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Büyük meydan 
muharebesi hAIA 

devam edi)ror 
ltalyan kuvvetleri Ras Kassa ve 
Ras Seyyum kuvvetlerini ihata 

etmiş bir haldeymiş 

lmparato-r qeni kuwet
lerle qardıma koşuyor 

General Grazıyanı cenupta da 
taarruza geçmeae hazırlanıyor 

Roma, 29 (A..A.) - Marepl 
8adoalio 140 numaralı reaml teb 
lilinde bildiri1or: 

İtalyan latalan, Ru Kaua 
ltıanetlerine cenuptan ve timal • 
elen ayni _.,..nda taarruz etmit
'-air. Dün pfakla beraber, bü • 
Mit hir meydan muharebesi bat • 
laımttv. 
tt.ı,antar Ra• K•••• va Rn 

.. JJUlll MrvveUerlnl 
ıpevır1, ... ıar •• "I 

~. 29 (A.A.) - Jlafti a • 
lanaı muhabirinden: 

Askeri mehafiller, ltalyan kıt
-ı......, a..:se,,w Ye Ru JCa.. 

bnetlerini ihata ettiltlerini id
etmektedirler. 
a.ı,. 'w._ uı ap .. ,-. .... , 

td Yolu la fıelm~lerdir. ~-=c;;,_'ord 
ltabqierın, i~ nehrini .RasSenaıNa~ ~~~ 

"1cip ederek yol kö1 ve her Jürlü ~-ttıralınJan ~eorildifi 
<De:,_.. 4 lineaa) . iJJüı edUen Ra K,,.. 

Son Dakika: ttaıyan mbcı daralıyor. Habqler aft. 
........_ tikce fena vaziyete dUftiyorlar. 

~4a: (Soldan) Goto ve P.rena Saionji, Aıaiıtla (Sua ile) Ami
Ow_, Amüal Sumii, General Watanabe, Kont Mtilıino, Kont 

Takahuhi (Yazuı 4 lüac#Jtle) 

eşhur bir Bolşevik 
beyninden hasta ı 

eııt operatUrDn sDr'atle çağrılmasından 
bu anlatılıyor. 

Ameliyat gece yapılacak 1 
~ Heraldda okunmUfbU': bütün Stokholm tehri aonqtma • 

8';lewai1en bir hataya yor. 
.... la~i bir operatl- layeçli operatör, Stoklaolmd•ki 

r1ı-.11. Motkonya ~- Sovyet eJsiliti Y&aıtulyle •~et 
........ ol . • • • . !Dftlmnı ' ~ 

Fenni bir hakikat: 

Tramvay arabaları 
30 knşnve 
gör,e yapılmıştır! 
Frenleri de bu ağırlığa gUre tertip edllmlıttı, 80 dan 
fazla yolca alan arabadan hayır beklenemez 1 

Şam da 
Emevlye camllnde 
kanlı bir çarpııma 

Şam, 29 (A.A.) - Resmi ma • 

kanılana verdiii bir tebliie ıire, 
dün burada 7enİ bir blcliae daha 
olmQftar. Akpm naımzmduı 
aonra Emeviye camiinclen çıkan 

halk, poliae ~ ederek tatla • 
mlfbr. Polis halk üzerine atet mç
mıı ve bu çarpıtmada 2 kiti aı -
müt, ve 9 kiti yaralanmqtır. Te • 
ahürcüler nihayet camie ilticaya 
mecbur olmutlardır. Cami a'blo • 
ka albndadır • 

FAUSTA 

Pramacla aile cina7etleri biri
blrW ~p etmütedir. s..ı " . 
mp,cle, 11 )'&flarmclald pcaia da, 
UD4PI~ ild: el ıilih atarak ilclür • 

!l"-4 •rl*) 

1 
10 kuruşa taksi ı 

Şehir nakllyatını idare için şlmdlllk 
bundan başka çıkar yol yoktur ı 

" Zira bu bramvay bu kadar 
sıkleti çekmez 1,. <raııı ı ,,.,,,., . 

iş kanunu 
----mı-

muslarını da korumalı 
CumarlUI .--. labrlkatlr, lllzllne kn9.._ 11:. 
luu ı .. Kal, ... ldnelerl .......,....... 1 • Dtlr ••• 
Panr19el 8llnll gelen lfçller, .._..._ ima• eratınd8 
,..a lllr oltt •J•kkallı ı•ru...ı~, 

Itri ialarl Sise~ lıirw kem naatla l~...ııiır, W...... tl• 
fY- , ---·)l 

Yaz olimpi atlarına 
iştirô.k edilecek 

~ k f Yarıtcta derece kazaoamıyan• r a a )arın masrallannı kendllerl ve 
idareciler Gdemlyecek ... 
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Fenni bir haikat: Hay allah razı olsun -
Tranıvay arabaları 30 Yaz olimpiqailarına 

k . · :. 1 t işfirllk edilecek 
ışıye gore yapı mış ır L' k 

1
· Yarışda derece kazanamıyaıı r a a ların masraflarını kendileri f6 

Bundan bir müddet , evveline bu ağırlığa göre tanzim edilmişti. bu kadar yol yürüyen bir makine- idareciler ödemiyecek 
kadar tramvay şirketinde çalışmış Şimdiki halde en az elli kişi taşı · den gelecek hayrı artık hesap e· ••• 

M. Eltut~r isimli.bir.okuyucumuz yan bu arab,aların bö!l~ bir vazi· diniz. Haydi bakalım şimdi istiyen 
gazetemıze gelmış, bıze son kaza- yet karşısınaa frenlermın bozula- Kazanın hangi tarafından ba- • 
nın sebepleri hakkında bazı ıafsi- cağı pek tabiidir. Şirket bugün kacak olsak, kaabhaue şirketin de buyursun!... Hodri meydan ! 
lat vererek bunları, lüzum görülür. ber araba seferden döner dönmez bir hissesi bulunduğunu görürüz. 
se mahkeme huzurunda da tekrar depolarında mevcut ve tramvay a- Şirket frenlerin tutmakta olduğu
edebileceğini söylemiJlir. M. El- rabalarını yapan fabr:knnın koy· , nu ve kazanın rayların ıslak olma
tutar tramvay arabalarının şimdi- duğu nizami ağırlıkta safraları a- sından dolayı meydana geldiğini 
ki vaziyetlerinden şu suretle hah- raba içerisine yerleştirerek fren söy~üyor. Madem ki yollar ıs
setmiştir: muayenesi yapmağa mecburdur. !aktır ve bir kaza olmak ihtimaU 

- Bugün tramvay şirketinin e· Şirket bunu yapmamaktadır. vardır, şirket niçin böyle havalar-
J:ndeki yüzlerce arabanın hepsiİl · Niznmen akşam teslim edilen da kullanmak üzere depolarında 
de bulunması lazım gelen elektrik, bir arabanın böyle bir tecrübe ge- bulunan ve raspa denilen süpürge 
el ve hava frenleri ancak birkaç çirdikten sonra sağlam olarak sa· arabalarını hatları temizlemek i -
arabada mevcuttur. Diğer tram- hahları vatmana teslim edilmesi çin yola çıkarmamıştır. 
vayların hepsinde ya bir fren var- lazımken bu yapılmıyor. Buna, Tramvay arabalarını yapan 
dır, veya iki .. Yapılacak sıkı bir şirketin depolarında örümcek bağ· fabrikadan gelecek bir heyet bü . 
muayene bütün bunları meydana lamıt olan safralar şahittir. tün bunları hiç dütünmeden çü -
çıkaracaktır. Ben sağlam frenli Diğer bir mesele de tramvay a- rüğe çıkaracaktır. 
bir arabanın ehli vukuf huzurunda rabalarmın artık kullanılmıyacak· Adresi yanımızda saklı olan M, 
ve en sert bir virajda hiç bir ka· derecede eskimit olmasıdır. Bele- Eltutar yukarıda yazdığımız ifade
za yapılmadan durdurulabileceği- diye, bir otobüsü beş sene itledik· lerini her an için isbat etmeğe 
ni is bat etmeğe hazırım. Tam fren- ten sonra seyrüseferden menettiği muktedir olduğunu söylemekte . 
li bir araba hiç bir zaman fazla halde büyük bir kısmının ömürl~ Dikkat edilecek olursa M. Eltuta. 
kızak yapmaz, çünkü tekerlekle- · ri yirmi seneyi çoktan geçmit olan ı·ın sözlerinden en mühimmi ara
rin etrafına kasnaklanmış olan çe- tramvayların hala itlemekte olma- baların fabrikada 30 kitilik olarak 
likten daha sert bir madde vardır · ıı taıılacak ıeydir. Bu arabaları yapılmıı olmasıdır. Bu sözler ta
ki raya zeytin yağı bile sürülmüı gözden geçirecek salahiyettar bir hakkuk edecek olursa, arabala-· 
olsa raylara yapııır ve kat'iyyen mütehassıs her arabanın en az iki, rın 28 kişiden fazla yolcu almama.
kaymaz. Bundan batka en mü - üç bin liralık bir tamire muhtaç ları lazım gelmektedir. Halbuki 
him mesele, tirket, bu arabaları olduğunu derhal anlıyacaktır. bu vaziyet kartısında 'irket halkın 
fabrikaya 11marladığı zaman bun- Bugün bir arabanın bir gün ihtiyacına karı ılık veremiyecek 
ları 28 yolcu ile beraber bir vat- zarfında 100 kilometre iılediğini ve bundan bir müddet evvel mey
man ve bir biletçi olarak 30 kitilik farzedecek olursak ,her araba 20 dana abnıt olduğumuz taksi ile 10 
bir ağırlığa tahammül edebilecek senede 120.000 kilometre yol ka- kuruta adam tafımak meselesinin 
tekilde yaptırmıf, tramvayın bü- tetmit olur. ehemmiyeti tekrar meydana çıka. 
tün vesaiti ve bilhassa frenleri de Esaslı hiç bir tamir görmiyen caktır. 

"Akraba cinayetleri .. ço(jalıvor 

Ana ve büyük 
anne katilleri 
Kendilerini doğuranları nasıl 
UldUrdü k )erini anlatıyorlar 

Türkçede "Akrabanın akraba
ya akrep etmez ettiğini!,, diye bir 
söz vardır; ıon iki üç rün içinde 
yabancı ıazetelerde gördüğümüz 

muhtelif cinayet haberleri bu IÖ -

zün doğruluğunu isbat edeceğe 
benziyQI' !. 

Geçen gün, ıigorta p ..,;.~fol :-4 

tama ederek bir ihtiya~ J -
çük torununu boğduğumı .mıı
tık. Bugün de Franaann n ayrı 
yerinde olan iki "aile cir yeti,, ni 
yazacağız. 

Bunlardan bil'İsi Fransanın 
Bordo tehri civarında ıolmuı, Ma
dam Drouillard isminde yetm:,Jıik 
bir kadın oğlu tarafından bE~la ., 
ile öldürülmüştür. ~ 

ihtiyar kadının cesedi meyda -
na çıktığı vakit bizzat katil en ya. 
kın komşulan olan köy papazına 
giderek, §atılacak bir soğukkanlı
lıkla: 

- Çok "tuhaf,, bir şey oldu, 
demiıtir, ennemi öldünniifler! 

Papaz annesinin ölümünden 
"tuhaf,, diye bahseden bu adam -
dan füphelenerek poliıe haber 
vermit, katil biraz sıkıttınlınca 
cinayeti itiraf etmittir. Cinayet 
ihtiyar kadmm ıekiz yüz lire ka
dar tutan parasına tamaan itlen
miftir. Katil §Öyle demittir 

- Biriktirdi.ji paraımı almak 
için, annemin kafasına balta ile 
vurdmn. Falcat dolabını açıp pa -
r&Y.J her zaman durduğu yerde gö-

remeyince hiddetlenerek birkaç 
balta daha vurup itini bitirdim!,: 

• • • 
ikinci cinayette seksen yatın -

da bir kadın öldürülmüttür. Mak
tul kadın Fransanın Tur ıehri ci -
vannda Mayye koyunde tek batı
na bir evde oturmaktadır. iki gün 
evvel oda11nda feci bir tekilde öl
dürülmüt olarak bulunmuttur. 

Kadıncağız ucu sivri bir kazık
la öldürülmüttü. Vücudü bu kazık 
darbeleriyle delik deşik edilmişti. 

Katil son darbeyi kadının ağzına 
vurmuş, sonra kazığı cesedin ağ -
zında bırakarak bir kova içinde 
kanlı ellerini yıkamıştır: 

Yapılan itk tahkikatta katilin 
kim olduğuna dair hiçbir iz elde 
edilememiıtir. Fakat ertesi günü 
Tur tehrinde bir polis karakoluna 
maktul kadının torunu müracaat 
ederek büyük anne!İnin öldürülü . 
f Ü hakkında malumat isteyince iş 
meydana çıkmıttır. Çünkü henüz 
on altı yqmda olan bu müracaat
çının elbiseleri kan lekelri içinde
dir. 

Polisler şüphelenince delikan . 
lıyı. sıkı bir isticvaba t&bi tutarak 
itiraf ettirmeğe muvaffak olmut -
lardır. 

Katil çocuk şunları söylemittir: 
" - ltsizdim, babam bana pa· 

ra vermiyordu. Büyük annemi öl
dürüp biriktirdiği paralan almak 
istedim. Lakin ancak 560 kuruş 
parası çıktı.,, 

Şikayetler ve dilekler 

Cezam bitti, iş 
vermiyorlar ... 
Çocuklarım aç ... 
Ankarada sa.bık muhabere me

murlanndan Recep Erdem imza
siyle fÖy}e bir mektup aldık: 

Bundan üç buçuk sene evvel 
mahkeme karariyle bir sene mu. 
vakketen memuriyetten mahru . 
miyet cezaıı aldım. Cezamın hita
mına yakın Poıta ve telgraf umum 
müdürlüğüne müracaat ettim. 
Verdikleri cevapta cezam hitam 
bulur bulmaz derhal tayin edile -
ceğim yazılmaktaydı. Halbuki 
bugün cezamın hitamının üzerin . 
den 2.5 sene geçtiği belde hali 
bir yere tayin edilmedim, mütead
dit müracaatlerim hiçbir semere 
vermedi. Bugün altı nüfuslu ai
lemle çok peritan bir vuiyette -
yim. 

Çocuklarımın akşam eve geldi
ğim zaman açlıktan feryat etme
lerini görmek benim için taham -
mül edilemez bir dereceye gelmit
tir. 15 yatımdanberi çalıttığım bu 
dairede acaba bana hakkımı ver. 
memek için ne gibi bir sebep gö . 
rüyorlar. 

Adresi yanımızda mahfuz olan 
bu vatandefın acıklı halini anlat· 
mak için c!aha fazla bir tey ilave
sine lüzum görmüyoruz. Alaka . 
dar makamlann bu ite ehemmiyet 
vererek bu mağdur memurunu 
tekrar bir ite alacağını ümit ede . 
riz. 

Fatih Kızılay ilçe BCJ§kanlığından: 
Kızılay Fatih llçe konağı 8 -

3 - 936 Pazar günü saat 14 de 
yapılacağından yazılı üyelerin 
toplantımıza ödev vermelerini 
saygı ile dileriz. 

Nihayet hükumetin kuvvetli eli 
Olimpiyat maceralarının köküne 
kibritsuyu ekti. Ve bu işi temelin -
den halletti. İşte karar: 

"Bu yaz Berlinde yapılacak 
dünya olimpiyatlarına her mmta
kadnn istiyen atletler, hükumet 
nam ve hesabına iştirak edebilir -
ler. Şöyle ki: Her iştirak eden 
sporcu girdiği müsabakada asga
ri be§incilik derecesini alması 
şarttır. Aksi takdirde ihtiyar edi
len masraflar sporcunun şahsına 
aittir. işbu masrafa idareciler de 
iştirak edeceklerdir. 

Bu ıekli kabul edenler timdi -
den hazırlanırlar. Hareketlerinden 
bir ay evvel bu hususa dair ta -
ahhütnameleri imzalarlar. Yalnız 
idarecilerin ayrıca bir bankadan 
kefalet mektubu ibraz etmeleri 
tarttır.,, 

I 
Doğrusu bundan daha mükem-

mel, bundan daha yerinde bir ka"' 
rar olamaz. Kafalarında latif Av-
rupa gezintileri hülyalan kuranla
rın vay haline.. Kıt olimpiyatla -
rında 91>orcularımızın akıbetini 

gördük. Türklük propagand ... 
yapacağız diye hükumetin binler 
ce lirası, Türkiye aleyhinde pro' 
pagandalara alet edildi. 

Fakat bu sefer paydos! Ale1' 
himizde propaganda fırsatı ara' 
yanların ekmeğine sürecek yai• ' 
mız olmadığı gibi fa.kir hük\iılleC 
hazinesinde de hevesata sarfedi' 
lecek bet paramız yok. Meyd.ıt 
açık, pistlerimiz var, salonlarJ!lld 
hazır. Kendisine güvenen meyda• 
na çıksın! işte ermeydanı ! · 

Y ()ksa bu iı için sarfediJec~ 
60.000 lira ile Avrupada yitı01 

genç yüksek tahsilini bitirebilit• 
Ve memleket 20 tane her husuP. 
mükemmel ve f aydalr genç kaza• 
na bilir. 

Artık tecrübe ve seyahat ınacl' 
ralarına giriıemeyiz. Hatta bis" 
hali ne ve nerede oldukları ıneÇ.
hul olan kayakçılar ve idarecileri 

e memlekete döner dönmez kaJ • 
rulacak bir haysiyet divanın 
sorguya çekilmelidirler. Ve bu İ • 
şin mesulleri meydana çıkarılııır 
lıdır. · 

Bayram maçları 
Fenerbahçe ve Günef 

ızmır, Ankara muht:elit:lerile 
karşılaşacaklar 

Haber aldığımıza göre, bayra
mın ikinci ve dördüncü günleri, 
İzmir ve Ankara muhtelitlerile F e· 
nerbahçe - Güneı takımları ara
sında kartılaşmalar yapılacaktır. 

ilk maçta: 
F enerbahçe -1 zmir muhteliti. 
Güneı - Ankara muhteliti. 

kinci maçta: 

Günq - lzmir muhteliti. ;I 
Fener bahçe - Ankara muhtel 

karıılatacaklardır. 

İzmir muhteliti Altay takıJO'~ 
dan, Fuat, lsmail Hakkı, ve 5,ı 

~taraf mdan da takviye edilnı~ 

Nazilik yüzünden 

Almanyada ölüm 
mikdarı çoğalıyor 

Bunun başllca iki sebebi: 
1 - Yahudi doktorların koQuımas•ı 
2 - Veni kübik nazariyeler ••• 

• ·1<>" İngiliz gazetelerinde okundu- miyarının bozulduğunu bil.dırı.dl' 
ğuna göre, Almanyada ölenlerin Bundan batka yeni nazı ~·ıi' 
sayısı son senelerde göze çarpacak leri arasında eskiden beri bıl 1 

ti' 
derecede artmıttır. miz ilaçlar yerine, mevhuın b~.,. ' 

Buna gösterilen sebepler ara- kım sıhhat nazariyeleri de b 
sında, yahudi doktorların hasta- ması göze çarpıyor. . çtl' 
nelerden çıkarılmıt olmasını da i- Meıela nazi erkanınd~n b;ir· 
leri sürüyorlar. ğu "tabii tedavi,, nin lehınd )erilli 

Yüz bin veya daha yukarı nü- Yahudi dütmanı hareke~ let' 
. d Ş h .. . er•ıte fuslu Alman §ehirlerinde umumi ö- ıdare e en tray er unıv drf'• 

lüm miktarı 1934 de 207.539 iken de okutulan tıb şekline 111uarıı ııl" 
1935 de 224.631 sayısına çıkmış Bu nazariyeler, naziler ar-;,jr-
hr. da epey yayılmış olduğundan ,.Sr"' 

Resmi makamlar, bu tezayüdün çok haıtalar usta doktorları -' 
1935 senesi ilk aylarındaki enflo- cekleri yerde bu yeni çıkJılab~t#' 
e~z~. salgınından hu~~~~ geldiğini riyecile~e danıttıklarından ~ 
soyluyorlarsa da, butun senede lık ve bınnetice ölüm artJO 
Almanyanın her yerinde bol bol mı1..• ~ 
insan ölmüt olması dikkate tayan -·---..... _,__....,........ 
görülüyor. Açık görüş~ . ~ 

ak"ltfl1 
B. U. P. ajansı, birçok Alman Üniversite Hukuk f urye: 

hastanelerinin efradının değifti • lebesinden Bay Meh111et 1' :ı..d~ 
rilmit olması ve bilhassa yah~di Mektubunuzu dikkatle 0dJıl,ır 
doktorların çıkarılmaları netice - Çok ehemmiyetlidir. '{af. 

sinde hastanelerin mükemmeliyet nızdan istifade edecejİ•· 
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Jaı~@liil Oaııro ü"'D 
n IFil~D &i1 a ıro 

~iji, dehşet ve heyecan içinde-. . 
~ükUnıet emretmiş; 18 asi Ja. 
ıabiti, tabanca ile kendini 
Uf. 

On sekiz kişinin birden ayni 
lhi! hareketi yapabilmit olması 
bir milletin ne esaslı, ne kök

. iı bir telkin, terbiye, manevi 
İt>lin altında yetişmiş olması i
eder. 

~enç Japon zabiti teşebbüs et
' tnuvaff ak olamamıı lir. Siya-
• muvaffak olmak şartbr. Vu
baıa geçersen kahramansın. 

~ eremedin miydi, ellerin kelep 
tıir, rezil olursun. 

. Japon devleti, zabitinin böyle 
lllevlrie düşmesini iatememiı-

,Vahşi, kurunuulai çeşnideki 
leengiz emri vermiştir: 

' İntihar et! 
Ve etmişlerdir. 
Şitndi, onlara, kahramanlal'a la· 
bıuazzam cenaze alayı yapıla-.. 

~ . . 
8 U, dram tarafı ••• 

~it de tebessüm ettirici fıkra: 
ltı~·ı· b' . J . cııl ız za ıtı aponyaya mısa· 
litıniı Japon zabiti. ona, ordu

~ da.ki dis;plini göstermek için, 
tltfer çağırmış: 

~ 1-layai oğlum! Kendini lll U· 

tndan a§ağı at! ~ demiı. 
~liefer, kaldınp kendini atmıf ve 
'ltclq 1 '· ~~l zaman, git zaman, Japon 

•ti d ı · 1 • . f. 1 • Q e ngı ıze mısa ır ge mıı. 

~ ~1aı. adam, sarıya ayni şekil'·'r ılık VP-"""....ı. :atemi~. Nefe-
• 

Hariçteki rağbet 
O zerine 

Fındık yetiştiri
len sahalarımız 

Çoğalıyor 

Son yıllarda - ihraç mallan • 
mızın en başında gelen - fındı • 
ğın para etmeai ve Türk fındığı • 
nın dünya pazarlarında diğer ra· 
kip memleketler fındıklanna na • 
zaran tercihan aranmakta olu,u 
memleketimizin zirai ve iktiıadi 
bakımdan büyük bir değiıiklik 

yapmaktadır. Şimdiye kadar dai 
ma malum mıntakalara inhisar et. 
miş olan fındıkçılık ıon bir kaç yıl 
içinde Karadeniz sahil silsilesini 
a§arak daha gerilere ve Sakarya 
vadisine doğnı yayılmağa batla· 
mııtır. 

Şimdi Aktehir havalisinde ve 
ötedenberi tütüncülüğiyle meıhur 
olan fakat ekseri halkı belki de 
fındık ağacınm şeklini bile bilmi
yen Düzce, Hendek ve Adapazarı 
düzlüklerinde f mdık fidan lan di
kilmeğe ve mahıul de abnmeğa 

bqlanmıştır. 

Bu taraflann fmdrklarmdan 
bu aen.e bir kısım ihraç da edilmiş
tir. 

lktısat ve Ziraat vekaletleri 
memleketin muayyen bir sahası · 
nın geçim vaırtuı ve töhret fir · 
maaı olan bu mahsulün diğer mın 
takalarda da yetiıtirilmeıi itiyle 
alakadar olarak tetkike batlamıJ 
tır. 

Sıvas tuz merkezi 
oluyor 

- :-
lnhıs.arlar idaresi tabii olarak 

Orta Anadolunun ve Doğu vila • 
yetlerinin bir tuz amban vaziye
tinde bulunan ve tuzlariyle meş . 
hur olan Sivasın tuz sevkiyatında 
merkez vazifesini görmesine ka . 

~~ liııydi, kendini ıu uçurumd~n 
~:· deyince, emir kulu adamca-

' Müsaadenizle bir ata bine· 
" - cevabım venniı. 
'li ~ ~Yhay ... 
~ bınmiş. Sürmüş beygiri uçu. 
\ h doğru. Dizginleri de bırak. 
~il ayvan, uçurumun karf ısma 
\f~tt, zınk demi§, dunnuı. Ve 

\;t •• 
' 1 lızar etmiı· ' . \d Cörüyorsunuz ya. .. Kabahat 
e değil. •• O bile razı değil .•• 

rar vermittir. 

Bunun için Siva.ata 15.000 lira 
sarfiyle büyük tuz ıilolan yaptırı
lacaktır. 

Bundan evvel maden mühP.ndi 
si Cevat, inhiae.r idareıi hesabına 
Sivas tuzlaların.da tetkikat yap . 
mıştır. 

HABER - ).1C,ıım postan 

Kurban bayramı satışları müne~ebetlle 

Yarın 
•• •• yuzu 

esnafın 
gülecek 

Şeker bayrammdanberi lstan ·ı 
bul esnafının dört gözle bekledi-
ği bayram alııverişi dünden itiba
ren hareketlenmiştir. 

Dün öğleden sonra her tarafın 
tatil olması bütün halkı ç&r§ıya, 
pazara dökmüş ve dükkanlar do . 
lup taşmağa batlamıştır. 

Maamafih bayram ıatı~Jannnı 
asıl hararetli devre~i yarın sabah· 
tan itibaren baılıyacak demektir. 
Çünkü Cumartesi günü yalnız üc· 
retle çalııan memurların maaştan· 
nı almalanna mukabil yarın bü • 
tün devlet memurlan maaşlarını 
alacaklardır. 

Bugünden itibaren Emlak ve 
Eytam bankasının üç aylık müle -
kait, dul ve yetim maaşlarını ver
emğe baıladığını da unutmamak 
lazımdır. 

Eyup Fabrlkaları 
Koruma derneği 
İdare heyetinden: 

Maamafih esnafın söylediğine 
nazaran Kurban bayramından ev
vel yapılan satıılar hiç bir zaman 
Şeker bayramındaki kadar hara -
retli olamaz. Çünkü herkes ihti • 
yaçlannı Şeker bayramında almış 

çoluğunu, çocuğunu giydirip ku • 
şatmıttır. Bilhassa bu yıllarda Şe
ker bayramları kış mevsiminin en 
münasebetsiz bir zamanına geldi. 
ği için ne yazlık ne de kı~lık giye
cekler için iyi bir satış zamanı 

le§kil etmemektedir. 
Bayramdan - her zaman oldu

ğu gibi - gene Mahmutpafa ve 
Kapahçarşı esnafı azami istifade. 
yi temin etmektedirler. Anlaşılan 
daha uzun yıllar bu dik yokuşun 
ve karanlık dehlizlerin sakinleri 
memleket ticaretinde mühim rol 
oynamakta devam edecekler ... 

Eau nizamnamemizin 7 inci Dü şt:ü a er 
maddesine tevfikan umumi heye- Dün Y enicami kemerinde, 82 
tin 15 Mart 1936 Pazar günü nat numaralı dükkanın saçaklan ta -
birde Derneğin Defterdar cadde • mir edilirken saçak yerinden kop -
sindeki binasında adi surette top· muş ve Hasan ile lamail adındaki 
lanacağmdan ıayın üyelerin bu tamirciler yuvarlanmı,lardır. 
toplantıda hazır bulunmaları rica Tramvay çarpması 
olunur. Beyoğlu Halaskar caddesinde 

MUzake,.• rusn•rn•el 217 numaralı tramvay. Lütfiye a 

1 - idare heyeti ile hesap mü· dında bir kadına çarpmıı ve vücu· 
fettiılerin raporlarının okunması: dunun muhtelif yerlerinden yara· 

2 - Bilançonun tasdiki ve ida· lamıştır. 
re heyetinin ibrası. Vant<esicilik 

Göztepede oturan Mmtaf a, bu 
3- 1936 ıenesi için yeni idare 

gün Sirkecide tramvayla giderken heyeti ile hesap müfettişlerinin se-
sabıkah yankesici Çakır Mehmet 

çilmesi. 
tarafından 200 lirası çalınmış ve --

PAZAR 

MART - 19S6 

mert: 1354 • Zilhicce: 7 

·---

suçlu kaçarken yakalanmıştır. 

Madeni ç6p arabaları 
Bazı gazeteler belediyenin çöp 

meselesini yeni şekle k~yduktan 
sonra çöp arabalarının tamamen 
kalkacağım yazmaktadırlar. 

Bu doğru değildir. Yalnız be. 
tediye çöp arabalarını Avrupada· 

~~ enı ~ ı~ ti"'· • • • Düzeltme 6
.86 

18
'
02 

kiler gibi madeni bir hale ıokma· 
~~i perya ıs erın azmını. ı- v.- - ,_ '-• ğa karar vermi~ ve yerli fabrika · 
~:... tıi takdir etmemek kabil de-

"' F k Dünkü nüshamızda muallim lardan birine bir nümune yaptır-
• a at, Türk milleti, o gibi -~ ıs,14 12,2s 15,Sf 1s,02 19,SO 4,58 

ı... bıa.nhklarm nice nicesı·n1• ge- Hıfzı Tevfikle yapılan anket yazı. ıı u e 25 9 ss 12 oo 1,sı ıo ss mıştır. 
~ 'ı t .:::. ' ' ' ' · Bu nümune evvelki gün bir at 
"dQ •t arda gösterdi. Bilmem ıının birinci sütununda sondan al. •••••••••••• 
~ tfinürsünüz, fakat, bana, in. tıncı satırında "hayırlı,, kelimesi • . koşularak belediyeye getirilmittir 
\ " f GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU T Çok muvafık görülen yeni çöp a . 

ı.... t eri, Japon neferinden da- bir tashih yanlıtı olarak "hayali., BugUn BUytık Mlllet Mccfüıt yent devre rabaları tamamen madenidir. Bü· 
: 
~ ~~ı>t.tik göründü! 
~illa. teklinde çıkmııtır. Özür dileyerek a1nl &çmr§tır. AtatUrk ltWakla tekrar Re1s! yük tekerlekli ve bir su tangı şek-

'tl:.. ~I d · b b .. cumhur aeçtlml§Ur. 
. .,"'- a asrın ıca a na gore düzeltiriz. linde olan arabanın otomatik şe • 

'"".,. Sar bugün tamamen Almanyaya geçmı, 

\ --------- ---.-- Ur. Hltlcr Bcrllnden Sara ~tml§Ur. kilde kapanan iki kapağı vardır. 
~''" (VA·NO) -------- ---------------. 

1~tneslekdaşı- I E S N A F VE i ş C i 1 
~ ~ın dikkatine: ...._________ , 
:~n arananı biz Tokatlanan bir dükk&ncı 
~ 1) bul muşluk 1 yor;en-ahpa§ada bir kolacı dükkanı tutan Pandeli yazı. :ı~;~~=k=~ı~:a;;~~~uH;:~~ru~o;:~::~~~=u;::::~ 
$bt~ gazetelerinden biri bu· Cerrahpaşada 27 • 29 No. lu dükkanda ufak bir serma. reti bütün çarşı esnafile ispata muktedirim. 
' .. lluıhasının birinci sayıfa • ye ile dört nüfuscuk bir aileyi güç bela geçindirmekteyim. Cumuhuriyet hükfımeti idaresinde yaşıyoruz. 
la L"'ç kayıp aramaktadrr. 24/21936 Pazartesi günü saat on dört raddelerinde dük. Dere beylik zamanı geçmiştir. Bu inhisar memurlan. 
0tıt kanıma iki şahıs gelerek, kendilerinin inhisar memuru, ot. mn beni döğmeye hakkı var mıdır? 
\~ tteın refikimize - fazla duklarını ve tütün tezkeresini göreceklerini söylediler. ben 70 yaşından sonra bu satıdan ağhyarak size yazıyo. 
\ı\td \tınıa.nıaıı için - kaybo . de yanlışlıkla kendilerine Rakı tezkeresini gösterdim. Me. nım efendim. 
~~ı:~ Reıit)e Muallim Nuret· murlar birden hiddetlenerek sen bizimle alaymı ediyorsun 
,"t\ 1:~ ld • • diye küfür etmeye başladılar. Bu yetmiyormu§ gibi birisi 

14 ° uğumuzu ve ou nu- de yüzilme dört beş tokat attı. 
ltın. .gelen tafsilatı dünkü 

\_~ "Niçin vuruyorsunuz .. demem üzerine "bak daha 15.. 
, ~· n ılunci sayıfaaında bula- kırdı söylüyor.,, diye tekrar ben; tokatladılar. 

~i bildiririz. Bunun ilzerine ben de bu memurlar hakkında kanuni 

HABER: Eğer böyle bir hMise olmuısa m*tup nbi. 
bi kabahat'i bile olsa mcmurlann kendisini döğmeye hiç 
bir zaman hakkı yOktur. A1iıkadarlann bu işle siddetle meş. 1 
guJ o1ac:Ak1annı, ve vatandaşlan döğmeye kalkan memur.j 
lann, derhal cezalandırılacaklarını umuyoruz.. 

Edebiyatı cedidenin romancı Halit: 
Ziyası, uzun yıllar sustuktan sonra, ye. 
niden bir nasir olarak doğdu. Devrin U. 
sanına temessUl etmiş.ir. Bu ııefer, eski 
hatıraları yazıyor, fakat gündelik hayat 
içine de karışmıştır; genç neslin mil. 
nekkidi vaziyetindedir. 

Aşağılti yazılan okuyunca, bu ihti. 
yar genci, siz de, benim gibi kendiniz. 
le ayni fikrin ve aynı devrin insanı tc. 
lakki edeceksiniz. Ne kadar doğru söy" 
lüyor, bakın: 

Halit Ziya, Suat Derviıc ıunlnn SÔJ'· 
Jemııtır: 

, Eğer siz bir garb lısanına vakıf ol. 
masaydınız, fakat fikrinizi tenvir, ma. 
lUmatınızı tevsi etmek arzusunda bu. 
lunsaydınız, mesela bir Üniversite talc. 
besi olsaydınız, yalnız edebiyat sahasın. 
da değil, bütün irfan aleminin her tür. 
1il zemininde birşcyler okumak istesey. 
diniz ne yapardınız?.. Belki en evvel 
kütüphanelerimize müracaat ederdiniz, 
acaba bunlarda ne bulurdunuz? Ora. 
daki kitablan okuyanların fıkdanını tat 
min etmek için kurdlar oralara hucum 
etmiş, kitablan yiyorlarmış. Kurdlar • 
dan kurtulabilcnlerl karıştırsaydıI1I%, 

tarihe, felsefeye, içtimaiyata, siyasiya. 
ta, daha ne bilirim, nelere ait hangi ki. 
tabı bulurdunuz ki bu ihtiyacınızı tat. 
min etsin? Buna verilecek cevab azim 
bir füturla eller uğuşturularak: .. Hey. 
bat hiç 1,. teessüf tinden başka birşey 

olamaz. 
Şu halde bizi tatmin etmekten çok u. 

zak kalan şu şiir risaleciklerini yazan. 
lar ki elbette irfan sahibidirler ve elbet. 
te bir garb lisanına vakıftırlar, mesel~ 

bize böyle şeyler getırcceklerine ciddi 
şeyler yazsalar. lşte bakınız ... Bütün 
varlığrmız:da bir taraftan Rusyaya, bir 
taraftan lngiltereyc sıkı bağlarla bağlı 
olduğumuz halde şu memleketlerin ta.. 

rihine dair elimizde bir kitab yok .. Diın. 
yada hiç bir medeni milletin mevcudf. 
yetine kail değilim ki onun kütüphane. 
si bu kadar fakir olsun. Edebiyat!. E. 
debiyatl .. PektU5.I Şiiri .. Şiir!. O ~ L 
yi ı .. Fakat onlardan evvel biraz ciddi 
maJlimat, biraz terazinin gözünde sık. 

tet teşkil edecek bir irfan sermayesi l. 
Ne kadar şayanı temennidir ki, genç. 

tik boş zaman'arında istediği kadar 
şiir söylesin. istediği kadar hikaye yaz. 
sm. Fakat hayat yalnız bo~ zamandan 
ibaret değildir. Müfid mesai ite doldu. 
racak :ı:amanlıtrdır ki. onu saadete ve 
necata götUrür. Evet şavanı temenni • 
dir ki. gençtik bize asıl irfan hayatımı. 
za medar olacak şeyler versin.,, 

[Q) lYı ş lYı ifil m ® ~ ~® u=n ____ l ................... _ ..... 

k@ır IK@llill '---·----ed~l9>D'17aı'(Ç:a m O(ğ 
....... mın .. lllir•---------11115 
Ne garip bir etaadüftür ki, bir nesil 

.anrarun nasiri olan Peyami Safa da. 
Halit Ziya ile ayni gün zarfında aym 
tik yetle bulunuyor: 

Asla inkfi.r etmem ki, edebiyatımız, 
hassasiyetinin lirik ham maddesi itiba • 
rile, en yüks:k Avrupa san'atlerinin ka. 
titelerine ~kın bir kıymet arzediyor. 
Bu tarafi'e dünya kat şısma utanmadan 
çıkabileceğini zannederim. Fakat bu 
edebiyatın tanzimattan beri yalnız ifa. 
de olarak biraz tekemmlil etmiş, zekıi • 
nm büyük ve deruni endüc:tnsinrlen 
mahrum, çıplak ve masum bir hassasi. 
yet halinde kalması. ynhancılann hay • 
ranlığmı b·zim için fazla şeref olmıyan 

bir noktada durduracaktır. 
Bu teessürUmUzU, veni nesilleri'TlİL 

de uyanm"l ğa başlryan büyük f1. 
kir ve kültfir at5.ka1:ınnın verdiği ü . 
mitle tad'1e çalışmaktan başka tcsellJ. 
miz voktur. 

enır·ccn~ 'll:e~ennn 
............................... -.. 
B;zee, yukanki şikiıyetlerin tesellisi 

ıudur: 

•ıvM. Tıcmsanım b:liyor!,, inşaaltah 

"irfan olur"" 
.(HAT- SUR~ 
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Meydan muharebesi Hitler 
Fransız - Alman 

yakınlaşmasından 
bahsediyor 

apon 
--~amen 

• 
ısyan1 

ha eva ediyor bastırıld 
::ı Alman Cumur başkanı ve Baş -

bakanı Hitler Frensız gazetelerin
den Pari Midiye yaptığı bir beya
natta Fransız -- Al!llan yakınlaş
masını tiddetle tervic etmektedir. 

Fransız diplomatik mehafili 
Hitlerin çok def.alnr Fransızların 
itimatkar dostluğuna hitap ettiği 
mütalcasında bulunmaktadırlar. 

Fakat Almanların bu hüsnüni· 
yetlerine tercüman olabilecek her 
hangi bir diplomatik vesikayı 
şimdiye kadar Almanyaya kabul 
ettirmek Y.abiJ olamamııtır. 

Sağ bulunan Okada 
emre kadar 

Başbakanhk iş erini 

ikinci bir 

görece~ 
Tokyoda tam manasiyle bastı- yareler de beyannameler a 

rılan isyandan sonra, konulmuş asilere teslim olmağı ihtar e 
olnn örfi idarenin de birkaç güne lerdir. 
kadar kaldırılacağı umuluyor. Asiler esasen e.zar azar tet. 

Dün ölmediğini haber verdiği - olmağa baıladı1dnrı için ge 
miz Japon başbakanı Okada'nın 500 kişi kadar kalmıştır. 
asiler başvekalet binasına girdiği Hükumet kuvvetleri, Bat 
zaman saklanarak sonra kaçmak kanlık binasına yerlepnif bU 
suretiyle ölümden kurtulduğu bil- nan asilerin çıkmasından 
dirilmektedir. Bu arada kayın bi- binayı ele almı§lardır. 
raderi Miralay Natani öldürül - Ölmemit olan Okada Bat 
müştür. kanlrktan istifa ebnit olııı 

~lcmçu askerleri atış esnasında 

Fransız gazeteleri Almanyanın 
Cenevreye dönmesi ve Milletler 
cemiyetine iltihakı lüzumundan 
bahsediyorlar. 

Bunların eözleri biribirlerine ç,ok rağmen yeni bir emre kadar 
benzediği için teşhiste bir yanlı§ - kiini muhafaza edecektir. (Baı taraf. 1 incide) 

menabiden mahrum olan Aver -
gable mıntaksındn geri çekilmek
te oldukları tahmin edilmektedir. 

Üçüncü İtalyan kolordusu, gar-ı 
be doğru hareket ederek Ras , , 
Kassa. ve Raa Seyyumun orduları-' 
nın_~on selamet yollarını kesmeğe 
çalışmaktadır. 

f mparator yeni kuvvetlerla 
cepheye gallyor 

Roma, 29 (A.A.) -Asmara -
dan gelen haberlere göre, Habeş 
imparatoru, fena vaziyette bulu -
nan timaldeki Habet ordularının 
Y.ardımına ko§mak için taze kuv • 
vetl~le Dessieden hareket etmiş
tir. 

Cenupta da taarruz 
ba,llyacakmış 

Roma, 29 (A.A.) - Süel me • 
hafil, Somalide harekatın yakın -
da yeniden başhyacağını tahmin 
ediyorlar. Orada, General Grazia
nl., Negelliye kadar ilerledikten 
sonra, lnıvvetlerinin külli kısmını 
ln,ziliz Somalizi hudutlarına doğ -
ru yığmıı bulunuyor. 

Dört fırka ile 80 tane bombar
dıman uçağından mürekkep bulu
nan bu kuvvetlerle General Gra -
2iani Harrar üzerine yürüyecektir. 

Ras Mulugeta kuvvetlerlnl 
tanzim ediyor 

Roma, 29 (A.A.) - Jlk ielen 
haberler, Ras Mulugeta kuvvet -
lerinin, Amba - Alagide, Amba -

l Aradam muharebesinde dayan -

dıkları kadar dayanmamış olduk- --------------
larını göstermektedir. 

Öyle anJaşılıyor !ki, Habeşler 
l 0.000 den fazla değillerdi. 

Ras Mulugeta şimdi, kuvvetle -

Meşhur bir 
bolşevik hasta 

rini Amba - Alagiden takriben (Baştarafı l incide) 

elli kilometre ötede kain Aşiyangi Stokholmdaki Sovyet orta el • 
gölü civarında yeniden tanzim ile çisi ıMadam Kollantay beyin ame
meşguldür. liye.tlannda meşhur bir mütehas • 

Ras Mulugeta İmparatorluk sıs olan Profesör Olivekrond'yu 
muhafız kıtaatmdan yeni yardım- geceleyin çağırmıt ve yüksek bir 
cı kuvvetlerle Raı Çetakkiyanm Sovyet icra şahsiyetine ameliyat 
ordusundan müfrez 40.000 kitilik yapmak üzere kendisinin Mosko -
bir kuvvetin gelmesini beklemek- vaya gitmesini iatemittir. 
tedir. Haı:tanın kim olduğu kimseye 

ltalyan uçakları buraları taras- bildirilmiyor. Fakat Profesör Oli-
ıud altında bulunduruyorlar. verkond bu hastanınStalin olduğu 

Yeni çarpı,malar cumadan rivayetini katiyyen tekzip etmiı-
berl devam edtyor tir. 

laveç münakalat nazırı, Malmo Roma, 29 (A.A.) - Mareşal 
ekspre!ini hususi surette durduraBadoglio, telgrafla bildiriyor: 
rak profesörün binmesini temin 

Birinci kolordu askerleri, Am-
ebnittir. 

ba - Alagiyi zaptederken, ikinci Malmo'dan husust bir tayyare, 
kolordu ve Eritre kolordusu as - profesörü alarek Kongsbcrg'e, 
kerleri Ras Kassa kuvvetlerine tarki Prüsyaya ıötürmüıtür. Ve 
gerek cenup, gere1( şimalden hü - profesör orada kendisini bekliyen 
cum etmiılerdir. 28 Şubat Cuma bir Rus trenine binereık Moskova
günü ıafak vaktiıvJe başlıyan bü- ya gitmiştir. 
yük muharebe h~la devam etmek- -------------
tedir. 

Habef kuvvetlerlnln ihatası 

bir emrivaki imiş 1 

Roma, 29 (A.A.) - İyi haber 
alan eıhasın söylediğine göre, Raı 
Seyyum ve Ras Ka11sa ordularının 
İtalyan crduları tarafından ~ev -
rilmiş olmaları keyfiyeti bugün 
bir emrivakidir. 

Petrol Zecri tedbiri 
Bu seferki toplan
tıdan bir karar 

çıkaca§ı 
zannedilmiyor 
Deyli Telgraf gazetesinin ver

diği bir habere göre, İngiliz hü • 

lık olmuştur. İsyanın bitmesi üzerin~ 'f o 
Hükumet asilere radyo ile fu da sansür de kalknnftır. 

beyannameyi neşretmiştir. 
"Askerler! imparator sizlere Tabii hayat avdet adlyof' 

kışlalarınıza dönmeği emrediyor. Tokyo, 1 (A.A.) - Sü"'b 
Cesaretinize ve zabitlerinize karşı lığı sansürün kalktığını ilan e 
gösterdiğiniz sadakate samimi - tir. , 
yelle hayranız. Fakat onlar hata- Tokyo, 1 (A.A.) - Dolll81 

larını anladıkları için siz de utanç jansı, şehrin tabii hale avdet 
duymaksızın dehalet edebilirsiniz. ğini haber vermektedir. Süyriİ 
Hareketinizde ısrar ederseniz, a- fer tesis edilmittir. Aktanı 
si muamelesi göreceksiniz. Mev - Bay Okada'nın hayatta oldui" 
zilerinizi terkedeneniz af foluna - men öğrenilince itimat a 

kstntz Hiç bir ecnebi ve ecnebilere ca .,, 
Buna ilaveten asilerin i~gal et- hiç bir mal isyan esnasında 

tiği mevkiler üzerinde uçan tay - ra uğramamıştır. 
~--~--~----~--------~~--------------,..---_./ 

Kocası tarafındaıJ 
bırakılan bir anne 

Uslu ve akllh evlaaını tabanc' 
kurşunile ~ldürdü 
( IJaıtaralt 1 incide) 

mÜ!tÜr. Bu oğlancağız gayet iyi 
huyluydıt. Gerek komşular, gerek 
arkadaşları onu çok severlerdi. 
Sesel, mektepte çalışır, hep iyi nu
mara alırdı. 

Babası, Mersel Pintc, çocuğun 
annesine karsı sadakatı;izlik gös -
teriyordu. Kendisine bir metres 
peyda etmişti. Eve gelmiyordu. 

Fakat, komşu kadınlar, 1'• 
açınca geri kaçmış!ar... ç· 
kanlar içindeki bu anne, çıl 
ala imi gösteriyormuş: ~ 

- Cok seviyordum .. A\d•t' 
~ p 

yordum. Çocuğum da, be 
mahvolduk! .. 

Ağzından bu sözlerden 1" 
lakırdı alınamamıştır. 

Beyni delinerek annesi t-'fr 
dan öldürülen cocuk bütüıı d t - '. 

Son Dakika: 

hükUmeti petrol zecri tedbirinin 
harbi durdurmak için en müessir 
çare olduiuna kanidir. 

Fakat ne İngiliz dış bakanı, ne 
de Fransa, Cenevrede böyle bir 
teklifte bulunacaktır. 

Cinayet günü, Madam Pinte, 
rakibesinin mahallesine gitmiş, 
"kocamı niçin zaptediyorsun?,, 
diye onunla kavga etmiştir Bunun 
üzerine, Marsel de, karısının evi
ne koşmuş, ona: 

sada heyecan uyandırma~ 

);eh Dışbakaoı 
Belçlkada 

!C . 

Kıskaç daralıyor Diğer taraftan Londradan ge .. 

len bir ba§ka telgrafa göre bugün 
ltalyaya karşı petrol zecri tedbiri· 
nin tatbikine imkan yoktur. 

- Benim hususi iflerime niçin 
müdahale ediyorsun? - demİftİr. 

Brüksel, 1 (A.A.) - Le~ 
Dış Bakanı Bay Jozef Bekı el' 
günü öğleden sonra buraY• 1 Roma, l - Mareıal Badoilio, son' 

tebliğinde, harekatın İtalyanlar için 
muvaffakiyetle ilerlediğini bildirmekte. l 
dir. 

Londra, l - İtalyan kuvvetlerinin 
Habeşleri saran kıskacı gittikce daral. 
makta ve tehlikeli bir vaziyet almakta. 
dır. İtalyanlar, bu Eanna hareketini 
50000 kişilik kuvvetle idare etmektedir. 

Jer. 1 
Ras Scyyum'un bir kısım ordusile 1 

çenberde.n s'ıyrıldığma dair şayialar do., 
!aşmaktadır. Ras Kassanm ordusu ise 
süratlt sarılmış ve mahvedilmeğe mü • 
heyya bir vaziyetteymiş. 

Habeşler, geri çekilmek teşebbüsle. 
ri esnasında büyük zayiat vermişlerdir 

n!ivle bir fena vaziyete düşmeleri t. 
talyanlann muhasara hareketine geçtik. 
lcrini geç haber almcılarından ileri gel. 
miştir. 

Son kırk sekiT. saat zarfında Amba . 
Alagide büyük muharebeler olduğunu 

Adicababa telgrafları da tekid etmekte. 
dirler. Habeıter, blitün dağın İtalyan. 

lar tarafından iıtilfi edildiğini kabul et., 
mcmektedlrler. ' 

Habeşlere ~öre 
vaziyet 

Adisıbabı, 1 ./\.A.) - Havasın bil. 
öirdiğine göre Habeı hUkumeti Makal. 

lenin 80 kilometre cenubunda bulunan 
Aınba Alaginin işga!inden katiyen ha. 
berdar olmadığını beyan etmektedir. 
Maamafıh bu havadis tekzip de edilme. 
migtir. 

Bazı Habeı mahafilf, Amba Alaginin 
zaptının Tigre cephesinde muvasalayı 

Bu itibarla, Milletler Cemiye -
tinde bu seferki toplantılardan 
petrol zecri tedbirine dair :kati bir 
karar çrkmıyacağı sanılıyor. 

Kadın, bu azgın kocadan yıl -
mış, sinmiştir. Fakat, ayni ak§am 
zarfında, evin içinde iki el silah 
atıldıfiını ve kadının: 

-Ah, evladım! Evl~.dım! -
diye inildediğini işitmişler. 

cek ve üç gün kalacaktır. S-1 'JI. 
Pazartesi sabahı Bay VaJI ,1 
land'la görü,ecek ve öjled~ıf' 
ra ticaret muahedesini i1t1P
caldır. 

pek ziyade uzatacağı ve Habe§lerin çete ----------·------------------------------~ 
muharebelerini kolaylaştıracağı ıçm 

İtalyanlara zarar vereceği kanaatinde • 
VakoliiHdla ya~oOa©aılk. @Daını IFıralfllSOZ 

dirler. 

Bununla beraber şayet İtalyanlar 
muvasalayı kontrol altına alabilirlerse, 
Amba Alaginin işgali , buranın yilk • 
sektiği dolayısile, kervan yollarının hA. 
kimiyetini temin edecektir. 

Diğer taraftan, Alagi dağının ital. 
yanların hedefi olduğu anlaşılan Ati • 
yangi gölüne ilerler ve mümkün merte. 
be geçilir olan uzun ve kayalık yolun 
şim"llinde bulunduğu kaydedilmektedir. 

o ını~n ~ ©J lb>al'lto 

Burada tahmin olunduğuna göre t. 
talyanlar Tigre cephesinde daha ziyade 

derinlik vermek için Alagiyi garpte:l r~ 
ş~rka doğru temizlemek istiycccklcr · : ~ ı~ ~~·: 
dır. C\. :- -- L ~\-t. Y j .7Y :ı.·~ 
İtalyanlar şarkta Habeşlerin bile a :..cı~- "~ .._ I ~,·ı 

samadıkhın Dankali çölilne ve garpt~ ~ - ~ ~ 
hemen hnmcn f{eçilmcz tabii bir miidJ J • .. M b d" · l ~ · · 
t . d T kk ölU Un ntıhaptan on=e- e us namze enen ac am ven~ı .•• aa hattı teşk1l c en a azc Ç n 1 
sarp vadisine dayanacaklardır. 

~@OaıyosDOe 



Sadık 
zevce 

Naciye bir müddettenberi ko

casının h .linde bir deği~ildik gÖt· 
rnekteydi. Arif son günlerde sinir-

li ve kederli görünü,,or, ikide bir 

düşünceye dalıyor, konu!mak is · 
lemiyordu. 

-Nen var? 

Diye karısı sordukça canı büs · 

bütün sıkılmış bir tavırla başını 1 
•allıyor, 

- Hiç! Bir şey yok! 
Diyordu. 

Naciye ısrar etmiyordu. Bir gün 

liuraya size ahlak dersi vermek 
için gelmiş değilim! Dulsunuz, İS· 
tediğinizi yapmakta serbestsiniz. 

Bunun için sizin hususi hayatınız 
beni hiç alakadar etmiyebilirdi. 
fakat ... 

Selma bir inkar teşebbüsünde 

daha bulunmak istedi: 

- iftiralara aldanmış olacak
sınız! 

- Hanui iftira? Dört senedir 
kocamın metresi olduğunuzu bili· 

yorum. Yani Arif benimle evlen · 

sabah kahvaltısından sonra Arif meden evvel bile sizi tanıyordu. 
Ailevi vaziyetler dolayısiyle be · 

crgara11ru yakmak üzere iken ka-
rısına döndü: nimle evlenmeğe mecbur kaldı 

amma sizinle olan münasebetini - Naciye, dedi, seninle on beş 
gün kadar §Öyle seyahate çıksak kesmedi. Çünkü sizi hakiki bir 

aşkla seviyordu, beni ise ... 
nasıl olur? Gideceğimiz yeri &eç -

Naciyenin boğazında bir hıç 
rneni sana bırakıyorum. Ne der -
ain? kırık düğümlendi. Fakat teessürü-

Genç kadın sapsarı oldu, koca

sına hayretle baktı: 

- Ne münasebet? Bu seyahat 

böyle birden neden icap etti? 

- Biraz değişikliğe muhtacım. 

Hem hava teb<lili yapmış oluruz. 

Bunda ıaıacak ne var? 

Naciye titredi "bir aşk inkisa
rını unutmak için olacak!,, diye 

düşündü. Sonra itiraz etmek iste -
di: 

- Peki amma işlerin ne ola
cak? 

Arif omuzlarını silKti: 
, - No .. ı .... oı:uıki? On beş gün 

dınlenmeğe hakkım yok mu? 

Kocas! gittikten sonra Naciye 
Uıun müddet düşünceli kaldı 
Sonra kararını vererek ayağa 
kalktı. 

Yarım ıaat sonra lüks bir apar
lrrnandan içeri giriyordu. 

- Bayan Selma Kamil bura . 
da rnı? Kendisini miihim bir me
•ele için muhakkak görmem la -
ıırn. 

Bir dakika sonra Naciyenin a . 
)'akta beklediği salona sarışın, 
Sok güzel bir kadın girdi. Bu, Sel
ltıa idi. Naciyeye sordu: 

- Ziyaretinizin sebebini öğre
tlebilir miyim? 

Naciye yenmeğe muktedir ola
lnadığı bir heyecan içindeydi, si
tıitli bir tavırla: 

- Maksadımı kısaca anlata -
Cağını, dedL Siz beni tammazsı · 

tııı, fakat ben sizi gayet iyi tanı· 
)orurn. işte bunun içindir ki, siz-

:en bir hizmet istiyeceğim. Çünkü 
en Arifin karısıyım. 

Selma kekeledi: 
- Eğer elimden gelen bir şey· 

•e ... 
ttı· - Öyle bjr hizmet ki, reddet . 

1>'eceksiniz, ve edemezsiniz! 
~ l(arşısındakinin gözleri içine 

karak devam etti: 

d - Çünkü kocamın metresi ol . 
lliunuzu biliyorum. 

, ı.Selrna müdafaaya geçmeğe te
lC!ot. •• 

0 cs etti: 

- l'lica ederim, ne münasebet! 
Naciye sözünü kesti: 

) - Beyhude inkara kalkısma -
•?tıı' H . . . b:I. ' · er şeyı gayet ıyı ı ıyo . 

• delilim var. Oh, korkmayın 

nü yenebildi ve: 

- Bir ay evvel kendisinden ay. 
rıldınız, diye tekrar söze başladı, 
çünkü başka birisjyle evlenme!r 
istiyorsunuz. Bu evlenme olmıya· 
caktır. 

Selma hayretle Naciyeye bakı

yordu. Bu kadın ne demek istiyor
du 19.Dki ..• 

Naciye bu hayreti sezdi: 

- Teklifim gayet basit, dedi, 

kocam sizi seviyor. Aynldığmız . 

danberi müthİ§ bir keder içinde. 

Sizsiz ya§ayamıyacağını anlıyo · 
rum. iş e bunun ıçtııJiı· l..i, .i.i 

görmeğe geldim. 

- Peki amma ne yapmak isti
yorıunuz? 

Selma şaşkınlıktan büyüyen 

gözlerle ziyaretçi kadına baktı: 

- Kocanızla barışmamı siz mi 

istiyorsunuz? Siz, yani karısı? 

- Evet, çünkü onu ben dese

viyorum. Saad~tini iıterim. 

-· Fakat evlenecektim, ilini . 

haye Arifin metresi olarak kala . 

mazdım; onunla evlenmeme de 

imkan yoktu. Hayatımı mahvede
ceksiniz ! 

- Bana ne? Siz kocamı almak

la benim hayatımı mahvetmedi . 
niz mi? 

Selma batını önüne eğdi, mağ. 

lup olmu~tu, ve Naciye koca11nın 

saadetini temin ettiğinden emin 
olarak rakibesinin yanından ay -
rıldı. 
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Önünde sÜn!{ülü bekleqen dar bir 
dolap içinde hapsolunacaktım I 

Üç buçuk sene mektepte en u
f ak şekilde cezalandırılmamış ve 
bir gün bile izinsiz kalmamıştım. 
Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir 
gazete için izzeti nefsimi bu ka . 
dar yaral·ayanlara ka11ı içimde 

müthiş bir iğbirar vardı. l 
Bir kitap alarak teneffüs11ane· 

de bir kenara çekildim. Kitabın 

yapraklarım çeviriyorum. Gözle · 
rim satırların üzerinde dolaşıyor, 
fakat okuyamıyorum. Ve hu satır· 
lar bana hiçbir §ey söylemiyor. 

Kafam mütemadiyen işfiyor; 
muhayyilem durmadan çalışıyor. 
Ve orada, bağrına kadar düşman 
girmiş esir vatan.ın kan ağlatrcı 

halini gösteren kızıl manzaralar, 
bozuk bir sinema şeridi gibi akıp 
gidiyor. 

Ne yapacağım? Karanın kati: 
Memleketle alakadar olduğum 

için beni cezalandıran bir idare -
nin elinde y~amıyacağnn. 

Vatanım ölürken ben istikbal 
mi bekliyeceğim? 

Fakat bu üç cezalı günü sabır 
ve tevekkül içinde geçirmek la -
zım ... 

Birinci gün öğleden sonra nö
bet kamarasından çağınldım. Ni
hayet en korktuğum 1ey başrma 
geliyordu: Rıyaze bapai ... Riya -

zet llapsi, yatakhaneler arasında 

bu iş için hususi surette yapılmış 
olan bir dolap içinde geçiriliyor . 
du. Bu dolap girenlerin ayakta 
kıpırdamadan duracakları bir 
tarzda yapılmıştı. Ancak nefes e.l
mağa müsait küçük bir deliği var
dı. 

Mahpuslar bu dolaba sokulur, 
kapı kilitlenir, önüne de süngülü 
bir nöbetçi dikilirdi. 

Bu feci vaziyetli hapsi düşüne
rek nöbetçi kamarasına doğru gi. 

de?rken, suçumun ya benim aklımın 
alamadığı kadar büyük olduğu . 
nu düşünüyor, yahut da, bana bu 
cezayı verenlerin karşılarında bir 
zabit namzedi bulunduğunu unut
tuklarını tahmin ediyor; her iki 
ihtimal karşısında acı duyuyor . 
dum. 

Nöbet kamarasında, şimdi An 
karada deniz mübayaat bürosun . 
da bulunan Binbaşı Bay Hulki 
- o zaman mülazım idi - nöbet
çi bulunuyordu. Kendisi benim 
hakkımda iyi hisler besliyordu. 
ihtimal ki, beni mahkum edendi. 
vanıharp heyetinden çok daha 
başka türlü dii~ünen ve benim 
duygularımla yakından alakadar 
olan bir adamdı. Bu itibarla bir 
süngülü neferin nezareti altında 
böyle riyazet hapsi geçirmenin bjr 
zabit namzedine ne kadar aüır ge
leceğini takdir ediyordu. 

Ben ona ayni şeyleri söylemek 
üzere yutkunurken o yavaşça §U 

emri verdi: . 
- Yukarı çık, dolabın önünde 

on dakika bekle ve geri gel. 
içim minnet ve şükran dolu O· 

larak nöbet kamarasından uzak . 
la,tım. 

lkinci gün nöbetçi zabiti elan 
Bay Saim dP bilna ayni müsama
hayı gösterdi. 

Hiç olmazsa izzeti nefsimin 
korunduğunu düşünerek teselli 
buluyordum. 

Fakat, üçüncü günü iş değişti 
O günkü nöbetçi zabiti beni bu 
allahın belası dolaba sokmakta 
ısrar etti. Girmek istemedim. Ce
bir kullanaoağmı söyliyerek teh · 
ditte bulundu. 

Ben zaten mektep ve meslek 
hayatını kafamda söndürmüştürn. 
Bir günüm kalmıştı. Bu günü be · 
lasız geçirmek daha iyi olurdu. 
Haşin zabit karşısında başımı eğ. 
dim ve böylelikle, sırf hamiyet 
hislerinin tahrikiyle bir gazete al
dığı için genç bir zabit namzedi 
bu karanlık dolaba bir mücrim gi 
bi sokuldu; kapısına da bir süngü. 
lü dikildi. 

Dördüncü günü sabahı hazır · 
landım. Yanıma mümkün olduğu 
kadar fazla çamaşır aldmı ve ilk 
vapurla lstanbula geldim. 

Annem beni bekliyordu. O da 
bu cezadan benim kadar mütees · 
sirdi. Fakat teessürü cezadan do
layı değil de, bana yapılan haksız 
muameledn ileri geliyordu. 

E,in, dostun, arkadaşların ardı 
arası kesilmiyen ısrarlarına rağ · 
men bir müddet daha mektebe de. 
Yam ettim. Fakat içimdeki büyük 
iğbirarı bir türlü söküp atamadrm. 
Ve size asıl mevzula yakınden a • 
lakadar olmamasına rağmen taf · 
silatını verdiğim bu hadisenin te -
siriyle mektepten ayrıldım. Bir se
ne sonra izinli çıktığım mektebe 
bir daha dönmedim. 

lstanbulda İfgal devam ediyor· 
du. Hiçbir Türk zabitinin kılıç 

taıımağa ve zabit üniformasiyle 
gezmeğe hakkı yoktu. Böyle ya -
panlar takibata, ekseriya da ha
karete maruz kalıyorlardı. Bu se . 
hepten dolayı biz ekseriya evleri
mizde toplarur, dertleşirdik. Evet, 
dertleşir ve talihsizliğimize, bed
bahtlığımıza ağlardık. Biz ne na· 
sipsiz zir nesildik ki, bu günleri de 
görüyorduk. 

Genel savaş!n yıllar &üren 
mahrumiyet ve felaketinden son • 
ra bu zelil ve meşum günleri de 
yaşamak kaderde varmış ... 

Ekseriya, benim Kumkapıdaki 
evimizin üst katında toplanırdık. 

Yakın arkadaşlarım arasında, 

şimdi Roma ataşenavalı olan 
sınıf arkadaşım Fahri, rahmetli 
Şeref, Emniyet sandığı baş mu · 
hammin.i olan o zamanki bahriye
li Burhan her zaman bana gelir • 
lerdi. 

Bir gün gene bu arkadaşlarla 
bizde toplanmış, görüşüyorduk. 

Vaziyet kötü idi. Ufuklar bu . 
lutlu ... istikbal meçhul... Ne ola . 
cak? Vatanın, milletin hali ne o

lacak? Bunu doğru olarak kesti . 
ren yok. 

Her kafadan bir ses çıkıyor. 
Bizim mesleğimize ait rivayet

ler de muhtelif ... Herkes bir şey 
söylüyor. 

Bir rivayete göre, bahriye büı;
bütün kaldırılıyordu. 

Diğer bir r:vayete göre ise, 
mevcut yedi yüze indirilecekti. 

Üçüncü bir rivayete bakılırsa~ 
arzu eden meslekte kalacak, iste· 
miyen ayrılacaktı. 

Biz arkadaşlarla henüz kati 
bir şeye karar vermemiştik. Hepi
miz kara dütüncelere dalmış öte
den beriden konuşuyorduk. 

Bir aralık kapımızın önünde bir 
otomobil durduğunu duyduk. Ve 
kapı kınlırcasına çalmmağa baş. 

ladı. Annem &fağı koştu. Biz ne 
olduğunu anlamağa çalışıyor, fa · 
kat henüz aşağıya inmek için bir 
harekette buJunmıyorduk. 

Çünkü, o sıralarda Türk evleri 
muhtelif bahanelerle sık sık bası
lıyor ve bizim gibi gençler İngiliz
ler tarafından almlp götürülüyor· 
du. 

Biz aramızda konuşurken an
nemm: 

- Efdal, biraz gelir misin? 
Diye seslendiğini duydum. 

Sırtımda resmi esvabım vardı. 
Aşağıya indim. Bir İngiliz başça· 
vuşu, bir tercüman, bir Türk ı:oli
si ile iki sivilden mürekkep bir ka
labalık beni bekliyorlardı. 

Sivillerden birinin ma·hallenin 
muhtarı olduğunu sonradan öğ • 
rendim. Diğeri de ev sahibimiz O· 

Jan bir Rum bakkaldı. Ev sahibi· 
mizi ancak bir iki defa görmüş . 
tüm. Bana her tesadüf ettiğinde 
çeking.en tavırla selamlar verir 
alelacaip bir adanıdı. 

Başı örtülü olan annem, İngiliz 
polisinin yanındaki tercümana bir 
§eyler anlatıyordu. Beni görünce 
iıi kendisi şöyle izah etti: 

- Oğlum, ev sahibimiz evin ki
rasını ii.ç aydır vermediğimizi ba· 
hane ederek İngiliz polis mahke • 
mesine müracaat etmiş, hakkımız
da bu mahkemeden bir de tahliye 
kararı almıf ... Şimdi bu efendiler, 
bize, bir saat müsaade ediyorlar 
ve derhal evi boıaltmamızı isti • 
yorlar.,, 

Anneme döndüm, ona çok iti· 
madım olmakla beraber, üç aydır 
kirarun verilip verilmediğini açık 
ve yükşek bir sesle sordum ve bu 
sorgumun akabinde gözlerimi ev 
sahibine diktim. Gözlerini bu ba • 
kışlarımdan kurtarmak için der • 
hal yere eğmiıti. Belli belirsiz tit. 
riyordu. Belli idi ki, bu iddiası ya
landı. Ve biz o zaman misaline 
pek çok şahit olduğumuz bir ifti • 
raya maruz bulunuyorduk. 

Sualime annem de teessür için
de §U !carşıhğı verdi: 

- Oğlum, bilirsin ki, kirayı üç 
ayda bir peşin olarak veririm. E • 
!imdeki kontratta imzası da var . 
dır. Bilmiyorum, bu adam böyle 
bir iddiada bulunmağa naııl ceıa
ret edebiliyor?,, 

Vaziyet anlatılmıştı. Asabiyet
ten titriyordum. lngiliz tercümana 
döndüm ve: 

- Çavuşa söyle! Ben bir zabit 
namzediyim. Binaenaleyh, ancak 
bir zabitle temas edebilirim. Bu 
evin mesul erkeği de benim. Onun 
için., beni zabiti kimıe onun yanı -
na götürsün.,, dedim. 

(Devamı var). 
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~ · ~ Almanya endışe edıyor 
1 BE v o~ L u Avıruıpıaı ıbızeırDn©le Mcsll<cvaınoırıı ~.Vll"ll.!Jll"llCl• 

MELEK Anna Karenin Ö IF' 
ISTANUULı 

kıu~!:d!~a:;1~ııı~n~~!:!; ~~~0~~~= ~s~PE, •• :KA" Anna Karenın Moskcvaınoın g D~esn ~akD !P>alk'lt pDc!ıınDarn 
.. " • ... Bir aşk M.lyası ve GU!dUren Kenan Ttınakan tarafından (Harp sonu alle 

gllzler. 
ruhiyatı) ve Salt Edip cazı. 19,80: Oda mu. *Tl~:!.K Çlııgcnc baron ve Pepo 
aiklal (pltUt), 20,30: Stüdyo orkestraları, SUMER ı ı.~ırtınadan sonra ve kaduı 
21: EmJnönU Halkevi göstcrit kolu, 21,45: 

lar gölU 
Son haberler, Saat 22 den sonra Anadolu a. \'ILDIZ Mayerling 
jansmm gazetelere mahsus havadis servt.sı ELllA!IRA K d 1 ili 1 Vi 
verilecektir. a m arın ııevg s ve • 

yana aşk beldesi 
BOKHEŞ: (823 Kh.) - (864,5 m.) 

18: Orkestra. 19,15: Radyo cazı tar. Dans 
mtlııikisi. 20,15: caz (devam). 22,30: Ses du. 
ettoları. 21 _ 22,45: Muganniye Anna Roman 
m i§tlrakile stüdyo orkestrası. 

BEKLİN: (841 Kb.) - (856,7 m.) 

21: "Openbausıı .. dan (Sevil berberi) ope_ 
rasınm nakli. 23,45: MUnibten dam musiki. 
sl nakil. 

BRESLA V: (NO Kh.) - (SlG,8 m.) 

19,20: Bethoveıılıı eserlerinden piyano 
konseri. 22: Kan§1k program. 23,SO: MUnlh 
ten dans mus1kisin1 nakil. • 

TA'S ı Kadm ne yapsm. 
ŞIK • : Kırık hayatlar 
ALKAZAR Meksika haydutları ve 

Şanghay lhUIA.ll 
ŞARK GUnabım aşktır ve Aşıklar 

oteli 

ASRI Patron olsaydım ve Aslan 
Tarzan 

ASTORYA ı Aşk ııenfonlsi ve görllnme. 
yen adam. 

CUMUnll'ET : Korkunç canavar ve meç. 
MI ııamplyon 

lSTANBUL 

KÖN1GSBERG: (l.OSı Kh.) - (Hl m.) *AZAK 
*FERAH 

İngiliz ajanı 

Yaralı ku1-
17: Kolonyadan nakll. 18,30: KöylU or_ HtLAL 

kestraaı. 19: Mozart•m muslldsl ile blr aah 
Setiller ( tilrkçe kopyeııl) 
lkl devre birden 

ne. 19,24: Alman oda mus1ldıı1. 20,10: Kar. MtLLJ 
naval mUzlğl. 21,15: Muhtelit uvertUrl~ 

Allbaba (tUrkçe kopyeal.) 
ve Gönüller birlqince 
Tom'un intikamı ve Şey
tan· Uçurum 

(stüdyo orkestrası). 22,15: Gllnlln muııikial: KEMAi.BEY 
(stüdyo orkestram taratmdan). 23,35: MU. 
nlhten dans mQzfği naklL. 

KADIKÖY 
LAYPZIG: (785 Kh.) - (S82,Z m.) 

HALE 
20: Lalpzlğ ııemfonik orkeııtruı taratın_ 

ı Hayat acıtan ve Mwıiki§l· 
naıı Llsz'tın hayatı. 

dan konser. 23,30: Mllnibten dans muııikl81 SUREYYA 
naklL ı Saadet 

lUUNtB: (7'0 Kh.) - (,06,, m.) 

19: Oda müziği •(prkılar). 22: Yeni ha. 
fif musiki (stüdyo orkestram tarafından). 

23,30: Stüdyo orkeııtraııı taratmdan dans 
mllziği. 

(Bu program birçok Alınan istuyon_ 

lan taratmdan nakil edilecektir.) 

\'ARŞOVA: (%24 Kb.) - (1-"9 m.) 

18: Orkestra konseri. 19: Piyano konııe. 
ri (Beetbo\'cn ve Şubertın eserlerinden) . 
21:Klt:sık ı:arkılar. 22:Vlyanadan nakil, Stra. 
uss'un eserlerinden büyük konser(Viyana sen 
tonik orkestrası, Strauss'un, ktlçUk oğlunun 
~c:Uğl altmda ve Viyana erkek korosu tara. 
fm h nl . 23.30 : KUı;Uk orkcııtranm hafif kon.

1 rerl. 

ST UJ"rGAUT: ( 574 Kh.) - (522,6 m.) 

10,30: Şarkılı konser. 21: "Lueia de La. 
mcrmoor .. lııtm.ll opera. 23,30: MUnich'ten 
dans ~usiklal. nakli. 1 - a e kadar şarkılı 
gece konseri. 

vtVANA: (592 Kb.) - (606,8 m.) 

21,05: Strauss ailesi eserlerinin konseri. 
(şef: Johann Strausıı {torun,.u) f§Urak eden. 

ler: Viyana erkek korosu ııosyeteai ve Wie. 
ner ııymphonlker orkestrası). 23,20: Dans 

orkestrası . 1 Buclııp~teden Zlgan mllziği 

nakli. 

Pek hissi bir film 
Milyonlara mal olmut bir şah

eser ... Aınmızın en büyük 
macera filmi... 

ATEŞ 
KIRALiÇESi 

Tamamen 
Türkçe Sözlü 
Bayram mUnasebetlyla 
Önümüzdeki ÇARŞAMBA 

MA Ti NELERİNDEN itibaren 

OSKODAR 
ı Altın zincir 

BAKIRKÖY 
MİLTİYADI : Nataşa (Rwı qkı) 

BALAT 

.$ehir1i'yatrosu 

ııııııııııııııı 1 

I\\\~;\~ 

l§ıklar ııönllnce ve Cinayet 
yolu 

Matine 15 de ve gece saat 
!0,SO da. 

MIRNAV 
BCYtl'K OPERET 
Yazan: Aflf Obay 
BeateUyen: A. Bo:ııer 

FHANSIZ Tll' ATROSO 
(Saat 20,SO da) 

ŞEN DUL 
Dost Yunanistanın kıy 

meUI artistleri, ZOzo Dal. 

mas ve I\:onflnyoUaln lşU. 

rakile.) . "' "' 
(*) Yanında l,aret bulunan sinemaların 

oynıyM'.ağl oserlero alt t.afllll~tı llAnls.rımız 

arasında bulurımnııL. 

SARAY l'' 
Sinemasında 

Baş lıyacaktır. 

------------------------------ -~- -2 film b rden maJ •- TOR'' sineması 

Çingene Baron 
Franuzca emsalsiz operet 

Macar Müziği . ve rakstan 

ADOLF WOHLBRUCK · JAQUE 
LINE FRANCELL - GABRIEL 

CABRIO DANIEL PAROLA 

PEPO 
Büyük Şark opereti 

Şark müziği ve rakılan 

H. NERSESY AN 
HASMIK MAHMURYAN 

MALYAN 

Se:lnslar: 2 ,31 5,45 . 9,15 S ean sl a r : 1 - 4,15 • 7,45 

Bugün saat 11 de tenzilfıt!ı matine 
. ~ - .. . ~- : ~ ... ~· . " ' :..·... .... .... ...... 

Güzeller Resmigeçidi 

MALİ HAXıRDA SOVVITUl'İN PAl<TUllU.A 8Ac";L.tlNDıGt MfMLtl(fY 
~c.. . \ 

ler bir taraftan küçük antantm, ( 
diğer araftan da, Türkiye vasıtasi
le Balkan antantının dcstluğunu 
kazanmış olacaklardır. 

Sovyetlerin bu sahada sarfet
tikleri gayretler muvafafkiyetle 
neticelenmi, ve 22 kanunusani 
1934 de Zağrebde toplanan küçük 
antant konferansı, Rusya ile si -
yasi münasebatın ihyasına karar 
vermiıti. Nitekim 1934 şubatın ~ 
da Macaristan, ayni senenin ya -
zında da Bulgaristan Sovyetlerle 

Elmas kraliçesi 
Avrupanın zen

gin ve kibar sa
lon{arında "El
mas kra!içesi,, a
dını kazanını' o
lan Kontes di 
Porçeri.ı bizim 
paramızla 650 
bin lira değerin

deki elmas kolleksiyoniyle bu liat
ta Londradan Amerikaya doğru 

yola çıkmıştır. Nevyorkta elmasla
rını teşhir edecektir. 

Saa1:1:a 160 
kiilometro 

lngilterede Bar. 
':>ara Fritçi adlı 
lir kızın evine 
!ıren hırsızlar 
d:cndisini bir o
d~ya kapıyarak 
yükte hafif pa· 
hada ağır et ya a. 
ramağa koyul
ınutlardı. 

Kız kapatıldığı 

odadan, bir istasyonu teftife git
mit olan şimendifer müfettişi 

babasına telefon ederek meseleyi 
bildirmif, müfettiş de saatte 160 
kilometre giden otodrezine atladı
ğı gibi imdada koşmuftur. 

Müfettiş otodrezini evine ya
kın bir yerde durdurmuş ve hırsız
ları 3000 İngiliz liralık (bizim pa
ramızla 18.750 lira değerinde) 

müce\•herle tam kapıdan çıkarken 
yakalamıttır. 

siyasi münasebat tesis ett:Icr. 
Yugostavyaya gelince, onu da 

Sovyetlerle münasehat tesisin• 
kandırm~l: istiyenler çoktur. Bal• 
kan antantı bu mesele ile resmell 
me,gul olmamışır, fakat buna mU" 
kabil Fransa, Çekoslovakya, Ro • 
manya ve daha bazı diğer devlet • 
ler bu yolda büyük bir faaliyet göl" 
termektedirler. 

Bugünkü vaziyette Sovyetlerle 
Almanya arasmdald münasebat 
eski dostane mahiyetini kaybet• 
miştir. 16 nisan 1922 de herke,.. 
ten evvel R.opolloda Sovyctlcrl• 
muahede imza eden Almanya, bi• 
lahare siyasetini değiştirmek mee
buriyetin·I~ kalmıştır. Çünkü So.
yetler 1932, 23 teşrinisanide FraO'" 
sızlarla, 25 temmuz 1932 de Lr 
histanla ve 2 eyliil 1933 de İtalya 
He ademi tecavüz muahedeleri 
imzalamı§lari:tı. Biitl~n bu m"ahr 
c:ıeıer Almanyaya k .. rşı tevcih e
dilmiş olduğundan Almanya mir 
teyakkız davranmak mecburiyetİJI 
de kalmıştır. 

Halbuki Sovyct er farkta d• 
faaliyete giri,erek Türkiyedell 
başka Ef ganistan ve lranla da 111i
saklar aktettiler. • 

Eski Fransız h:,.riciye nazır' 
Barthou ile şimdiki Çekoslovak rel 
sicümhuru Benesin "AlmanyadaJI 
korku hastalığına müptela,, oluf -
ları bu iki memleketi Sovyetleriıt 
kucağım\ atmıştır. Laval tehli1'' 
yi görerek ihtiyatla hareket ediyof 
du. Fakat Flanden ile Heryod• 
Barthou'nun ruhu görünmektedir· 

Moskovanın pakt siyaseti bd 
kadarla da iktifa etmiyor. Dıab• 
fark lokarnosu, Akdeniz pal<~ 
ittifakı müselles (Londra, Part" 
Moskova arasında), Tuna .,-ııt;' 
Karadeniz paktı, Fransa ile yaP'" 
dığı şekilde Belçika ile Ruıya ar•; 
sın da askeri bir itilaf, ve nih•Y' 
Prağla Moskova arasında da ·~ 
rıca askeri bir itilaf.. lıte So"1 
h ... · ·· "tkbl br arıcı sıyaıetının mus a e 
defleri bunlardır. 

FERAH SiNEMASINDA 

VAR ALI KU Ş 



Çarşı esnafı dert yanıyor: 
• • • om 

yeme ler· ize 
~ıhhat ı çın Ç©ırr~u yuknUuy©lf'9 

~U<dlnır~rnı lb>öD~ y©k O 

Halbuki bu yolda bir kanun vardır 
ve neşredileli üç lJıl olul}or 

dikkat ediniz 
. iyi srhhat için iyi yemek lazım· 
dır. Fakat şişmanlar daima iyi 
heslenmiş insan olarak sayılamaz. 
lar. Ekserimiz yetecek kadar vü · 
tut yapıcı; kuvvet ve sıcaklık is • 
tihsal edici gıda alırız; fakat kafi 

tlıiktarda koruyucu, müdafaa edi
ti Yemek yemeyiz. Evet bir çoğu · 
bluz ihtiyacımız olan gıdanın bit 
~ısrnrndan mahrum kalmaktayız. 

Karın tokluğu kafi değildir. 
Önce tabii sevk, sonra da hayatta 

tecrübe; biraz pi§miş et, ve bira:.r: 
da taze sebze ile karnımızı doyu-

~ahileceğimizi bize öğretmiştir. 
'ıncak dediğimiz gibi sadece ~;lı-... 
~ı gidermek bizim için elverişli 
~İr kılavuz olamaz. 

. Sevki tabii, insanları "Ratişis,. 
~enilen kemik hastalıklarına, is · 
0ıı>ite, kısmi körlüğe ve nüzül, 

~ahut felce sürklemişütir. 
Bu hıutalrklar gıdada eklik b.

l'akılrnış, ihmal edilmiş bir kısım -
dan ileri gelmektedir. İşte gıdada 
bu . k 1 .. . esraren.gız ısım ar guneşm 
hrdımiyle vücut bulur. Adlarına 
\titarnin denir. Demek ki, iyi bes· 

le?ıniş ve sağlam olmak için vita
~ın ihtiva eden gıdaları almamız 
&.ıırndır. 

Vitaminlere dilir ne kadar !Öz 
'0Ylense azdır. Çünkü hepimizin 
' 1hhati bunlara bağlıdır. Bunlar 

~ıe meyvalarda, sebzelerde, sa -
l..11.talarda, sütte, tereyağmda bo! 
~ı vardır. 

l" Bilhassa inek sütiyle inek sü . 
Unden yapılmış yağlarda bunlar 

ı>ek zengindir; çünkü inek güneş 
1!ığiyle büyümüş ot yer. 

k Ha.yvanların ciğer, böbrek 
alp gibi dahili uzuvlarında bo~ 
~1itaınin vardır. Zahire ve hubul:a' 
le b "d l k ltı ug ay unundan yapı mıf e . 

ek de çok iyidir. 

Ilı Y eınekten en iyi kurucu kıy -
~·~ti alabilmek için bunları müm
~ Un olduğu kadar tabii hallerin

l' e ~eınek lazımdır. Lakin bunla· 
it). b" tı} ıt kısmı hnzrmda yumuşak 

\> tllaları için pişirilir, yahut iştah 
~erecek biçimlere soltulur ki, bu 
~ Sok mühimdir. 

'ttı "Y ernekler tıpkı yapı malzemesi 
~ ea:1a. tuğla, taş, kireç ve çimen
' ı?ıhidir. Bunların hepsinin bir 

~~~h gelmesiyle mükemmel bir 
tı~a ~ücude geldiui gibi muhtelif 
,, &.lcırın da bir araya gelmesi İn· 

?tın gövdesini vücude getirir. 

~kc;Ündelik gıdanızda iyi bir ta 
t._ et, halık, peynir yahut yu:rnur 
ttı' Sebıe, taze meyva, hele her ye 

'b0~kt.~ ıalata, buğday ekmeği ve 
~··kut bulunacak olursa gövdenİ7 

"Y eınınel yapıya malik olur. 

~i.. emek hususunda kendinizi 
'ttı~ .. ,1kıntıya sokmayınız. Her yc
bi• l!ı mevsiminde Jcollayınız. Ta . 

is; ttıda.lar alınız ve bıkmamanız 
:ı tı kese . . .. d . . b t• 
1.1~ b nızın musaa esı nıs e ın· 

UnYarı değiştirin. 
~llıliiddetli ve ıkızğın olduğunuz 
tttıı an Yeınek yemeyiniz. Sofrad:

di.\tı sıkacak, üzecek konuşmalar
~~ 'akınınız. Kızgınlık ile korku 

~~ e~~el olur. · 

c .... 
~,~e.lı§rnakta olan orta ya~lı bir 
~ alması lazımgelen gıda • 

nın kaba taslak iki listesini yazı -
yoruz: 

-1-

KAHV AL Ti: Küçük bir porta
kal. Peyaz peynir. Tereyağı sü -
rülmüş üç dört tane ince kesilmiş 
ekmek dilimi. (Kahvaltıda ilk Ön· 

ce bir tane mevsimine göre taze 
meyva yemek düşünebileceğiniz • 

den çok daha faydalıdır. Bunu 
~uhakkak herkes adet edinmeli . 
.:.r.) 

ÖGLE YEMEGI: Bir tabak et 
yahnisi, {et porsiyonu 119 gram 

olmalıdır). tki büyük patates, ya
rım soğan, saray lokması büyük . 

lüğünde üç dört tane hamur tatlı. 
sı, bir dilim ekmek, taze meyva 

(bir elma, veya 125 gram üzüm 
yahut mevsimine göre meyva). 

AKŞAM YEMEGI: Tereyağı -sürülmüş 3, 4 dilim ekmek, elli 
gram peynir, bir marul, bir doma
tes, bir dilim meyvalı asta (75 
gram kadar) (akşam yemekleri . 
nin hafif olması ve midenin piş -

miş yağlı ve hazmı uzun süren 
ağır yemeklerle doldurulması la • 
zımdır). 

-11-

KAHVALTI: Üzüm, yaliut ki· 
raz, iki dilim kızarmış ekmek, te
reyağı, reçel, bir bardak süt. 

OCLE YEMECI: Solfanlı yah
nı, iki patates, ye~il sebze, meyva, 

ekmek bir buçuk ,ayhut 2 dilim, 
bir limondan yapılmış limonata. 

AKŞAM YEMEGI: Havuç pi
lakisi, salata, bir buc;uk, yahut iki 
dilim ekmek, tereyağı. 

Bu yemekler belki de bizir
alışık olduğumuz listelere uymı -
yabilir. Fakat yukarıdanberi tarif 
edegeldiğimiz gıda kıymetlerini 

tamamiyle ihtiva ederler. Bunları 
birer örnek alıp alışık olduğumuz 

yemeklere göre birer liste tertip 
edebilirsiniz. 

DOKTOR 

Mistinaetin .., sırrı 
Fransız Müzik

hollerinin sevgi
lisi Mistinget 
§İmdiye kadar 
niçin evlenme • 
miş olduğunun 

sebebini bir ga . 
zeteciye söyle . 
miştir. Şimdi 48 

ya§ına vardığı halde hala genç 
bir kız 1."'3.dar terütaze, ve çalak 
olan bu dansöze yüzlerce kişi iz • 
divaç teklif etmişti. 

" - Kırk yaşına varıncaya ka
dar hiç aşık olmadım. o yaşta 
Fransa sahnesinin en büyük artiı;. 
tini sevdim ve on yıldır seviyo • 
rum. 

Son zamanlarda c7lenmek içb 
serbest kaldı ve bana evlenmeyi 
tekrar tekrar teklif etti, fakac ben 

bekar ve serbest kalmağı tercih 
ediyorum. Ben:m her işime hı:rnu 

Senelerdenberi gazetelerde za- f 
man, zaman tazelenen bir mevzu. 
bir yılan hikayesi vardır: Kapalı
çarşının tamiri mesele$i .. lstanbu
la fazla yağmur yağarsa kapa -
1ı çar~mın içinden seller gider, es
nafı~ malları ıslanır. Şikayetler 
yükselir hüküm verilir: Çar,ınm 
derhal tamiri lazımdır!,, 

Zelzele olur; çarşının duvarla
rı çatlar, senelerce evvel verilmiŞ 
hüküm tekrarlanır: "Süratle ta· 
mire ihtiyaç vardır. Aksi takdirde 
çarşı çökecektir!,, 

Bu şikayetler üzerine belediye 
çarşıda mühendislere bir keşif 
yaptırdı. iki yüz bin liralık bir 
masrafla çar§ının tamir edilebile
ceği anlaşıldı. Parayı kim vere · 
cekti? 

Çarşıdaki dükkanların sahip • 
leri arasında evkaf, beledi) e ve 
ıahıslar vardı. Bunların birleıe · 
rek çarşıyı tamir ettirmelerine im
kan yoktu. Neticede çarşının ta • 
miri için bir kanun çıkanldı. Bu 
kanuna göre, esnaftan seçilecek 
bir komisyon çarşının tamirini ya
pacak ve tamir masrafını dükkan
ların mal sahiplerinden taksitle 
alacaktı. 

Kanun çıkalı üç seneye yakla
§ıyor. Ne komisyon seçildi, ne de 
çarşının tamirine batlandı. 

Çarııdaki dUkk""&n aalıipleriyle 

Konuştum. 

Hepsi çarşının günden güne 
liarabiye doğru sürüklendiğini, 

·ikide birde, bazı mühendislerin 
şurasını burasını yoklayarak git
tiklerini söylediler. 

Kırk senedir çarııda esnaflık 
yapan birisi şunlan söyledi: 

- iki maddelik bir kanun mev
cut olmasına rağmen çarşı hala 
bakımsız ve tamirsiz duruyor. 
Çarşı bundan tam kırk sen~ evvel 
tamir edilmi§tİ. O zamandanberi 
bir tek çivi bile çakılmadı. Bir 
yağmur yağdığı zaman çarşıda 

seller ortalığı götürür. 
Seneden seneye çarşıda kapa

nan dükkanların sayısı artıyor. 

Esnaf çarşıdan kaçıyor, dışarda 

dükkan tutuyor, böyle giderse 
çarşı beş, on sene sonra bomboş 
kalacak. 

Esnaf para vermeye, dükkan · 
larını tamir ettirmeye razı .•. fa -
kat belediye ne8ense kanunun 
emrettiği hükümleri tatbik ettir • . 
mıyor. 

Bazı esnaf, dükkanlarının için-

Çarşı alakadarlara adeta haykırıyor gibi: tesadüf ediliyor. 
de bazı ufak tamirat yapacak o - Bundan başka çarşıdaki dük • 
luyor. Bu sefer müzeler idaresi or· kan kiraları ucuzdur. Bu yüzden 
taya çıkıyor: dışardaki dükkanlarda satılanlar-

.. - Çarşı tarihi bir bina.dır. la çarşıdakilar arasında yüzde 20-
Plansız, projesiz hiç bir yerine çi- 30 fark vardır. Mukayese yapar • 
vi çakılamaz!,, sanız bunu pekala görürsünüz. 

Çarşıdaki Esnaf cemiyeti 'de Çar§ının tamiri esaslı olmalı • 
artık hiçbir şey yapamıyacak bir dır. Esnaf sokaklardaki kaldırım· 
hale geldi. Çünkü kime ve nereye larm asfalta çevrilmesini, kalori • 
bat vurdu ise "oldu olacak!,, ce- fer tesisatı yapılmasını, mevcut 
vabmı alıyor. Onlar da işi oluruna on iki kapıya kapı takılmasını is : 
bITaktılar. ~ tiyor. 

Bunlar yapılır, 'damlar dükkan
lar tamir edilirse bu tarihi ~arşı, 
eski şenliğini yeniden alacaktır. 

Tamirsizlikten şikayet ederken 
ortaya yeni bir dert daha çıktı: 

Çarşıdaki a!Çılal', muhallebici
ler, lokantacılar bir ay evveline 
kadar dükkan sahiplerinden bir 
buçuk saat evvel çarşıya girerler, 
mangallannı yakarlar, Y:emekleri• 
ni pişirirlerdi. Eminönü kayma • 
kamlığmm bir emri üzerine bun • 
ların erken girmeleri yasak edil • 
di. l 
Şimdi saat sekizde a!Çılar lokan

tacılar d·a bizimle beraber giriyor
lar. Beş on dakika sonra da dülc
kanların önlerinde be§er, onar 
mangal yanmaya, Üzerlerinde ye
mek tencereleri kaynamaya baş • 
lryor. Tabii ortalığı da boğucu bir 
duman kaplıyor. Gelin böyle bir 

Çarşı alakadarlara adeta haykırıyor gibi 
"Tamir isterim ı Yoksa bir gün dayana· ça11ıda esnaflık yapın ve müşteri 
mayıp yıkılacağım!,. 

Kapalı ça11ımn t·amiri ve §en • 
lenmesi halkın da ~ok lehinedir. 
Çünkü burada ne isterseniz bulur. 

ıunuz. Esnaf sokaklara göre dük
kanlara yerle§miştir. Yağmurda, 
çamurda, karda dolaşmaksızın 

bir sokaktan ötekine sapar dola • 
fır, bütün ihtiyacınızı tatmin e · 
dersiniz. 

olun da çarşıdan geçip bir şey a· 
lın bakalım! 

1 • 

Bundan başka çarşının muha • 
fazasr, cemiyet tarafından tutul • 
muf, biribirlerine müteselsil kefa
letle bağlı bekçilerle idare olunu• 
yordu. Bu adamlar çarşıda ge::e 
nöbet beklerler ~bah olunca da 
esnaf gelmeden evvel çarşıyı baş
tan aşağı süpürürler, tavandaki 
örümcekleri alırlar, temizlikle 
meşgul olurlardı. 

Eminönü kaymak<:ımlığı, kn:r.a. 
lı çarşıyı açık sokak tele.kki ede
rek buranın dahili emniyetinin 
mesulü kendisi olduğunu söyliye
rek bu teşkilatı dağıttı. Yerine 
mahal' "' bekcileri kondu. Yeri 
bekçiler bellerinde tabancalar 
çarşıyı bekliyorlar. Fakat temizliği 
ile hiç alakadar olmıyorlar. Şimdi 
sabahları çarşıyı esnaf süpürüyor. 
Alışveriş saatinde de tozlar yük • 
seliyor. 

Çarşı sönüyor, liarap oluyor. 
Sizin gibi birkaç kişi bunu yazdı, 
çizdi. Dinliyen olmadı. 

nu sokan ve "§unu yap, bunu yap- Belediyenin bir kararı, çarşının sabahlan duman içinde kalmasına sebeb olmuştur. 
ma,, diyecek bir kocaya dayana • Çünl:ü ahçıların eskiden olduğu gibi, her esnaftan önce çarşıya girmelerine müs~· , 

Bir ®- siz y:ızın bakalım·! 
'Y~. 

mıyacağımı sanıyorum.,, ade Y.oktur; 
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"Entel1icens Servisin bu insafsız 

~·~ 
'{ {-, 

... , .. 
l'.. ~- :..-- Karşıdan gemi mi geliyor? ı 

- Evet, bakarsan görürsün.! 
Tam yolumuzun üstünde .. 

-Gördüm. 
Bu sırada kırmızı sakallı Jak el

lerini uğuşturarak yanlarına gel
di: 

- Rüzgar arttı. Üç saate var
maz karııdaki gemi ile borda bor~ 
daya geleceğiz .• 

- Ne gimiıi imit? Anladınız 
mı? 

-Venedik. Fakat itin belalı ta-
rafı da var. · 

-Ne gibi .. 
- Gemiyi F eodona gösterdik. 

Dehıetli telaı etti. Ve önünden 
kaçmamızı tavsiye etti. 

-Neden? 
- Venedikli üccarlar, F eodo-

nun en büyük düımanı ve rakibi i
miıler. Yol da bilhassa açık deniz
lerde biribirine rasladılar mı çatı· 
şırlar, hangi taraf daha kuvvetli i
se karı11ındakini ya soyart yahut 
da içindekileri esir alıp gemiyi ha· 
tırırmıf. 

- Deme! 
- Bütün gemide on dokuz kiti-

yiz. Feodonu saymıyorum. Fakat 
iki sarhoş İtalyan gemicisini sayar
sak yirmi bir ederiz. F orsalarımız 
da yok. Halbuki gelen gemi bunun 
iki misli büyük, forsalarmdan ma
ada içinde en az elli kişi olacak. 

- Acaba bize muhakkak çatar
lar mı dersin? 

-Feodon muhakkak diyor. Sa
bahleyin yalnız yelkenle geliyor
du. Şimdi kürek de çekiyorlar. Ve 
dümenleri tam üstümüze çevril
miı.. Kaçmak istesek de kurtula
mayız. Hem de nereye kaçabiliriz? 
Gerisin geriye Rodosa mı? 

- Fakat buna rağmen pek ke
yifli görünüyorsun. 

- Elbette •.. Ben nasıl olsa ken
dilerini tepeliyeceğimize eminim. 

- Nereden eminsin? 
- Siz varsınız ya? ikiniz yirmi 

kiti değersiniz. Bize gelince ötesi
ni hallederiz. Üstelik elimizde bir 
koz daha var. 

-Nedir? 

Kırmızı sakallı Jak l>u sual Ü2e
rine uzun uzadıya izahat verdi. Ve 
Kara Hasan bu izahab dikkatle 
dinledi. Bazı feyler sordu. Bazı 
noktaları da tashih etti. Nihayet 
anlattılar. Ve birbirlerinin ellerini 
kuvvetle sıktılar. 

- Emin ol ki aldanıyorsunuz .. 
- Kaıtiyyen aldanmıyorum, e-

minim. Ve bunun en büyük isbatı 
bana "siz,, diye hitap etmendir. 

Kara Hasan gülmek istedi. Fa
kat ancak dudakları büküldü. Gü
lemedi. Halbuki Genç Ali israrla 
yüzüne bakıyordu: 

- Yalvarırım sana, bana haki
kati söyle! Benden bir §ey gizle· 
me. Sana kartı ne kadar borçlu ol
duğumu biliyorum. Birkaç kere 
hayatımı kurtardın. Emin ol ki 
sen olmasaydın, timdiye kadar 

çoktan ölmüf olacaktım. Seni bir 
kardeıten daha fazla seviyorum. 

Ve bir knrde§ten daha çok bağlı
yım, sana. Halbuki bugün sende 
büyük bir değiıiklik görüyorum. 
Bana kartı eskisi gibi hareket et
miyorsun. Benden bir fey gizliyor
sun. Bunun sebebini anlamıyorum. 
Eğer bilmiyerek seni üzdüm, seni 

kırdımsa bu hareketimden dolayı 
beni affetmen için yalvarırım. 

Fakat susma, bana hakikati söy
le! 

Genç Ali birdenbire kendisini 
Kara Hasanın kolları arasına attı. 
Ve ağlamağa baıladı. Kara Hasan 

bu vaziyet karıısında §aşırdı. Böy
le müşkül bir mevkide kalacağını 
asla ümit etmiyordu. Hüngür hün
gür ağlıyan Aliyi bir tabureye O· 

turttu. Ve teselli etti: 
- Deli mi oldunuz? inanın ki 

bir teY yok. Bu atlamanız beni 
cidden müeessir ediyor. Sizi na
sıl temin edeyim, bilmem ki .. 

- Bana hala "siz,, diyorsunuz. 
Söyle, söyle! Sebep ne? 

- Sebep mi? 
- Evet .. Sebep! 
- Beni affedeceğinizi evvelce 

vadediyor musunuz? 
- Bu nasıl sual? Seni nasıl af

fedebilirim? 

- O halde dinleyin! S:ıbah er
kenden yukarı çıkbm. Siz daha U· 

yuyordunuz. 

Genç Ali, Kara Hasanı merak 
ve enditeyle dinliyordu: 

- Sonra? . 
- Sonra, yukanda bir müddet 

kaldıktan sonra aıağıya indim. 
Kamaraya yürüdüm. 

-Peki? 
- Yerler keçe serili olduğun-

dan ayak sesim hiç çıkmıyordu. 
Ve ~iz de bittabi ayak sesimi duy
madınız. 

(Devamı var) 

casusu beni yıllarca bir gölge gibi ~•-Y 
her yerde takip etti. O, kadın değil, beni 

hergün didikliyen bir dişi kaplandı . .! 
Ömer cevap vermeden yukarı- ıalım .... llk önce yanıma gel.. Seni Soluk yanaklarından öptü: 

ya çıktı .. Fesini masanın ·üstüne elinden öpeyim ... Sen kocasına çok - Ölünceye kadar senin ol•' 
fırlatark kanapeye yaslandı. sadık ve eıi bulunmaz bir kadın- cağım, Ömerciğim! 

Leyla, Ömerin yanına sokuldu: sın! Seni o dakikadanberi eski- Nasılsa bir çocukluk yapı:ll1~ 
- lbrahimden hala bir haber sinden bin kat daha çok sevmeğe sın! Kardeşine kıymamahydıJJ 

yok mu? baıladım. Mademki şeytana uydun.. Oııll 
Prens Ömer gözünün ucuyla Leyla hayret ve merakından vurdun .. Hiç merak etme .. Ben <f 

Leylaya bakarak, manalı bir ta · küçük dilini yutacaktı .. Sabırsızlık nun cesedini cinlerin bile bulaıtıt' 
vırla gülümsedi: içinde bunalmııtı. yacağı bir yere sakladım. Heı:n lb-
1 - Neden biribirimizi aidatı · Ömerin yanına oturdu. r:ahimin burada öldüğünü kiın talr' 
yoruz, Leyla? Niçin biribirimize Odanın ortasındaki masanın min edecek? İngiliz polisi 0110 

hakikati söylemiyoruz? üzerinde duran küçük bir vazoya Mis Nelsonun katili zannederelc 
Leyla bu sözlerden bir fCY an- gözlerini diken Mısırlı prens başı· şiddetle arayorlar... _it 

lamamakla beraber, her şeyi anla- m sallıyarak anlatmağa başladı: - Bu tesadüften ben de Ç"'" 

mıf gibi, vücudünde bir ürperme - Seninle evlenmeden önce, memnunum, Leylacığım ! JulyetiO 
duydu: bir kere daha denemek istemiştim. öldüğü gün, İbrahim de ortadııll 

- Ne demek istiyorsun, Ömer. lskenderiyeye gideceğimi bahane kaybolmuş oluyor. Komiserlik ~ 
ciğim? 1 ederek evin tavan arasına saklan- ni karakola davet etti ... lbrahiıtı~ 

Ömer dayanamadı.. iki gün • mııtım. saklanması ihtimali olan yerlert 
denberi kendisini boğan ıztırap - Garip bir tesadüf beni tavanda sordu, b!lmiyonım dedim. 
Iarm sebebini anlatmak ister gibi fazla bekletmedi... Kardeşim - Keşke birkaç adres verıef 
görünerek bağırdı: lbrahim kolunda bir paketle bura· din ... 

- Onun cesedini nereye sakla. ya, seninle içki içip eğleruneğc - Kimsenin başını derde ,<JÇ 
dm, Leyla? Onu kolayca buluna- gelmişti. Sofrayı kurdunuz ... Ra· mak istemedim. V e.rsın poliıle' 
mıyacak bir yere gömmüşsündür, kıları jçmeğe başladınız... ikinizi araya dursunlar... Faka• sa~ 
değil mi? de tavandaki delikten seyrediyor- hayretimi çeken noktayı söyletı1 

iki suçlu, karşı dum. lbrahimin bana karşı bu de· isterim: 
karşıya gelince.. rece hainane davranacağını, sev· Bu casus kadını yılanla öldiit' 

Leyla derin bir faşkmlık içinde diğim bir kadına bu kadar göz di· mek şeytanın bile aklına gelro;" 
b'ocaladı. keceğini ummazdım. Sana karşı di. Bunu kimin yaptığını ben de fY 

- Şakanın sırası değil, Ömer- gösterdiği temayüllere pek asilane giliz zabıtası gibi anlamak istifO" 
ciğim ! Kardeıinden bir haber yok mukabele edişinden memnun olu· rum. Elimden gelse ve tanısıaıl'' 
iim ! Eve gitmiıtin .. Bir §ey öğre· yordum. Fakat onun tecavüzleri bu ~u\ıterem katilin. alnında~ Ör;: 
nebildin mi? gittikçe arttığını görünce dayana. ceğ1m. O. yalnız bır casus oJcl dl 

Prens Ömer sigarasını yaktı ve ınadmı ... Kısliançlık damarlarım mekle kalmadı ... Ayni zaırı~rı 't 
elini cebine götürdü: tutu§tu .• Rovelverimi çektim.. Ta- Mısırın istiklaline de yardım euıı~ 

- Dün Zeynep buraya geldiği vandaki delikten boşalttım ... Ve oldu. Şimdi hakikati söyled' 
zaman lbrabimin kol düğmesini onun kanlar içinde yere yuvarlan- sırası geldi, Leyla: .-
bulmuf ... Bana verdi .. Onu orta • dığmı gözlerimle gördülrten sonra Ben Mısır istiklaline çah' ~ 
dan kaldırdıktan sonra, ortalığı geniş bir nefes aldım. milliyetsever gençler komitesir. 
süpürüp temizlememişsin gali • - Demek o sersesi kurşun se- reisiyim... t.tı' 
ba ?... nin rovelverinden çrktı ... Kardeıi- Mısırın İngiliz boyundurııı~- , 

·10 Leyla hırçın bir sesle haykırdı: ni sen vurdun, öyle mi? dan kurtulmasını candan iıll 
1
, 

- Ne diyorsun, Ömer ... Sen Ömerin başı önüne sarkmıştı... rum. Yıllardanberi bu uğurdo ç 
çıldırdın mı? çasma sarıp götürdüğünü gördüm. lışıyorum ve çalışacağım.. ,ı 

Övıer soğu kanlılığını muhafa- Leylanın yüzüne bakamıyordu: - Seni tebrik ederim, Orııe,, 
za ediyordu: - Onun cesedini bir halı par- Mısır istiklali tarihinde unutdd' b" 

Ömer soğukkanlılığını muhafa. Ondan sonmsını bilmiyorum.. bir nam bırakacaksın! Deınel< 
5
ç 

da. Seninle konuşurken ne kadar Damdan geçip gittim. O gün aksi kadının ölümünü duyunca çol' 
sakin ve heyecansızım . Halbuki gibi Mis Nelson'un da ölüm habe· vindin, öyle mi? \' 

1 k c-.. tel ı· 
sen... ri e arıılaşmıştım... Hemen tire- - Şüpıhe yok, Leyla! .ı:.•· ; 

Ömer b'u sözleri söylerken , ne atlayarak lskendiriyeye gittim. cens Servisin bu insafsız ~·~et 
Leylanın bu cinayette ne kadar Orada bir mukavele imzalamak beni yıllarca bir gölge gib~ ,,_r 
suzsuz olduğunu biliyordu. bahanesiyle iki gün kalıp döndüm. yerde tak!p etti. Arkama bır d'1 

Leylanın gözleri fal taıı gibi Senin için elini kana bulayan ada- kasını koysalar da , onun "- ' 
açılmııtı. mı timdi daha çok sevecek ve ona insaf sız ve gaddar olacağını ı' ,. 

Ömer sözlerine devam etti: ölünceye kadar sadık kalacaksın, netmiyorum ! O kadın değ~I~ ~:l" 
- Artrk bu komedyanın perde- değil mi Leyla? nı her gün didikliyen bir dışı ) 

ıini kaldıralım, Leyla! Açık konu- Leyla Ömerin boynuna sarıldı.. landı. (Devamı ı,1of 

Bundan sonra kırmızı sakallı 
Jak, diğer adamlarına talimat ver
mek için ayrıldı. Kara Hasan da 
silahlarını hazırlamak için aşağı. 
ya kamarasına indi. ================================================================================================================:;:::;:..~ 

Genç Ali bu sırada kamarada 
bulunuyor, o da silahlarını hazır
lıyordu. Kara Hasan girince sor
du: 

- Bu ne acele? 
- Fena mı? Bir an evvel hazır 

bulunmalı. 

Bu sırada Kara Ha.san soyun
mağa başladı. Ve ceketinin altın
dan hafif bir zırh çıkardı: 

- Bunu siz giyeceksiniz. 
- Ben mi, neden? 
- Öyle lazım. 
- Anlamıyorumt Hasan. Senin 

bana karşı olan muamelelerin bu
gün birdenbire değişti. -T• omm .. Size öyle geli-

7flll· 
- Hayır, hayır.. Öyle değil .. 

Beni hislerim aldatmaz. 
denbire değiı tin. 

Sen bir-

1 

Teflrka No. 61 
Kocam soğuk bir tavırla: 
- Bu kilçük hadise hakkında bana bir ıey söy

lediği hiç aklıma gelmiyor t dedi. 
tarar ederek: 
- Fakat dedim. Eğer siz de onun"ıa bazı vakitler 

oynadınızsa kendisinin nasıl taşkın, ele avuca sığ· 

maz ve sert bir çocuk olduğunu bileceksiniz. 
Benim vakitsiz kadın inadını onun arzularına 

karşı bükülmediği vakit hala onun nasıl çimenlerin 
üzerinde yuvarlandığı, tepindiği gözledmin önilne 
geliyor. 

.. Beni eşeğe bindirerek çimenlerin etrafında 

gezdirirdi! Fakat bu uzun kulakh hayvanla· beni 
böyle sükunetle dolaştırması onun gibi coşkun ve si· 
nirli bir çocuk için pek büyük bir fedakarlıktı. Ve bu 

eşekle gezinti öteki sandal gezintisinden daha kötü 
bir şeyle neticelendi f 

· Kocam beni dinlediğini anlatmak için: 
- Onu da anlatınız dedi. 
- işte anlatıyorum: 

Arkadaşım eşeğimin yavaş ve can sıkıcı yUrüme 
sinden bıkarak beni ata bindirmeği kurdu .. Kendisi· 
nin her zaman cesaretle bindiği küçük bir atı vardı .. 
Korkuyordum. Binmemek için tepiniyordum .. O be· 
ni sadece atın sırtına bağlamakla iktifa etti. Nasıl 
yaptı? Bunu söylemiyeceğim. Fakat bacaklarıma sım 
sıkı dolanmış kalın sicimi hal8 hissediyor gibiyim .. 

''Şimdi dedi. Çete oyunu oynıyacağız. Seni düŞ" 
mandan alıp kaçırıyorum. 

Kendisi de ata sıçradı. Beni önde, eğerin üzerinde 
tutarak koşturmağa başladı. Ben korkudan pyle feryat 
ediyor, öyle haykırıyordum ki at fena halde ürkmüş· 

ttı. Deli gibi alabildiğine koşuyordu. Köşkten fırla· 

yan adamlar avaz· avaz, bağırarak arkamızdan koşu· 

yorlardı. 

Olan oldu! Pervasız kavalyem attan dilştü. Döne· 



1 KARTt• 

iş kanunu 
ulıtaç kadınların na-
uslarını da korumalı 
Cuma.._. •lcfllmı, febrllultllr, gllzan. 111-rdlll 111• 
lua 1 • 1(81. malllneıerl temlZllJeCekaln 1 " Der • • • 
Peurteaı glnl gelen lft;ller, .. kalan.. luldmtn •J•llnde 
w .. ı bir çiti •J•lkk•bt glrUrıer • 
~ harpte erkekler hudut· manevi ıılontılar ela çeker. Erkek 
dafiitmeye aittiler. Fakat iıe umum~etle pbm maddi ukm

imalithane aahipleri har- tı çeker. 
litanediklerinden İKİiere muit. Bu bahiste zaruret kartumda 
... dılar. Bunun için fabrikala- olmayıp ıoi zevk, para kazanıp 

bpdanm, kocalan, babalan tunlet yapmak için çalıpn bdm
berleri harp eden bdmla- lar hariçtir. 

fWlllllalaı ... açtılar. Kaclmlarm ç•lmtelrte oldaldan 
lece kadmlar it hayabna a- birinci ııtırap ahlild llbrapbr. 
olclular. Hot daha evvel- Çünkü bazı vicdanuz patron-

de lradm itçi vardı ya! Fakat lar, yahut &mirler kullancbklan q. 
1&)'111 pek azdı. Ve pek çi kadmlan bqka zevklerine de 

itlerde pbfll'lardı. ilet etmekten, yahut etmeie ça)lf-
~ bitti. Olen öldü. Geriye maktan çekinmiyecek kadar bay
......uıt- kimi aailam, kimi tah- van ruhludurlar. Ve eter itçi ka· 

kopuk kol, patlak ıözle dm buna razı olmam kolundan 
dandOler. Fakat bunlann tuttuiu ıibi kapıdlf&J'I atar. Kar

fabrikalara yerletmit olan nını doyunnak için tala aola bat· 
evlerine döndünnedi. vuran kadm İKİ az mı anki 7 Eli

hanlann büyük bir lomu ni aallaaa ellisi ... 
Bir inamı ela harpten Zavallı kadm ne 7&pml T Hak-

cllnen kocaamı, babumı, kını koruyacak, DUDUl1ID& uzanan 
healiyebilmek mecburi- bu kolu kıracak it kamına hen6z 

de :riklenmitti. yok ki? Kime bat'1lftlln 7 Kime 
Jt.a.;:.; aapuailam dönen it· dert anlatam 7 Bot lranum nere
• falwiblanm dolu bulunca den ve ne tekilde doJUftUD? 

• Müracaatlar karf11m- Haydi bqka bir it balda diye-
~ aalüpleri; dünyanın lim. Ya orada ela aJDi ma&Jeleye 
1'riacle, etki itçilerine: mana kalıraa?. Oradan ela mı ko-
llar., ettin, düımanlarla çar- vulaun? ••• Ya bu ıelcilde alç bel& 

llaemleket ufrunda kanını bulabileceii üçüncü kapı ela bl1le 
..,. 1 landan dola11 seni tak- olana? •• 
...... Yapamukerler: ~a- Feci, acıklı ..,ı. ... FUat ha· 
llllaalaef ana vereek lfDD ldbt... 
t'abribm dolu! cevabmı ve- Ben ph•n 1ııa ~·· ·1-reket 

• eden iki patron tanıJonım. Bun-
IUl'etle kadın, it hususunda 
1*"7ik. m rakip olavenli. 1ardan birinin lıtanba1 poatahane-

~ . ._ bittabi ba vaziyetten lhlde Wr ..... • ltG
~--m blmıtlardı. Çünkü çiik illnlar nepeden bir pseteye 

inin iki miıli artııı, İtçİ 
ı iki miıli dütünnüıtü. 

lllndenberi ayni mücadele 
eclip duruyor. Kaclm ve 

İtçiler bedeni kabiliyetleri
buı it tahalan müateana 

hemen her itte birbirlerine 
ler. 
e de kadınların it hayab

atalı yakan böyle ol-
• Yalım bizde bdm İtçile
f-allde d&tük Ocretlerle 

ruı olmaları erkek İtçİ· 
çok mütlriil vaziyetlere 

L . Basün bizde tünde 
~ battl Jirmi kuruta b-

7'11!1aa- bdm itçiler vardır. 
bclmlar nuıl ve ne için 
diitük Gcretlerle çalıta
Bunun için ataiıdaki 

lllJılaMlir: 
kactın itçiler umumiyetle 

\silerden daha cahildirler. 
lrlrek itçi ekseriyetle hem 

._ de lrarumı ıeçin
.. ..,. ~-.11.myetindedir. Halbu

eberiyetle yalnız ken· 

ıık ıık: 

". • • • enafta kadm • erkek it
çi arıyorum. lıtiyenler •••• numa· 
ralı potta lnıtmuna yaamlar" di
ye ilinlar Yerir. 

(Buna benzer hldi1eler, clalli
liyenin tamimleriyle de telpit edi
legelmittir.) 

Burada illna btqtırdıfl "(er

kek) kelimesine aldanm&Jm. Bu 
aefillne diifünülmüt bir hiledir. 
Bittabi aldıp mektuplardan er • 
keklerden ıelenlerini kliıt aepe -
tine atar. Kadınlardan aelenleri 
de bir tasnif eder. Ve 16züne k ... 
tirdiklerini daktilo ile yuılmq ve 
aahte bir imza ile imzalanmlf mele. 

tuplarla davet eder. Ve• • •. bil
mem öteaini yu:mafa liizum Yar 

mı? 

Bu alçak adam bu itinde o b. 
dar tanınmııtı ki artık aldatılan 
kadmlar, lozl&r arni posta lmbuu 
nuİnarah ilim ıörünce kendiıine 
ldlfür mektupları ı6ndsmeie bat 
lamıtlardı da adam bu Jibden 
poeta kutusunu da deiiftirmele 
mecbur kalmııb. 

ikincisi, bir rum fabrikatardür. 
40 J&tında olan bu adam fabrika
ımda daima 25 ratım ıeçmemit 
kadın iıçiler kullanır. Cumarteai 
aıleden ıonra kadın itçilerinden 
her hanai ıözüne keatirditi biriıi
ni makineleri temizlemek YUife
ıiyle mükellef kılar. Ve bunun için 
imalathanede kendİl~le yalnız ka. 
lır •.• 

Puarteai günü diler arkadat
ları fabrikaya ıeldikleri zaman 
bu kızcalaı ya ortada s3rmezler, 
yahut da yüzü l&r&l'llllf, fakat me
aell ayaldannda yeni bir çift apk .. 
kabı ile a&ih'ler. 

Ah, ala... BilMDis lla kalın da-

HABER - ~tqam potfalt • 

Almanya TOrklvenı.1 kıymetli atıetıer1nden 

••P•nv•v• 2-1 vendı Zavallı Besime verilen 
Banelonda 60.000 aeyircinin ö-

nGnde lıpanya ve Almanya milli b Q Y (l k C e Z a 
futbol takımlan aruında oynanan 
maçta Almanlar 2 • 1 ıalip ıel
miılerclir • . 

Dört kırllmaz Türk rekoru sahibini 
katletmek demektir 

Maç ilkbaharı andıran ,UZel bir 
havada yapıhmtbr· 

Almanlar mUtecaniı Ye süzel bw 
o)'UJl çıkannqlar, lıpanyollar i1e 
aksine pek fena oynamıılardır. 
Bilhuaa kaleci methur Zamora 
çok fena bir sünündeydi. Zabola 
mÜIJeana müdafaa battan ap.lı 
akaamııbr. Bu yüzden takımı tet
kil edenler daha birinci devrede i· 
ki oyuncuyu değiıtirmek mecburi
yetinde kaimqlarclır • 

Kendilerinden çok ümit edilen 
muhacimler de bir it becerememiı
ler, kalenin anünde tutuk oyunları 
ile mailabiyetin baılıca imili ol· 
muılardır. 

Almanlara gelince çok ahenk· 
tar ve müe11ir bir OJUD ıöstermiı· 

lerdir. Muhacim hatbnda Szapau 
ve bilhuaa iki ıol atarak takımım 
galip çıkaran Fath fevkalade oy· 
mmıılardır. 

Esasen lapanyollar 1'a maçta 
ellerine ıeçen fmattan istifade e
derek plip dahi çıkmsı olsalardı 
teknik itibariyle Almanlardan ata
lı olduklanm kabul etmek lizmı. 
dı.. 

Oyun liatlar };qlamu l1pa11 • 
~llar heme hüa1ma ıeçmiıler, 

fakat Alman müdafauı kolaylıkla 
bu biicumu atlatmıftır. 

Kıt ollmplyatJan, )'U olimpiyatları 

derken kabak bizim saftllı Bcaimia ba
pııda patladı. 

Biçareye durur dmmken mUebbet 
boykot cuuı verdiler. 

Yani TUrldyeniııyetiftlrdlli çok kıy 
metli atlet, rekorlan ball Jardaımyan 
ve bu cidifle lanlamıyacak olan atlet, 
ebediyyen pistten.. '(e atletbm itlerinden 
unk••ıtınldı. · · - ..... · ... 

' 

- - OmerBaimKotolay . . -

lfedeaP 
-, 

Buna aebep ne? 
Buı paeteler aebep olarak bu at1et

tfn bir ruetec:ile baa aylan ıeyler IG7· 
1emlt oldapu ıa.teriyodar. 

BU bum bapet ettik. JMr defa Bell
mmma alqldae deıa, lllllkla leldDe 
iıdL 

Yok, herhangi bir ıaporcu veya ida
ı.wün gazetelere yan yumuı. beya-

g. ... ..,ta:ıM11Gi'Clr.iiıııİiliill~~~~~~efll~dk~. A~~ 
da ıol açık Fath merkez mu1ıacim bir gUn evvel gtırq federasyonu azum
Szepandan aldıiı bir puı tyİ kul· dan birinin de sözleri çıktı. Hem ie bu 
lanarak taheaer bir ıol yapmıtbr· Misler atletizm fedaraayonunun tama· 

Otm ikinci dakikada lıpanyol- men aleyhinde idi. Bu terait dahilinde 
lar muvaffak olam11an merkez mu neden kendisine de mllebbet boykot ce

suı verilmedi 
a'linlerini deliftirmitlerdir. Yeni 

hal k d • Fakat bGtOn banJara ratmen mem-
gelen bu oyuncu der en inı lelretin bu en ıapordan anlayan, hütiln 
ı&termiftir. Sol açıla uzun bir bayatını apora veren ve biltiln ideali 
pu ftl'IDİf, o ela mükemmel bir mpor olan biri mllebbet boykot gıöi 
ortala11tla topu merkez muhacime mUthft ve tOyler Orpertld bir cenya 
ıeçirerek takımmm milaavab te- çarptırılıyor. Be.ime: 
min etmeaine lmil olmuttur• .. Senin bu )fte bhlbıtin yok! Fakat 

ikinci devrenin ortalanna dol- senden hOflanmıyorua. Sen bundan ton· 
ra ne piıte çıkıp kopc:abın, ne de her 

Fath ikinci defa Zamorayı tatır- hangi bir ııpor organizasyonunu idare 

tarak topu lapanyol allarma tak- ~ecebinl., demek, ona: 
mıtbr• "Sen kabahatllain ama, botunnua git 

Bundan IOm& hiç delilse bera- mlyoraun. Bundan eonra yemek yemi-

berliii elde etmek için lapan7olla. cekatn, ıu içmiyecebfn, nefea alımya· 
cabm I" demekten farb·zdır. 

nn bütün pyreti bir aemere Yer- Bu karar, dört lanlmu Türk rıeko . 
memif ve Almanlar plip olarak runu katletmek demektir. 
aahaJI terketmiılerdir. Bu karar, Türk 11porculupna bir 

Geçen aeneye kadar kendi top- ıuikuttir .. 
raldarmcla hiç mailubiyet acı11 Bu yanlq karar, mporda 20 .;;p. 

rilemek demektir vebu karar,nibayet bir 
tatm•mlf olan lapanyollar bu tene Türk aporcU1unu 8ldilrmek, Besimi. bu 

ikinci defa olarak memleketlerin- bllyiik Tilrk ıaporcU1UDu yatırıp vere, 
de 1enilmit oluyorlar. kör bir bıçakla koyun bolular cihl bo-

Halk ikinci devrede kendi o • fulamak demektir. 
• Bu korkunç ihtimalleri a1dımna p-

JUDCUlarma uabiletmıt ve maç • tlrmeJr iatemedilfmlsden bb, b6tiln 
tan aonra Almanlan allatlamıttır. TUrk eflrhı umumf7eai ıfb1 buna inan

Maça Belçikalı hakem Lanse • mıyoruz. Bunu bir bata uyıyor, ve ay. 
DUi biç bir 1D1lbya meydan ver - metli eller tarafından idare edild1fine, 

• her tllrlll hrralardan mllnaseh oMup· 
meden çok süzel idare etmıttir. na iman ettilimb merkezi umuminin 1>u 

yanll'fo bu elim hatayı ıilratle tembllye
varlı fabrikalann, imalithaneler in cetıe inanıyor ve beJrliyonu. 

ye müeaaeaelerin duvarları arka Unutmamalı ki cGndllz ortuı 'Nld

amda ne elim, ne aa facialar cere- neli ttlfenkle eokap fırlaJIP yllz1erce 
yan eder. · Jdtiyi aldUren, ana11n1, babuım. bmı· 

Fakat llayat aln', para kazan- nı Uyme liyme doirayıp •tefte laartan. 
yollardan çocukan çalıp maıaraıara g&

mak aüç. mideler İle her zaman tOrllp türlü vahtetJer yapan en korkunç 
dordurulmaia muhtaç. ve Jran1r canavarlar blle ceaya çarptı· 

Ne iae, amn etmivelim. Bu a· nlmadan evvel 10rpya çekilir, muba

aklı me•zua JU'ID da devam ede- keme edilirler. 
ap Babnin IUÇU banJardan da bUvtlk· 

mil idi ld biç bir eorıuva lilsum can-
dm btliDI feım Sikti. J 

Engidayon papaalan bile berhane\ 
bir dinme ihrak binnar itkence oduın· 
da olu bile ce.zuı vermeden önce onu 
iıticvap ederler, bakikatı öiremnete ça· 
bprlardı. 

Betim hakkında hüküm veren l:ıcyct 
bunlardan da mı inufaız? 

Ne yankl Ne yazık 1 Zavallı BC"Sim. 
alnmda ne talisiz aatırlar yuıb ve bah
tın ne kadar kara imit? Ne olurdu sırf 
memleket, aırf gençlik, aırf ıapor, Sirf 
Tilrk tereli için bu kadar canla, bıttla. 
hayatım feda edercesine çabımua idin 1 

Bapna eüi harem ağalar:nm giydikleri 
yilbek ve süalüce bir küWı ceçirip söy
lenen biltUn liflara Jravufunu bir y-lpa
se yumupldığı ve ahengile ulluavdın t 
Ne olurdu? Ne olurdu sanki? 

Varsın Tilrk atletleri de ak karlar U. 
tllııde Türk adım kar'a çıkaran kayalıa
çılar gı"bi Türk ıerefini bir pınar nğla-
m haline getirsinler! Varsın milyoTtlarw 
ca basan gueteler, bbimle alay etsini 
Varanı dU§manlanmıs l ~ haJimise ağıs 

Jannr lrulakJanna kadar açıp yınan:a
una cUlailnler l 

Senin nene idi? 
Nuıl ola llln bavulunu een dıo ha. 

rbyac:ı! rked pnnda muvaffa' İ• 
7etler dileyen dostlar araıında ıen de 
yataklı vqona cirecektiııt 

Nene cerektil 
Fakat baJıır .. Yakanda da dedlffJa 

clW bU buna inanmıyoruz. Bu doğru 
delildir. itte herhalde bir yanb§hk ola
cak, ve bu hata gayet yakın bir istikbal
de dlizelt:lecektir. 

Şimdilik bukadarl 

-,;rriiiiJ SERTOCt.tr 

Boksta 
Şarkey 
yenildi 

·Bir zamanlar dünya ağır ıiklet 
pmpiyonu olan Jimm) Sharkey, 
Schucco ile on ravund üzerine yap
blı miitabaka71 ıayı hesabiyle 
kaybebnittir. 

Şarkey müthit yumruklarmdan 
birini indirmek için bütün müıa· 
baka müddetince fırsat kollamıı 

iae de buna muvaffak olamamıt
br. 

Schucco ftktile timdi dünya 
f&IDpİyonu olan Braddoch'u da 
dövmüıtü. 

Avrupa horoz 
sıklet 

şampiyonıuaunu 

Decico kazandı 
Framız Decico Avrupa horoz 

ıiklet pmpiyonluğunu lıviçrell 
Duboconun elinden almııtır. 

Lyonda yapılan bu maçta üçün· 
cü ravunda kadar Dubois boy.unun 
ve kollarmm uzunluğundan istifa. 
de ederek maham bir hakimiyet 
elde etmeie muvaffak olmuıtu. 

Fakat dördüncü ravundda it 
tamamiyle abi olmuftur. Docico 
bummın çeneaine indirdiği tid-
detli bir kı-ote ile onu yere aermit
tir. Sekizde kendini topbyarak 
ayala kalkan lıviçreli bokaör ild• 
ci bir yumrukta tekrar yere yuvu
l&DIDlfbr. Bu ıefer dokuzda kalk. 
mıf, fakat kalkmuiyle yere aeril• 
meai bir olmaıtur. Bu hal dört 
bet defa tekrar edince hakem mi
aabaka11 dardunnua ve DecicoJQ 
~iliaMmiffr. 
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Jandark'ı 
Garip bir tesadüf e, a 

gibi yan rak öld ·· 
ar 

Paristen bildiriliyor: 
Meşhur Fransız heykeltrc...şla 

riyle ressam-lan tarafından F ran . 
sız ulusal kahramanı Jan Dark 
için model olarak kullanılmak su
retiyle ölmezler sırasına çıkarılan 
kadıncağız, temsil ettiği kahra . 
manın akıbetine uğramış ve imdat 
heyetlerinin yetişmesine meydan 
kalmadan ateşler içinde yanarak 
ölmüştür. Aradaki fark biritinin 
genç, ötekinin ihtiyar olmasıdır. 

Parisin Madlen mahallesinde 
sabahleyin elinde sepetiyle gün . 
delik erzakıru satın nlmağa çıkan 
seksen yaşındaki J an Valeri Lnı1 
no'nun gençliğinde birçok defo 
Jan Dark modelliğini yapmış ol · 
duğ<ınu ve ülkenin bir çok yerle 
rinde bu ulusal kahramana dikil 
miş heykellerle, müze salonlarını 
süsliyen tabloların bu kadını tem
sil ettiğini bilenler pek '.zdır. 

Hatta her sene Parisin Piramitleı 
meydanında meşhur F ermict'ir 
heykeli önünde yapılan törene 
muntazaman gitti[ii halde onu 
kimse tanımazdı. Bütün dün}ada 
Jan Darkın milyonlarca sahlan 
kartpostalları bu kadınm resim . 
!eridir. 

ih yalnız kartpostallar milyonlar . 
ca satılmıştır. Gen-çliğinde bütün 
Pariı; onu resimlerinden dolayı la
mr, her gitti3i yerde heyecan u· 
yandırırdı. 

Geç n hnft sekcen iki yı-şm 
basarken temsil ettiği kahramaı 

gibi o da yanarak öldü. Kadınca· 
ğız öğle yemeği i odasında küçük 
bir gaz o::ağı üstünde pişirirken 

hunu kaz'lra devirmiş, ev de bir -
denbire ateş alrrbştır. 

ltfa=ye yetiştiği zaman epeyce 
yanmış l:ulumıyordu. Hastahane . 
ye kaldırı'~1 ı; orada üç gün en da
ynmlma~ ıztıraplardnn sonra öl 
dü. 

esriyat: 

. Projektöt· 
Çık atan: Sabiha Zekeriya 

Memleketimizde günden güne 
fikir mecmuaları çoğalıyor. Sabi • 
ha Zekeriya "Projektör,, isminde 
aylık bir mecmua ile fikir hayatı
mızın bir bo§luğunu daha doldur
du. "Projektör,, hadiselerin, va -
kaların üzerine yeni bir ıpk veren 
kuvvetli bir fikir mecmuasıdır. 

Yüz sayıfadır. Fiati 25 kuruştur. 

Hasım kurulunun 
balosu 

Şimdiye kadar şehrimizde mev
simin en g"-.,l balosunu veren, 
İstanbul B:ı~ı • !<urumu: 

Bu yıl balosunu da Martın be -
şinci gecesi Maksim salonlarında 
verecektir. 

lstanbulun en seçilmiş aileleri
ni yılda bir gece bir yere toplaya

9 uncu Kor için pazarlıkla 

20 - Mart - 936 Cuma güıtü sa

at 15 de Spor malzemesi alınacak

tır. Muhammen tutarı 3000 lira
dır. Son teminatı 450 liradır. Şart-

namesi her gün komisyonumuzda 
öğleden evvel görülebilir. istekli -

lerin son teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale günü 

vakti muayyeninde Fındıklıda 

Komutanlık arttırma ve eksiltme 
komisyonuna gelme!eri. 

(1164) 

"'*"' 
Gümü~suyu Hasta yurdu için 

1200 tavuk e.çık eksiltme ile 20 -
Mart - 936 Cuma günü saat 15, 

30 da alınacaktır. Muhammen tu
tarı 720 liradır. 1Ik teminatı 54 Ji. 
radır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonumuzda çörülebi -

lir. İsteklilerin ilk teminat 
veya mektuplariyle birlikte 
belli gün ve vakti muayyeninde 

Fındıklıdaki arttırma ve eksiltme 
komisyonuna gelmeleri. (1165) 

fstanbul Komutanlığı birlikle
ri hayvanatı için 1300 adet yerli 

ip yular, 2000 adet gebre, 2000 ;_ 

det kıl kolan 16 - Mart - 936 

Pazartesi günü saat 15 de açık ek

siltme ile alınacaktır. Nümune ve 

§artnamesi her gün öğleden evvel 

komisyonda görülebilir. ilk temi -

natı seksen liradır. isteklilerin 
vakti muayyeninde ilk teminatı 

makhuzlariyle birlikte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma komisyo -
nuna gelmeleri. (1050) 

Bu kadın bir köylü kızı idi. Jan 
Darkı buhran zamanında Fransa 
ye vennif olan güçlü kuvetli, iri 
yarı bir ırkın çocuğu idi. On her 
yaşında Parise gelerek meşhur bir 
neyke!tratın evine hizmetçi gir . 
mitti. Heykeltraş yeni hizmetçisi
ni görür görmez, uzun zamandır 
tasarlamakta olduğu şaheserinin 
ta1iakuk ettirebileceğini anladı; 

ulusal kahramanın karakteristik -
!erini gösteren bir eser yapmak is rak eğlenmek vesilesini hazırlı - -------------
tiyordu. 

Bu eser meydana çıkar çıkmaz 
bütün dünyanın nazarı dikkatin; 
çekti ve bütün ülltelerin ressamb 
rı kızın kendilerine modellik yap 
masmı istediler. 

Jan Dark için modellik yapan 
Jan Valeri Lanno yi.~zü kadar ta
nınmak dünyanın hiçbir kadınına 
nasip olmamıştır. M ... ~~llik yaph 

yan kurum bu balo için büyük ha
zırlıklarım bitirmiştir. Kurban 
bayramının ikinci gecesine tesa . 
düf eden bu gece bir ç.ok sürpriz
lerle canlandırılacaktır. 

Salonda her yıl olduğu gibi bu 
yıl da davetlilere geçen yıllardan 
daha değerli hediyeler verilecek • 
tir. Balo yalnız kurumun hususi 
davetlilerine mahsustur. 

TLJQKiVE 

l \ QLLiT 
BANKA51 

. DAo 
BiRiKTiREN 
RA~T-bDL;Q 

lki numaralı Dikim evi için 

54600 metre şerit 2 - Mart -

936 Pazartesi günü saat 15 de 

Tophanede Satınalma komisyo -

nunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 1228 lira 50 kuruş
tur. Son teminatı 184 lira 27 ku -

ruştur. Şartname ve nümunesi ko

misyonda görülebilir. isteklilerin 

belli saatte komisyona gelmeleri. 

(442) (1095) 

i ~~~:~~~~;:-
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Sah günleri mcccanendir •. 

Telefon. 22566 

Keman hocası 
Avrupada tnhsil etmiş bir snn· 

atkar keman dersi vermek istiyor. 

Ders almak istiyenlerin her gün 

sabah ı;aat 11 . 13 arasında 

(41923) numaraya telefon ede -
rek (kemnn hoca~n) nı istemeleri 
kafidir. 

DOKTOR 
•• ema ozsan 

(Jrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
1( rakiiıı - l!..'kselsiyor mağazası 
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·I Kqil bedeli muvakkat tef71' 
Kadıköy 8 inci mektep tamiri 589 Lira 83 K. 45 J..ir' 
lst. 34 üncü mektep tamiri 988 ,, 86 ,, 76 '' J 

Yukarda keş:f bedelleri ve muvakkat teminatı yazılı olan lflel 
tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu§tur. Keşif evrakı"~. I 
nameleri levazım müd:.irlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek itll~,r 
ler buna benzer i§ yaptıklarına dair Bayındırlık direktörlüğünde1' ./ 

dikli ehliyet vesikasiyle 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kaıııs" f 
da yazılı ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz : I 
mektubiyle beraber 2 mart 936 pazartesi günü saat 15 de daİ11'1 

cümende bulunmalıdır. (1.) (933) 
l~ 

Keşif bedeli 1246 lira 79 kuruş olan Ağva ilk mektebin t~tlii' 
"dtJ 

pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım ıf1U b"~f 
ğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenlerin en az 1000 liralık ~Iİ' 
benzer iş yaptığına dair Bayındırlık direktörlüğünden tasdikli e ~ı~ 
vet vesikas1yle 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda>'' (1 

vesika ve 94 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle "'.,,,. 
ber 2 mart 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende buJısl' 
lıdır. (1.) (932) 

pili 

Çubuklu gaz deposunda yaptı rılac:J~ olan bir tane tank J<S li'' 
ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu tank ıçın 5.400 .. ~~ıı' 

d"rl\lo r bedel tahmin olunmuştur • Şartnamesi levazım mü u dıı d' 
den parasız alınır. Eksiltme 2 mart 936 pazartesi günü saat t6 dl'' 

mi encümende yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler z490 ııtıbel' 
ralı arttırma ve eksiltme kanunun da yazılı vesikalardan batk,.1 ı,e'.f 

ı e . 
diye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikası te I'., 
raber 405 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle dır d'' 
mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 15 ek• 
mi encümene verilmelidir. (B.) (866) ~ 

D .. k" 1 · · · l" 1 7 000 ı· -eril<'" JJ uş un er evı 1çın uzumu o an . metre yer ı a... b' 
zi açık eksiltmeye konulmuştur. Bu bezlerin hepsine 2100 lir~ eti"Je 
tahmin olunmuştur. Nümunesi ve şartnamesi levazım müdiir•Y"' ,r 
görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırıı>:ıııııt t~ 
&iltme kanununda yazılı vesika ve 1 Si Hra 50 kuruşluk IJ1U~ ii.,a fi 
minat makbuz veya me'·tubiyle beraber 2 Mart 936 pazartesı S 
at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (872) 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
5. ncı keşide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
liralık ikramiye 

mükilat vardır •• 
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. .. , denbu e ~ .s z k.,J.ı .. u drahnı ı 

S3ran bu hayallerı: uz .. t..rak: 
- Afledi ılz! Affe .. inız: llana 

bö) le lanet edenler kimlerdir"! Merha 
met ediniz! Hayır, ı cımayana acın 

19az ! Yarabbi, hepsi de bana Janet e 
divorlar. diye mırıldanıp ağzından kö 
pük saçarak yatağa yığıldı. Yorganı 
b:tşına ~kti. Dişleri birlblrint> (arpı 
rordu. 

Oda sessizdi. Dışarısı karr.nhk ike t 
burada ışıklar yanmJş~ı. 

Hakikaten şimdi karyolaya bazı 
kimseler yaklafıyordu. Fakat bunlar 
hayal değildi. Jantiyomlar, Dük Dan 
ju ve siyahlar giyinen uğursuz, gad 
dar. Zlllim Katerin dö Medi(lydi ! 

ihtiyar krall(e, yatağın lizerine 
etllerek: 

- ()tlum ! diye mırıldandı. Ve so 
fuk eliyle kralın alnına dokundu. 

Dokuzuncu Şart, korkusundan bir 
flf hk kopartarak bu eli itmete çalrş 
tı. Dotrularak, korkudan deli olmak 
derecelerine geldiği halde yorganı fır 
lattı. O vakit birdenbire etrafma ba 
Jundı. Hınltı gibi bksesle: 

- Kanı dedi. 
Bu sefer artık hayal değildi. Ya 

takta hakikaten kan vardı. Çarşaf, 
)'astık yüzU ufak ufak kan lekeleri i 
çlndeydi. Evet. bu hakiki kandı. Bu 6 
JUm halinde bulunan vUeuddan şimdi 
aofuk bir ecel teri boşanıyordu. Doku 
zuncu Şarl kan terliyordu. Göğsü çıp 
1aktı. Gi>mlefi yırtılmıştı. Elleri nöbr 
tin te~irile bOkOlmOştil. 

Yanmda bulunanlar kerkuyla ba ...... 
Kra1ın göfsü kıpkırmızıydı. Kol 

lar ktpkırmw7dı. Her tarafı kan için 
deydL 

a ... t~nn uıkercı. g~rJ çekilip ~özle 
rinı yumdu. 

~arJ: 

- Kan, her yerde kan! Gittikçe 
yükseliyor! Ortalığı kaplıyor! Kan 
dan başka bir şey yok! diye mırıldaya· 
rak sustu. Bu manzara bir ölüm s~iı 
liği içinde gittikç:? dehşetini arttırı · 
yordu. 

Şart daha kısık bir sesle: 
- Kan! diye tekrar batırdı. 
Bir dakika karlar, nefesinin kısı)· 

dıtı, yerlerinden fırlayan gözlerinin 
korkunç bir şekilde etrafa döndüğü 
görilldö. O~üncü kere o!arak müthiJ 
bir çıf hkla: 

- Kan diye haykırdı. 
Birdenbire ağzı dudakları büzül· 

dü. lnsana dehşet nren soğuk bir 
kahkaha kopardı. Sonra, birdenbire 
arkaüstü düştü .. ölmüştü! 

Karyolada bir szs iılik ve hareket 
sizlik .• Koşuşan adamlarla dolan oda· 
~ sofada herkes titredi. Kraliçe eği· 
lerek elini oğlunun gö~üne koyunca 
bu el kıpkırmızı ke;ildl O vakit Kate· 
rln ağır ağır doiruldu. Ve moraran 
Dllk Danjuya döndü. Kanlı eliyle sev· 
gilt oğlunun, Hanrl Danjunun elini 
tuttu. Bu kanlr ve kahk.,halı ölümÜ't 
verdiği 'korku ve heyeranla jantlyom · 
lar geri (ekilirlerken. Katerin dö Me· 
dl(f oflu Hanriyi ~tererek gür, ve 
vahşi. yırtıcı bir sesi! haykırdı: 

-Kral öldü! Yaşasın kral! .. 

-SIJ-

MONMORANSIDE iLKBAHAR! 

işte dokuzuncu Ş:ırl böyle öldü. 
Bu aet can çekişme, kan, ter, bu ağır 
hastalık ve vicdan azabı içi11de sönen 
hayat ışıfı ~en Bartelml fadaaının 

son perdesiydi. 

• 

Ademi iktid 
Ve Bel gevşekli 

ne karşı 

HORMOBi 
Tmilit: Galata P. K. 1265 H 
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Antreg senin kocan olacaktır. 
- Şevketmaab, Şarl ! .. 
- Bu benim son gayemdir l . 
- Sevgilim kralım-. 
- Bunu emrediyorum! 
- Şevketmaab !. 
- Bu muhakkak olacak MarL. Bu 

nu muhakkak yapacaksın! 
- Şart! 
- l\lari !. Çocuğumuzu düşünür 

sen bunu yapacaksın. 
- İtaat edecej?im .. E,·ct, bu çocuk 

için itaat edeceğim 
Kral, sütnineye işaret etti. İhtiyar 

kadın bir kapı açtı. Ji'ransu\'a Dantreg 
içeriye girdi. 

Şarl ona döndü. 
- Dostum. ileri gi!I .. Dün bana et 

tiğln yemine sadık olup olmadığını 

sormak isterim. 
- Şevketmaab, bir kere yemin et 1 

tim. lkl kere yemin edenlerden deği 
lim. 

- Sana gti.qtereceğim kadınla ev 
lentceğine, onun çocuğunu kendi öz ev 
]adın gibi kabul edeceğine söz ,·ermiş 
tin değil mi! 

- Şevkctmaab, bu andan sonra 
bütün dün)aya karşı Madam l\IRrinin 
kocası olarak oğlunuzun hayatını ko 
rumamı istediğinizi zannediyorum. 

- Evet dostum" 
- Şevketmaab. yemin ettim. Sö 

züm<le duracağım .. Sevdiı!iniz kadına 
kendi ismimi verereğlm. Onu aile şe 
refim)e himaye edeceğim. Kollarımın 
biitün kuvvetini, kafamın bütün düşün 
ccsini bu kadınla bana \erilen kralın 
oğlunu her şeye karşı korumak i~n 
ha rcıya cafım. 

!\ntreıt heyeran la söylüyor. J\f:ıri 

fc-" :nendilile yüzünü örterek ağlıyor 
du 

Jantiyom genç kadına dönerek: 
- Madam, dünyada hiç bir §eyden 

korkmayınız. Kocalık salahiyetimi si· 
zi mes'ut olarak yaşatmak, canilere 
karşı müdafaa etmekten başka hiçbir 
şey için kullanmıyacaiım ! sözlerini i· 
lih·e etti. 

Bu delikanlının verdiği sözü tuta· 
cağı şüphesizdi. Belki ileride bu nri· 
len söz bir çok mühim hadiselere sebep 
olacaktı. . 

Dokuzuncu Şart, sevinçle Mari Tu 
şenin elini tutarak Antregin eline ver
di ve: 

- Çocuklanm. Allahtan ikiniz için 
de bütün ömrünüzce saadet dilerim, 
dedi. 

O vakit, belki şimdiden etrafında 
ölüm düşünceleri dolaşan küçük ço· 
cuğunu kucağına aJarak zayıf göğsün
de sıktı ve bir kaç kere öptüktçn son· 
ra l\farl Tuseye ,·erdi. 

- Mari, vaktinin tamamlandıtını 
hissediyorum yavrum. Bundan sonra 
her sabah buraya gel.. sözlerini söyle
di. 

- Emin olki güzel Şarlim, eğer 

bu şatoda kalarak sana bakmış oMar, 
dım muhakkak iyileşirdin. 

Krnl başını saJJadr. 
- Antreg, Mariyf götUr .. Vakit gel· 

di. Annem şimdi neredeyse gelir. 
Marl Tuşe Şar11n kucattna atdr 

rak iki sevgili uzun müddet blribirl• 
rirıe sarılı kaldılar. 

Şarl: 

- Yarın sabah! dedi. 
l\lari: 
- Y.ann sabah! diye tebarlach. 
Son hir öpiişmeden sonra Matl 

Aşıkına bir veda bakışı fırlatarak oda· 
dan cıktı. 

l\lari Tuşe kapalı arabasına bbdp 
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Antreg de atına binince uzaktan dört 
nala gelen bir takım süvariler görün 
dü. 

l\lari 'fuşenin arabası hareket etti. 
Antreg tozu dumana katarak gelen bu 
süvarilerin kim olduklarını görmek 
için biran kadar orada kaldı. 

Hu süvarilerin elli adım kadar ile 
risinde bir adam vardı ki jantiyom o 
nu görünce sapsarı kesildi. 

Yeisle kısılan dudaklarının ara 
smdan: 

- Polonya kralr burada ha (1) .• 
Ah, şimdi Şarlin öleceğini anhyorum. 
Çünkü leş kargaları üşüşüyorlar! söz 
]eri döküldü. 

Sonra atını hızla sürerek M.ari Tu 
~nin arabasına yetişti ,.e onunla bir 
Jikte Parise girdi. 

* * • 
l\fari Tuşe ile Antregin gidişinden 

Mnrn kral çınar ağaçlnrile süslü hah 
~eye bakan pencereye giderek hu ye 
şiJliklere, hafif beyaz bulutlarla örtü 
1ü ~{izci göğe bakarak düşiinmeğe haş 
]adı. 

- Yaşamak ne kadar iyi hir şey! 
Oh. tarlaların sessizliği arasında ya 
(\amnk .. Benim gibi kral ve bedbaht ol 
mamak .. Karanlıkta han~er parılhla 
ı·ı gjjrnl't'mek. Yediğim ekmekte. içti 
ji'im s uda, teneffüs ettiğim ha,·acla ze 
hir bulunması korkusuna uğrama . 

(1) Kralın kardeşi llanri Danju 
Sen Bartclmi katlicimından sonra Le
histan kralı olnwştu. Dokuzuncu Şar

lin ölmekte olduğu haberini Katerin 
ti> iYt>dlçldt>n alınca gizlice T~elıistan· 

dan çıkarak ağabeyisinin ölclüğünü 
glJrmt>k ve üçüncii Hanri isnıile Fran 
sa kralı olmak için J'cnsmı şatosuna 
gel mı,_ ti. · 

mak ne büyük bir .saadettir .• 
Bir köylü olsaydım bir bahçenin için· 
de küçük bir evim bulunsaydı, oğlum· 
la beni seven kadının arasında yaşa· 
saydık ne olurdu? Evimi beyaza bo· 
yatacak, bahçeme güller dikecektim .. 
Oh, bu da bir hülya! Yaşamak, oh ya· 
rabbi .. Merhamet et, bana biraz rahat 
ver! Vicdan acım biraz olsun dinsin l 
diye mırıldandı. 

Zayıf etsiz yanaklarına iki damla 
ya~ yuvarlandı. Perdeyi indirerek kol· 
tuğ una otuı·du. Kendi kendine: 

- Krali~c acaba gelmiyecek mi? 
diye sordu. 

Hayır! Katerin bu sabah gelmiye
cekti. Çünkü Antreğin gördüğü ada· 
mın şatoya gelmesinden sonra Şarli 
unutmuştu. 

Kral biraz sonra: 
- Sütnine, heni yatır! dedi. 
ihtiyar sütnine ŞarJi büyük kat" 

yolasına yatırdı. Ifral gözlerini kapa· 
yarak hemen uykuya daldı. Sütnine 
ayaklarınm ucuna basarak: 

- Uyudu. Zavalh küçük kral! di· 
Y<' "darlan ~ıktı. 

Şarl, yalnız kaldığını anlayınca 

giiılerini açtı. 

- Yalnız, yapayalnızım. Etrafım· 

da sessizlikten ba~ka bir şey yok! Ne 
askerlerim, ne jantiyomlarım. Herkes 
benim öleceğimi biliyor. Sokak köşe· 
sinde tcrkedilen bir köpek yanusu gi· 
bi heni ölmeğe bıraktılar. diye mırıl· 
dandı. 

Hakikaten kralın etrafında derin 
bir Bcssizlik hüküm süriiyordu. Yalnız 
ara sıra sütnine geliyordu. 

Bununla beraber Şarl kulak Yere· 
rck şatoda bir ~üriiltii, acele acele do 
laşmaktan doğan bir hareket, annesi 

nin dairesi tarafından bir sevinç du 
yar gibi oldu. 

Acaba kendisi ölümle yalnız b.-ışı 
na uğraşırken böyle alkışlanan kim 
di? Şarl, evvclfl bunu kendi kendisine 
sorarak düşüameğe başladı .. Saatler 

geçiyordu •. Hatta al'tık sütnine bile 
~elmiyordu. Acaba krah ölüm halinde 

yalnız bırakmak için bu kadını da mı 
uzaklaştırmışlardı. 

Akşama doğru Şarl, zile vurarak 
birisini çağırdıysa da kimse gelmedi. 

O vakit kendi kendisine kalkmak 

istedi. Fakat tekrar yatağa düşerek 
s:ıbahtanbcri km"·etinin azalmış oldu 
ğunu anladı. 

Soğuk hir ter içinde olduğu halde 
müthiş bir korku bütün vücudunu 
büzdii. Bağırmak istedi. Fakat sesi 
çıkmıyordu. 

- Yarabbi, yarabhi! Yoksa ölecek 
miyim? Yarabbi, dökülen kanlardan 

dolayı günahımı bağışla!.. Yarabbi, 
ruhumu sana teslim ederek günahla· 
.rım için af istiyorum! diye söylendi. 

nu kan, hu af ı:;özlcri üzerine bir 
denbire doğruldu, Gözleri korkunç bir 

şekilde a~ıldı. Çeneleri hiribirine çarp 
mağa haşladı. Gene müthiş hir huhran, 

·şiddetli bir nöbet başlamıştı. Batmak 
Ü7.ere bulunan güneşin sönük ışıkları 

odayı hafif hafif aydınlatıyordu. Ge 
ce yaklaşıyordu. 

Şarl, ayaklarını sarkıtarak yata 
ğında oturup saf eliyle yavaş yavaş 
oda), dolcluran hayaJleri kovmağa ı:;ol 

elile de saklanmak için yorganı başı 
na c;ekmeğc çalışıyordu. 

- Kan l '1u kadar kanı kim dök
tii? l\Ierhnmct ! .. Af, merhamet! diye 
kim bağırı~or? Siz kimsiniz.Sen misin 

Kolinyi? Sen, ınermon, ne istiyorsun? 
Paş, Ro~fokold, Lf'ıfors, Ramos, Brik· 
mo, Trcnıuval, Laplas, Roban, •. Siz ne 
istiyorsunuz? Benden ne istiyorsu· 
nuz? Siz buraya niçin geldiniz? Oh, 

oda doluyor .. Her yerde, sofada, ko
ridorda, şatoda, avlıda, her yerde on• 

tar .• Her tarafta onlar beliriyor. 
Hepsi buraya geliyor. Siz kimsiniz?. 
Ne istiyorsunuz? lmdat, imdat! Oh, 

bu pek korkunç! Ne? Beni öldürmek 
mi istiyorsunuz? Hayır .. Oh, işte bana • 

gözlerini dikiyorlar .. Kollarını uzatr 
yorlar. Merhameti Merhameti .. Ha· 
yır, beni öldürmiyecekler •• Benden yal 

nız merhamet istiyorlar. Ah, susunuz. 
Se$lcriniz kalbimi parçalıyor. Duru· 
nuz ! Böyle bağırmayınız. Şimdi de 
sıra kadınlara geldi. Bunlar ne isti• 

yorlar? af, merhamet .. Etrafımı sar 
mayınız . .Ağlamayrnız, böyle ağlama• 
yınrz! Beni öldürünüz daha iyi .. Ne9 

şimdi de çocuklar mı? Zavallı çocuk• 
lar .• Hepsi de kesilmişl Oh, küçül( 

soğuk ellerile bana dokunuyorlar .• Ba· 
ğırıyorlar, ağhyorlar. Ne kadar da; 
bağırıyorlar .. Hepsi, çocuk, erkek, ka• 

dın! Ne müthiş inilti? Ne acı çığlık· 
lar .. Havadaki bu gürültü nedir? E• 

vet, çan sesleri.. Sanki kafamda vınll'" 
yorlar .. Yeter. Artık çalmayınız. Susa 

nuz artık! Merhnmetı Merhameti. 
diye mırıldanarak birdenbire susta. 

Yavaş yavaş kısılnn sesi müthiş bir i" 
nilti haline döndü. 

O vnkit başını ellerinin itine ala• 
rak ağlıyordu . Sıcak, yakıtı gözyaşla· 

in renks iz yanaklanndan aşağıya dÖ' 
kiilüyordu. Ağzından: 

- Yarabbi, yara bbi! Beni affet! .. 
sözlerindeı~ başka bir şe~ çıknulordu. 


