ğından kendi kendini ağır surette 
ynralamı§, Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldırılmıştır· 

mazbatası görütülmiyerek gele- yol aÇ'lllıthr. Mecliıteki bütün a
cek celseye bırakılmıştır. vukatlar bu mesele etrafında hu· 

~ "Eik ttlıı ol rmak ıçın latan- ketımızın ıştırakı ıçın teşebbüsler 
~l\l~ ~Unu ~ Dış işleri Bakanı de bulunmak üzere sergi müdür

~l\~rav ra~, bu akıamki lerindcn Bay Jaffe ~ehrimize gel· l 
• a. gıdecektir. mi~tir. 

Anadoluhisarında Körfez cad· kuki mütalaal~rını söylemitlerdir. 
desinde lilzumıuz kalan bir yolun Neticede bu itin gelecek celsede 
kapatıl.arak s~tılm~sı hakkında görütülmsine karar verilmiıtir. 
Kavanın ~ncumenınden gelen Mclis Çartamba sünü tekrar 
mazbata bır çok münakaşalara l toplanacaktır. 

• 
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· Alman kadın casusları Diplomatlar 
aleminde 

lngiliz kabine--Şikayetı~temennU-. 
sinde değişiklik Anadolud 

(BCI§ taralı 1 ıncide) birer kopyesini kendisine getirme 
anlaıılan Jorj von Soznovski ile ğe başlamışlardır. Her devlet ayrı bir 

emel peşinde 

isteniyor ·doktorlar 
evlenmemit İren von Jena da ge· Bu esnada kızlardan lren, Soz
ne ayni hadiseden dolayı müeb- novskinin kend.sine verdiği para· 
bed olarak ağır hizmetlere mah- ~ lardan gayet şık bir kürklü man
kUm olmuşlardn-. 1 

to yaptınnııtır. Annesi mantoyu 
Anita ve Renate hakkında ve- görünce parayı nereden bulduğu

rilen idam bu sabah infaz edilmiş nu sormuş, İren de 'bir müddetten 
tir. Hitler af hakkını kullanma- beri aylığının arttırılmış olduğu· 

t nu, ve bu par a "l'J a"-•lı<T.,"'rn<lan arttır · mıt ır.,, J J 

lki kadının kafası balla ile ke- rna :.suretiyle birik irdiğ;ni söyle
tilmesine, bunların kurşuna dizil- ıniştir. Bunun üzerine annesi er· 
memelerine sebeb, kurşuna dizil· tesi günü daire şefine giderek bun 
mek şerefli bir ölüm oluşudur. Di- dan dolayı teşekkür etmiş. Şef 
ğer cuuslar da, Almn olmadıkla- böyle bir şeyden malumatlar ol· 
n için öldürülmemişlerd:r. madığı için vaziyetten şüphelen
Soznovski umumi harp esnasında miş, kızı sıkıştırdıkları zaman h'..:, 
Avusturya erkanı harbiyesinde tün hakikatı öğrenmitlerdir. Ve 
binbaıı olarak bulun.muş, harpten bu müh'm casusluk vak'ası da bu· 
sonra as!en Lehli olduğu halde radan meydana çıkmıştır. 
tnemleketine dönmiyerek Berlis.- Müebbed kiireğe mahkum olan 
de otumıağı tercih edeceğini söy- Soznovski'nin son zamanlarda Le 
Iiyerek Berlinde yerleımiıti. histanda yakalanmı§ olan diğer 

Eski asker gayet yakışıklı bir bir Alman casusu ile mübadele e
adam olduğundan kendisini her· dilmesi muhtemeldir. Hatta bu 
kese sevdirmisti. BilhMsa hol bol hususta mutabık bile kalınmıştır. . -
para ha~..aması sevimliliğini art- Fakat Soznovski bunu reddetmiş 
hrıyordu. Bu şek"lde yava§ yavaı ve hapis olur olmaz koca11 tara
fabrikatör Von Berg'in karısı Ani fından boşanan Anita ile evlen· 
ta ile tanışmıjlır. Anita dün de· mesine müsaade ed.Jmediği ve ta
bildirdiğim gibi meşhur Alman mamen kabahatsiz olan Anita 
Generallarından Von Falken· Von Falken hayn bırakılmadığı 
hayn'ın gelini idi. takdirde kendi kendisini öldüre-

Soznovski bu kadınla sıkı fıkı ceğini söylemiştir. Bununla bera
ahbe.b olduktan sonra onun vası- her Lehistan ve Almanya hüku
tasi:rle Renate ve lren'i tammış· metleri arasında bir casus müba· 
hr. Bu iki genç kız Ray§ver Al- delesi yapılması çok ihtimal dahi 
man kuvv·etleri erkanı harbiyesi- )indedir. 
nin gizli itler kısmında daktiloy· Bu hadise bütün Berlin muhi
dular. Soznovski bunlara da tesir tinde büyük bir tesir yapmı~ı ve 
ederek kendisini sevd.rmiş ve bol Nasyonal Sosyalistlerin memleket 
bol verdiği paraların tesiriyle dak işlerinde çok merhametsiz ve has
tilo kızlar, yazdıklan yazıların sas olduklarını göstermiştir. 

ltalya, scvkiyata 
devam dediyor 

(BCI§ taralı 1 incide) 
r~eti doğurma.da ve bu kalaba • 
lığı limanda bulunan harb gemile
rinin tayfası da arttırılmaktadır. 
Napolide dönen §&yialara göre, 
yann daha bir ço'k müfreze hare -
ket edecektir • 

(/kinci sayılamıztn orla81.nda 
bu metJzua taalluk eden bir yazı 
VaTdır.) 

Moskovada yeni 
suikastler 

(Btı§ taralı 1 incide) 

köylü yakalanmııtır. Suçlular, ilk 
iıticvabda bundan bir müddet ev
Tel gene bir suikastla öldürülen 
meıhur komünistlerden Medkof'
un katili ·olmak suçuyla ölüme 
mahkilm edilen iki kitin'n intika
mını alma'k istediklerini söylemiş
lerdir. 

Seyyah vapuru 

Alman kadını . 
yüksek tahsil 
görmiyecek 

Bitlerin prensipleri 
buna sebebiyet rerdi 

lleride erkeklere daha çok iş 
bulabilmek için Üniversite tahsi -

Jine bazı tahdidat koyan Alman 
rejimi, kadın talebe sayısnm bazı 

üniversitelerde 
görmüştür. 

yarıya indiğini 

3 - 1932 yılı kış mevsimi ile 

4 - 1933 kış mevsimi göze alına -
cak olursa, üniversitelerdeki ka • 

dm talebenin şu surette eksildiği 

teshit edilmiştir: 

Tıp fakültesinde yüzde 22, diş -
çilikde yüzde 25, eczacılıkta yüz
de 15, hukukta yüzde 57, felsefe 

ve terbiyede yüzde 48, ökonomide 
yüzde 35, iş idaresinde yüzde 41, 

fizikte yüzde 53, kimyada yüzde 
63 ve coğrafya fakültesinde yüz-
de 58. :;... 

---0-

Tercümanların 
imtihanları 

Jstanbul tercümanlarının imti
hanlarına devam edilmektedir. Üç 
gün önce tar'h mevzuları üezrin· 
de yazı ile yapılan imtihanlardan 

sonra, dün de Beyoğlundaki dağ
cılık klubünde ~ifahi imtihan ya
pılmıştır. 

Dünkü .imtihanda tercümanla-

Bugünkü posta ile gelen "Deyli 
Herald,, gazetesinin diplomat mu 
habirinin anladığına göre Lokar
no mfoakına ekleme olarak yapıl
muı konuıulan yeni hava miıakı 
hakkında Fransa fikrini deği!tİr· 

mi~tir. 

Böyle bir misakın, teklif edilen 
"umumi anlatma,, yapıldıktan 

sonra aktedilmesi düşüncesi Fran
sada hakimdir. 

Hatta Londrada kararlaşan bu 
meselenin şimdi bırakılıp, yahut 
bellisiz bir zamana tehir edilip 
Sovyet Rusya ve Çekoslovakya ile 
birleımeği de intaç edecek olan 
bir "karşılıklı yardım misakı,, yap 
mayı istediği söyleı:ımektedir. 

Bundan başka, Almanyanın son 
defa verdiği uygun cevabm, sade
ce bir "manevra,, olmastr.dan şüp
he edilmekte ve "hüsnü niyetle 
çalışma arzusu,, intıbaı bırakmak 
istediği zannolunmaktadır. 

Almanların bu suretle, "umumi 
anlatma,, yı sonraya bırakmak is
tediği ve hava misakını önceden 
tesbit etmek istediği görülüyor. 

Hava misakı, nihayet Almanya
nm da bir hava kuvveti olduğunu 
tasdik etmek olacaktır· 

Diğer taraftan Fransa, "şarkta 
bir misak aktiı ·.: hazırlamalarını 
karışbracak, iki taraflı veya iki
den ziyade aza arasında bir an
la§ma konuşmalarına girmiyece.. 
ği,, gibi bir vaitte bulunduğuna 

göre, bugünkü hava misakı teklifi 
ile diplomatik bir güçlük ortaya 
çıkıyor. 

r,' • -••O•&.I IAQ\ ı ... ı,. ... HtlL.,ill UllıTJ-ılUUl 

yapacağı şey hava misakını ancak 
ve ancak şark misakile "ayni za
manda,, konuıup aktetmek ola
caktır. 

Casus Lavrens ne 

lng:ltere hükfunet mevkiini da
ha sağlamlaıtırmak üzere kabine
de bazı değiıiklikler yapmak 
mevzuu bahsoluyor. Dııarıdan a -
dam almasalar bile hiç olmazsa 
ken.di aralarında değiştirme yapa
rak bazı mevkilerde bir yenilik el
de edilmek isteniyor. 

Bu, önceden bir kaç kere daha 
denenmİf, fakat parlak neticeler 
vermemişti. Bundan başka kabi • 
nenin bazı azasını da yerinden kı-

mıldatmak mümkün olamamıştı . 
Hariciye nazırı Sir Con Simona 

bir kere, dış işlerile alakasını keı
mek, onuh yerine başka bir neza· 
ret almak gibi bir teklifte bulun -
dular. 

Sir Con Simon derhal redetti .. 
Üstelik istifasını vereceğini söy -
ledi .. Onunla birlikte, bir kaç ar
kadaşı daha gitme':c temayüliinü 
gösterdiler. 

Tabiatiyle bütün plan birdenbi
re duraladı .. Diğer nazırlara da 

bir emniyetsizlik gelmişti. iş, ge • 
ne eskisi gibi devam etti. 

Fakat bugün gerek parlamento
da gerek doğrudan doğruya halk 
arasında hükumetin siyasetini çe
kittircn, manevi nüfuzunu sarsan, 
azaltan bir çok tenkitler, hadise -
ler oluyor .. 

Bu ara, kabinenin de daha zor
lu bir hale gelebilmesi ihtiyacı 

tabiileşiyor:. 

Bununla beraber, yukarıda ya. 
zıldığı gibi, İngiliz kab:nesini içe
riden tadil etmek mümkün olamı-
yor. 

Kabineye dııandan yeni unıur . 
knı clUu«l§cl -ı;c1111ee, ıon zamanıar-

da adı pek geçen eski siyasacı 
Loyd Corc'a, kabineye . girmesi 
için henüz doğrudan doğruya bir 
teklif yapılmamıştır. 

Bununla beraber, muhafazakar 
fırkanın bazı mümessilleri ken -

Ye z yet ·e?... disiyle konutmamış def.illerdir. 

lngil"z Entclliccns Sçrvi~inden Kabinede haı.vekil muavini iıi-
meşlıur Lavrens, T. E. Şov adiyle ni gören Baldvin'in Loyd Corc'un 
bulunduğÜ İngiliz tayyare kuv - mevki almasına pek muarız olma
vetinden ayrılıyor. dığı görülür. Diğer taraftan mali-

Orada bir filotilla kumandanı ye nazırı Çemberlayn Loyd 
olarak bulunuyordu. Corcun kabineye girmesine şiddet-

Mart birde hizmeti tamam olu- le kar§ı durmaktadır. O kadar ki 
yor.. "o girerse ben çıkarını.,, diyor. 

1917 yılında "intihar klübü,, Ualdvinle birlikte kabinenin diğer 
diye Arabistana gönderilen 26 a- bazı azası da Loyd Corcun girme
damdan biri ve Lavrensin arka • E İni isteyebilir .. Fakat.kanaat şu. 
daşlarmdan bulunan Bomn'a 31 

clur ki, Loyd Corc girecek diye 
Kanunusani tarihiyle yazdığı bir 

Çemberlayn'ı da feda etmeğe ra -
mektupta Lavrens "bir aya kadar 

zı değildirler. 
hizmetinin tamam olacağından, 
ve ayrılmanın kendisine çok do - Şu halde İngiliz kabinesinde 
kunacağmdan, müteessir olaca • Baldvin kadar Çemberlayn'ın ta -
ğm.lan,, bahsettikten sonra,. bir raftarları olduğu görülüyor. 

köy evine çekileceğini anlatıyor... Fakat gelelim Loyd Corc'a. 
Oradaki sessizliği tarif ediyor ve O da Çemberlayn'ın bulunduğu 
bir müddet bu sessizlik içerisinde kabinede yer almak istememekte -
yaıayacağını söylüyor. dir. Çünkü mali prensipleri, 

Arkadaşı, Bomon şimdi bir Çemberlayn'ın yeni hazırladığı 
mensucat fabrikasında iş başıdır. pren.siplere uymamaktadır. 

Lavrens 1931 ~enberi ona dört 1 --------------ı 
mektup yazmıştır. Bazı tanınmış · Yu·goslavyada kareşıkhk'ar 

adamların mektuplarını biriktir - B l d 21 (A A ) _ H e gra , . . avas 
mek merakına düşmüş olan biri, h b" · d 
Lavrenı 'n bir mektubuna 20 ln· 
giliz lirası vermiş ve fakat Lav -
rensin arkadaşı bunu vermemış • 
tir. 

mu a ırın en: 

Henüz teeyyüd etmiyen ıayia
lara nazaran Slavonski tirodda 

(Bcq taTalı 1 incide) 

Holm, 18 Martta General fon 
Ştoyben, 23 Martta Akitanya, 25 
Martta Setirya, 28 Martta Milvo
ke, 12 Nisanda General fon Ştoy
ben, 15 Nisanda Dekrase, 23 Ni
sanda Monterova, 1 Mayısta Ge
neral fon Ştoyben, 20 Mayısta 0-
rontoı ve Orford, 17 Haziranda 0-
ranya, 24 Haziranda Ii Jmerik, 29 
Temmuzda Rezolotev Roma, 30 
Temmuzda General fon Ştoyben, 
1 Ağustosta Oseanya, 15 Ağustos
ta Satwnıya, 29 Ağustosta Kon
tıegrandi, Ofindiya, 27 Ağustosta 
Oryon gemileri gelecektir· 

~i~i~i~~~~~'.~: ~:1t:ı:: i.~ı~:: l"" ............ i=f i""Efifif ··-······ı 
ler :mtihan olmu§lardır. Önümüz· ! btanbulda en çok sahlan~ 
de!ci Pazartesi günü de, lngilizce ~ gazetedir. ilanlarını "HA. i: 

Resmi membadan temin edil • 
diğine göre, dün bütün gün, Sla 
vonski Brod mıntakasmd" ıükU· 
net hüküm sürmüştür. 

Bu gemilerin getirecekleri sey
yalı adedi pek çoktur. 

konu§an tercümanlar imtihan ola- IL-~.7 .. ~·: .. : .. ~.~~:~~:~ .. ~~~.:~.~~~~~: ..... !I 
caklardır. 

Tahkik heyeti, mahalline var 
mıttır. 

Doktor Nihad Tözge 
şu mektubu aldık: 

Taırada oulunan clokf 
ilaç satmalarundan ötürü, fi 
kologlar Birliğine yapılaO 
yet; yurdun uzak köıelerio'I.' 
nelerce çalışmış her arka&W 
fmdan şüphesiz hayret -qe 
karşılanmıştır. _ ~ 

Hükumet doktoru, b~ 
kazada esas vazif eelrind .. !J 
40--SO bin nufusun ha,....-, 
bakmak mecburiyetindedir-,, 
yaz, gece, gündüz, kasaba~~ 
lerde herkes ırrasınd'a onUll fi 
mını bekler. Fakat dokt~.1 
dımmı bekliyeceği eczane iSP.'J 

Iük yoldadır. Acil ahvald!_1~ 
fyle bundan istifade~ 
İşte bu sebeledir ki me 1 
tirip vazifesine koşan gd ,_J/ 

tor, Dispanser bulunmıyaJI ~ 
de; zamanında tatbi!t ~ 
takdirde muhakkak bir Ö~ 
kurtarılacak vak'alar için~ 
ilaçları satın almak vicdall ,,.;J 

nu hisseder. Bunda onun ell~ 
istifadesi tatm'n edilen ~ 
zevki, vatandaşlarına y~ 
Maddi cihetine gelince: 80~ 
lardan boynu bükük za'ı 
parasız verilenler, zay! o~ 
dette yok pahasına ecza d~ 
iade edilenler, nazarı iti~ _al 

nırsa kazancın miktarı da .... 
ca tahmin edilebil:r. ~ 

Gönü) ister ki memle~f 
tün evli.dları gibi kendi ~ 
de sessiz çalışan doktor1111 
karlığı, bu tarzda düşün 
nu unuın taKaır eaılmese 

bih edilmes·n. 18 - 2 -
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lan doğru olmakla berabeli.~ 
sen biz de, geçen gün me~-' 
solan yazımızda başka bf 
söylemiş değildik. Şüphel~ 
Ieksivonumuza bakiık \'e 
hakikat olduğ'l.Jnu gördük-

8.u . ne . perhi~ il' 
. ne turşu ; 
lstanbulun antika sa~'f 

naları arasında bir de z~~ 
yudaki Atik Ali Pata callP"' I 
sında meşhur hattat ·Ra~;. 
besile onun miittemilatı -v, 
ta antika olduğu için. bil,_.. 
müze geçenlerde el ~ 1 
onu muhafaza altına al dJ' ~ 
raaıra buraya gelen eC '-ı 

yalılar da gidip bu bin~ 
ederler. Fakat oradaki ~ 
mii son zamanda Evk'-f (fllil!i_ 
tirmeğe başladığı haf de ~ 
şısında müzeye ait btl I' '-. 
dibinde pisliği, mundarlı 
tarif edilemiyecek kad; ~ 
bir aptesthane ve açık ;.Jıll 
mahal var ki, anlatına1' 
..... 1 ~' gı ·. "1r,,,. I 

Evkaf, hazır bura.sııı;...,z'
derken berideki munda ~ 

·ıe 
radaki harap kulube ~ it 
kaldırsa çok hayırh bır 
olur. 
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~ -~il _ l<ADYO 
~UGUrt 

İSTANBUL: 

.. • 1 • • ... 1 ,, .... 

J=ı~ Esir Kadın 
12,30 - Plak ncgriyatl, 18 - Otel ································: 

Yazan: ! ocu 
.~~~.~.~.~~ .... ~~.!!!..l . 

r ........ r«;:··a-2-.. 
i Rüyük Ocniz Romanı 

Tokatliyandan nakil. Çay saati, 19, j 
20 - Çocuk aaati, hikayeler, 19,50 -
Haberler, 20 - Tıp fakültesi göz haı· 
talıkları aeririyatı Ordinaryosu Profe· 
sör Dr. İğerı Cheimer tarafından 
(Körlüğün espabı ve bundan korun
ma) hakkında bir söylev, 20,30 -
Havaycn Kitar Siret ve arkada§lan, 
21 - Bayan Babikyan, Şan, piyano 

NakJeaen: . . . 
<va. no ) i 

HABER 'fn 
tefrikası 

: .................... __ ...__._ 

: rto. 2:. 
i A~lt ve His Romanı '································ 

Deli Mehmedin gözlerinde bir
kaç damla yaşın parlltısı görüldü 

Deli Mehmed daha iyi ba.ktı ve Avuçlannı göğsünün hizasında ile, 21,20 - Son haberler, 22 - Rad-
teva.p verdi: havaya doğru açarak, batmı da yo tango ve caz orkestraları. 

- Evet! .. Burada ölmüt yahut kaldırdı. Dudaklarının arasından us Khz. VABŞOVA, ıw m. 

deniz tarafından kenara atılmıf bir feyler mırıldandı. 18•13: PJAk. l9,uı: Dan• muslldal. 19,4.'S: hn Konlerazuı. %0: Orkefıtra. 20,%0: Aktüalite. 
: ah! .• Fakat kimsenin uğrama- Babasının ruhuna Kur'an oku- 20,so: ~arkılar. 20.~: Sözler. 21,M: Sözler. 

ığ, bu uğursuz adada, bu iskele- yordu. ~1.16: Chopln konseri. (Fllbamıonlk tara. 
tin · · ? S O d k d' b"l fmdan) . 21,30: ŞUrle.r. 2S,fO: ReklAınlar. :u: 

111 ne . 

1 

ansar aman a en ıni ~ - Sözler. M,O:s: Dans. 

Otede bir paçavra vardı. Sansar mekaizin geli§İ güzel onun gibi 17' Khz. MOı:tKOVA, 1'71' m. 
Oırnan onu alarak bakmak istedi. yaptı. l'7,SO: Sözler. 18,85: Kn:ılordıı konseri. 
~· k 19.SO: Radyo plyeııl. ıı: Akp.m kouert. H: 

• a at tuttuğu yer elinde kıı.ldı ve Deli Mehmed ellerini ve bqmı Çekçe netrı1at. :s,011: tnıWz.ee ne,rtyat. 

diğ.,r kısımlan toz gibi döküldü. indirdiği zaman gözünde tim§ek 2-1,M: Almanca neerlyat. 

Kuıu kafanın oyuklarında çürü- çakıyordu. ~ı Khz. MOSKOVA, <Staıın) 361 m. 
• 17: Sovyct 00.tekArlan tarafmdan koneer. 

• llluş et parçalan besUebiliyordu. Demek ki babası burada can 18,20: Bir opera temslllnl nakli. %%: Dam ma 

İkisinin de enselerinde -sanki ö- vermişti. alktsı. 
lii-" v k f . . B d d b k 1 ' M6 Khr.. BUDA.PEı>TE, ~ m. .... un sogu ne eaı eatı. u ıaaız a a a, u aya ann 18: Opera orkcstJ'&llL 19,%0 Spor. haberle-
. D~li Mehmed §Öyle düıündü: dibinde, kimbilir ne derin acılar rt. 19,SO: :stenoıran deni. 20,0:1: Piyano ile 

d 
-. O da herhalde bizim gibi bir çekerek ölmüttü !... p.rkılAr. %0,60: Macar toprafına dair tıöı:· 

ler. (ziraat). 21.%:5: Çlnıcne mmlkW. %1,60: 

87~ız kurdu, hclki l •Jr korsandı. Nasıl ölmüıtü? Kimler öldür • Dı' habczlert. 22,ao: Haberler. %%,60: Yaylı 
.17.ıın t!e böyle cımıyacağımızı mÜ§tÜ? Niçin öldürmütlerdi? Bu- kua~t konseri. H: Cuband. 

kı'll si)yliyebılit? nu bilemiyordu. 9M K.h7.. BA~muao, ~s2 m. 
y 18,SO: Geno knla.r tarafından el armonDd 

Ürüdü. Mağaranın ağz1na doğ Bildiği fU kadardı: konseri. 18,44: Sözler. 19,~: Bona. haberle-

1'\lO bir kaç adım etti. Fakat Sansar Babası, Oruç Reis'n Telesman rı. 19,M: Mandolin muılktsı. ıt: Haberler. 

aman birdenbire seslendi: önündeki ölümünden ıonra yara - 21•15: Vlııw ncorıyat. %2: Stüdyo t.eoıaW. 
%S: Haberler. 23,Z6: Otomobll 11erıtafnden re-

- Ağam! h olarak lıpanyollarm eline esir portaJ. (ptlk). :s,u: Pllk. u: Ak§&lll kon-

- Ne var? dütmüttü. Bütün esirler gibi gemi aerı. 
1 9:>0 Khz. BRESLAU, 118 m. 

- Bak ne buldum? erden birine zincirlenmiı olacak- 1'1,SO: PlAk. 19: Sözler. lUO: Ge.nçler neo-

. Sansar onun arkıuımdan yeti§- tı. O zamanlarda Akdeniz kıyısm riyat. 19.~: 8öz1er. 20: Mandolliı mtWklal. 
lı:ııa )' d daki bütün diğer devletler, Türk- 2<>,so: Bando orkestra. %l: Kıaa haberler. 21, 

T• e ın e tuttuğu gümüşten işle- 13: Ulu5&1 musikili neortya.t. ıı: Sllıısya bes-
~eli bir muska kutusunu Deli lere can düfmant olduklan iç'n teteı1nılcn parçntar. 2s: Haberler. %3,2~: Danıı 
''leh d d Türk düımanlığı noktasında pek musikisi. ıne e gösteriyor u. Sonra da: 

- Alalım mı? çabuk anl&§ırlardı. F oraalar da bb 
I)· kı yurd yurd dola§tırılan bir alış 
ıye sormuıtu. 

J) verit malı gibi gemiden gemıye 
eli Mehmed evveli omzunu atılırlardı. 

~~lkti, dudak büktü. Fakat gözlC6 • ı • 
•ıni d Sansar Oıman dalgın dalgın 
l _ ı .a. Y l§tğın a apaçık ıörünen 
"U kuru kafaya ve kemiklere bakan 
ik gunıüı işlemeli kutudan ayırır Deli M<.\.mede sordu: 

en birdenbire doğruldu. Onu eli-
lıe ~Idı. - Kimdir bu?., 

8 Deli Mehmed eğildi. lakelet 
h· u, üç köıeliydi. iki tarafında parçalarını topladı; denize attı. 
l~r kayışla bilek veya bazuya bağ. Sonra kuru kafayı el' ne aldı. 
tı nrnak için takılmış olan halkala- Onu da attı ve m?rıldandı : 
o] Yardı. Üzerinde oldu ça ıüslü - Onun bütün hayatı denizde 
ı.~:k Ve altın bazı ayetler yazı- geçti. Ona göre denizden daha 

C.. I güzel vt.. uygun bir mezar ola-
la doz eri dört açıldı. Bu, o sıra- maz ... 

r a Akd . d d 1 T ·· k kın enız e 0 aşan ur a- Sonra Sansar Osmanın genç ve 
l:t>:utıklarının kol!arına taktıkları temiz yüzünü ok§adı. Binbir ölüm 

alard b' · d' B k la an ıny 1• unu ta an- korkusuna rağmen aralarına ao • 
İki 11~ kolları iki kat zorlu, kılıçları kulan bu çocuğa derin bir sevgi ve 
"'rd~t k~kin olur diye bir inamı 1 acıma duygusu ile gülümser gibi 

F yaptı: 

da ~t bu muskanın başkaların- - Bu adam benim babamdı. 
~on ır ayrılığı göze çarpıyordu. Ben onu arıyordum. 
d .. fb~e henıbeyaz olan alt tarafın- De:li. Sesi kızgın ve bitk'ndi. 

"' ır · · ~Yın ısını okunuyordu: Deli Sü- Sansar Osman bu sözleri an· 
an... cak duymuştu ki birdenbire y~a 
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Kendinden bahsediyordu. Mem 
leketinden nasıl çıktığını ve Kl mi 
lenin annesiyle birlikte nasıl bura 
lara geld :ğini anlatıyordu. Kadın
cağız öldükten sonra, Kamilenin 
anneıi o olmu§lu. Bütün hayatını 
ona venniıti .. Kamilenin annesi o 
olmuıtu. Kamilenin fenalığını mı 
isterdi! 

Haubuki, aenelerdenberi, Kami
le, ıuamuı, ondan hislerini ıakla
mı§tı. Bu sükunet, mürebbiyenin 
canını ııkmı§tı. 

Seyrek ıaçlarma, kafasından 
•yrı imif gibi, iğerti İmİf gibi du -
ran ince boynuna rağmen, mat -
mazel Jackaon, hararetle, coıkun
lukla, aıktan, bahsederken, Ka -
mile, onu, hem komik, hem de bi
raz iğrenç buluyordu. Bu manza
ra, Kamilenin kalbindeki ihtirası 
bile ıildi. 

Gene kadın, kendi kendini hı -
rakanlardan, akıntıya sürüklenen• 
lerden nefret ederdi. 

O, güzel bir vücud, güzel bir 
ruh, güzel bir yüz ıahibi iken bile, 
kendini, böyle iradesizce ıürük • 
!etmemişti. Babaaına, kafa tu • 
tarken, Vahidin pe§inden gider • 
ken, onunla aşk hayatı yaşarken, 
nihayet onu kovarken, hatta kov -
duldan sonra, daima vakur olabil. 
mitti. Kendini tutmak! Onun mü· 
temaditian olmuıtu. Kendini tu -
tabildiği içindir ki, Ramiz Bedri 
gibi hoşuna giden erkeklerin o
yuncağı olmamı9tı. 

• • • • 
- 9-

Şoför: 

- Beklyeyim mi?. - diye sor -
du .. 

Ferid: 
- Bekleyin! - c ıemrvbave-kü 
- Bekley:n ! - cevabını verdi. 
Utaklar kotuıtu. Zira o, bahşişi 

hiç de esirgemiyen müıterilerden
di. 

ltıklar saçan sofada epeyce ha
raret vardr. Kulağa güri!ltü çarp
mıyordu. Halılar,· gürültüyü bo -
ğuyordu. 

Ferid veatiere ıapkasmı bıraktı. 
· - Epeyce kalabalık galil:a .. 

Şapkasını alan, diğer fapkaları 
göllerdi: 

- Dünkü gibi değil, efendim .. 
Her halde hoı vakit geçireceksi • 
niz ... 

- Almanlar mı? 

- Hayır, lngilizler, efend '.m ... 
Bir de Rus var. 

................................ , 

- ismi neymif? 
- Bilmiyorum. 

- Peki, giderim. 

Yoluna deva.m etti. Üyunu mc• 
rak ediyordu. 

Garson, bir kapıyı iterek kay
bo1 du. 

Kat'p, göründü: 
- Efendim, demin bir bey ge

lip ... 

Ferid, onun sözünü kesti: 

- Biliyorum, biliyorum ... 
Tam salona giri~ordu ki, 

aeı: 

-Ferid! 

bir 

Baıını çevir!p Ferdiyi gördü: 

Bar masasmm önündeki yük· 
sek iakeınleye oturmuı; bacağını 

ıallayıp duruyor; oturduğu vazi
yette bile, boyunun uzun olduğu 

belli... Omuzları, geriye doğru .•• 
Elinde bir içki !kadehi ... 

Etrafında bir takım kadınlar 
vardı ... Bunlar, kumarbazların pa 

ra kazananları olursa onl&rın doıt 
ları olmağı umuyorlar. 

Ferid, klüb banmn kapıaında, 
katlara çatık, durdu . 

Arkadatını burada, bu kılıkta 
ve bu kadınlarm arasında gördij.. 
ğü için hayreti aon derecedeydi. 
Fakat, birdenbire, etrafını sevi· 
ren ha 1kayı yardı. Ona doğru iler• 
ledi. Arkada§ınm koluna girdi. 

Heyecanını aaklayamıyarak: 
- E? ... Ne haber?.,. -diye sor

du. 
Ferid, doğrudan doğruya ce

vap veremedi: 
- Burada ne yapıyorsun 

Cevap, bardan çıkan genç ka .. 
dmlardan biri tarafından verildi: 

- Bu akşam sana uğradım, F e
rid ... Bu beyi de sende buldum. 

Taze genç, güzel, esmer fakat 
biraz adice, mahallemai bir ka· 
dındı. F eridin geç içi metreslerin
den biriydi. 

- Haydi, acele et! -dedi.- Rua, 
alabildiğ ·ne kaybediyor ... Yağma· 
da geç kaldın. 

Ferid : 
- Sen gidiyor musun? -dedi. 
- Gidip gene geleceğim. 
Uzakla§h. 
Fakat, uzaklaıırken de, ba§mı 

çevirip Vahide gülümsedi. 
( Deunıı \'ar) 

aft~~arca, deniz, rüzgar, yağmur döndü, mağaranın kapısına baktı. 
~t i . a. Ve toprak üstünde kaldı- Deli Mehmedi kolundan tuta
lcn!~n epeyce bozulmuı ve küf- rak yana, bir adım ötede ıivrilen 
lfığr ı~ti. Fakat ayın oldukça bol ' kayaların dibine çekti ve: 
lall n a, keskin bir göz bütün bun - Bir adam ... Mağarada bir a-
.l ıorluk 1 _ _ d b"l dam var ... Kay.-kta gördügyümüz "'"- Çeıwıe en göre 1 iyor-

Ferid, geniı merdivenleri ça
buk çabuk çıktı. Kendisinde bir 
hafiflik duyuyordu. Birinci kata .. •••••••••••••il geldiği vak't, tereddüt etti. 

Sah;h, ve Nt!~rivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

Uıuııloıtı Jt't ı C\ AIU'l 1 Matbaaat 

r Bugün S A R A Y sinemasında 

1 
llENRY BATAILL 'ın eserin • 

den iktihas \'e ALEKSANDRE 
KORDA tarafından \':ı.z'ı sah -

ne edilen 

adam ! .. 
!)eli J\1 D'ye fısıldadı. 

)ıtdı il"· ehıned kendi kolunu 8ı-
ı· · u 1 Deli Mehmed Sansann göster-lttd .. 1_. rseğinin yukarısında, e-
~ ın k diği yere baktı. Orada, mağara -

lq~Otdu. us anın bir eşi bağlı du- nın ağzında sahiden bir adam var 

kisin· dı. Ay ;§ığmın vurduğu düzlüğe 
-..... O 

1 
Yanyana koydu: . kadar çıkmış, oradan ıağaı sola, 

~lt\ıtıd "· Bu onundur .. Herhalde öne, yukanya bakıyor, etrafı din~ 
lı· Ur •• 

~d •tdenbire . .. .. . .. liyordu. 
d 1ttı Rerid k' ~erı dondu. lkı uç Sansar bunun manasını anlat -
a cliı "k e ı ıskeletin yanı batın- tı. 

'lı so ·tü K k 'ki . 1· 1 . l'or .. • • • uru emı erJ e me - Sen kemiklerle kuru kafayı 
S '"'"ırıp · · 

t ana çevırıyor, okşıyordu. denize attığın zaman gürültü oldu 
Q\lt ar Osın k k 

t-.. a lcatın an şaş ın fa! m ya, onu duyınuı olacak... Nedir 
ucı · lfb. d' \ l 1\1 h ıye araştırıyor ... 

~~ da.ltı! e ınedin gözlerinde b1r Bu sırada mechul adam ıol ta-
S'l a h'rn pııı lt ·· "ld"' f _:ı.. ,.. • _] h ıı.-, ~· -n rsr voru u. ra ına CLOn' u, o yana coa a iyi 1:-ak 
~() ... ! ışleri sı 1 -ı1 d ı k · · 1 k " d" d k d~ .. .., erj • · 1 ma ı çın o aca , uç orta ım a· 
~du. Yarı Yarıya yumuldu ve dar ilerledi. 

Saj el:nde bir :ıtık parcaşı uza-. 

KUPO" 
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• 
nıyor r. "hiydi. Sansar O aman gene 
fısıldadı: 

- Elinde bir kılıc var... Düz 
bir kılıç .•. Bir Türk kılıcı değil! .. 

- Elbet ... Bir Türkün tek bqı
na ve bir kayıkla buraya gelmesi 

kabil mi? ... · Bu adam Palermo' dan 
ya1.ud d' [!er yah1n kasabalardan 

"- Vahide bir mektup yaza
rım. Gelir, beni geceleyin görür!,, 
diye düşündü. 

Fakat, aa!on kapısının önünde, 
onu bir garson durdurdu: 

- Biraz evvel bir bey geldi, 
s'zi •ordu efendim. içeri aldıktı. 
Faka siz, daha evvel kat'bin ya
nma tefrif buyurun da isminin ne 
olduğuna ba1<ın. 

DON JUAN 
Zengin Ye muhteşem ~ransızca 

mükrıJemeli filmi 
DOUGLAS ı-~AIRBANKS ,.e 

dilber MERLE OBERON 
' 'e bir çok güzel kadınlar tarafın. 

dan temsil edilmektedir. IHh·eten: 
SON NlNNJ renkli , .e cazib SILLY 

S ENJi'ONl sel".isinden ve FOX 
~ JURNAL 

'-------------------·· 
Bugün M E L E K de 

AYNAN iN S 1RR1 
Oynıyanlar: 

NANCY CAROLL PAUL LUKAS ilaveten: Paramount dünya 

gelmiş olmalı ... Herhalde oralıdır. 1----
F akat elinde kılıç ne geziyor?... J 

haberleri 

, Saat 11 de tenzilatlı matauc 
(Devamı car> 



• 
lstanbuldakl 

kahveler 
ne halde? 

''"' CoN/ı 1 incide) 
9debllmek için latanbulda 2500 
kahYehane olduğunu söylemek ki 
fidir. Bu 2500 llahffhane mahalle 
kahvesinden bql.,..,.k ıa•İllo, 

kııraatane ve baıaa da s.atane 
ıibi bulWtdqju muhite ıöre itim· 
ler alarak sıralanmrp 

Şeluimizdcki kUTeleı' i,inde 
aon ıenelerde bir hayli göz uıeıı. 
rı, temizlikten Jana ~urw. olan 
luı ~dır. Buna n.imen 
tayanı dikkattir ki kahveciler c.. 
miyeti erkanı bile ,_,iıdeki bbve
lerin Avrupadu:ı hatti Balkan
lardaki eflerlne naza.ran henüz 
çok atalı olduğu kanaatindedir· 
ler. 

• 
Bi&de, bir kaç ıazino mq.tes-

._, ~bepaep daima kahvehanelerin 
salonu tekdir. Narıfle, ılge.ra bu 
aa1onda i~ll!r; altı kol l.kambll 
•fer nna -bilanlo ohlle y&p1lır. 
Alelelaei Mr çelı motılm itler de 
IMnıacla ı~tllür. Hdlftdri, diler 
ıarp memleketlerlnde, Mıdmldne 
kup bJly.ı.. de olmekla bera
lter, bir pslaoda OJUD yeri hattı 
ba111n •i8ua ..ı.ıwa nrubr. llu· 
ralara a:le il• fİbllllil kabildir. He 
..... -..iıiacl• dılUn llllMtelif 
aaatlerinde nıuik ltıdıPNJ. X• , .. 
De eluerip baaual toplaatd&Nçin 
talonlı.rı btıluııur. 

Bütüa ilanlara kartı llir (b• 
bul Ll cl•dllMD aoara kM•eoiloriıı 
n• dUtQqdiild"inl 1"1\ved-ı.r C.. 
mi1•tl S.tk•aı C.mal töyle ula· 
tıyor: 

"- iM. Is lılui lr.kf!nlıimm 
ialcdiii tekil bi:d de ~ok mcınqun 

eder. ffMiJeaqa iki IPaa dört 
aandalyeyi 'bir araya ıaıireA hw• 
hangi bir kimte bir kahve ~ıyor. 
Mık balbı bu IMJ4Aen brta -
nlmul llmmclı. Y abum IMı iı na• 
ad yapıbr? Biu auaran bu itin 
bqarilmuı lgia ytıai Nl'IUJed.... 
lana bir araya selııaoai liaımdır. 
Buaüa kaltft itlotenleri11 bir an• 
)'a 1.J..U bu iti JalNllMJlll pek 
de bekliyemeyiz. Yani,~ ıç·n 
bbul edeoellmbı teY eneli hele
&11,. ... batlvuak bir be ......... 
yedann bu ite bqlamuıdır, Son· 
ra bunun aııkaaı devam eder. Biz 
ı•cltltü u.n 1ıu.tıet1 pbucak 
kabul edn ttW mHletiz. 

"lttanbulda 2500 kahve var. 
ilanların heJNlnin de su.tlfteriıi 
•ar mı? Ne pzeP. Bunu lçfa biz 
de lrahYelerln çoialmamumı te
min içiı\ bazı tedbirler dütüıımüı· 
tiak. Füat lı itleri BakulıiPllll 
lmoJIQ&k i.tedili .. kil daha İJi .•. ,, 

Hlllllahmer cemı .. 
yetinden 

ilk mpteblerdelri yoksul ço • 
caldu 1&,ealae l&l'fedilmelc üzere 
( Sent Beııolt) llaetl heyeti idare 
ve talebeti t&Rfından ınorkezimi. 
zo •...U.11 •• aaUfredats "f&jıda 
)'aldı olan iunia · liitfen ııctlr 
barmulmumı •111lanmı•la dile-
ri•ı . 

265 12 Del muf talobcai 
220 11 
150 ıo 

- 9 430 8 
eıo 1 
410 8 
430 1 
~ 1 
sso ı 
800 Heıett Yare tarafmm 
4250 Yekb. 

Yeni 11e9rlyat 

Yeultllrk 
lstanbul Halken ~dP cıka

nlmakta olan ''YENi TURK" meo. 
JIQqı~•• ıs uncu &aYJU Receb Peker, 
lbf:g Tevfik, Dr. Galip. N\iJlıet. S• 
lim Sırrı, Ahmed Ekrem, IUluaet Tür 
han, Vasfi Riza, Baylarla\ Meliha Av. 
ni, Şuküf e NUıal, lf(et Qru~ Hatice 
ftatip Bayanlann yazılariyle ~ıkmış
tıl'. Ta"81ye ••• r1 .. 

Hollvuft 
Hellnt'un 10 namarah 

stiul rail91er .e Mıısia 1Jlr 
r~ı il• inıı.-r etntifılı. 

Yoll•,.n •••i 

HABER - Aktam ••ıta11 

rBORSA~ 
Hıulannda yıldıı ıweti '>lanlar üze

rinde 2 ı 2 de muamele görenler
dir, 1 Raı.:amlar kapanış liatlanm gösterir 

nukut (&ati ) 

Yallarm Sesi mteıauunıD f1 inei • Lopdfl oıno • li'<>~hlm s 16•8 
sayısı çok zengin olarak çıktı. }çeri• • NtVY0 r' Mts1ıa t Vlyı111 •·it"° 
f'Ünde /..ıa~nla.r, BRnt\I ktŞjk J}ir.ılns * rııı, ı~<~ • Mıdnı 51NS5 

• follllıu 9 il61 • Bcrtın ı,9815 
Kr~lı, Kits gibi değerli yazılarla bir. * llrllkae Mı- • VırşQn i,ıtH 
Jf1'te lıif çok şiir vardır. Okuyuculan- • Atin~ R441S • nudlPHtr t,•lllll 
mıza tavsiye ederiz. ı • Ceoevıc UIPO • RDkrt1 19.~ 

8 Uk t • Solyı 67.- * Dtlgıaı N t~.-
Qy gzze e • Aın••nd•m ı.mıs -. Yokoh•mı 'l.to-

Btlytlk gazetenin 1T nd sayısı gü- • Prıı 19.'ll • ~oslutv• 1089 g 
zel renkli bir kapak içinde haftal\Jll 1 -=-=====~--~-ıaı::ıı,,.:::ııml,I 
.U'alariyle, n,et ıaı.raklı t.ffiilatı.. E S H A M 

riJJı vt ztQU\ "1•1Ua'-rl• """"' 
ıır. Berkelin okunbil~cetl bir iP~ 
te(lir, 

I~ Baıtkn ıo. - lrımvay 
Aıııdelu v~.9'1 • Çlnıeııto 11 

Reji 2 27 Cnyoo De!. 
~lr. llayrtye ııı.- fark Od. 

• Merlıez A11hsı flS,ll!I Ralyı 

{T. Sl~OMll -,el) ~arlı m. eczı 
1 llomonıı U,fJ4 Telefon 

ıu,ı:o 

ıue 

-.-· -.--.--.--.-
rtrlatlıanhk ve MU•IUmanhk 

()okto{ )IJIAsh BJy lsıııall Hakla 
tarafından bu nam ile Mr kitap neı-
redilmi§tir. 11 .S!----=------=---::ııa~ll 

"Hfriatiyanlık 'e Müliim'81ık,, t•hvllh•r 

' lüta~. ttutadılJ bahisleri havidir, 1• t933Türk Bor. ı l@.!f' Etıtun ... -
Herkesin anlınbilece;l Jibi yuılmıfo' ı · · il 1111,711 Tra11'u 11.r:ı 
tır, • • .. ııı a9.90 R.lhrım ı;, W 1 IHlkrMıDaJıllİ 1 ~- • .ha•oıu ı 47,70 

Beyoğlu ı nci Sulh Hultuk ha !l:rı•• 1 •tcıuuı PM'5 • A111doJ• ıı •1.ıo 
llltl A M .. ,«IG Anadolu 111 46,-

kJmUtinden: Rdd•' -.M • Mtaewı " ,..,0 

Kamile Hıdamm7an ile difer Şehit vetlmJerf 
hiuedarlann firari olmaıı aebeM # 

ile Mitli Emilir Müdürlütünnn çatrıhyor 

U IUIMT 1186 
a 

Dün ve Yarın Kıtapları 
Dünyanın en çok t•nınmış ve beğenilmiı eserleri 

Yurdıımu~un ın aıılalıiı•tll 6ilginlerl elllı 
gllzel dilimize çevrllmektetlir. 

Ylr"91 kitabı blrd•n edinmek ve ~ok det•rll bir kU
tPph•n•" ••itip 411111111 l•tlıo•u"• 

Dün ve Yarın T~rçiim• KillWatı'na 

Abone olunuz • 
Bu ldllll1'lla ahon, •lıP1' içi~ mürac~t --~ olu eka

yucularımıza bir kolayhk olmak üzer• abone prdarpaı JUIJ'OfU .. 

Abone şartları : Oqar lritaglılJ l inci terinin flatl 
"636", jkinçi şerini~i "504,, kuruıtur. 

ödeme şartlan: aırtncı teri lçı11 • ._.., ıklacı 
içio "204,, kurut Peıiq Jhnır. KıLlan ~ımlar her ay bir lira ... 
rlhnek Uzere taksite batl•n•.-. 

- Hangi aerlye •hone plunanız olunuz, ,..ta almac•k pa• 
rayı gönderir ıönderıntz on lcltabı bl•den alıpmp. Kitaplar tat· 
radald okuyuculanmıztn adlarqıa f9Huur. Poata p&ra11 alqio 
aıaz. -

.\bQnelerip - lÜtitlttri ,Unünde adı~.;- dair -
memuraa dairfJ mUdiirüıae buza ettirecekleri bir taahlaOd ........ ' 
bu göndemıelcfi lbıındır, Meaıur obm,anlaı- ba mütalla Mr 
"Mf veya~- inıza tttirebillr. 

Bu çok deierli külli"ta •bone elmalda acel- edlnb. 

Müracaat 1•ri • V akıt Matka11 " APkara cacldtti ..... latubul 

Kuyruk Satışı.__ .. ) 
Takriben 2500 l&ile •t•r l.uyruju ublacaktır. 

lateldllerln 5 Mart Pazar 11DO aaat 15 te Bcılltıck Deri Fıb
rik ı•ıDı mlracıntlın. 

birlikte mutuamf oldukla" 1893 EMlitönü A•hrlilr ıubni r.Wi-

lira 80 Kr. kıymeti mu1uunmeneM finclenı . ı . • ~ 
Beyotlunda Hilıey:n ata mahalle Şubemizde kayıtlı gerek.... inhisarlar u. Müdürlül)Onden: 
ıinde Ç•yllk tolcaJmda etki 23 almakta Ye ıerekıe on senelik ma-
yenl 33 numaralı üç katlı 1»:rincl quu abru,. oln .. hit Y•\iaıltrbıln l -- Akbiarda J•pılKÜ (21774) lira (47) kwut Mdell i;i" 
lcatmda hlr hail iki oda, dlter ı. 14 - 3 - t35 perfeDthe 11i.lnil ak- yaprak tiitüo b.pah 1&1f 111ulile ekailtmeye konulmutbJlı. 
kinci katında yalnız lki oda, ze. ~ lcadar her IJlıı regp sen,t, 2 - Ekıiltme tartnaıucıi YO •rojel..t (109) kanq-aMlia•, 
ımin 4'atı~a 1'ir mutfala ..,.. içiade lliifut lailviret v ... ali&lari~Je ıİıbe. balidj levaz1111 v~ ~.ıaa ıubeıi nğlt ıpuhafi.Ulla•• n 1 .. MI 

bir hala ve kömürlük, arkasında ye müracaatları~ ıııüra~at etmi- sarlar Mani1a miiıfal<lf nıüdürlüjü nden aluı&eaktqı. 
küçük bir bahçe, çah katında üı- yenl~~D .,-llcraaılJeler-i veribııai- 3 - Eksiltme 1 l mart tll puarteei PııU 1Nt IS de CIWich ~ 
til •e etrafı kapalı bir taraaayı lıa- 1ecegı Ula olu\lr. aatım komiıyonunda icn edilecektir 
vi haricen kirgir dahili tefkilltı ı=•:..ıı::.-:••-0•••k=:u.~m ... lı ' .- Teklif mektuplan kananda ki. biUriiml•re ıört ~ela ~ 
ahtap, hanenin tamamı ıuyuua i- Ali ~ tor edilea pa ve aaaıı.n bir aaat enellne kadar komlayea a.ı.ıne-,,; 
saleıi için açık arttrnna1a konul- ısmall ·: buz mukabilinde •erilmelidir. 
dutundan 23 - 3 - 931 tarihine ltıı)'tf arPQfo lwıffıınaf 6eoli~ li 5 - Elullbne f&rblamealnia ma hau. madcleeiode pıılı ...,.iti ....., 
milaadif Cuınarteıi ,UnU aqt 15· ıniileh...,.. 

1
.! olanlann arumda yaptlacaktır· · 

den 18 ya kadar Be,otlu Sulh .-.ı 
Mahkemeleri Bat yazganlıjınca Urolope - Operateur ı 8 - Tallp olıuılarm 1o 7,S muvakkat güvenme paratı olan (1.,., 
arttmna ile satılacaktır. Babıali caddeıi Meserret ol~· lira ile birlikte milracaatlart. (7.d) 

Arttırma bedeli mulıamminin li 8S·a'81Darada her JÜll lğlede Malte d tü" •• • ::.:a b0 f dildi ..... :.& sonra aaal ik.d k. kad pe • tun eaatıt..... ınaamıa etra ma mü 1ser9 r": 
kıymetin yüzde 75 buluraa o rUn ::C:~: :: ı:ıe nn::r· u•eıi mucibince (188) aded muhtelif afat aaba almıcalcbr. \f~ 
ihale edilecekfr. Bulmadıtı tak· - Dl K KAT mek iati7enleria waaaarhla iftirak etmek ifla 27/11931 tarih ... ., 
dfrde en ton artbranrq taahhüdü EMLAK ALIM SATIMI, VE,. aadif çarp.mba tüaU aqt 14 de ~ 7,1 ~ cn.ıı.. ..--
baki kalmak suretiyle ikinci arttır RA.SET •• iNTiKAL, iFRAZ zmı ve müba,..t fllhetiıae müncaatlan. ( .. .2---
ma 15 tine teıadUf eden 9 - 4- nıuamcleleri1le her nevi VERGi -· 
935 günü aaat 15 den 16 ya kadar IŞLUl llllltlhuaıılar tarafıe· 
lcra olunacak ve en çok arttırana dan takilt ve intac edilmekle 
ihale edilecektir. beraber bu itler için yapılaeü 

Keçi Kılı Satıeı-..-. 
1 - ihale tarihine kadar mti· I MASRAFTA YARDIM ve KO

terakim Maliye verg' al, Belediye LA YLIK s6sterilir. 

T•l&riben 2500 Ilı. Keıi lulı Heılıulahr, llteklllaiD 2' Şrr 
bat Sıh ıtnO Mit 15 tı Beykoıd• Deri fıbrlkı•• ....... 
ıt .,., 

rusumu, Vakıf icaresi ile deUlliye J Köprübatı f:.Jıinönü bu No: S 
mü,teriyeaittir. -T.lefonr (23100) Çuval Satı,ı. ______ ,. 

2 - Arttırmaya ittirak edecek -~_..~-:-9"~,_,....------
ler muhammen laıymetln yüzde ... tstant>ul Yedinci len\ memur. T•kribea 10,000 kadar •uhh;llf boyde kuUanal~ f•''l ,.. 
7,S niıbetinde teminat akçesi veya lugundan: tılacakt1r. lıt•klilcrin 24 Şubat Paıar Jl•I uat 15 t• &Je,.er 
bir m"lll bankanm mektubunu ıe• !4-"h~ olup aatılmuına karar da Deri Fabri~aıına mOracaatı,,._ 
tlrmeleri tarttır. venlen hır adet katarakt yani hi- =-1 

3 -Arttırma bedeli ihale tari- ıar makinesi 27 - 2 - 935 ıün\i. 1 lstanbu.I ': ~le~lyesı llAnları . ~ 
hinden bet gün zarfında mahke- ne ıelen Çarpmba ıaat 9 dan • •• - ~.....t ~ 
me kasaaına tediye edlleeektir ak 10 na •adar Ahırkapıda maran· Numunetine söre Mezad nıücliirliiiti itia 1 Wa ..... .,...,.-t1I': 

' ıoz v .J "' f L ·•- d b ğıdı paıarldda alıııaca~u. Beheri-'- -L-2
- L-..1-

11 & .___ ...... ~ ıi takdirde ihale feslı Te fiyat far· e ~ograına avrt•••nı a u• ..... .._IA _.. ~ 
kı, faiz, sarar ye ziyan blllhüküm lunacak memuru tarafındaıı açık ~~De ve tartn.meai levuım oıüclür lülünde ıörUlür- Pazarlıia 'il 
mUtter•den tahıll edilecektlr. arttırma auretiyle sahlaealı Hln ıçnı ı490 Jıuın&rah arttırma ft ek•iltıne kaaulNada ,...lı ...... _,ı 

4 - 2004 numaralı icra• if- olunur. (934 - 6448) 19 liralık te•iMtla lbal. ılblü olan M -1- 811 puarteel .-ı 
Ilı lıanununun tZ8 ncı maddeleri- a:;: ._ KiM\' AGER . 15 de levazım müdürlüfüno •U..eaat edilmelidir. (920) 

ne tevfikan gayri menkul tlzerln· H .. d d ~ m•ı . 
deki haklarını, hutuıiyle f\iz ve u s a m e 1 n : 
masrafa dahil olan iddialarını i.. ıdrar, kan, kaıurat Te ticaret ,. 
pat için tarihi ilandaıı itibaren 20 1 tahlllleri yapılır. Emin6nD, Em· 
gün zarfında evrakı müsbiteleri 1 tik Ye Eytam Bankası 11111 • ı: 
ile J,irlikte satıı memuruna müra• .:- •nda lııet Bev hanı -n 
cut etınelidlr. AJui takdirde bak haneıine herkeıln sarebileceii bir 
lan tapu sicili ile aab"t olmıyanlar yere uılmııtır. Fazla tafıilit al
a&tlf bedelinin P~rk.taıumduı mak iıteyeıslerln 935-1 numara 
tıarlc kalırlar. ile ll&fyuıanlıi\na müneaat et· 

5 - Şartname mahkeme divan melerl llln ohutur. (8386). 

1 ~··-
YEMEK v;'"TAfri KiTASI 

1 tkrgün plıee.k yc111cklerlrt w 11dllınn lıttllinı w ,-"11"' 
Cıldı 1 ! 5 bu kltabdt bolaeılıaunı. 

elltllz 100 r . 1 
k 

,.,ıtıt yerı Jtanbul ~nkara llddesı NC'. f ~ 
uruş 

lnlnllb Kltal»evl 
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Türk hartlerile basıldı 
3 Cildin 600 

Kumba a Sahibi er! 

' 

[
f! rıntı ve Ka~ıntı satışı 

, Bevkoı Deri Fabrikhındı;ı bir !\ene içinde birikecek armtı 
.~hınhlar ı:ıatılacaktır. ls ieklilerln 2 M41rt Cumartesi günü 

,., 1 !) te Bevkoıda Fabrikay't rnlir;Jça(ltl11rı , 

iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kurrı'!ınra keşideleri11irı birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
hµzurunda çekilecektir. Bp. .kurtaya. 
iştirak edebUmek i9in kZJ.mbara sa
hiblerinin 7 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sQnıına kotlar bankaya en aşağı 
25 lira yatır11uı olmaları la,ıundır. 

• 1 - il 1 1 ts 

Kara Gölge ~~::::::ı:::::,:.=.:,:.::11:.:ı:g.:::::;c::::::::::::::::::::::-::.;::::;;::::::::::::::::::.::a:::::wc:::a::uı;:::;;:a:ı~ 
. 1 • . , a> ALGOPAN e% 

~:., •. ~· i~~! ~ ~· 
çok r"ydAh -~zr; 

- . - - -

Büyük 

üçüncü kiteb 

ASILMIŞ KADl!v 
a ve a-cçirici 

ı laçtır. Her eczaneden iıtoiniz. 
Tayyare Piyangosu · Fiyatı S Kuruştur 

\l ltlerakh ve heyecanlı romanlar serisinden 
günde bir kitap pe~rolunur. 

her on beş 

Her kitab başlı başın01 bir romandır, ZAYl - G11lataq11 JIQrsa ha 

nı altında 14 - l numarAh dük

kıinın <kira müzayedeıi için temi

nat olarak 7 - 12 - 1931 tari· 

hinde 9611 numar~h m~kbuı: mu .. 

78. ci 1 ertip 5. ci Çeki, 17, kf art 193S dedir. 

Ş;mdiye Kadar Çıkanlar .~ 
1 Bir Mühim Cinayet 
2 Sarı Saçl ı Adam • 

Numnra Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
" 

Gelecek Sayı: 
4 Mavi Portakal 

Vakıt Matbaası - Ankara C"d' : lstanbul 
~ 

' ciblnce İt Bankasına yatırılan 405 

liraya, ait zayi olan makbuı bu .. 
lundu~u ıamCLn hükmü e>LmıyacA" 

Ayrıca 70,00Q, 4.000, !J.000 liralık ikramiye .. 

ler ve 20.000 liralık mUkaf cı:i vardrr, 

' 

- !lti 
rtıci\! b:ışladı. Lflkin ~am kapıdan çı
kncağı sırada aklına !>ir ~y gelmiş 
gibi elini {l)nınn Y\lrnrak tekrar bod
~Urna döndü. Yere eğildi. Bir dnkikn 
ııdar tuhaf bir işle mefgul oldu., A, 
~ sn·a zencir şakırdıları isitiliyordu, 

1 
ilgtıstan doğrulduğu ıaman dudalı;
<ırında tmkin bir gülü§ J.{Örünüyor .. 

1 Sövalye biraz evye) kendisini b~i· 
aynn zencirleri imdi Sezar Dorjiyıı~ 
nın el \'C ayaklarına takmı~ Ye ucları· 
11

i\ SUflnm birer kili el \'urmı,ıştu ! 
~ ~ lj: 

• 1. nagnstan h;u>ishanc bodrumundan 
~•l\tı. Sağ tnrnftaki dar yolda yürü
~eğ~ ı,aıılndı. Bodrumda yanan me~' 
d enın ı~ığı buraya kadar n1rduğ'un
t <ın daı· yol ttlaca lrnrnnhktı. Bu sı
d~:.a Ungastnn yolu kupayan tluvaıın 
1)

1 ı··~<I~ nıvarJak bir delik gijrmü~tü .. 
" e 1 ' <: Ycık1n~tı .. J3u kuyq ıığzı gibi bil' 
\'C) <li. 

ğı ilan olunur. 

<li\'enden yukarı çıkmağa başladı .. 
~lonsenyör Sezal' ( ! ) m cernp \'er

meyişindcn yalnız bulunmak istediği

ni sanan gardiyan yerinden kımılda
mamıştı, 

ikinci merdivenin üst başınd<l hiç' 
kimse yoktu. Ragastıın geni~ biı· ne
fes aldı. Artık çıkılacak yaJnız bir 
kat kalnu~tı .. llir mcrdi\'en daha çı -
lmcnk \'e kurtulacaktı .. 

Rilgastnn bu merdiveni de çıkmağn 
haşladı. Lfıkin dphn üçQncü basamak
ta durdu .. Alnından burnm bııra111 ter 
lcr akıyor. kalbi hıılı hızlı çarpıyor -
du. Kulak "ereli.. Dinledi. Evet, yu· 
kı~rdaıt birisi iniyordu. 

Merdiven dotambıı'lı ol~uğundıın 
Şö\'aly~ yukard;ın ~cleni görmiiyor

1 
Yillnız qyak seslerjni i~itiyortlu. 

Sahte Sezar merdivenin ortasında 
r>ut gibi durgu .. Dekliyordu. Yukar -
dan inip gel;uektc olan Jiim olursa ol~ 
sun bir hanterde yere sermeli taıım -

Jı · ~ih-al.n: gayri ilıtiynri titrediğini dı, Gerçi Ragnstanın yııradılışı adam 
1 '.ı;; ölclGrmekten çok uzaktı., Uıkin bu . e-

)• - Ah? .. J tc yılnnh ı·uyu clc~Hklcri fer ' ·azfyet ha':ıikn idi, Çünkü kendis i -
llel' .~l? rn151 Plncak •• Liıldn bu Seıar 1 ni tgmrJ.araıı mnhYolmuştu. Bu esna
c/~~ ıyn sahiden çok zalim YC k~m içi~ da _merdl\•enin yukarısından bir fener 

1 1 ~ cann,·arnıış ?., ışıg~ ya.klnşmakta, karanlık dımrlanı _,. . 
~al Dıye dü6iindü, Sonra lrnyudnn 11- hafı( hır aydınlık \' trrmaktaydr .• 

on ·~a tı. Sol t3rnfa saptı. Bu dıır yql Sonra bir gölge göriiıtdü.. · 
da eş aclıın kadar sürüyordu .. Sonun Hagas tan kacllfe şapkayı gözlednin 
aıa taş bir 111erdh-en vardı. Ragas tan 1 H!ıtilne kadar indirmiş, mantonun , a
h,,~ en karanlıkta )Ju merdivenin ilk 1 lmsını hurnuna kadar knldırmıstt · ;"f' 
...,arrı ' . 

ceıe .akl;ırJnı sc~eblliyordu. Acele a· Bir ses: 

çıkrn;:;udu, Merdivenden y.ulmrıya - Siz misiniz kantesim '? Uiyc rn ,. 
ı rlc •örd~a~ad~. Ostbaşa ~ehnce ?lr rnşca sordu. Rng·astıin bJJ gelenin 

«le llleş•nı: apdıshaneı tagarddıyam cdlın- Iıukres oldnğum1 an1llmıştı. Ke'1qini 
ora a aya\ urqyor u. t t d 'l' 1• 1 b' lt ezarın mn t bü ü ü 1 " nmp. ı, e aş ı ır hnrekcttc bulıın· 

it aga tan b 
11 
ndo~~n~ r ~m ~ 0 an du .. YJ• rUzli bira~ ncıldı. '* 

avı·ad e n e · ı an~erın sapını • 
l'u )' ij 

1
" Çekinmeden gardiyana dbğ- Lukres Şö,·alye~ i derhal tamdı. 

"-da~diJ~ Palmt hayretini yenerek alaylı bir 
l\olc )' ca51z Sezar geçiyor zannede- gUJUşle dedi ki: 

...._ ~rJ~re kadar eğildi ,.e: - Nafile ezilip biiıillmeyin. l\fm 
)ıın ı;nnr buyurulursn feneri tuta- olclnğunuzu tanıdım! Şövalye dö na. 

lt onscnyör!. dedi. gastan değil misiniz!. 
agastan hiç cevap vermedi,. Mer- - Evet madanı .• Ta kendisi!. 

-- - --~ --- -- ----
Rauf 

BOR.JIYA . 

Astore hususi memuriyet ile Mon
tcforteye giderken Jı;endlslniJ\ de ona 
ai·kildnşlık edeceğini duyun Garkon • 
YOJlUJl Cal\I çok sıkılmıştf. 

Öyleya., Kendisi Monteforteye J'l -
decek, Raıastattm uğrayacnA'ı l~ken -
celerl g8remiyecekti. 

~e büyük mahrumiyet ı .. 
l..:\kln bu ince duygulu(!) pppas 

kendisine gene bir tescili bqldu. lnsıı 
nm dünyada her istediği ,.eyi görme 1 
kabil mi? •• insan H\zım geldiği uman 
hakkı olan bir ze\•ki1blr eğlenceyi feda 
edebllfllelidlr. nunuıtln beraber yıhrn
h i~kence kuyusuna indiı·ileceğlql Ha
gas tana haber vermek te oldukça eğ

lenceli ve kerim bir ·ey olaraktı. 
işte Garkonyo, dramda hazır bulu • 

namazsa bile, talisiz ğenre faciayı py
nıy;ıcak olanların isimlerini bildir
mek, dramın ne suretlf oy!lunııeı,~mı 
ballandıra. ballırndrr;ı anlntınakla te· 
selli bulacaktı .. 

Garkonyo bu igrenc düşüııceiiini 

derhnl tatbik etli,. Ye C;ıfsil~t111 hiç 
l>irini atlamadan JJirer birer örnJye
ye anlattr. J l .pas öıünii bitirdiği zıı -
man Ragas tan ~oğuk kanlılıkla tU 
ce ·•abı verdi: 

- Benimle beı-al}er lrnruya ~t·ni 

indirmesinler de lnşkn lıir şey ist~

mcm,Çünkii yılıınlım, kura kıu·~ıtğulo 
rı, fareleri görmek olsıı o)S<\ ~nrlrnnc 

bir şeydir. l.fıkin senin ~Ur1'tın ifrit 
hir ~eydir . .Anladın rrıı tllÇ'llk kr~i !,. 

Papazın bu son )'okl:Lyışındnn son
ı·;ı H:ıg-a.stan l\('ncli.:>inı; ijç kel'o rknwl\ 
w su getirmi~ oln11 l1~pislınne ı;;ardi
yamndan başka 1,imseyi gijrmcmiı?ti· 
Mahpus buluJ\cJyğu bpdrum\l birden
bire aydınlatan ışığın gözlerine çarpı 
~· onu uyandırdı. Harşı~mda Seznr 
Borjlyayı göriinre biitijn \'Ücudun~ 
hir titreme aldığını hi~ etti. 

- Vakit geldf .. Şimdi yılanlı kuyu· 
Y!1 atılacağım .. Eld~\·a genelik, · elve
da Primvcr .. 

Diye hem hayatııııı hem de sevgili-

sin<' , ·eda ecliyordu. Uununla beraber 
kahraman Şönlye knşlımnı çatmış 

oldutu halde Sezarn haka,·etle bakı
yor, cnn df.l ,. nırınrna kar ı yelsini belli 
etmek 'istemiyordu. Seınıın yanınd~ı 
ne bil' muhafız askePi ne de hapisha
ne ~lll'diyanı :vardı. AI'alık bulunan 
kapı, bodrumun dar )'ollımnda ve ka
pının önUnde de his kim enin butun
madığınr gii teı·irordu.. Ö\•al) c bunu 
görünce kendi kendine: 

- A1danmı~ım 1 ... dedi. Henüz yılnn 
h lcuyuya ntılmak zamanı gehnemlf .. 
~eznı• yalnıır. bulunuyor •. I.Jlkln buı·a
cla ne işi var? Anladım .. Sezar da Qnt 
ı.:onyo gibi ~imdilik hiç olmazsa ncı 

sözlerle intikam almak istiyor .. Rğer 
bn herif de o nlçnk papaı gibi beni 
korkutmuk, YÜl'eğiml titretmek ister. 
se b<ı~unn 1.uhmet ettiğini ketndhıine • 
gö tetrmek litıım. 

Bunım iiıorint Hı&gıuıtJ\n hemtn ye 
rinden fırlıl~1P ll)'ftğfl kıılktı Vf Seıa· 
ra: 

- Sefa geldiniz MonHnrtir !.. dedi. 
Size l kemlf!ye benzer blP i•Y takdim 
edemirecejimden dolayı kusura bak .. 
mnym .. Her nnaılsa buraya öyle bir 
~PY gotirmeğl unutruuşlul'.. · 

Sezıır elfnd,ekl me. 'n le~ 1 yere dik
ti. Hagastan bu Hırada sözünü bitir· 
miş olduğundan Sezar ona döntrek 
:"ert bk ~ehre ile kend{ ·ini slizdü:. 

Jta~·a~lnn silzUne dt•,·'aın ediyordu: 
- Ynptı#ınıı §eyi ~ijrmefe mi gd

cliniı~ işte glirUnUz!. }.lnım ncık,. 
J\albim temiz .. Ve yiizilm kızarmıyor. 
içimde korkıı dcnllerı ey{Jen eser bile 
yok., Lakin sornnJU .. ,Aşıl 'kendinizin 
layık huJunmus old\ığu hı.ı ~re, be
nim yerime siı bağlı olsnydınıı ne ya
pnrdmız. BIJfyonrm hura)ıı gelirken 
korktıdnn ... ııpsarı ke ilmiş bk )"iizle 
kar~ılaşmıı.fı µmqyordunuı dfJll qıl? 
llu ilTZunmm yerine ::etlrcmt'dlffme 
acıyorum. f\fon-,cuyCir !., 

~eınr kollarını gö3'~ü üı:trinitt 
çapraırnrl kavu~turmu~ olarak bu 
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sö::c. i h:ıyrctle dinliyordu. Ragastnn 
clc;·am etti: 

- !\lonsenyörI. Unutmayınız ki! Ve 
IY.!ni uilmiyor zannetmeyiniz ki~ Şu 

hodrnmda sizin hapsedilmeniz lazım 
gciirken ben mahpus bulunuyorum. 
~:; lmtilsiniz, ben masumum! .. Siz öl
"Jrdünüz .. Fakat zencire vurulan ben 
oldum! .. Bu kadar alç.akçasına bir ha 
ı-eketi akıllar almaz.. Siz de, Borjiya
Jarda licdan denilen. duygu denilen 
şeyden hi!; eser yok mudur? .. Kuldan 
uta'.Jmıyôrsanız Allahtan da mı kork
muyors unuz? Her ne ise Monsenyör •. 
Ben tahammül ederim. lyi ki aklıma 
geldi babanız ne alemde?.. Doğrusu 

ya •. Meharetlerine hiç diyecek yok .. 
Ben ömrümde hiç bir hokkabaz, hiç 
bir palyaço görmeJim ki onun kadar 
kolay \ 'C ~abuk hemen o anda namuslu 
bir adam rolünü oynayabilsin.. Ken
di'>iylc giirüşme.k şerefine erdiğim za
man bu haline aldanarak hayran ol
muş ve herkesin katil, cani, yalancı 

bir cana,·ar olarak tanıdığı Altıncı 

Alcksandr'ın bu adam olamıyacağına 
kanaat getirmiştim. Fakat nldanmı
~ım ! J\:usuruma bakmasın. Kurmuş 

olduğu tuzağa beni düşüren tarzına 

cidden hayran oldum. Bunu kendisi
ne söylemenizi bilhassa isterim .. 

Sezar susuyordu .. Söyliyecek bir 
söz bulamamı tı. Yalnız Ragastnna 
hain hain bakmakta devam ediyordu. 
~övalye gülmeğe başladı. Ragastanın 

gülme i hapishane bodrumlarının kub 
beJerinde akisler uyandırıyordu. 

- Neye ıüldüğümü mü soruyorsu
nuz :Monsenyör?.. Kendime gülüyo
rum. Zannetmem ki dünyada hiç kim
se çocukçasına bir saflığın budalaca
sna bir inanışın derecesini benim ka
dar Deri götürmüş olsun. Düşününüz 
ld, beD mi ilk anda büyük bir kuman 
dan zannetmiş ve öylece inanmıştım. 
Halbuki siz alaçağm blriymişsiniz. 

Elinizdeki kılıcı kahramanlara lllyık 

lııir silah mnnetmlıthn. Halbuki o 

lmhbclerc yaraşan sini kamaymış. 

Bununla beraber bir saat enelinc 
gelinciye kaKar sizi kancıkcasına ka
ma ta~u bir adam zannetmekle kalı
yordum. Bu da bir şeydir. Halbu ki 
şimdi sizi kahpelik ve kancıklık dere
cesinden çok aşağıda görüyorum. O 
kadar aşağıda görüyorum ki siz gö
zümde tam Garkonyonuz kadar al
çak, korkak herifin birisisiniı. Gar
konyo benim nasıl cançekişeceğimi 

görmek için buraya gelmişti. Acaba 
s iz niçin geldiniz Monsenyör? Şüphe
siz ki siz de zencirlerin bilekleri111i, 
topuklarımı iyice hırapalayıp hır!)ala 
madığmı görmek isteyordunuz.. Ya
hut haksız yt.>re giydiğim hükmün ben 
de uyandıraca~ı acıdan k<'ndinize bir 
se,·inç payı çıkarmanın mümkün olup 
olarnıyacağını merak ediyordunuz. Öy 
Je değil mi? Söyleyin! Buraya başka 
ue mal<Sadla gclehilirsiniz ki... , 

Scz:mn benzi ı, :.ı ı gibi olmuştu .• 
Dedi ki: 

- Hayır .. O maksadla gelmedim .. 
- Ya niçin geldiniz? 

- Sizi serbes t bırnkamnk istiyo-
rum. 

- Serbest hırakmak mı? .. 
- E,·et.. Siz haksıı: yt.>ı·e mahkum 

oldunuz.. Fransuvayı öldüren siz de
ğilsiniz .. Onu hançerle ben öldürdüm. 
Lakin ne fayda ki siz hükmü giydi· 
niz .. Mahkum oldunuz, idam oluna
caksınız. Bununla beraber eğer ht.>n 
istersem, rn eğer siz de isterseniz bir 
dakikaya varmaz zcncirlerinizin ld'id 
leri açılır .. Ve serb~t kalırsınız.. t.. 
ter misiniz? 

- Ne demek istediğinizi anlamıyo
rum .. 

- Durun anlata.}1m ! .• Siz, Beatris 
denilen genç krzı seviyor musunuz? .. 

- Evet seviyorum I .. 
Sezann eli belindeki hançere ~it.. 

mişti. Lakin kendini tutarak sordu t 
- O da sizi seviyor mu? .. 

e -demek istiyorsunuz? •• 

_..,..-. ..... .,,...................................................................... : 

f Gizli bir çete Pavrs isminde zengin bir adıı;ı 
i öldürüp alhn yüklü bir gemiyi zabt~t:ı 
; için yatını zabtediyorlar. Polis hafıY tşıı 
İ X :9 bu işin peşindedir. Şifreli bir nıektUP 
1 işi anlıyor ....,-
.~ .................... -................................................ . 

- Sizi hfila sc\ ip se,·mediğini ,.e 
enelce sevmi~ olup olmadığını anla
mak istiyorum. 

Ragastanın gözlerinden ateş sa~ıl 
mağa başladı . Bağırırcasına bir sesle 
dedi ki: 

- Orası nenize lazım? Niçin soru
yorsunuz?. 

Sezar ileriye doğru bir adım attı. 
Hiddeti son derece)i bulmuştu. Ev
,·elc~ aklında kurduğu planları hep 

- Söyliyeceksin •• Muhakkak söyli
unuttu. Boğuk bir sesle dedi ki: 
·yeceksin .. Öğrenmek istiyorum. 

Bu esnada Ragastanın aklına bir 
şey geldi .. Ye bu onu delicesine bir Ü· 

mide sürükledi. Bununla beraber baş 
ka çare yoktu. Olant'a kuvntiyle ken
disini topladı. Sert bir çehre ile dedi 
ki: 

- Aldanıyorsunuz Monsenyör!. 
Hiç bir şey öğrcnemiyeccl\ iniz .• Me
rak ettigini1 o h,1kilmt !!)k dolu kal
J,iuıik gızlidir! Bu hakikatı beni at
tırmak üzere bulunduğunuz kuyuya 
kendimle beraber götüreceğim! 

Sezar kuduz bir hiddetle haykır

dı : 

-Anladım alçak! .. Kızı berbad et
mi ]sin .. J,fıkin şunu iyi bilmelisin ki 
sen de maln oldun. 

Bu tehdit dolu sözlerle beraber 
Sezar hemen hançerini çekti Ragasta 
nın üzerine yürüdü. 

Bu hareketi bekliyen, bu hareketi 
f ümid ve arzu eden Ragastan hemen 
~ 
rtoplandı. Zencirlerin ağırlığına rağ-

it--:tcn yerinden fırlayarak Sezarın bile 
ğini yakaladı. Şakırdayan zencirlerin 

~ kemiklerine yaptığı tazyik bu har~ke
te karşı koyamamıştı. 

Sezar hiddetle bileğini çekerek Ra
gastanrn elinden kurtarmak istedi. 
Lflldn Ragastan di1er eliyle Sezarın 
gırtlağını ynlıalamıştr. O kadar sıkı

yordu ki Seznr nefes alamayarak 1>0-
ğuluyor n bu demir penceden kurtul 
mağa ~hşıyordu. ~ 

(Deoanıe~ 

.Müthiş bir mücadele ba~lamıştı .. 
Ragastan bir taraftan : 

- Nafile çabalama •• Gırtlağını ya.' 
kaladım <tiJor bir taraftan da bir eli 
ile Sezarın bileğini sımsıkı tutuyor. 
Ezip hamura çeviriyor diğer eliyle 
de Sezarı boğmakta devam ediyordu. 
Bu tazyike daynamayan Sezar cnrela 
elinden hançerini bıraktı. Sonra dizıe 
rinde derman kalmıyarak yere yıkıl· 
1ı. 

Ragastan hala Sezann gırtlağını 

bırakmamıştı. Nihayet hırıldaınağıı 
başladı. Ve sonra cansız bir halde 
toprakların üzerine serildi. 

Ragastan sürat \'e heyecanla seza 
nn üstünü başını aramağa başladı. 

...--

- Zencirleri çözer seni serbest bı· 
rakırım diyordu. Acaba kilidlerin a· 
nahtan4Uzerinde mi?. Yoksa yalan nt• 
söyledi? Diyerek bir taraftan söyle- , 
niyor diğer taraftan alnının terlerini • 
siliyordu. 

Birdenhire yüzü güldü. Sezarın be· 
Jinde küçük bir anahtar bulmuştu. 
Anahtarı sol elindeki zencirin kilidi· 
ne yaklaştırdı, açtı. Öbür kilidlcri de 
denedi. Biraz sonra bütün zencirJeriıt 
den kurtulmuştu. Sezarın üzerine e· 
ğildi. kalbiı i yokladı dinledi .. sonrıı. . 
kendi keııdine söylendi: 
· - öımemi1j .. Şimdi gene dirpir .. 
Eğer damarlarımda B<U'jiya kanı bU· 
lunsaydı bu fırsatı kaçırmazdım. par 
maklarımın başladığı bu iyi işi tant11111 

layarak insanlara epey faydalı ol~:.: 
dum ! Lakin ne yapayım?. Adant 0 

düremiyorum ... Elimden gelmiyor!. 
Bu sözleri söylerken Ragastan 5e

zarın kuşağını çözerek beline ~~t~ ' 
Sonra 'onun her zaman giydiği Si): 

şapkayı kendi başına koydu. r.ıan ~· 
sunu da ~ıkardı, sırtına geçirdi ,·e gü 

lerek: . 1 dedi· 
- Oldukı;.a Sezara benzedınt • ·~ 0 • 

Baygın bir halde yt.>rc serilnt1~ rı 
lan Sezara son bir kere baktı~ta~ii 
ra hapi~hanenin kapısına dogru 


