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Den·z 
konferansı 

.Japon murahhası 
deniz silahlarının 

ort:adan 
ı~a ;dırllmasını 

isteyecek 
Konferansın 

dağılmaması için •• 
Yarın Londra deniz konf eran

ıı yeniden toplanacaktır. Bu top
lantıda Japon murahhası, Tokyo
dan aldığı talimat üzere taaruzi 
deniz ıilahlarının ortadan kald·
rılmnsını istiyecektir. 

Murahhaslar, konferans müza
kerelerinin inkıtaa uğramaması İ· 
çin uğra,acak ve son çare olmak 
üzere devJc.tJ.l!ı-İn kendi ihtiyarla
riyler, ayni zamanda bir beyan 
name neşrederek silah yarışına 

kalkışmıyacaklarmı ilfın etmeleri· 
ni t~1dif eyliyecektir. 

lnglltere yeni harp 
•ıemllerJ yapıyor 

Lcndra, 13 (A.A.) - People 
gazetesi, İngiliz deniz ~nJaatı hak
kında §" tafoilatı vermektedir: 

Biltçeye iki büyük dritnotun İn· 
fası için laztm gelen para kona
ca!ttır. Bu iki geminin İnJası, de
niz kr.'nfernnsının akamete uğra
mış olması dolayısiyle, elzem gö
rülmektedir. Gelecek beş yıl prog
ramında bu tip dritnotlardan da
ha 9 adedinin inşası yazılrdır. Bu 
sene ayni zamanda 3 kruvazör, 9 
torpido ve 3 denizaltı gemisi in
!& edilecektir. 

lavalin mevkii 
Bazı gazetelerce 

gene tehllkell 
görUIUyor 

Frnns::ıda paı·lamento toplantı
&: m yakml3şması dolayısiyle Pa
r'• ga:::ete!eri, dahili vaziyetten 
çok bahsetmektedir. 

Pöti Jurnal, Ba§bakan Lava -
lin de mevkiini mütkül gösteren 
bir yazı yazarak demektedir ki: 

"Cenevrede petrol hakkında 
yapılacak müzakereleri Franşa 

namına gene Lavalin idare etme
sini parlamentonun ekseriyeti ka
bul edecek mi, etmiyecek mi?,, 

Figaro §Öyle diyor: 
"Birçok radikaJler, (hükumeti 

tutan fırka) Lavalin bu ayın .ln 
dokuzunda Cenevreye gitmesine 
rn;ı':li olmak istemekte ve sol ce-

" nah ile birleJerek kabineyi devir 
me.1t için bir gün bile kaybetme
mek arzusundt-. bulunmaktadır ... 

Alman Faflstlerlle Polonya 
Em]>•ryallstlerl müdahaleye 

baş~arh:rsa 

SO\UYET RUS 
TOPRAKLARI 

On:arın mezarı 
olacaktır 

Sovyet şuraları ittihadı merk~
zi icra komitesinin toplantısında 
Ukraylla cumuriyeti halk komi
serleri meclis ba§kanı Liubçenko 
demi~tir ki: 

"Eğer düşm•n bir harp açarsa, 
sarsılmaz bir .dostlukla birbirine 
bağlı bulunan bütün Sovyet Rus 
milletleri, Sovyet Rusya toprak
larında müstemleke aranılamıya
cağmı, bunlara göstereceld.ir E
ier Alman fatistleri ve Polonya 
emperyalistldi bir müdahaleye 
haılarhusa, bu topraklar onlara 
mezar olacaktır. Büyük Şef Sta
lln tarafından idare edilmekte o· 
)an memleket, hiç kimse taraf m 
"dan hiç bir zaman mağlup edile
--.., 

.iAHER - 'Akşam postası 

ltalyan 
ço 

ar akalle civarında 
sıkışık bir halde 

Habeşler ~o. hafif tank elegeçirdiler 
Tanklarda esir edilen Italyen askerleri Habeşlerin tankları 

sardalya kutusu açar gibi açtıklarını anlatıyor 

20 - 22 sonkanunda Adisababa 
bonıbardıman mı edilecek? 

Habeşler kızılhaç işaretinin altına mühimmat gizlediklerini 
ve glzlendlkle,rlnl tekzip ediyorlar 

. · İtalyan - Habe§ harbine ait ye
ni haberler Makallenin henüz dü§
mediği, fakat Habeı kuvvetleri
nin burasını her gün biraz daht. 
fazla sıkıştırdıklarını bildiriyor,. 

Makallenin düştüğü haberinin, 
orada vuku bulan §iddetli muha
rebelerden ve Habeı kuvvetleri
nin müteaddit defalar Makalle ci .. 
varındaki İtalyan hatlarına girme
lerinden galat olduğu anlaıılıyor. 

Gene bu haberler, Habeşlerin 
Makallenin 25 kilometre 9imalin
deki Abaroya hücum ettiklerini 
bildiriyor. Makallenin henüz dü~
mediği nazarı itibara alınırsa, bu 
haberi kaydi ihtiyatla kar§ılamak 
lazımdır. 

ltalyan tayyareleri bomlayacak 
kimse bulamıyorlar 

Habeşler tarafından yeniden i
§aa olunan Makallenin alınması 
haberi her halde doğru olmasa ge
rektir. Adisababada dahi buna 
inanılmamaktadır. Bununla he -
raber muhakkak olan bir şey var
sa o da bu mıntakada ltalyanların 
müthiş surette Habe§ler tarafın -
dan sıkı§tırılmıı olmalarıdır. Her 
gün, Habe§ kıtaları İtalyan kuv -
vetlerine hücum etmekte, yahut. 
İtalyan hatları gerisine akınlar 
yapmaktadır. Daha garpta, Ta 
kazze nehrinin şimal kıyısınd· . 
kalmıt bulunan Habe§ kıtaları l -
talyan karakollarını sıkı§hrmak -
tadır. 

Tigre cephesinde ltalyan tay 
yare kuvveti her zaman hücum::ı 
hazır bir halde bulunmakta, fa -
kat tayyareler bombardıman içirı 
harekat yerlerine geldikleri za · 
man Habeşleri tayyare hücumla 
rma karşı tahaffuz etmiş ve da -
ğılmış bir halde bulmalctadırlar. 

Habeşistanın her tarafına son 
zamanlarda yağmı§ olan yağmur
lar Adisababa mıntakasını fazla 
çamurlatmamı§hr. Çünkü Röyter 
muhabirinin bir telgrafı dün veli
aht, Habeş bakanları, diplomatl:ır 
ve yabancı gazeteciler önünde at 
yarışları yapıldığını ve havanırı 
açık olduğunu bildirmektedir 

HabaşSer zaptett!klerl tankları 
sardalya kutusu açar gibi 

açmıflar 

Röyter muhabirinin Adisaba
badan bildirdiğine göre, Bendegi
na geçidi muharebesini bizzat gö
renler bu muharebe esnasında 1 O 
het.fif hücum tankının ele geçiril 
mesini §Öyle anlatmaktadırlar: 

Tepelerde yer almt! bultmnn 
Habeş nöbetçileri ltnlyan tankla 
rının vadide durmakta olduğunu 
görmü§ler ve derhal bunu lazım 
gelen yerlere bildirmişlerdir. Bu · 
nun üzerine yüzlerce muharip gel
miş ve geceleyin yukardan aşağı
ya büyük kaya parçalcuı yuvarla
mak suretiyle geçidi iki taraftan 
da kapamıılardır. Şafakla bera· 
ber Habetler hücum etmi! ve tank 
!ardan yapılan ateşlerin verdiği 
büyük zayiata rağmen nihayet 

tanklar ele geçirilmi§tİr. Tankla-1 
rın içinde bulunanların bir kısmı 
ölmü§ ve diğerleri de teslim ola
rak Dessie'ye getirilmittir. 

Röyterin Dessie muhabiri dün 
İtalyan konsolosluk binasında bu
lunan dört zabit, iki küçük zabit 
ve iki nefer· ile mülakatta bulun
muıtur. Bunlar tanklarının esire
dilmeleri hadisesini şiiyle anlat 
mıılardır: 

Habefler bu iki tankı yold
yürürken devrilmit olarak gör
müılerdir. Hahetler tankları sar
dalya kutusu açar gibi açmı~lar 
ve içinde sağ İtalyanlar bulunca 
şaşırmıtlardır. Bize teslim olmr:ı
mamızı ve teslim olduğumuz tak
dirde çok fena muameleye maruz 
kalacağımızı bildirmitlerdi. Hal -
buki bize gayet iyi muamele olun -
du. Vaziyetimizden çok memnu -
nuz. 

Diğer esirler de ayni tarzda ko
nuşmuılardır. 

Habe,ıerln bir tekzibi 

Habeı hükumeti, Habeılerin 
Kızılhaç. itaretini Harrarda mü -
himmat yığınlarını örtmek üzere 
kullandıkları hakkında İtalyanla
rın çıkarmıt oldukları şayiayı bir 
kere daha kat'i tturette tekzip et
mektedir. Habet askerlerinin bazı 
yerleri Kızılhaç itaretiyle kapayıp 
etrafına toplandıkları hakkındaki 

İtalyan 9ayiasını da manasız bul
makta ve yalanlamaktadır. 

ltalyan tebllllerlnln hullsası 

Asmara, 12 (A.A.) - İtalyan
lar tarafından 1 kanunusaniden 7 
kanunusaniye kadar ne§redilen 
resmi tebliğler, Somali cephesinde 
büyük bir faaliyet olduğunu söy
lemekte ve bu cephede ltalyan 
tayyarelerinin müteaddit ke~if v~ 
bombardıman uçuşları yaptıkta -
rmı yazmaktadırlar. 

3 kanunusanide, timali Şebel'a 
kadar 200 kilometre kadar yürü -
dükten sonra, İtalyanlar hesabına 
harp eden Vivali sultanı, bin ki
şi ve müteaddit makineli tüf ek!e 
ad eden daha çok faik Habeş kuv
vetlerine hücum ederek püskürt
müştür. Hahcılerin 474 ölü ve bir 
çok yaralı verdikleri söylenmekte
dir. 

imparatorun muhafız alayı 
cepheye gidiyor 

Ortcı.da dolaıan bir fayiaya gö
re, lm11arator şimdiye kadar Des· 
ı' enin şimalinde karargah kurmu~ 
olan muhafız kıtalarının büyü!: 
bir kısmına cepheye hareket et -
meleri iç.in emir vermİ§tİr. Bu va -
ziyete göre imparatorun yakında 
Tigre cephesine gideceği ve bu 
mıntakada bir Habe§ taarruzunun 
başlıyacnğı zannedilmektedir. 

imparatorun hi~ emirnamesi 

İmparator, Adisababada net -
rettiği bir emirnamede 20 - 22 ka
nunusanide bir tayyare hücumu 
olması ihtimalinin b•ılunduğunu 
bildirmektedir. Bu'günler, Habet-

lerin Ejifani bayramı olup merke
ze, her taraftan binlerce halk ge
lir. 
Şlddetll çarpıfmalar devam 

ediyor 
Adiıababa, 12 (A.A.) - Şimal 

cephesinden gelen haberlere göre 
Makalle civarındaki muharebeler 
bütün ıiddetiyle devam etmekte 
dir. Bu muharebeler, bilhassa şeh
rin 20 kilometre kadar garbında 
gayet ırkı ve gayet mühimdir. 

Habetler, Makallenin 25 kilo
metre §İmalinde bulunan Abaro -
ya da hücum etmektedirler. ltal -
yanlar, bilhassa burada gayet ıı -
kı§ık ve fena bir vaziyettedirler. 
Yeni ve eski, bütün yollar yağ -
murlar dolayısiy]e tamamiyle ıay
ri kabili istimaldir. 

Garp cephesinden gelen ha -
berlerden anlatıldığına göre, So -
mali orduları ltalyan baş kuman -
danlığı mühim yeni tahşidatta bu -
lunmaktadır. Kuvvetlerin mühim 
bir kısmı, Ogadenden Addur ve 
Lug - F errandi'ye ıevkedilmekte
dir. 

ltalya, Almanyaya petrol 
a1parlf etmemi• 

Berlinde iyi malumat alan çev-
renler, İtalyanın Almanya ya mü· 
him miktarda petrol siparit etmiş 
olduğuna dair çıkan şayiaları ya-

lanlamaktadırlar. 

ltalyanlar yeni bir hastahane 
gemisi yapltlar 

Sloyd Triestino şirketi Gradis
ka isminde yeni bir hastahane ge
misini hizmete başlatmı~tır. 20 bin 
tonilato hacminde bulunan bu va
pur, lta!yadaki hastahane gemile
rinin en büyüğüdür. Gemide 754 
yatak vardır. 

DOK 
Kumpanyası 

TESiSATINI 
HOKÜMETE 

SATMIYA HAZIR 
Müşavirler 

tetkiklerine 
başı adılar 

lstinyedeki Dok kumpanyası iktisat 
Vckôletine müracaat ederek bütün tesi
satını hükumete satmağa hazır old"iu
nu bildirmiıtir. 

iktisat Vekaleti müıavirleri bu hu
su.ta tetkiklere baılamıılardır. Hülı.u
met bu iıtc ıirketle uyuşacak olursa, ı-a
tın alına iıinden sonra latinye körfezin
de büyük bir tersane kuracak ve yeni 
vapurlar yapmak için lazım olan her ,e. 
yi tamamhyacaktır. 

Diğer taraftan ayni müşavirler ta
rafından tetkik edilen Kasımpaşa hav\IZ• 
lan hakkındaki rapor da iktisat V f!ka
letine verilmiştir. Raporda havuzlardan 
alınacak randıman•n çoğaltılması için 
büyük bir tezgah İlf' bir takım ma1c:ne
lerin sipariti ve büyük havai vinçlerin 
getirtilmesi lüzumu gösterilmektedir. 
Bundan baıka fabrikanın tamir masraf
larının da t\Zalbll'D2sı düşünülmektedir. 
Bu husustaki l<arar bes senelik demir .. 
sanayii programını tesbit edecek heyet 
tarafından verilec~ktir. Her iki havuzun 
önümüzdeki yaz •çinde tevsi edile::f'ği 

ihtimali kuvvetlidir. 

1 

13 SONKANUN - 1936 ~ 

ltalya toprakl!I~ 
ilalyanlara kafı 

( Baştarafı 1 incide) 
nın onune geçmeğe çalıırnakt~; 
dırlar. • ,., 

Mültecilerden çoğu' genç erkek
lerdir. Bunlardan bir kısrnı iıle" 
medikleri bir harbe çağırılrnıt ,,. 
ya çağırılmadan evvel kaçrn•i' 
teşebbüs etmiş olanlardır. 

1919 da ltalyamn idareıiol 
geçmiı olan almanca konut-' 
1650 kadar Avusturyalı, ltalya / 
Avusturya hududundan kaçrnrf 
lardır. 

Bunlardan bir çoğu AlmanY•' 
ya gitmitlerdir. Orada kendile' 
rine it ve barınacak yerler veril • 
mektedir. 

Son defa gelen bir habere g~ 
re, 200 kadar bir mülteci kafile" 
İtalyan hudut muhafızlarının te • 
yekkuzundan kaçmak yolunu bul· 
mut ve A vusturyaya geçmiştir O· 
radan Bavyeraya gideceklerdir. 

ltalyadan kaçmalarına d,İf 
müteakip havadisler §U yoldadır: 

. Bolzanoda, kaçan mültecileri' 
aileleri yakalanmış ve hapis ceı•· 
ları yemi§lerdir. Sterzingde oiı
kaçan bir adama ait iki otel kap•• 
tılmı§tır. 

Bugüne kadar Yugoslavyaf' 
150 zabit de dahil olmak üzere af 
bin İtalyan tabaası geçmiıtir.,, 

Suikastla ala
kadar bir Kürt 

Evvelki gün yazdrğınuz &"ibi, ,.; 
kast maznun!annın muhakemesine ,...ıl' 
ıembe günü devam edilecektir. M,19" 
keme o gün hafi c"!lse yaparak Emn~.,.a 
ajanı lzzettinin raporunu dinliye_c1ditr 

.... * 
Suikast maznunlanndan SuriyeJtf 

geJen Yalıya, ~amda ÇcrJ;e5 et mıe 'ili 
tıklan bir mülakatı !Öyle anlaünııtıt: 

"Şama bir aut mesafede, Çcrkel 
Eminin evine uğradık. O eve, Çeri.el 
Etem ve kardeıi Reşitle birlikte gittı1'
Bana ve arkadaıhrmıa orada abde,ı 
aldırdılar ,.e: "Yapacağınız iıin icr•" 
sırasında, ölümden kaçnuyacağınıza ti 
herhangi biriniz ~akalandığı takdi1 dl 
bu iti idare edecek olanları meycfttrı' 
koymıyacağınıza ve hile yollarına r.~P' 
mıyacağınıza ve bu işten asla reri ~Çil' 
miycceğinize vallahi mi?,, 

Yahya ayni zamanda ilk ifadele,ill" 
de Çerkes Elemin ynkalanma!an haliıt" 
de kendilerini ipt'!n İpe vermeğe "'""" 
tedir yüksek ve nüfuzlu bir adamın bd' 
lunduğunu, bunun adının da Ali S.if 
olduğunu söylemiş bulunduğunu bildİf' 
mittir: 

Berutta çıkan Enn!har gazetesit\cl' 
okunduğuna göre. euikast §cbekesi:ıİ~ 
mühim elemanlanndan bir Kürt bir p0 

müfrezesinin muhafr.zaıı albnda"Gi~ 
harp gemisine bindirilmiştir. Kürt geııı' 
ye zorla bindirilmiı ve: 

- Beni Türkiyeye göndermeYİ"' 
diye bağmnııtır. 

Gibar harp gemisi. Mersine gide" 
suçluyu Türkiye hi"kumetine tesli11' ,. 
decek sonra dönecektir. 

Gazetenin yazdığına göre bu •'* 
nun Türkiyeye tesl:mi geçenlerde ~~ 
karadan oraya giden Türki)·e emtU ~ 

direktörünün başkanlığındaki hevt'f 
büyük komiserlik nrasında yapılan t_! 
nuımalar sonunda teslimi kararlatta""" 
mıştı. 

Romanya krall 
Veliahtla berabet 

Belgrada gitti 
Bükreıten bildiriliyor: ti 
Romanya Kralı Karol ile, Pr~ 

Mitel, dün Belgrada gitmi9lerd;~ 
Bu haber, gizli tutulmuf ~e bJ 

men matbuatına ancak bu •• 
verilmi§tİr. . ~ 

Kral, pazartesi günü döneC""" 

ri~ -Reımt mahafil, bu .ziyıare~ıl 
tamamiyle ailevi olduğunu teSP"' 
etmektedir. 
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VeırDfi 'ltaıl}(at -
'1 ırn şmoş ~nrr 

\'?alır R 

Şehrinıizd k ·· J e çı an F ramızca 
ournaı d 'Or. 

11 A, ıent gazeteainde, 
"'· • kaya · ı ?ek• '' ınıza ı nükteli ve 1 lllulıa · b rnr, ana soruyor: 

ı_ - 'Yahu! ..• Bu ne aaf· t! l 
~lllld' ıye ... •· 
aeld' ınavya memleketlerinden mi 
çı}lp 1~:j·· Yenice paketlerinin a· 
hatı.e 1

• c yapıldığından hayretle 
nı dıyoraun .•. Halbuki hile yal· 
ı Pa1tetl · Su k erın açılmasında mı? ••• 

tar, -~•§hrda.n aütleri, mahlut yağ-
, tı~r·ı · 

tr bo 1 IDı§ tavukları, kulakla • 
karlr~~lllıt balıklan, bilet sahte • 
liele b tını unutuyor musun? .• 
G~ cdava gazete okumak! ... 
~en .. 

k011~ 2~n bir yerde iki ki§inin 
•!\b!\h~~nu. dinledim· Biri "Ben 
oJtuti> Yın hır gazeteyi bir kurJ,a 
lah1 turn !,, Diye öğündü. Muha • 
&.lıldı(ağı kalmamak için derhal 

'')' 
lttı 'J '.ben? Bütün gazeteleri top· 
}'!\,,, Cıtftn beş kuruşa okuyorun. ,, 

~ ~ oy. 

Eyüp 
kazası 

TeşkllAt hazırlıkları 
tamamlle bitlrJldi 

1 icaret gemilerimizin 
nıuayene ve tamiri lllzım 

a a mevcut havuzlar bu · 
Yeni teıkil edilen Eyüp kazası- • • • 

na ait karar henüz tehrimize teb. ta mır ere yetışemıyecek halde ... 
liğ edilmemİ§tİr. Fakat vilayet bu 
yeni kazaya ait her türlü hazırlı -
ğı ikmal etmiıtir. Eyüp kazası ile 
lstanbulun ıehir içindeki kazala
rı dokuzdan ona. çıkmaktadır. 

Eyüp knzası için yapılan kad • 
roya göre burada yeni bir bele.:li
ye ıubeıi, bir mal müdürlüğü, bir 
polis komi!crliği teşkil edilecek -
tir. itfaiye te§kilatı kurulup lru -
rulmaması hakkında da tetkilmt 
yapılmaktadır. Lüzum görülürse 
itfaiye te§kilatı da kurulacaktır 

Bir yandan Ankarada vapuı • 
culuk şirketi vapurlarının satın a
lınması iç.in müzakereler cereyan 
ederken ve satınalma iti esaslan 
takarrür etmiı iken diğer yandan 
vapurları havuzlayacak havuz bu· 
lunma ·1 ığrndan kabotaj ıeferle • 
rinin yaprlması tehlikeye girmiş -
tir. Eğer Ekonomi Bakanlığı bir 
formül bulamazsa uzak ve yakın 
hatlarda sefer yapan on iki vapu· 
run seferden menedilmesi lazım 
celecektir. 

Haliçteki havuzlardan ikiai hir 
müddettenberi başka vapurların 
tamirile meşguldür. Geriye kalan 
bir havuza da yine muayene za • 
manr gelmiş olan ve tam bir ay • 
dır sıra bekleyen deniz yollarının 
Cumuriyet vapuru girmiıtir. Şu 
vaziyete göre üç havuzdan da 
ıimdilik istifade imkanı bulun -
mamaktadır. Ekonomi Bakanlığı
na bildirilen bu vaziyete henüz 
bir cevap gelmemi§ti. 

Alnkadarlar Bakanlığm bu hu-

suıta bir karar vermek için vapur

culuk şirketile müzakerelerin ao • 

nunu beklediğini tahmin etmek • 

'3 .... 

Edebiyat nasıl okulu mall ? ---------- -----~~-. .. 
Kurun gnzetesındc. Gezgin (Ezld 

Seyyah), Ahmet Ağaoğlunun gene bu 
ıütunda hülnsa edilen bir makalcsiıu en 
sitayi§le bahsederek edebiyat tedri&atı• 

nm ıu ıekilde olm.u.ını istiyor: 

Kültür Bakanlığı, bir heyet seçe• c..k, 
mukayeseli bir edebiyat tarihi için r,c
rekli olan en güzel örnekleri terdıme 

ettirmelidir. 
Amma, bununla her şey başan•n.ıJ 

olmaz. Bundan başka bir de geni~ öl· 
çilde devşirilmiş seçme parçalar kitapla• 
n gerektir. 

Çocuk, "Romantism.,in tekni~ini, 
diişünüş ve duyuşunu, bir esere "r~ 
mantik,, dedirten sc-bepleri öğrendıkıen 
sonra, dünya rom:ıntil:!erinden al nmıı 
örneklerle karşılailllal dır. 

Batıda bunlar çoktan yapıldığı idn 
heyete, yeni baştan bir sistem kumı:ık 
düşmez. Mesele çok önemli fakat ı Uç 
değildir. Çabuk ba~anlabilir. Artık VO"t 
ter, edebiyat derslerini sayı ve isim J.c .ım 

kumalığmdan çıkaralrm. Bilgiyi harç 
gibi kullanarak yaratıcı} ğa çıkanlar "ıep 
bu yoldan geçtiler. Dün ve bugünü aJ. 
madan yanna varılamaz, 

* · ~herd k 0 'k· · d b0 

• tıderı e ı ı ıncı a am, ırın· 

t\fağı kalmamak icin: 

Eyüp kazasının yalnız, şimdi 

Sanyer kaymakamlığına merbut 
olan, Kemerburgaz nahiyesinin 
rabtile bir tek nahiyesi buluna • 
caktır· Şimdiki Eyüp merkez nahi
yesi kaldırılmaktadır. 

Deniz Ticaret Direktörlüğü ~ • 
!indeki kanun earih olduğundan 
tekne ve kazan muayene zaman • 
lan gelmi§ olan hu on iki vapuru 
muayeney::? davet etmi,tir. Halbu
ki, üçü deniz yollan dairesine ait 
olan bu vapurlar henüz havuz i • 
çin nöbet beklemektedirler • 

tedirter. O zaman kabotaj sefer • 11 Bankalar gazetccUlk edemez.~ 
lerine tahaia edilmek üzere deniz - --- --- - -

liti;; Ben daha mükem~elini bi-
Fener nahiyesinin Eyübe rab

h ve Halıcıoğlu ile Sütlücenin bir 
nahiye halinde Eübe bağlanma • 
sı, iç itleri Bakanlığı tarafından 

yollan elinde daha büyük bir kad- Zaman baımuharriri Velit Ebiar.z:i~ 
ro toplanmıt olacaktır. yazade, arllk "Ya Allah!,, deyip ıelli-

muvafık görülmemiştir. 

... 
nı,~ ö".. .. 
~ gunınuş ... 

llleJiı/1 de hilenin daha mükem -
l,~.&Ördüğümü, bildiğimi ve 
Rulll" ,~navyadan gelmemi§ oldu· Şehrimizde tifo azaldı 
l'iltt J\J. • Knya,, ya isbat ede - Şeh · · d ·· ı d ·· ·· • nmız e son gun er e goru-
~IUnı .. len tifo vak'alan çok hafiflemiş· 

deh ı.. Yn: Turkçe gazeteler- t• T'f b. · · d t k t•·ı . "'Q~k ır. ı o &on ır ay ıçın e e uı; 
tlı)dt'"• l rı, yukarıda bahse • 1 ak' f • h. . 

iıl L• • • Ve norma \• a ara lft tSar etDUS-
~k feKı)de okunup ıade edıl • ı· M fh 1_ t db. 1 · . lehl'k . k 1 k . ır. aamn ı SIKı e ır erın n . 
Sın, aah·rt lesı~~ arvşt coyma 1 

.. hnma.nna devam edilmektedir. 
~(\ 1 ' e erımn agzını yapıştı • 

~-~ --------------------------~ a·. 
rı dedi ki: 

''h1 \' alnız birinci ve sonuncu 
k\t, 

1
, elerini oltuvoru.m. lelerini o-

' "'lkl • • 
ha,") 1Y0 rum ... Ne yapmalı aca -

llir d" -ıgeri: 
'l( lıt~1 "t olayı var ... Diye hemen a-

~aıİ b:epesinden aralar, içeriye 
.r nnzar atarsın· .. 

~aorta. sahifeler? 
......... ın, gülümsedi: 

~tltg11\ na§IDI gazetenin İçine !O• 

, ~ Çevire çevire okursun ... 

hijl'ıilt hki. amn, gazetelerin kimi 
~tlitl\ ~ acınıde, kimi küçük ... Di· 

a ~! '.' büyükler başıma uysun ..• 
"~ilkleri? 

' 'M lıd altı ~·il um bey, mektebe de • 
........, .,,fyor, değil mi? 

.::.d· ........, On 1Y0 r• .. Ne olacak? .. 
a okut, sen de dinle be ... 

Kumarbazlar 
Ali, Ziya, Bekir, Mustafa Sa· 

mi, Tevfik, Ruh: isminde yedi 1-d 
§İ Samatyada Yokuş çe§me aokb 
ğında Aksaraylı Ekremin evin ~e 
kumar oynarlarken yakalanmı~· 

lnrdır. 

Cüzdan Çalarken 
Sabıknlılardan Baloncu Hak

kı Bakırcılarda Remziııin cebin· 
den cüzdanını çalarken yakalan· 
mıştır. 

.Jiletle kesti 

efer zamanlarında 
şık ar nasll gizlenecek ? 

Geceleyin hava hücumlarına 
karşı ı§ıkları söndürme tecrübeleri 
halkın bu yoldaki bilgiaini arttır· 
makta iken Dahiliye Vekaleti de 
sefer zamanında tenviratın vazi
yetini şu yolda tespite karar ver
miştir: 

"l - Seferde sokak tenvirat te
bekcsinden yalnız gidiı ve gelit 
ve emniyet itine yarıyan bir mik
tar lamba kalır. Diğerleri ıöndü
rülmüt bulunur. Fakat bu kalan 
lambalar da ziyayı havaya ve yan 
fara sızdırmıyacak surette maske
lenir ve bu lambaların aydınlattı
ğı zemin kısmı da - ıiyayı hava· 
ya aksettirmiyecek ıekilde - ko
yu bir renge ıokulur. 

2 - ltıkların adedi ve kuvve
ti mümkün olduğu kadar azaltı

lır. 

3 - Mağaza Ye dükkinlarm 
camek&n ve methali erinin ıt ıkları 
da en az haddine indirilir ve ica
bında bunların tamamen kapatıl
ması tertibatı da hazırlanır. 

4 - Hal ve aaire gibi yerlerir. 
camekln1arı maviye boyanır. 

5 - Bütün meskenlerde ziya
nın dıtarıya sızmamaar için terti· 
bat alınır. 

6 - Nakn vaaıtalanndaki llm
ba ve fenerler maakelenir. 

7 - Fabrikalann bacalan, çı· 
kan alevi kapıyacak surette fapka 
tertihatiyle örtülür. 

8 - Tenviratla reklam yap -
mak, ıehir ve kasabalarda ııık -
la haberleımek yasak edilir.,, 

Martın birinci günü Ankarad3 
,,ık söndürme denemesi yapıla
caktır. 

Bayilerin ikramiyelerden para 
kesmelerine hakları var mıdır? 

Piyango müdürlü~QnOn bir an evvel 
bunun önüne geçmesi ıazımdir 

ıeyf ebni§e benziyor.. Meslektaslarmıu 
kendisine §İmdiye kadar fazla ~tlığrn
clan bahsediyor: 

"Muhterem gazeteci arkadn..ııl:ır! 
Müaaade edin, biz de biraz sizinle ho
nuınıağa ba§lıyalım .• ,, diyor. 

''Bnnkalnr gnzetecilik edem!!2 !,. 
Set'levbalı bugünkü mnltalesinin hede!· ı,, 
htanbulda çıkan m:ıruf gazetedir işte 

en çnpıcı cümleleri: 

Bir bankanın doğrudan doğn ya 
gazete tesisine kalkışması çok tehlike-il 
bir l§tir. ÇUnkü çok masrafh hele ti
caret kaidelerine uymıyan hesapl;ı,rla 
glrlıilen gazetecilik işi, eğer tutun\mı
yacak olursa, hatır Vf' hayale gclmivcrc-k 
kadar zararlara bfidi olur, bu zar .. u~ar 
gUn geçtikçe azalmaz, bilakis artar ve 

nihayet bankanın da dayanarruyacnğt 

bir dereceye vanr. 
Bugilnkil şerait içinde kurulan ve 

görülmemi§ şekillerde yürütülmeğe e:ı· 
lı~ılan bir gazetenin ise günde laakai ki 
yüz lira zaran vardır. 

Ve gazetenin müeuialerine so:-u,.-or: 

"Brr kazanıp b~ş harcetmek kai~e
sint nasıl keşfettiğinizi H'ttfcn izah erli• 

niz. Emin olunuz ki bu meselelt>r oku• 
yuculan daha ziyade alS.kadar eder Bu 
parasızlık devrinde bir kazanıo bee .. :>r
fetmeği kim istemez' Yalnız bir sır hiik• 
mUnde olan bu iJ..'t,sat kaidesini bir An 
evvel ifşa edin de, hep birden bun1an 
istifade edelim. 

Bay Velidin dünkü ve burrünkü Mi· 
cumlanna herhalde muhtelif gazcte~r.r
den cevaplar gelecektir. Biz, o cevapları 
da bu sütuna naklelleecğiz .. 

(Hat. sur.) tu. ,,. it\ "' 
~··~ar) l k · 1§ittı d 8 andınavyadan gelme. 

Gala.tada Serçe sokağında Mu· 
hiddinin evinde oturan Mehmet 
Şeftali ıokağmdA oturan Hristo i
le kavga etmiş, jiletle sağ )'anağ~
nı kesmi,tir. Mehmet yakalan
mıştır. Tayyare piyangoıu bayilerinl.!en 

bazılarının, halka çrkan ikramiyeleı·.fen 
haksız yere para kestikleri Ötedenberi 
ıikayet edilmekteydi. Bugün matbaamı. 
za gelen bir okuyucumaz muhtelif kirn
ıclerle ortnklama elmıı olduğu biletine 
çıkan ikııamiyenin, bayi tarafından ev
vela bet lirasının ve sonra çıkan müna
kaıa üzerine gittikçe inerek elli kuruta 
kadar kesilmesini ibtediğini ve lcent4iıi
nin buna da razı olır.nması üzerine bir 
kısmı verilmiı olan parayı geri aJa .. nk 
git ba~ka yerden al denildiğini sövlü-

yor• Esaıen biletler üzerinden iyi bir ın11M1ıaıummanıınmıımıııınnmı""""""n"nmmıııııım11111Wmııaııınıııııu•m

~a.,? ' eğil mi, Bay "Al. • Ka • 

(VA· HO) 

~Ellıkçı Nazif 
~~ile oldu? 
~ gündenberi 
~ ttada yok 

)'İlfltııJ ~ OtQ b 
lıtıl ~ Oihı T ra.n. alıkçı Nazif, ıekiz 
daJ )'~~ .. 1 •baın ve bir de arkac'a-

- bi <qllJ-ak be •· ~·~ ntllit ı,. ! aun evvel bir san-
ı~. ' Mc tiıhnak Üzere de.Lze 

r ~~d 
'~•il\t! • baııhd.ı Mi 
~ ~ Oh, tnar Kaıım med 
1 oı- tarı ve Na ·n tdifi !\ •eYy 21 n akrabatın-

• ile töre ~ ~b? Muıtafanm .ciy-
~ı .. · ' ~ f ıle ~ı -
~ "!iz.e dön • og u o gunden 
~ ~ bindi~ıolerdir. 
ftrı ~btı da ti_ •an~ın Ada önle-

to)le . • 
.._ ~ '-bıtay L nınektedır. Nazı· 
~h.ıtın ~~•!vurarak koca11nm 

tinden malumat ia-

Çalmışlar 
lbo ve Yani isminde iki ıab1-

kalr Galatada caddede duran Hll ı 

sanın simit tablasını çalmışlar, ka-ı 
ct-.rlarken yakl'\lanmışl.ıırdır 

Merdivenden düştüj 
Küçükpazarda Nurı sokağınd?. ' 

24 numaralı evde oturan Şabanın 
oğlu dört ya§ında lamail merdi
venden düşmüş, yaralanmıştır 

komiıyon alan bayilerin bir de çncan 
ikramiyeleri keımcğe kalkııması bilme
yiz ne kadar doğı-udur. Bazı bayiler 
bu hareketlerinde o kadar ileri gidiyC1r· 
lar ki, biletine iki lira amorti düıen bir 
kimse parasını al11U1ğa gittiği zaman 
bunun hiç olmaz:aa 25 kurutunu - 1:.a
yiin utanç verici ısrarlanna dayanamı· 
yarak - brrakmak mecburiyetinde lca!ı 
yorlar. Tayyare ct'miyetinin bu çirkin 
vaziyetlere bir ıon verecek sıla tedbır!er 
almasım bekliyoruz. 

Bir vapurda 
Kaçak eşya 

meydana çıkarıldı 
Dün gece Mers=nden gelen Ut

ltu vapurunda arama yapıl!nış, 

geminin muhtelif ycrler·?'le g 0 zlen
miş is,·amb"l kağıdı, ipekti <:orap, 
fanila, ipekli kumcş bulunm-:J:tur. 

Bu ka;ak eşyanm gemi P..odosa 
ufiradığı zaman alındığı anl~tt1l • 

( • ] m1ştır. Gemi tayfaların~an üç kışi 

.. ş E. H ~la N;.. D ER D L E R İ : nezar::·~a~~m;~;,, 
Şehir ki boş arsalar müdafaa me~lisl 

ferber edilmeli, ve bahar celmcden evve1 daha toz yokken Kralın başkanlıgında Maalesef ıehnmizin bir çok ycrlc. .... ı<lc şimdilik çöp 
ahlmaktan ba§ka hiç bir i~ yaramıy.m nrımlnr vardır. 

Buralan yıllardanberi atılan çöplerdcıı ve pislildcrden 
tam manasile bir mezbe!e halini alrrJ~tır. Bu çöplerin .:nl• 
kın arhhati üzerinde ne derece fena tesir ynpncnğt mey
danda bir hakikattir. 

Onun için belediye temİ7.lik memurlan bu iş için sc-

bu boı analnrdaki pislikleri knldırm11lılardır. toplandı 
Bu gibi bir çöp ambarı vazifesirıi gören ars \W 

ınizlenmeli, ve sahipleri ıburalannı iyi bir §ekil de mu hafa
z:n etmeğe ve mesela arı;alannın etrnflarmı çit veya mun 
tnznm duvarlarla çcvinneğe mecbur edilmelidir. 

Bu ufak iı şehri çok gÜzelleıtirecektirı 

Yunan milli müdafaa meclisi 
dün öğleden sonra dış bakanlığın .. 
da Yunan kralının bn§kanlığı al• 
tında içtima etmiıtir. 
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Istanbul ·semtleri de 
modaya tabidir! 

Yeni bina inşaatı bu modaya 
göre değişen semtlerde yap1hr 
Şimdi hangi semt moda - Bu pebalı arsa1ar
Her apartmandan ilç bin lira kAr - Altmış 

bina yaptıran kunduracı 
Birkaç.ene enel bombot bir 

ana olan Taksim Talimhane mey 

elanı, .Belediyenin karııımdaki ar 
aa, Laleli ve Maçkadaki bot yer -
Jerde timdi büyük apartmanlar, 
kübik binalar görülüyor. 

Bu binaların yük.elitindeki ıe
hep nedir? Nerelereçok rağbet 
Yardır? latanbulun hangi semti 
aGnden güne körleniyor? Emlak 
liomisyoncuları muameleciler ku -
rumu batkan vekili Emin Kınay • 
man ba suallere şu cevapları veri
J'Or: 

- 933 ıenesi ile bu sene ara -
-da bir mükayeae yapanak alım f:.nJalt komisyoncul«n nisi EmuL 
idim, yeni bina yapısı 933 de çok 
llerlemiıti. Binalar iki üç sene ev. 
yel çok kıymetli idi. Halk banka· 
lardan paraaını alıyor, tamamile 
emlaki yatırıyordu. Yeni inşaat 
sak fmalaımıftı. Üç sene evvel 
en fazla rağbet gören yer Maç -
b semti idi. Kira bir müddet 
~nra Taksim meydanına akın 

MtJadı. Gördüğünüz gibi, bugün 
:Taksimde bot yer kalmadı. 

Yapı yapanlarda garip bir ha

• nerbaltçede ana aranıyor. Y akm-
da bar&R da ıenlenecektir. Di -
vonyolu, Sahanalnnet, Fatih semt 

}erine de hayli raibet ediliyor. Li· 
leliye geçen seneki rağbet kalma
dı. 

- Analann en yüluek kıyme. 
ti ne kadardır? 

- Metre murabbaı 150 lira ~ 
leti ruhiye var. Bir tarafta birkaç lan yerler vardır. Burası da Talr.
bina yükseldi mi o tarafa hücum simdir. Evvelce otuz lira olan yer-
ba9lıyor. ler timdi yüz lirayı geçti. 

Yarm Belediye Surp Agop me- - EmJik komiıyonculan aza-
arhğını ifraz ettirir, zamanın vazi lryor mu, çoğalıyor mu? 
yetini nazarı dikkate alarak mü- - lıi bozulan, tekaüt edileıa, 
nasip fiyatlarla anaları aablıia herhangi bir §ekilde bo§ kalan: 
çıkanra, Taksime olan rai - koluna bir çanta aldımı komisyon 
Mı, ne de Maçkaya olan baves cu olarak ortaya çıkıyor.Bugün 
ortada kalmıyacak, elinde para . latanbulda beş bine yakm komir. 
•olanlar Sarp Ağopda büyük bi- yoncu vardır. Fakat bunlarm ço
nalar yaptll'acaklardll'. iu ne kazanç verıiıi ne de beledi 

- Eski tarz binalara rağbet ye resmi vermezler. 
ftl' mı? Cemiyetimize yazılı ancak sek-

- Yok ! Bucün apartman ki • sen komisyoncu vardır. Bunların 
ralıyacak olan bir aile banyoyu yazıhaneleri vardır. Ticaret odası. 
Mrinci prt olarak ileri sürüyor. na kayithdırlar. Kontrola tabidir 
Eski 1apılarda banyo ve konfor ler. 
!Dlma:i'ı~tndan bunlar irad getir . Cami kapılan, sebzeciler gibi 
tniyor. ~ kalıyor. komisyonculuk yapanlarla müca -

Yeni binalar daha kapmı ta.kıt- dele etmek için, cemiyetin müı -
madan kiracı bahıyor. Yeni bir terek e1naf bürosuna girmesini 
bina yüzde 9, yüzde 10 irad p - kararlaıtırdık. Büronun müraka. 
tiriyor. batı altmda bu gibilerin it yap • 

Bundan bqka yeni evler ye mamalarına mani olacağız. 

JeDİ aı>artmanlar eskisine nazaran Yekta Ragıp Önen 
Sok ucuza Y.&Pflıyor. Çimentonun ======
çaTalı bir eene en-el 185 kunıı • 
ken bugün '105 kmu9 .. Diğer mal. 
zeme de ayni ucuzlukta. 

Evvelce apartmanlar bugün -
lrunden daha ~ irad getiriyor -
'du. ç ·ünkü o zamanlar apartman 
te1 l'n::ieki binalar azdı. Bet o • 
d3.lı bir apartman dairesi sekıen 

Osmanlı sariıylarında 
Çerkes kızları -

Osmanlı saraylarında Çerkea memleketlerine dher\enti. lıte Padi~ tehakküa ~:
kızları büyük roller oynamıılar- Çerkealer, krzlarmı ve kardeşle . ,yen kızlar derlaal bir H 
dır. Bu dilberlerin Osmanlı saray- rini böyle salarlardı. bojdunalur. Kıa kulesitlcle 
)arına alınması Fatih Sultan Meh- Kızlar esir pazarına getiril - larma takılan 7üa1fl'Q kile 
medin lstanbula girmesiyle başla- diği zaman simsarlardan müteıek- letinde cleaair 2eDCİrlerle 

1 mıt ve o tarihten 1918 senesine ka- kil bir heyet tarafından soyulur, atılırdı. 
dar saray Çerkes güzellerinin e- kuaurlan teL'<ik olunur , sonra Kanuni Süleyman --•-'il 
linde kalmııtır. kıymet konarak sınıflara ayrılır . ıesmit olan birvak'a Çerk9I 

Fatih Mehmedin ıaraya Çer· lardı- zelltrinin aarayc:lald ha 
kes kızlarını almasında birçok se- Kiymet yaıa, çehre gilzelliği • haklancla bir fikir verebilirı 
bepler vardı. Padip.hlar zaptet- ne, ditlere ve endama ı&re de. Kanuni SüleJ'ID&ll Yeliak 
tikleri yerlerden güzel kadın ve ğitirdi. Bir ekıik di! hazan cari · bir Çerkeı dilberine apk 
kızları topluyorlardı. Fakat onla· yenin lnJ111etİnden iki bin kurut bu kızdan bir de çocaia dalDI' 

ra göre hiç bir milletin ıüzelleri ekaiie eatdmaama sebep olm:du. tu. 
Ç erkes güzellerinin yerlerini dol- Kızm boyu ftya eaçlan 1naa olur- Fakat S•DÇ Teliaht 28 
duramıyordu. Çerkes güzellerin'n sa verilen bedel de o nisbette az padiph olunca eefahate am..-
iince beli, güz«=l endam:, beyaz vü- olurdu. Eair pasarlarında satıita • nüne çıkan bir Rua ıüzelinin 
cudu, uzun hareli gözleri baıka- cak kızlarda aranan birinci fart gın gözlerine tutuldu. Bu RUI 
larında yoktu. düztaban olmamalan idi. Düzta. zı padifahm kalbini 67le 

Çerkes kızlarını bulmak çok ban olmak bir feliketti. ti ki, padifah çok aeYdili .. .ı_. ... 
kolaydı. Esir pazarlarından he - Alıcılar kızlan soyarlar a5ğüı • bile unuttu. 
men tedarik etmek mümkündil. lerine, kollarına, bacakJarma ve Çerkeı kızı rakibinin kea•· 
Bu kızlar çok yüksek paralarla a- kalçatanna bakarlardı. Satılan tefevvuk etmesine tahammül 
lınır, padiıaha hediye olarak gön- kızlar bir gece tecrübe edilirdi. medi. Bir ıün Rus ıüzeli kori 
derilirdi. Çerkea kızlarmın sara- Kızlar rahat durmıyan, horulda- da ıiderken Çerkes luziyle 
ya alınmasına en mühim ıiik, le- yan takımdan ise ya iade edilir, laftı. iki rakibin beldeıımiyea 
meli kopmuı belirsiz Çerkeı gÜ· yahut ta kıymetleri diifürillürdü. antla karfılaımalar herkea 
zelJerinden doğacak çocukların Eair pazarlamada Atılan mla. tı. Çerkes kızı bir kartal gibi ...1 
rakipsiz bir hanedan vücuda ge rm fiatı 5000-20000 kunıt araım- kızının üzerine atıldı. Yüzünü r. 
tirmelerine imkan olmuıydı. Pa- da oynardı. Esir ticaretini meslek zünü brmaladı, elbiselerini "" 
di!&hJar temiz kanlı Türk ailele- yapanlar bazan küçük Çerke. çaladı.Ruı kızı ıözyqları iıır!' ~· l'f'ltllll 
rinden kız alıp onlardan evlat yap kızlan alll'lar, terbiye ettikten son odasma çekildi. Gece, Süley 
mak istemezlerdi. ra fazla para ile saraya satarlardı. Rua kızını odasına davet etti. 

Çünkü bu çocuklarm mensup itte aırrluea Onnanh aarayl*1Tftda zın yüzü gözü yara içinde oldt' 
olduk1arı ailelerin bir gün taç •e saltanat ıüren ve Türk milletinin ğundan huzura çıkacak Yaziy 
tahtın varisi olmalarından kor • mukadderatile o)'Dayan earay b. olmadıiı bildirildi. Padi,.h te 
karlardı. İtte bu korkunun teıiri- dmlan esir pazannda satın alman gelmesi için haber ıönderdi. 
le Fatih Mehmetten sonra saray bu Çerkea dilberleri idi· dilberi yara ve bere içinde ı•J 
Çerkes kızlariyle doldu. Süleyman çok kızdı· Çerket 

• .,. • • • • 1 d 

Çerkes kızlarının eair pazar. 
larmda aatılma11 on altıncı asırda 
baılamıtbr· Satılık kızlar aileleri· 
le bir daha bulupnamak ıartiyle 
yurdlanndan ayrılırlardı. Ruı çar
lan Kafkasyayı zaptettikten son • 

ra eıir ticaretini menetmitlerdi. 
Ondan sonra eıir ticareti tehli -
keli bir it olmuttu. Tüccarlar dur
muyor, ıatın aldıklan kızları giz. 
lice Sinop ve Trabzon limanlan
na kaçınyorlardı. Tacirler bu k1:1-
lan latanbulda sattıktan sonra bir 
çok etya, mücevherat ve altınla 

zını ıetirtti. Saç ann an tut 
Çerket kızlarının saraydaki ha- merdivenlerden ataiıya attı 

yatı Ull'larca deiitmemİ! sibidir. nihayet celladlara boidurclu. 
Çerkes smeli saraya girdikten 
sonra kızlar ağasının emrine Ye. Padi,ahlann, ıebe kald 
rilirdi. Padiıah her gece zeni i . n için öldürtdükleri Çerkea caıl 
çin koynuna alacağı kızı kendiıi yelerinin aayı11 yoktur. dtlı 
seçerdi. 1914 senesinde Vahdettİll 

Paditah bir gecelik zevk için gebe kalan bir Çerkes lmı 
ıeçtiii ıüzelden memnun kal • iu dütürmek iatemediii için 
dıiı takdirde o kız "kadın efendi,, duruhnut ve son cinayet ta wnrw• 
de olabilirdi. iılenmitti. Vahdettinin m .... ı.._ 

••• 
Çerkes kızlarmın araaında çok 

kıakançlarına teadüf edil mittir. 

mizden kaçmasile Çerkea dl~ 
leri de tarihe karııtılar • 

• ·-:::1 

YAZA•Allı 

Hikmet MOnlr 
VE 

Murad Serto(flu 

28 türlü be•ik Sözun kısası bugün bu beııklercien Apandıslt ÇOkluQu Yalnu dClfündüğii 111 ola lira idi. Bugün ise U liraya bal- ~ k Harp •erim nasıl siclee.k? 
-•= . b ld' Gazetemizin "25 Kocalı Kadır., tef bir tanesini bile bulma güç.. b. ı 

mAK J<a i ır. Arkada1ımız, beşik yerine hayretle Bir genç im ır rippeyel * 
A _..._ lan -.ı. rlkaaım yazan muharrir İshak Ferdiye, Halta mı i-:" .. -: -·• 

- paawu&D en~ yap - BAŞINI iki yana salhyacak.. - - ·- ·-ır Bayramlar bir ar• branlar kimlerdir? geçen gün Mısırçargıaında rastlaclık. - Apandisite tutulmuı. 
Doktorun tavsiyesi üzerine rocug-una * Aman bu ha tahk da ne .__._r - A------nlardan ,.~k kire- :s - s ıuıua Bu yıl kaç bayram bir aı&J• 

,.,_. . ...._ :r- betik almak için çıktığını söyledi. Kokulu sinema çok' ~-·- m1~ 
':.il- ı' n .. •t blf alandll'. On he• · dikkat eumuo r 
Uwaa ·-T- 'I' Fakat beıik nerede? - - Aır! haatalık da ondan .. Heılreı Noel biri 
t:.• ı· )-L bir rtmandan 2000 H h · b 'kt la k? Bir ıinema ilanında aynen töyle o-DID ıra Ul apa cm angı eıı en a ca tutuluyor. BtlyrUb ild. 
Ye 3000 lira kazandıklan otur. Ona bir dükkancı aormuı: kuduk: - Yok canım. Ben tutulmadım itte. P•••t u ... (E•et, tadı ........ 

A b · • · • · ... ı.. Rlvitmının gSıel kokulan ıonu - ~ Banlar kendileri yapb)dan için .. na eşığı mı ıatıyonun, ru•anc - Öyle iee asri 41iiWalı. 1Unlerlrıd• biti de --• 
gelmlgen IUUgalı gec,.leri. ruhlan kı· __. 

binaları çok ucuza çıkanrlar. ' I • b • "ılc·-'-"'cırı ••-ft#Or BllAJneleri, '•te bi• * mitti• tıtiyen •e istemiyen de beıilc mi, yayvan beıik mi, Göksu eıı- ., -....,, -- ..._ .,. L.-

Bunlar, böyle apartman yapıp · · b tün bunlar.- filminde yaşanacaktır.,. nr kapaJIP herkttle bera_.-ği mi? .. Eyüpsultan beşıği mı, oyma e· &azın ikinci def'a __ ... _ mecbur oldu.) latan birzümre halindedir. Tav· şik: mi, düz beıik mi, direkli bqik mi? Sesli renkli •e nihayet milceasem _ ya.,..___ 
tantaımda bir kunduracı vardll'. dirsekli betik mi? Kakma beşik mi. telti sinemadan sonra ııra kokulu sinemalara kullanıll•ı : :=·= ~ 
Ş• d. kada semtte 6-70 iri be•ik mi? Oturaklı be•ik mi? da geldi mi dersiniz? .._ O 

• ıye r o - :ır :ı da Tevaik edilemiyeıı bir babeı• .Jr1, lannm Noel teJA»w 1Nlt' ı~·~ b Şüphe yok ki bun n sonra da lez- a• 
Da yapmıf, hepsini aatnııı u yüz- Alm dan ........ _, __ b' Yab di raci- barla bir ba- da ,. ......... 

Osmanlı padişahlarının bir vakitler zetli ve hisli sinemalara da sıra gelecek anya ~-- ır u ,,--ilen de Zenoin olmuıtur. d · 'l b' b 1 n· muhtemel ~- "'·- eanaunda - .n.. eonra ıeldi _.ala. etti ... - - o kadar çocuğu olmağa başlanu~ ki be- tir. Sinema a ı~ı en ır çor anın ez- , - ua -r •- ~ Bu Zat a-1· zamanda bı·r ... an· · · d ğ ·bt ·1· · · " n zehı'rlı' aaz bombalan .... , ... ~ ... -~-de, Nllaayet-11-- ile birlikte •T~. ~ •• 
1 şile sanayii ilerlemit ve 28 kadar muh- zetını uyaca ımız gı sev~ı ısını ope . .. ıou-... -- r--r 1"I 

llın yeri olan Tavtan tafmı da teHf çeıitde besik ortaya cıkmış ve hep-ı bir tııkm da dudaklarmdakı harareti bu gazlan tekrar toplayıp bir minase- lelmltd ld, maaf ailftldir, 
,_._ 1Uretle imar etmİftİr. sini de saraya tOrlU adlarla ııokuıturur- hissedeceğiz. Ya bu arada dayak yiyen betle yeniden puara ıe.ketmek isin bir bayram aayılaa gerektir. Hem 
ua · · d k? 1 tırmakta 1 lann EN öNEML!Sll -NetaraflararafbetYar~~- --~l~anm~•!:_ ______________ ~----~~b=ir~a=d=a=mı:n:.:._:::d=-:::ad~uy~d=u~ğu~h~ıs_s_ı _u~y~a-rs_a ____ u_ı __ uara__:t:__ ____ ymr __ ~ı----------------------------~----~ 
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Reddedien 
çocuk 

Reşit Nezih, kendisinden on 
'Ya.ı &eııç o)an Raika ile evlendiği 
"t"kıt, et dostunun tenkidine uğ -
tlatııtr. Kendisi, iş adamıydı. Pa· 
ta. kazanılacak işleri keşfederek 
~llprıınak hususunda, onunla reka 
~ ~ edecek kimse bulunmazdı. 
h '\cat bütün mevcudiyetini işine 
l lıtederdi. 

ltatka ıse, guzeldi.•. Kocaman 
~eıil gö~ler .•. Siyah saçlar ... Bem 
ctY'az dışler .•. Hele dişler, dişler ... 
.~nç kadın, neşeli tebessümile 

lulüınsediği zaman, bunlar, na -
'1~da <»\'taya çıkardı, ne güzel gö
liinürd'' u. 

h Çok roman okurdu. Dimağında 
'Yal i'le hakikat karışmış çap-

t~ ' d. tnuştı, Çocukluk arkadaşların · 
. an uzak bir kuzeni vardı. Riza 
ls,tn• 

ındeki bu gençle çok anlaş · 
l'tıtftr, Çok kafadardılar .. · 

R~it Nezihle izdivacından bir 
~.~ddet sonra, Raikanın bir oğltj 
~nyaya geldi. Reşit, karısınm 

~ırla.n R' · · k . d. ~· a ıza ısmıni koyma ıste ı· 

el 'tıi öğrenince biraz yüz buruştur· 
ll. Fak t · · d' a , ıtıraz etme ı ... 

:{. :(. :{. 

h' At~r!an iki sene geçmişti ki 
, ır a.kşam eve clönen Reşit, karı · 
•ne. R: ı ~ ıza tarafından yazı.mış biı 

çi::ltbun yırtık parçasını ele ge
ek betbahtlığma uğradı. 

!3'uıda, şu kelimeler vardı: 
·M· ta 1ni mini Rizacığımızı benim 

re.f~d .. ı C" k" a an op .... - un u o ... ,, 
ili ~.llun üzerine, Re~idin yüreği
ı,z:uthit şüpheler kemirmeğe baş 

~·~erhal tahkikatta bulundu ve 
ı~ 1 .e.~ın Riza ile birlikte gezme-

:1ttıklerini öğrendi. 
~'t ~ı>ladığı v~sika!ar eksikti. Fa. 
ka .unları bir araya getirince. 

t'taıJe R' 
ilıU ıza arasında esaslı bir 
'tt.ı~aaebet olduğuna inanıyordu, ... 

lf. '(. :{.. 

Asıl 1 ı\i ..... ı_ 
1 

nıeae e, evladından da 
ll"'ne enm . d' )"ille b· eaıy ı. Küçük Riza, bü 

~ "-•zanın "l .:.-.et bö og u muydu yoksa? ... 
l>e.~ d Yle olacaktı... Mektup 
t ın an da b A ,.. l 

Or lbuydu "> u mana çı <mı -

Ml\th· . 
hMJ 

1
' kıskançlık sahneleri . 

Mademki duvarlar gözleri delmeğe arar şişler 
tırnakları sökmeğe yarar kıskaçlar, türlü türlü 

işkence aletlerile d~ludur, bunlar 
paslanmamahdır. 

Karısını istintak edince onun 
itirazlarile kar§ılaştı. Raika di
yordu ki: 

- Evet,,. Bazan Riza ile birlik
te sokağa çıkıyorum ... Lakin ara
mızda hiç bir şey yok. .. Y almz ço

cukluk arkadaşıyız ... Senin ele ge
çirdiğin kağıt parçasındaki cüm
lenin taımamı ise şöyledir: 

11Mini mini Rizacığımızı benim 
tarafımdan öp! ... Çünkü onun İs· 
mi benim ismim olduğu içinken· 
disini öz evladım gibi benimsiyo 
rum .• ·,, Re!İd ! Yavrumuzun gay 
rime§ru olduğundan şüphelenmen 
cinayettir! 

Lakin, ne söylense, adamcağı
zın yüreğine bir kere kurt düşmüş 
bulunuyordu. Reşit, Raikadan ay· 
rılmaksızın rahat edemiyeceğini 

anladı. 
:{. :f. :(. 

Ayrıldılar. Fakat mahkemeye 
müracaat etmeden ve tesçil ettir· 
meden ... Reşit, zengindi. Evinin 
hayatını bozmadı. Fakat kendi uğ 

ramamağa başladı.Yalnız hesaplan 
görüyordu. Klübünde yerleşti. 

,.. ~ :{.. 

Bir akşam, radyo dinlerken 
güzel çocuk müsabakasının neti -
ccs:ni öğrendi! 

Hayret. .. 
Kendi ismi geçiyordu ... Kendj 

a:iresi ... Ve küçük Riza ... 
Evet ... lstanbulda, küçük Riza 

o senenin en güzel, en gürbüz ço

cuğu olarak ilan edilmişti ... 
Birdenbire, yüreğinde bir bur• 

kulma hissetti. 
Hele ertesi sabah, gazetelerde 

resmini görünce, aynanın kar§ısı· 
na geiti: 

Bir resimlere, bir kendine ba-
kıyordu: 

_ A... Benzemeğe başlamış· .. 
işte, burnu ... Gülümseyişi .. Alnı ~ 
nın şekli .. · Hatta saçları ... 

Küçük Rizayla aralarındaki 
bu kadar müşabehetten sonra, 
şüphelenmeğe mahal kalmı§ mıy. 

dı? ... 
. 

Evine koştu ... Karısile barıstı .. · 
Ziyafetler çekti ..• 

:(.. 1(. 1(. 

Hey gidi insanlar hey ... iyi gün 
dostluğu iliklerimize kadar işle -

miştir 

Hatice Siireyya .. 

Geçen kısımların hUIAsası 

. Rodosla Kanlı Balta meyhf.ftıe
sinde Kırmızı sakallı Jak, mu-

avini Valero, diğer korsanlıırla 
Sultan Bayezidin Rodos şö.•al
yesine gönderdiği yirmi bin dü
kayı na.sıl ele geçireceklerini 
düşünürlerken meyhaneye iki 
yabancı giriyor ve orfnlığı -ıl
tüst ettikten sonra ortcıtfan 
kayboluyorlar. 
Sicilyalı Ancello ve Napoli

li Robcrto adında olan bu iki 
yabancı il.i saat sonra R?:los 
kalesinin dibinde biribirlerine 
rastlıyorlar. .... ' ... 

- Birbirimize yardım ederiz. 
-Çok iyi olur. Teker teker mu-

vaffak olmak, birlikte hareket et
mekten daha güçtür. 

- Sizin çok kuvvetli biJeğiniz, 
ve tecrübeniz var. Hayır, hayır .. 
inkar etmeyiniz, buna eminim. 
Ben bu hususlarda sizden çok ge
ri olduğumu itiraf ederim. Yalnız 
buna mukabil benim de çok pa
ram var. Bunlar birleşince müthiş 
bir kuvvet olur. Korsan arkada!
larınız da kaleye girmek istiyorlar 

mı? 
- Hayır, onların bu işle hiç bir 

alakaları yok. 
- Onların yanına dönmiyecek-

misiniz? 
- Kaleye giremezsem, §ey, gi-

remezsek diyecektim, o zaman dö
neceğim. 

Robertonun yüzünü bir hüzün 
kapladı. Ancello bunu derhal sez· 
di. Ve sözüne ilave etti: 

- Gene yanlış söyledim. Birlik-

te döneceğiz. 
Delikanlı gene acı acı başını 

salladı: 
_ Dönmek mi? Ne mümkün? 

Onlar beni görür görmez yeniden 
öldürmeğe kalkacaklar. Siz beni 
terekderek yalnızca dönersiniz. 

_ Aldanıyorsunuz. Siz gayet 
güzel kılıç kullanıyorsunuz. Eli
nizde bu hüner varken kolaylıkla 
korsanlar tarafından kabul ediHr 
siniz. Ben bunu taahhüt ederim 

Robertonun yüzündeki elem çiz
gileri gene dağılmamıştı: 

_ Neye yarar? Kaleye gireme-
dikten sonra.. diye söylendi. Ben 
korsan olmak istemiyorum ki.. 

_ iyi amma, ben de kaleye gir
mek için onlarla bir oldum. 

Delikanlının gö~leri birdenbire 

parladı: 
_Ne dediniz? Yanlış işitme-

dim ya? Bu korsanların yardımiy
le kaleye girilebileceğini söylüyo~·· 

d w•ı i1 sunuz, egı m · 
- Evet! 
_ Ne suretle? 
_ Bunu size sonra anlatırım. 

Şimdi daha fazla vakit geçirme
den kaleyi dikkatle gözden geçi
relim. Nasıl korlan olmağa karar 

v•1 '? verdiniz, degı mı· 
Roberto sevinçle haykırdı: 
- Elbette! 
Bu delikanlı ne kadar ~o~uk "';~ 

masum düşünceliydi. Bu kadar 
genç olmasına ruğr.ıen kalbindeki 
büyük sır neydi acaba? Kalede ne 1 

yapacaktı? Yoksa orada sevdiği 
bir kız mı vardı? 

Dışardan da duymuıtu. Kalede 
birinci şövalye Dobüssonun Josc
fin dö Blanşfor adında çok gü
zel bir yeğeni varmış. Bu sarışın 
kızın güzelliği methed"l ede bitiri
lemiyordu. Yoksa bir zamanhr 
Cem Sultan daha burada mahpus
ken seviştiği Mari dö Blanşforun 
kardeşi olan bu dilbere mi aşıktı? 
Çünkü bu deliliği insana yalnız 
aşk, veyahut deliJik yaptırabilir
di. 

Ya kendisi? Kendisi hangi hisle 
hareket ediyordu? Aşk mı? Ha
yır .. Delilik mi? O da değil.. Şu 
halde bu derece hayatını istihkar 
ederek bu büyük tehlikeye atılma
sının sebebi neydi? Düşündü, dü
şündü .. Ve bunun sebebini bula
madı. 

iki arkadaş - Artık onlara arka
dat diyebiliriz - çok çabuk ve her 
hususta birbirleriyle anlaşmışlar· 
dı. Birbirlerinin içlerini, ve mak
satlarını bilmiyorlar,· fakat bunla
rın büyük şeyler olduğunu anla
dıklarından bunu birbirlerine sor
muyorlardı. Şimdiki halde bir nok
taya kadar gayeleri birdi: 

Kaleye, daha doğrusu kalenir 
içindeki büyük şatoya girmek. 

Mademki bu noktaya kadar ga
yeleri birdi, binaenaleyh içeriye 
girinciye kadar birlikte hareket e
deceklerdi. 

Orada ne yapacaklardı? Bu 

Çıktığı gündenbc:ri, en bUyUk gayesi o, 

kuyucularına elinden ~elen hizmetl yapııbll. 

mck olan (HABER) (Bize sorunuz. size ce_ 

vap ,·erelim) başlığı altında yeni bir sUtun 

açarak, muhterem okuyucularına yen1 ve 

faydalı bir hizmet da.ha görıneğl dU§UndU. 

(Bize sorunuz, ııiıe ce\·ap verelim) sUtu. 

nu, tam manasile okuyucularımızın bir Jl"rt 

orlağ-1, bit' akıl hocası olacaktır. 

Doktora gltm~ğe !Uzum kalmadan akıl 

danı§mak istediğ!nlz hastalxklarmızda, sıkm_ 

tıya dU§tüıtUnUz fakat bir mUşavore için a. 

vukatlara avuç dolusu para vernıek isteme. 

dlğlnlz hukuki işlerinizde, merak ettiğiniz 

da büyük bir sır<lı. 
flodos alesi, Rodos kalesi .. 
O zaman, 1492 senesinde yani 

Kıristof Kolombun yumurtayı dim 
dik masaya oturttuğu ve Kafdağ 
larını aşarak kırmızı yüzlü adam 
!arın yaşadıkları Amerikayı bu 
lanık suda görünmeden yakalana 
balık gibi yakalayıp İspanyollar 
verdiği sene ... 

Bu kale pek müthi§ bir şeyd" 
Duvarlarının sağlamlığı kada 
zindanları da korkunçtu. Yetmi 
yaşındaki birinci şövalyesi Piye 
Dobüsson da bu mülhit duvarlar 
ve dehşetli zindanlara layik bir a 
damdı. O, kocaman zindanları kul 
lamlmaz bir şekilde b11·akma 
doğru bulmuyor: 

- Mademki bu zindanlar ya 
pılmış, muhakkak surette kulla 
nılmahdır ! Dünyada hiç bir ~e 
atıl kalmamalıdır. Mademki e 
modern - tabii o zanıan göre - i 
kence odaları tesis edilmiş, B 
odalar kilitli kalmamalıdır. Ma 
demki duvarlar, seyri bile inıan 
dehşet veren türlü türlü bıçakhr 
testereler, tırnak sökmeğe, etle 
parça parça koparbağa yarar k 
kaçlar, parmakları, bilekleri ez 
meğe yarar mengeneler, gözle 
delmeğe yarar §İşler, kulaklara v 
ağıza kur§Un akıtmağa yarar hu 
nilerle doludur, bunlar paslanma 
ğa terkedilmemelidir ! diye düf 

nürdü. 
(Devamı var) 

bAdiselerde, alal erdiremediğiniz epor me341 

lelerinde, vergiler, kanunlar, nizamnameler 

vesaire hakkında. bir derdln.lz, bir sorgun 

mu var?! .. 

Hemen bize ya.zmız, ve aorunuz.. 

Suallerinize, her as.hanın en sahibi sal 
yet yilksek bilglll §ahslyetler!nl! da.m~ara 

bu aUtunJarda derhal cevap vereceğiz 

mU§kWlerinlzl ballebneye çaltşacağlz. 

ONUN lçtN BİÇ GEÇ KAL.MAYINU. 

BUtUn mUşkUllcrinlzl, ı".20 satırlık k 

ve dUzgUn bir yazı ile yazarak: 

(BİZE SORUNUZ &iZE CEVAP \'ERE. 

LtM.) 

Konservatuvara parasız girmek için 
Haydarpaşa lisesinde Nuri 

Turkay'a: 
Şan dersi almak için lstanbul 

konservatuvarına parasız gitme . 
niz şöyle.mümkündür: 

Konservatuvarın biri şubat, bi
ri de teşrinienelde iki kabuldev· 
'resi vardır. Bu devrelerden biri -
de istidatla konservatuvar mü -
dürlüğüne müraacat edeceksiniz .. 
Ve ilk üç ay için dörder buçuk iki 
ay için de ayrıca, dört buçuk ki, 
altı aylık ücret olan cemiyet do -
kuz lirayı iki taksitte verecekle -
dir. 

Bu altı aylık müddet zarfında, 
.... . - ,.. " ' . . 

muauımıer ıaraııuuan iciıön, i.i-

tidatları için iyi rapor verilirse o 
zaman,, çıkaracakları bir fakir 
bal mazbatası ile, vaziyetiniz la . 

tanbul belediyesi riyaetine yazı 
lacak ve talebe mevcudü arasın 
daki nisbete göre, açık yer bulu 
nursa meccanen okumaları mu 
amelesi bahş edilmiş olacaktır!. 

Konservatuvar müdürlüğün 
den öğrendiğimiz yukarıki izaha 
ta rağmen, isğinizi yerine getir • 
meniz oldukça müşküldür. 

Çok temenni ederiz ki, memle
kette müsiki inkilabı yapılmasına 
çalışıldığı böyle bir devirde, si:ıı 
ve sizin gibi, bu işe meraklı 
gençlerin istidatlarının İ§lenmesi 
için yürüyecekleri yollar ve çaht 
ma imkanları çok daha lc:olaylat 
tr.ılrniş v1iitm ..-e hir ıane.t müeaK
sesi olan konservatuvar işlerin . 
cl~un, lüzumsuz kırtaı:yecilikten 
kurtulursun • 
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Zeytin yağlı yalancı 
yaprak dolması 

Soğan ince doğranır ve zeytin 
yağı ile ezilir. Sonra biraz biber 1 

ve tuz, dereotu karı§tınlır. Hat -
lanmıt asma yaprağı doldurnlur· 

Sonra tencere alete konarak 
az, az su vererek pi§irilir. Pişece -
ğine yakın biraz daha zeytin yağı 
dökülür ve limon sıkılır. Pittikten 
sonra indiriHr ve soğutulur. 

~l AOD ı::LER 

... .. e c. :.e 
o • 
~:::; 

Perakende 
-En ;;_ I En ç; 
Krş. Krş 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 17,5 22 
Fuulya çalı 22-12,35 15 2.3 
Fualya horoz. 15 18 20 
Faaulya ufak 10,5 14 15 
:Mercimek 20 22 2.) 
Noboı 9 12,5 17,5 
Nobo& natttrel 12 15 22 
Peynir B. yaflı 26 35 40 
Katar yaJb 50 60 80 
Katar Ddncl 40 50 7J 

~)'tlnyaf eks. ekı 47. 50 55 fö 
Yemeklik 40 45 55 

Yat Trabzon 70 - 80 75 9J 
Tereyat 120-200 140 22) 
Yat yemeklik 50. 60 75 00 
Yat blrtncl Urla 70 85 100 
Pl·Jlno · 8. 35 15 4:3 
Makama 15 • 18 22 26 
Zeytin 15. 29 11 • 45 
l!lüan 24,5 25,5 30- 50 

SEBZELER 
lnee blbar 8 - 10 10 12,5 
Bavuo 2 • 3 5 
Praaa 1 • 4 3 5 
L&bana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patatea 4·5. 6,5 7,5 15 
8oğan 5-7 ti 9 
Kerevts &5 7,5 12,5 
V eşU dom.ta 35 5 7,5 

YE !tJ I Ş LE R 

Ayva 4lksa. ek.L 6 · 8 10 15 
A)"''a birinci 5. 6 6 10 
Ayva ikinci 3. 3,5 5 7 
Nar ekııt. ek11t. 6 7,5 10 
Nar lldncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz. 4 • 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma Unye 4 • S.9 5 15 
Mandalina 0,5. 3 l . 5 
Portakal 0,5. 5 1 - 7 
CJevla 11 - 18 12,5 20 
Keetane 6-8-10 10 15 
MQflDula 4-6 7,5 15 

!rlAHRUKAT 

Odun (çeki) 

Kömür 
350-425 

3.4.5 
2 5 

S.6 
Kok 

Söml kok 21 

r·ransız tiyatrosu 
HA l.K OPERETi 

Bu akşam saat 
20,30 da 

11.k Defa 
DENiZ HAVASI 
Büyük Operet 

Yazan: Yusuf Su. 
ruri. Müzik: Kar. 1ı1111ıW..ı ...... ıı1ı11 

lo Kaı><>selli 
Giıe giindilz açıktır. Fiatlar: 35 - .SO 
- 60 - 75 - 100. Loca: 400 - 100 

Telefon: 4181 9 

13 
PAZARTESl 

Sonkanun - ı <;36 
Hicri sene: 1354 _ Şavval: 18 

..::;. :S,57 12,23 lf,(7 17,2 18,37 Ci,39 

..:':. 12,57 7,27 9,4712,00 1,87 12,39 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDIJ? 
Şimdi Almanyaya geçml§ olan Sar'da, 

reyl&m bqladL 

Muharrir Omer Rızanın cevabı: ............................................. •:::::::-.. ::············································ 

Kısırlaşfırılanlar cemiqete müthiş 
bir düşman kesileceklerdir 

:: :: Pardayanlarını 

Jll clldletmek 

ı ıı Bor~~~~!~:ı!::. cildlet· 
ı 
g mek isteyen okuyu::ularıınıı Nesli tereddiden kurtarmanın yolu bu değirdir 
~~ formalarını on be~ gün için~~ 
si Ankara caddes:n de (Va~ut) ku
~~ tüphanes:ne brrakmalıdırlar. J 
:: ::::: ::::: ::::::::: ::: :: :: ::::: :::::::::u:c::n::ıa 

Nes!i ıslah için sıhhatı ıslah etmek, bu 
uğurda seferberlik açmak ,azımdır 

Kıstrlaştırma anketini yapa. l 
kc:n dikkat ettiğim noktalard ı r. 
biri de mümkün ,mertebe ten ev 
vua dikkat etmektir. Doktor, hu· 
kukçu, içtimaiyatçı, ve muhte!if 
sahalarda mütefekkir sayılan kirr 
selerin fik irlerini gelişi güzel hi ; 
sıraya koyarak yazıyorum. 

Bugün de değerli yazıcı ve mü
tefekkirlerimizden Ömer Rızanın 
fikirlerini neşrediyorum. 

Sordum: 
- Kısırıaştırma işine preusip 

itibariyle taraftar mısınız? Niçin ? 
- Kısırlattırma işine prens\p 

itibariyle taraftar olm~kta müie· 
reddidim. Çünkü kısırlaştırılma-.ı 

istenen insanlarm: insanlığa mu
zır bir nesil çıkaracak!R.rına emil! 
değilim, belki bilgim ve görgüm 
bunun aksini is~at ediyor. İnsan
lığın en yüksek verimlerinden bir 
çokları bugün kısırla,tırılması is
tenen insanların evlatları idil~

Bu böyle olduğuna göre mütere.I· 
dit bir vaziyet almaktan başka bi · 
çare yoktur. Tereddüdümün se
bebi de, ilmin bu yol~a kat'i bir 
hüküm verdiğini görmemektir. 
Yoksa ilim dediğimiz varlık te
reddüdümü izale ederse onun de
diğini tutmakta tereddüt etmem 

- Cemiyetin ferde tahakkümü 
onun her hangi ttir uzvunu ebedi
yen malul bırakacak derecede ile
ri midir? 

- Cemiyetin ferde tahakkümü
nü kabul etmiyenlerdenim. Cemi· 
yet hayatının esasları .: . ı asında ta
h:.ıkküm diye bir şey yoktur. Ce
miyetin kanunları emniyet ve hu
zur içinde yaşami\k ve çalışmak i 
çin yapılır. Bu kanunların ni
metleri ve külfetleri urr.umi ern'!li 1 
yet ve huzur olduğu için bun1arır. 
icaplarına riayet göst ermek, •ıı

hakküm sayılamaz. Bllakis ka 
nunlar, fertlere özledikleri her 
hürriyeti, ve bu hürriyetlerin her 
biriyle ona en geniş hakimiyeti te 
min eder. 

Cemiyet de fert gibi hakimdir. 
fakat mütehakkim değildir. V'" 
mütehak!dm olmamahdır. Çünkü 
tahakküme ba~lar başlamaz, h r.: r 
~ahakküm gibi İsyan ile karşılıı· 
r.rr. Ve bu isyan içtimai nizamı.· 

aksaklıklarını değiştirmeğe uğT1l-

şır. 

Gelelim kıaırla~tırma bahsine 
Cemiyet bunu ne için dü~ünüvor 
veya istiyor? Muzır ve tehlikeli 
unsurların her biriyle müca 1 

dele ettiği gibi, dimağen 
veya bedenen malul bir nesil yP.- 1 

ti§tir.ecek kimse!erin t~~asüli fa~- ı' 
liyetıne karşı gelmek ıçın .. Cem1 
yet, nasıl katilleri, hırsızları takiı; ; 

ediyor ve bunları yaka!ayip cezl\- 1 

ya çarpıyorsa dimağen veya bede-! 
1 

nen malul o}anları da ayni şekil-
de takip ederek tenasüli faaliyet · 
terine son vermek istiyor. 

Meseleyi bu şekilde gözönüne 
koyduk mu, bize son derece maku 1 

Anketi yapan : Muraıl Sertoğlu ~<.eşa'lt 
/ Jk adamlarından mühim bir k1s·ı di. Bugün tecb.visi gfa~ veya im-. r········ ... ~ll'il ~$ 
mı kısırlaştırılmaaı l fızı:n g: h?n :ı kans ız gibi güri' nerı b;ı iHetin ya ·ı : 
na babaların çocuklarıydı. İki ha- rın bir çareJ İ l:ı:.lunamıyacağı 11 G e c e 

····················· 

kımdan şüpheli olan bir csasm ce · hiç bir kiım.e kesthen•ıyeceği için 
miyet tarafından kararıaştırılmas bir adamı ,!l veya bu maluliyet Konuştu 
çok yanlış olur. Ve manasız b\. yüzünden kısıı-b.ştırmak caiz d 0 -

tahakküm sayılır. ğildir. Belki bu kmda~tırılacak 

- Kısırlaştırılmak suretiyle zor olan insı.n in:;anlık tarihinde bir ı 
la malul bırakılmıt ve tabiil:lde- boşluğu doldura::ak bir tohum ... 
rini kaybetmiş olan fertler , cemi- taşıyor. 

yete karşı umumi bir kin besle Nesli ıslah için sıhhati ıslah gc· 
mezler mi! Ve bu kinden cemiyet rektir. Yani sıhhiye vPkaleti he. 
zarar görmez mi? Türkün evine girecek, her TürkF 

- Zorla malul edilen insan de .uhhi mü~.-ıbe:!.csi ahına ala ~ak ha
ğil, tabiat tarafından malf;l edi- le gelmeli, her Türkün derdiyle 
len insanlar bile cemiyete kin mücadele etmelidir. 

beslerler. Mesela kanhur veya kel Biz memleketimizde sağlık "' 

Ahlakça sukut etmiş 
genç çocukların, düşmüş 
lmdınlarm rezilane yaşa • 
yışların ı canlandıran i.çti • 
mai bir roman ; açlığın, ız 

· tırabm romanı; Türk ec!e · 
biyatının en r ealist e:::eri 

Her kitapçıda 
. arayınız J ............................................................ 

bir insan, İnsanların ist!hza tebes vaşı açmak ızhrarındayız. Bu 4e· ------------1 
sümü ile karşılanmak yüzünden heple h~kimliği devlet•e~tirmek İ · rT , . . 
onlara karşı en derin kin besler: cap ettiğine kaniim. Memleketiu ar!·h SeVQISI 

Ya maazallah kanbur kel sı bütün hekimleri sağlık sava~ı içir 
falları yanında daha müthiş bir seferber edilirlerse bu savaşın iyi 
tesiri olan kısırlık muhakkak l.i bir netice vereceğine ir...ınahiliriz. 

kısırlaştırılan insanları cemiyelf" Kısırla~tırmak aley~tarı old\• 
kar§ı en l;orkunç kinle zehirler ğumu söyledim. Fak:\• muzır ve 
Bu çe§it insanları cemiyetin en tehlikeli t•nsur)l\.rrn ter.rit ve ted·· ıı· 
muzır unsurları arasında saymak, visi gerektir. Yukarda söyledi-
pek de hata olmaz sanırım. ğim gibi ~iz bütün hekimlerin hi~· i 

Bence cemiyetin en mu- metini uzunca bir müddet içir. f 
zır unsurları ne hırsızlar, devletleştirmeğc muhtacız. HE.-khr ( 

Yeni vesikaarl 

Yazan: 
lr:hc.nder F'ahretti.n 

Bütün tarih sever
lere tavsiye ederiz 

Bu ~<itabı 

okuyunuz 
ne de katillerdir. Böyle kısırlaş· lik amme hizmetleri a .. i\~tna gir· 1 
tırılmış, erkeklikleri kaybedilmiş meli ve Türk hekimi, bir zama; •------------• 
olan kimselerdir. ıçın mesleğini milletin malı say 

- Mademki kısırlattırmağa \a- _m_a_I_ıd_ı_r. _____ .....,.. ___ _ 

raftar değilsiniz , §U halde ne:;H 
tereddiden kurtarmak için ne yd.p 
malı? 

- Bugün ilim dev adımlariylc 
ilerliyor. Yakın bir mazide "şifas 
gayri mümkün,, sayılan haııtahk· 

ların bir çoğu bugün şifası en 
mümkün hastalıklar sırasına gır-

Veni n2~riyat: 
~-- ~ .................. ~ 

Ekonomi postası 
Bu isimle ve Türkçe, Franaız=a 

olarak haftalık bir mecmua int i - 'ı 
şara ba~larnıştır. içinde t :caret a 
darr:larmı alakalandıracak yazı • 
lar vardır. 

Davet 
Kadıköy As. Şubesinden: 

Şubemiz defter:nin 354 tryıskn

da yazılı yedek yn;·a asteğmen 

Süle;rman Tahsin oğ. Nailin lstan• 
J:.ulda ise ilandan 24 taat iç'nde 
şubem'ze, taşrada h:e bulun:!uğu 
yerin A:;!:erHk şubesi vazıtaaile 
a dres· ni bildirmesi ı;ere!ct:r. 

.i j 
P1ERRE BENOlT'nin ~ ahescri ~ ,-------------

K ön i gs mar l{ il 
filminde, GRANDE DUCHESSE AURORE tarafından giyilen 
80 rob ve elbisenin ibda şerefini paylaşamıyan Parisin en bü

yük terzi ve moda müe:ssete !eri münazaa etmitlerdir· 

ONüı~ÜZDEKl PERŞEMBE AKŞAMI DOYUK GALA 

OLARAK 

SARA V sinemasında 

• • ' '._l :· • .. ... ~!' .; ·:: J -1·~!.. ••• , .. ...... ~-.... ... '., ... !!ır',. -·. • ' ' 

2000 liralık 
"" . . 

eşya verecegımız 
Büyük müsabakamıza iştirak 
fırsatını kaçırmış değilsiniz! 
Şimdiye kadar çıkan nüshaları 
alamıyanlar bunları tdarehanemizden 
tedarik edebillrler. 
Koyacağımız 45 resimden 8 ini 

YE ~t ftt .., .. 
1rA1ilD 
J<İ TAEB· 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf acıresı: ıstanbu l HABER 
Yazı ı şıerı te ıoronu : 2:18i2 
ıcıare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
Türltıgr Eertebı 

Senelik t400 Kr. .2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 ,. eoo •• 
1 aylık 150 .. 300 •• 

görünür. 
Fakat dimağı veya bedeni ma 

1 
tanıyamıyanlaran bile hediye!eri-

lul bir adamdan mutlaka ma!ıJ' • mizden kazanmaları ihtimali çok 

lLAN TARiFESi 
Tıcaret ııenıa,.ının satırı 12,90 
Resmi 116ntarın 10 ku"u•tur • 

dimağlı, malul bedenli bir nesi ! kuvvetli olduğunu unutmamaıı-
çıkacağı muhakkak mı? Bir kert- 51 n I z f 
burası fÜpheli. Sonra biraz yuka .. 
d~dedijimgiliib~eriyetinenb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaaU 

\ 



Altınordu 
Sumer 

• 
• 
• 
• 

6 
o 

Kadıköyündeki ikinci küme maçıııda. 
Altınordu ile Sümer karşılaştılar. 

,. H:Uıl kalecisinin güzel bir kurtarııı ..• 

~lk:!Dm !'U:~(ğJ!lfll~~ 

Altmordu, tam::.men hakim bir ı>· 
yundan sonra, net:ceyi 6-0 gibi büyük 
bir farkla kazandı, 

Feneryılmaz: 2 
Anadoluhisar: 2 

Gaı8i8S8ray : 5 
Hil8l: 1 

Taksim stadyomunda oynanan 
ikinci kümeden F eneryılmaz-Ana
doluhisar maçı iki ikiye beraber -
1ikle bitti. 

Beylerbeyi : 2 
Ortaköy: 1 ltı." 1' akainı ıtadyomunda birinci 

~ lıaabaka Galatasaray ile Hilal 
İd~'U:ıda hakem Adnan Akının 
a~. 

sınde yapıldı. 

lilLAL TAKiMi: 

Za 11urad, Akif, Seyfi, Cemil, Ri-, 
1'' Zeyııeı, Faruk, Ohans, Bekir, 

Usllf, Rauf şeklinde, 
GALATASARAY : 

d Fazıl, Gündüz, Avni, ve Kadri 
hen ttıahrum olarak dizildi. Sa -
aya ,şu kadro ile çıktı: 

, Sabahaddin, Lütfü, Osman, 

Süavi, Nihad ,Fahir, Danil, Eş -
vak, Salahaddin, Selim, Necdet. 

Yedinci dekikada Hilal mer -
kez muhacimi Galatasaray müda
faasm ::an daha süratli davrana -

Şeref sahasında ikinci kümeden 
Beylerbeyi ile Ortaköy kar§da§b. 
Beylerbeyi biri penalbdan olmak ü
zere yaphğı 2 goll~ oyunu 2-1 bitird:. 

rak ilk go 1 ü yaptı. ıiiiiiiiiiiii2iiii7iiiiiiiiiniiiiciiiii iiiidiiiiaiiiikiiiiikiiiiaiiidiiiaiiiiHiiiiiiiliiiiaiiiil iiiiaiiileiiiiiyi!ihi!9i-
Bun dan sonra Galatasaraylı • 

ne bir penaltı oldu. Necdet bunu 
lar daha çok çalışmağa baıladı • 

gole çevirdi. Ve birinci devre bir 
larsa da Hilal merkez muavini bire bitti. 
Galatasaray hücumlarını mükem • 

ikinci haftaym ;Hilal aleyhi · melen kesebiliyordu. Hilal sağ, 
ne üst üste iki kornerle başladı. iç merkez muhacimleri de iyi oy • 

Altıncı dakikada Eşvak güzel 
nuyor.·. bir kafa ile Galatasarayın ikinci 

-~-

golünü gale köşesinden attı. 
On ikinci dakikada sağdan çe

kilen kornerden Salim çok güzel 
b:rgoldaha atarak Galatasarayın 
sayısını üçe çıkardı. 

On sekizinci dakika A vninin 
bir pasını Salim demir gibi bir 
şutle dördüncü golü attı. Artık 
Galatasaray tamamen hakimiyeti 
tesis etti· 

30 uncu dakikadan sonra oyun 
yavaşladı. Ve 35 inci dakikada 
Galaatsaray aleyhine de bir penal
tı olduysada Hilalliler bunu ata -
madılar. 

GiinG;Ş:A2o:mxd~b;;d~ıu: O 

Oyunun bitmesine altı dakika 
kala Eşvak Galatasarayın beşin

ci ve sonuncu sayısını da yaptı ve 
maç 1 - S Galatasaray lehine bitti. 

:/- :/. ~ 

Hilal takımından kaleci vennü
dafiler vasat bir oyun oynadılar. 
Merkez muavin çok iyiydi, hücum 
hattında da sağ açık ve merkez 
muhacim çok muvaffak oldular. 

d l aksim stadında ikinci maç 
\> a, Güneş ile Anadolu arasında 
: ha.kem Ahmet Ademin idare -•tn..] .. 

;;ıe oynandı. 

ANADOLU: 
d .. llalit, Salih, Şükrü, Asım, Gün
" Uz, Memduh, Zeki, Noğman, Le
e~' ~Iustafa, Kenandan teşekkül 

llıışti. 

CüNEŞ DE. 
n Sefa, Münir, Münip, Hristo, 
lihŞat, Daniş, Celal, Caniyaz, Me
h· ' 1Iehrnet, Tevhitten mürekkep 
ır kadro ile oyuna baş landı. 

d ~§inci dakikada Anado1u sağ
aıı .. 1 , l . guı:e bir hücum yaptıysa da 
() ıç . .f 

l~ı ıatı ade edemedi. Anadolu -
k ar biraz daha ağır basmakta i· 
~n. G·· '()I . uneşin ani bir hücumunda 

ıç Canbaz bir gol yaptı. 
~it ~~adolu çok çalışmakta idi. 
c;ılt ~~nı_ 20 inci dakikada sol a -
tt , kı ınuhakkak bir gol frrsa -
dt. ~~talihsizlik yüzünden kaçır -
itin. . abinde Anadolulular bir i -

C1 fs 
1( tıat daha kaçırdılar· 

de>]'- ~kınc.ı dakikada Melih Ana
te>li.i h alecısinin hatasından ikinci 

S "-fifbir kafa vuruş ile attı. 
ftt._:~dakikalarda Anadolu bir 
t-e ilti aha kaçırdı ve birinci dev
l'\ih,l' ' 1

1
fll' Güneşin galibiyeti ile 

et end· 
ı. 

ki müdafilerden gelen topu kaptr 
hasim kalesine indi ve sol iç Nu • 
man Saf anın çıkını§ olduğu kale -
ye topu sokamadan yüzde yüz gol 
olacak bir fırsatı da kaçırdı . . 

Oyun gayet dikkatsiz cereyan 
etmeğe haşladı. iki taraf ta şuur
suz bir oyun oynamaktalar. Neti -
cesiz hücumlar yapıyorlardı. 

44 üncü dakikada Güneş aley
hine 18 pas çizgisi üstünden çeki· 
len firikik te avuta gitti ve maç 
O • 2 Güneşin kazarunasile bitmİ§ 
oldu. 

Güneş takımında kaleci iyi idi. 
Müdafiler vasattan aşağı oyna -
dılar. Doğru dürüst vuruşları yok. 
Muavin hattında Daniş çok çalış
tı. Sol muavin .oynayan Hristo çok 
sert ve favullü oynuyordu. Hü • 
cum hattında Mehmet, Melih ve 
Canbaz iyi idiler. 

Sol açık Celal Şefik hiç koş • 
ınuyor ve kendini yormak istemi -
yor hissini veriyordu. Sağ açık İ· 
kinci takım'larda bile oynayama -

Ga1atasaray takımında hatta 
iki klübün oyunculan içinde en 
muvaffak olan Necdet ile Salim 

idiler. 
iki aylık rahatsızlıktan sonra 

bu ilk maçında Necdet kabil ol • 
duğu kadar çah!tı ve Galatasa -

rayın takımın attığı beş golün dör 
dünde hissesi vardı. Diğerleri va· 
zifelerini yaptılar· 

l 

Beykoz - Topkapı ma .;ından heyecanlı bir an ... 

$ <e ır®f ~'\Ç~ ©1 o ırn (§! ©.\ 
.. ~- zıc,:os---=----= ,..., .. 

Beykoz: 10 
Top kapı • • 1 

Şeref sahasında ilk birinci küme 

maçı Beykoz - Topkapı arasında oldu. 

Hakem: Sabih. 

Takımlar sahaya şu şekilde çıktı. 

Nihat - Halit, Babadır - Sa?t, 
Mustafa, Kemal Şehap Kazım, 

Topkapı: 

Beşiktaş 
l!'f 

• Q 

Ekrem - Fahri, Hiristo - Sehm. 
Cevat, Niyazi, Salahaddin, Cavit, Kamil, 
Osman, Sabahaddin. 

Oyuna Topkapılılar başladı. Birin· 
ci devre Beykozun 11 inci dakikad;: gÜ• 

zel bir alondan islifade eden Kcınal 
Beykozun ilik say1 s\n1 yaptı. 

(Devamı 9 uncuda) 

2 Eyüp: o 

Beşiktaş - Eyüp maçında Be~;ktaşın golü! (Yazısı 9 uncud~) 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K~H§] o IK©'1' ~~©l~ o 1Fi1 ©! ©l 
-.......~www ..,, ~ ~,., __,, ~ 

lstanbuls or: 1 
Vefa: O 

Dün Kadıköy stac!ındaki en rr.Ü· f tıır.hulspor, sol açığının guzel bir h&
him maç htanbuh.por - V cfa aras.n- cumundan istifade ederek rrünün legane 
da oynandı. sayısını attı ve bckienmiyen bir anda 

Kuvvetler arasında bir ye.kınlık bu- galibiyeti temin etmiş o!du. 
lunması bu maç jçin oldukia bir aıiı.ka * * * 
uyanclınnıştı. Doğrusunu söylemek llımıgelirse, 

Hakem izzet Muhiddin Ap:ık•ın i- canla ba~!a ç"lışmalarına rağmen, dün-
daresinde oyuna saat 13 de başlanôı. kün karmakarışık ve şuursuz oyunlaTile, 

tik dakikalar iki tarafın bir tü~ ii il.i taraf da ealibiyeti ha!' etmemişti. 
açılamıyan oyunları ile geçti. Fakat lstanlıul:ın::>:: l•'.lleci::ile karşı· 

15 inci dakikadan sonra, maç yavrş k-uşı3•a kdan bir Vefo!ı oyuncunun 
yavaş güzel'.eşmcğe ve heyecanlancr.a- k:lçırdığı p,ol, htanbuh,orun da eline 
ğa ba~ladı. geien biı- fırtattan i:ti:c.cle e~mesi, b11 

Fakat, tarafeyn, !anki birihirler:le ır.açm h:r tarafın r.:a}i.:hiyelile bitme• 
yarış ediyormuş ~jbi bir çok mühim ve sine seU:.'.>iyet vo:-~i. 
gol fırsatları k:lçırdılar ve birinci d~vre Ge :e;, ha:~R I!e; koz k.:ır~ısın:!a kar-
0-0 beraberlikle bitti. ş~Ia§tıfrı lti:>!ü şansı, bu !-~t:ı da Ve'n •ıa 

ikinci devre bir<ıız d<.ha canlı ve s.:?rl y:-h:-smr bırnkmaır.·~ o· dağu anlrşıh· 

başladı. iki taraf da gaH!:iyeti temi., e- yordu. 
decek tek golü atmak için çırpınıyor fa. Sahamn kayalt olması, oyunun bo
kat bu çırpınmalar, ya şuursuzca ve· zu1maıanıı ne kadar &e!>ep oluTSa olsun, 
pıldık'an için, yahud da müdafa<l1a• ıP b1rinci sınıf kulüpleı·iır.iz arasmrla bulu
cansıparane müdahaleleri yfü:ünclen ~e- nan d;jnkü iki takımın lı:ı bozuk o:run 
mere vermiyordu. tarzlarını değ' §!rrme!eri ve can!a ba~l• 

Devrenin sonlarına kadar vaziyet ::"r:e~~i!:'e::i C'?c;·jifoı-ini> d&ha favclab 
değişmedi. Ancak 40 ıncı dak:ilıada is- b~r ~ar::t!~ k!ll'a:::m.-iar;.-ıı tavsiye ede:::-iz. 
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93 INakil. tmÜm• ·~ fklibaa l>akl" mahtu ••• ,. " o vakit seni seviyordum. Fakat, ~ 
. . . . . gönül bu ya, şimdi de nefret ediyo- ~ 

Son mü•külat ve ihtilaf,· Rabia- hır sırk çeır.nıs verı P b H d• k 1 d b d ki f 
nın gelinli~k entariıinde çıkti. Ka- meğimizi ;ışı:ır. K:::· bi~reg~~~ rum. ay 1 ocam ge me en ura an uza aş'' 
narya muasır bir kıyafete taraf- keskin, kara karı! Bir panayır ye- Feci bir de nefret ettim. Fakat, sevdikleri- Ley lanın yüreği hopladı. . 

k kar Ş 11 a Ş m a min de, nefret ettiklerimin de ko Terliklerini sürüyerek kapıya tardr. Beyaz entari, duvak ve li
mon, portakal çiçekleri. Aman al-
lalı esirgiye. Sabiha hanım; mor 

l:adif e üıtiine gümii.l telle susam 

ri adar canlı ... !,, l · k 1 d k 
L 1 A d d I d yun arına gırer en, göz eri ön oştu. 

XI ey a o asın a yanız ı: .. b' h d f k y 1 b d k ld '1 B"I h • f"I f .. muş ır ayvan an ne ar ım var - ı maz ey, nere e a ınıı· 
Bilal H1drcllez günü evlendi. l -. !,~ero angı:. 1 ~o soy dı? Beni bugüne kadar, hayvan 1 Diyerek şen bir kahkaha ata· 

emış: ~vga ve muna aşa ara- la~madan seven bir erkekle kar?ı- caktı. 
Çiçekleri jr:ılenmiıı bir entari isti- d b l il 1 l sında hakıkat kaybolur. Kim da- l d b Ik' d · d' ( k) K k d ··k ~ ,. ar u ::a, zi i maşa ses eriy e u- . aşsay ım, e ı e şım ı aş : apryı açınca, arşısın a, go -
Yor. Taç, duvak, tel hepsi olmalı.. ha akıllı ıse, münakaşayı ' derhal . k~ d k k d ·ı . 't d. ·ı. 1 k lcl • 

Rabia o sabah uzaklardan gelen 

yandı. Sokaklarda gene ordu ge- ın ar e ece ·a ar ı erı gı mez- ten yere iışmüş 1 u par a yı ı ... 
Gelinlik entarisi esasen onun he- rer gı"bı' ug~ultu, oyuncakçıların çe- keser.,d, w dim. gibi ıfıldıyan bir çift göz gördü: 

::r Ne ogru söz. Kavgaya atılana " 
diyt!1li, kim ne karışır? Gavurun Nerminin: Falancayı gördü'<· - Ahhhhh .. Sen misin, Ziya?! 

virdikleri kaynana zırıltıları, öt- cesur diyoruz. Bence en cesur ve 
gözü gelin go"rsu··n. Sabı'ha hanı- d kl · d d kl K d h I k çe kalbim çarpıyor!,, dediğini duy Diye haykırdı. tür ü en ü ü er. öşe eki ka en akıl ı imse: Kavgadan, mü-
mın fikri kabul edı'ldı'. Hem bu hah duğum zaman, adeta öfkeleniyo- Mühendis Ziya yavaş ya vat İ• 

se Rabiayı pek karıştırmak iste

mediler. Ne olsa gelin olacak kn-

da biraz haya, biraz edeb lazım
dı. O, bu mesele üzerine ağzını 
açınca "Sen hele bir sus,, diyorlar

dı. Fakat Rabia düğün yaptırma

makta israr etti. Babası sürgünde 

iken hiç kabil mi? Yalnız bir ni

kah. Sinekli Bakkal halkının bek-

lediği pilav, zerdeyi, düğün yeme
ğini konakta yiyeceklerdi. 

Bütün bu hazırlıklar esnasında 

Rabia, bir şey olmuyormuş gibi 

dersle~·ine devam etti. Babasına 

sürgünde gene o bakacak, evm 

masrafını tamamen görmese bile, 
Penbeye, Rakıma o bakacak. Os-

mana zengin diye varmıyor. Onu-

runu, vekarını, benliğini ancak ça
lışmak sayesinde muhafaza edebl
lir. Fakat bütün bu pratik fikirler 

gündüz düşünülüyor. Gecelerinde 

nihayetsiz hülyalar var. 

Hazırlıklar uzadıkca Osman . , 
da, kendi odasında geceleri aşağı 

yukarı dolaşıyor, düşünüyor, söy
leniyor. Rabiayı çok özlemişti. Fa-

kat Vehbi efendiye nikah oluncı

yadeğin Sinekli Bakkala gitmiye
ce~ini söylemişti. Ekseri yüksek 

sesle kendi kendine konuşuşların
da diyordu ki: 

"Ben gene bir dinin çerçevesine 

giriyorum. ha.. Hem de gene bir 

kadın eliyle. Fakat bana sükun 

veren, içimde sulh tesis eden bir 

din. lık defa dimağım, ruhum, kal

bim birbirleriyle uzlaşmışlar gibi 

vede zurnanın hımhım nağmele nakaşadan kaçmanın yolunu bilen rum. Onun, benim hislerimle alay çeriye girdi .. 
kimsedir. Yılmaz bey, benimle ri, dünbeleğin tam, tamları. Nisa

nın ılık havasında, hayat genç bir 

aşık nabzı gibi gümbür gümbü ?' 

atıyor. Tevfik şimdi nerede? Ha-

ni beraber yemek pişirdikleri o 

günler... Bahçeden mutfağa be-

yaz, penbe çiçek yaprakları yağ

dığı gün! 

Penbe, artık köhne göbeğini ya] 

nız çardağın altında çalkalıyor 

ikide birde Rabiaya bahçeden ta-

kılıyor: "Eski yavuklun evleniyo . 

Rabia. Kız, kalk giyin, tak takış 

tır !,, diyor. 

Rabia Mayısın ilk günü evlen· 

di. Sinekli Bakkal kadınlarıntn 

küçük kağıtlara maniler yazı~ 

çömleğe koyup, ağaç diplerinde 

çalıp söyledikleri gün. 
Nikah öğleden evvel, dükk?.· 

nın üstündeki odada kıyıldı. Veh . 

bi efendi Rabianın, eskici Fehmi 

efendi Osmanın vekili idiler. Şa-

bitler arasında Sabit bey ağabey 

de vardı. Rakım misafirlere şer

bet ikram etti. 

O akşam konak, kıyamet gibi 

kalabalıktı. Haremde kadınlara, 

Sabiha hanım akşam yemeği ver · 

di. 

Selamlıkta da sofralar kurul-

muştu. Sinekli Bakkalın bütün °"r· 

kekleri davetliydi. Paşa, bir tara-

fma Osmam, bir tarafına eskici 
Fehmi efendiyi aldı. Ağabeyle Ra
kım paşanın karşısında oturdular. 

Vehbi efendi ayrı bir sofraya ri-

ettiğine zahip oluyorum. Halbuki Delikanlının yüzü gülmüyorJ.J. 
sık sık münakaşaya girişiyor. Al- Nermin hakikaten ince duygulu Leyla, Yılmazı beklerken, bir· 
man zabıta memurları, bir insa- bir kadındır. Kocasından talii ol · den bire hem de hiç ummadığı bir 
nm hakiki karakterini iyice anlı- l 

saydı, pek a a yuvasına ebedi saa- saatte mühendis Ziya ile karşıla• 
yabilmek için onunla her sahada det verebilir, ve gözü dışarda kal- şmca şaşırmıştı. 
münakaşa ederlermif. Y dmaz da mazdı. - Neredesin yavrum .. Burallf" 
Almanyada gördüklerini bana tat- Leylamn gözleri dumanlıydı.. nr nasıl buldun? 
bik ediyor. Zavallı adam! Guya 

Başını avuçlarının içine almı1.. Diyebildi. Ziya içmişti .. Gözle-
bu suretle benim ağzımdan laf a- Akşamdanheri-tekrarlılyıp durdu- ri kanlanmıştı. Leylanın yüzüne 
lacak. 

ğu yeni bir şarkıyı mırıldanıyor- ölümden yrlmıyan ve fena ıeyler 
Leyla odanın ortasında hazırla

dığı içki sofrasının önüne otur
du: 

- Şakir üç gündenberi patro
niyle beraber İzmitte. Galiba bir
kaç gün daha orada kalacak. Yıl
maz da onun yokluğundan istifa
de ederek beni sık sık ziyarete ge
liyor. Bu kadar ciddi bir adamın 
da çarçabuk bana tutulacağını 

ummazdım. Ona Nermini tanıt-
tım. Nermin benden çok genç .. 
Benden güzel. Kıvrak bir kadın. 
Fakat, Yılmaz benden hoşlanmış .. 
Yakamı bırakmıyor. 

Kadehini doldurdu ve susuz iç· 
ti.. Kendi kendine söyleniyordu: 

- Acaba beni sahiden seviyor 
mu? Yoksa vazifesi icabı beni se-
ver gibi görünerek, günün birinde 
tongaya düşürmek mi istiyor?! İş
te bu muammayı halledemedim. 

Sevgisi cali olan bir adamın 

rollerinde bu kadar muvaffak o
labileceğini aklım almıyor doğru· 

su. Yılmazın aşkına sahte demek 
için, benim sevgiyi anlamamı§ ol
mam lazım. 

du: düşünen bir insan kiniyle bakıyor· 
"Duyduk baharın zevkir.i du. 
güller gibi biz Je, - Hapishaneden çıktığım gün~ 
Nur var bu güze! O§ktmızın denberi senin izini arıyorum! Ni· 
çizdiği izde. hayet beni de aldattın, öyle mi? 
Bin hatıramız gizli şu clai· Leyla gülerek bir kadeh rakı 
/arda denizde. doldusdu: 
Nur var bu güzel Q§ktmızm - Başka biriyle evlenmeğe 
çizdiği iz.ele!,, mecburdum, Ziyacığım! Haydi 

Leyla bir kadeh rakı daha içti; bir tane çek de akim l:aşına gel· 
- Her şarkıda aşk .. Ateş. Ş~ sin .. Çok asabisin! Kendi kendiı1• 

rap .. kadın .. Şairler yalnız btınları fena hükümler vermeğe kalkışma f 
parmaklarına dolamışlar. Bin ha- Bir kere de beni dinle ... 
tıra. Evet, her gezdiğim, yürüdü Ziya rakı kadehini masanın üs· 
ğüm yerde bin hatıra gizli. Fak.ıt, tüne bıraktı; 
bu gizli yerlerin hiç birinde nur- - Aklım batımda. Zannettiğia 

dan eser yok. kadar sarhoş da değilim .. Günler-
Şair yalan söylemi§. Y anlıt gör~ denberi senin hayatım tetkik edi· 

müş. Benim hatıralarımı saklayan yordµm. Bir şoförün metresi oldu· 
yerlerin hepside yüz karaltıcı iz; ğunu bilmiyor değjlim ! 
lerle oldu. Hani bana verdiğin sözler? A~ 
Bunlarla öğünen bir kadın,buda radan çok zaman geçmedi.. Kerı

ladan batka ne olabilir? Y ılma7 dini rasgele bir adamın kolların• 
hala gelmedi ... Onu niçin bu ka- atacak kadar düşürmekte ne rna· 
dar sabırsızlıkla bekliyorum? na var? Hapishaneden çıkar çık· 

Daha geçen gün, hatıra defteri- maz benimle evleneceğini söyli
me: "Şakirden başka bir erkeği yen, beni ümide düşüren sen değil 
sevmeme imkan yoktur!,, sözleri- miydin? 

Sonra birden omuzunu 
rek: 

silke- ni yazan ben değil miyim? Acaba Haydi, söyle bana, kah be ruhlu 

birbirlerini de, heni de kemirmi- yaset etti. O, kızın babası rolünü! 
yorlar. Acaba bu geçici bir müta- yapıyordu. 
reke mi? Ne de olsa Sinekli Bak- (Devamı var) j 

- Sanki ben de aşkın ne oldu
ğunu anlamış bir insan mıyım? 
dedi - Şimdiye kadar yirmi beş er
kekle yaşadım.. Kimini sevdim .. 
Kiminden hoşlandım .. Kimisinden 

Yılmazı sevmeğe mi başladım? ! kadın .. Kendini birkaç gÜn içinde 
Hayır .. Hayır.. Yılmaz benim ~i· çamura düşürecek kadar aç ve 
pim değil. Ben, aradığını bulmuş çrplak mı kalmıştın? Bir ay içinde 
bir kadınım. Şakir, benim için, i- bütün işlerimi yoluna koyacağın'l1 

deal bir erkektir... bildiğin halde, bu çamurlu hay•" 
Kapı çalınıyordu. ta neden atıldın? (Devamı var) 

kahn taşma, toprağına tapınıyo

rum. Gerçi orada yeni bir cemaa· 

tın an'anesine uymak lazım. F~· 

kat öyle basit ve insani an'aneler 

k1. Hem orada herkesin evi, bah

çesi birer hususi ve kapalı kale gi

bi. En fakir adam, Kurunu vustai 
bir derebeyi gibi evinde hür ..... 

"Her gün mor salkım çardağı

nın altında hava alan kadınlarla 

konuşacağım. Her gece Rabianın 

beyaz yatağında yatacağım. 5,_ 

hahları yanyana uyanacağız. Gün 
!erimizi elele geçireceğiz. İyi gün 

ler ... İyi geceler. Belki de çocuk

larımız olacak. Biri büyük babası 

gibi komik olsun. Adını Tevfik 
koruz. Öteki benim gibi .. Yok yok, 

: :ıası gibi san'atkar olsun. Belki 
de bir mahalle bakkalı olur. Ol-
::.un .. 

''Rakımı dükkanda alakoyarız. 

Ah, sevgili Rakım. Hayatımıza 

============================================================================================ 

- Evet .. 
- Fakat ben dört buçuk sene evvel sizin evlenmiş 

olduğunuz Samiye Ekrem Tok olarak görülüyorum. 
Yani siz dört buçuk sene evvel bu ismi taşıyan bir 
kadınla evlenmişsiniz. Vaziyeti düzeltmek için bana 
bazı malf:mat \'ermenizi rica edeceğim. 

- Nasıl vaziyet? .. 
- Haberim olmadan sizin karınız görünmekli-

ğim .• 
- Hayır böyle bir şey olamaz. 
- Nüfüs kağıdımda sizinle evli görünüyorum. 

Halbuki benim hiç haberim yok. 
- Benim de ... Kat'iyyen 1 
- Evli değil misiniz? 
- Evet. 
- Karını~ın ismi Samiye Ekrem Tok mudur? 
- Evet. 
- !şte bu isim benim ismim, 
- t-ı · .. 

- Yalan mı! Şu kağıtlara bakınız 
- Lüzumsuz. Onlar sahtedir. 
- Nasıl sahte? .. 
- Evet sahte .. 
- Ve niçin yalan söyliyeceğim?. 
~ Çünkü ben sizinle evlenmedim. 
- İyi ya .. işte bir yanlışlık var diyorum. 
- Hayır! Yanlışlık olamaz! 
- İşte görünüz bakınız ... 
Getirdiğim nikah mukavelenamesini ve nüfus 

kağıdımı uzattım. 

İstihfafla iteledi. 
Art:k bu soğukluk, bu derecelerdeki sertl,ik beni 

sinirlendirmeğe başlamıştı. Bütün kanım tepeme 
çıktı. Sesim yükselmeğe ve ifadem sert bir şekil al
mağa başladı. 

- Fakat beyefendi mademki siz Arif Nedretsi
niz ve ben de Samiye Ekremim, kanun huzurunda iz
divacımızı gösteren kağıtlara nidn bcıkmak istemi
yorsunuz? 

- Ben sizinle evlenmedim. Ben sizi tanımıyo
rum 1 diye şiddetle reddetti. Benim karım son dere
ce güzeldir, zariftir, şıkhr ... Siz hiç, hiç bir cihetten 
ona benzemiyorsunuz r .. 

Yüzümü şiddetli bir kırmızriık kapladı .,. ...... ---~- -

• ve sade elbisem, suluk renkli şapkam hiç bir iddi<ty• 
yol bırakmıyordu. Anadoluda erkekler bu kadar za
lim değillerdi. 

Beklemediğim bu fena komp~iman beni büsbütiirı 
şaşırtmıştı. Onu inandırmak için ne delil gösterece· 
ğimi bilemiyordum. 

Ayağa kalktı: 

- Görüyorsunuz yal dedi. Ne kadar iddia et:'C: .. 
niz faydasızdır. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Sizi daha fazla dinlemek için kaybediler.e~ 

vaktim yoktur. 
- Müsaade ediniz beyefendi; görüyorum ki be-" 

nim şu gelişime hiç bir ehemmiyt.t vermiyorsunuı· 
- Hayxr. 
- Hata ediyorsunuz. Zira beni yalancı çıkarnıaııı 

sizin için kafi değildir. Zannetmeyiniz ki İstanbul• 
gelmekten maksadım tanılmıyan zevcelik hakkı111' 
sizden istemektir! .. Hayır, hayır!. Böyle bir şey 1\c· 
lıma bile gelmiyor. Yalnız iı:ıtcdigim ve sonuna k<'Jııt' 
takip edeceğim şey. aramızdaki şu gülünç izdh·aÇ 
bağını çözmektir. 

- Hakikaten! Sizinle evle 1miş olabilır:ckli~iıtl 
düşüncesi cidden gülünçtür. 

(Devamı var) 
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Efgan istanla Türkiye arasında 

....... (,..&) ( ... bf .. ) s.Dd ....... 
t... i,LI. Bira alır ........ ralmen i-
... pil~ ... OJWU oWli)ir. Bilhu
.. .ole nnıt.n p miilr....,.ı. 

Eyip talamma pliw: 
. Bqta kaleci Hun ~ si-' Wr o

J'U ~. Talamnu pek Wiyük bir 
mail~ lnutudr. Çols ımlkemmel 
.,..,_. c...nt ........ ,... .... Sonra 

ild N ....... pis mGbmmel, Ş&krii ise 
..... , ........ ~ takımda fert ola-
rak ~ O)UDQI oldala siW Willa t.lam 
hep ........ süel n _,esli Wr oyan çı· 

karıyorlar. Betiktat sihi hir lalam kartı· 
unda 2-0 ıibi bir mailubi1et bu ı•~Ier 
iP- hiç de fena Wr .. ,. delildi. 

Beykoz 
Topkapı 

( Bqtar.ı. 7 iDCWe) 

13 indi dakikada Mutlı&dan 
aldıiı pul çok iyi lnılluaa Kimn ilan-

ci sayıyı yapb. 

23 6nci dakikada ..... K&
mnm ayailndan Be,tu. 3 hdl •11• 
ftl yapb bir dakika .oma ........ 
Khan 4 üncü sayı)') yaptı. 29 anca ..._ 

kibda sol iç Şehap s ma ..,.,.. 4,1 hdi 
dakikada Sekiz Mehmet 8 ma laJl7I 
Jmpb, 44 üncii dakikada Toplrapı tola-
çıimclan ıizel Wr pu alan DmB Top
lcaprmn ilk " son sayıum yaptı. Ve 

devre 6-1 olarak Be,.konn lehine llitti. 
iKiNCi DEWE: 

Oyan bqlar blıtlaıımz 8 IDCI dJdd. 
kadar Topkapw lehine olma Wr penalbJI 
Salihaddin awta atarak istifade .....,_ 
eli. 

ikinci dnnnin 24 inci dalaada 
101 açık KbJm 7 hlci solü pptL DaJd. 
kada Muıtlıfa 9 unca ıoll, 34 inci cla

kikada ı•• ıol ~ Klmn ıo anca '°" 
li J11Pank oyunu 10-1 B.,tım llldae 
bitirdiler. 

Münasebet tam ve 
dostanedir 

Neşredilen resmi tebllQ bu dostane 
münasebetin bir aynasıdır 

Efgan har!ciye veziri bu sabah 
şehrimize geldi 

Memleketimizi zi7areti bqlan- Yüksek misafirimiz, kendisine 
p:mcla Cumur S.,lcanım•z ıara • tahsiı edilen bir salonlu vagonla 
fmdan kabul edilmit olan yülueL: lıtanbala ıelmittir. 
misafirimiz Efıan Dq Balranı Ser. 
dar Feyzi Muh•mmed Hanın de:•
let ricalimizle 7apbiı temaslar 
hakkında dün akpm Ankarada 
neİredilen reami tebliide denili -
rorkh 

Misafir Hariciye Veziri Bape
ldl l1111et laanii •e Hariciye Veki
li Dr. Tmik Rittii Arula yaptıiı 
miikllemelercle Efpniatanm Tür. 
ldyeye kartı olan 1&n1lmaz merh• 
tiyet •e muhabbetini teyid etmit 
•e kendime Tiirld7ecle kardet Ef· 
pniatana çok amiml al&ka ve 
••si hisleri be.leıadili tekrar ifa· 
de ohmmuttur • 

Garilfmeler elDUIDda iki JDen1. 

leketin aalh politikauna olan Jnıy. 
•etli bqhtıldan tebariia ederek 
Efıani•nm da Tiirldye ıibi bu 
ıiJ&Mtin takibinde bllt6n memle -
ketlerle n bilhaua plan kCllllfU· 
larile en İJİ mtlnuebetler teaiı •e 
idame etmek pyeaini eau ittihaz 
ettikleri •e bu ,olcla azami hüsnü 
DiJet n uimle JGrGmektea hali 
blmırae11klan haklrıada aıtaba
kab efklr haad olmiifbit. 

iki kardet memleket rabıtala
nnm her zamankinden kanetli 
olduğu müıahede edilmif ve bu 
ıabıtalarm taraf.,aia nefine ola· 
rak bir Irat daı. lnkitafma ~ .. 
mak ._. ild tlnlet ricalinin iti • 
Da ile takip edeceklwi battı hare • 
ket olmak bere teabit edilmiftir.,, 

Efpn Dıt Bakanı dün latan • 
bula doiru Ankaradan hareket 
ettili urada İltalyonda Riyaseti 
Camur Bat1a•eri ve bazı Tekil • 
ler de tefyide balmmnqtar. 

• • • 
Efıan Hariciye Veziri Serdar 

Muhammet Han bu sabah dokuz· 
da Ankaradan tehrimize ıelmit • 
ta. \ 

1.tuyon Efıan ve Türk bay • 
raklarile ıüslenmiıti. Misafir Ve • 
ziri iıtaıyonda Vali ve Belediye 
Reiıi Bay Muhiddin Oatündai, 
latanbul Me•ki Kumandam Gen• 
ral Haliı, Emniyet Direktörü Sa
lih Kılıç kartdamıılardır-

Muzika Ye bir kıt'a asker ve po
lis müfrezesi Mllm dUl'DlUflardD' • 
Vezir, kendiıini kartılayanlarla 
birlikte Ankara motarüne binmit 
ve yanm saat aonra Tophane rıh
tmıma çıkmıtbr. 

Serdar Muhammet Han bura
da Valiye teıekkür ebnit, kendi
ıini ziyaret edecelini 18ylemiı • 
tir. Kumanc!.ın Ye emniyet direk • 
törüne de veda eden Vezir Efıaa 
Sefaretinin otomobiline binerek 
Perapalu ob!line ıitmittir. 

Miaafll' Vezir Perapalaı oteım.. 
de kendilerine tahsiı edilen dair .. 
de bir müddet istirahat ettikten 
aonra aaat on birde Yillyete ıel • 
mit, Valiyi makammda ziyaret 
etmiıtir. 

s.dar Muhannnet Han mevki 
kumandanı il~ Akclenia kumancla
nma da birer kut lmalanqbr. 

Misafir V esir latanbalcla bu • 
lunduia müddet zarfmda müze • 
)eri, aaraylan, Ayuofyayı, diğer 
tarihi Abideleri , Pqabahçe cam 
fabrikuile Beykoz kösele, Bakır• 
kly bez fabrikalarını da ıezecelm-
tir. 

ESNAF VE l~CI 



Yüksek makamların dikkatine ....... ~.._-_. ____ .__ __ ..._ ______ ._ __________________________________ ~----

Küçiı bir s 
döven memur 

Bu hareketinden dolay amirleri 
vasıtasile mükemmel b·r kanun 

si lesi yemelidir ! 
kuruşa sattıkları takvimlerden yirmi ta
ne var. Akşam saat beşe kadar, beherin
dcn kırkar para kaznndıklan bu takvim
lerden altı tane satıyorlar. Zavallılar 

pek rcemnundurlar, altı kuruşla o akpm 
üçer kuruşluk ekır.ek ve ilçer kuruşluk 

HABER - J\.'ICtam postaıı 

Harbiye Okulu iç.in 17 ton sade 

yağı 31/ 1/936 cuma günü aaat 
15 de Tophanede Satınalma Ko
misyonunca kapaiı zarfla alma -
caktır. Tahmin bedeli beher kilo

su 105 kunııtur. llk teminatı 1338 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi Ko • 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber tek .. 
liflerini ihale .saatindan bir saat 
evvel Komisyona verr.neleri. 

(375) (150) 

1stanbulda, tektrrür ettiği için ar.ık 
Emniyet direktörü, Belediye reisi gibi 
yüksek memurların ehemmiyetle dik
katlerini çekmesi ' e mes'ulleri.nin şid
detle cezalandmlarıık kökünden kesılip 
atılması gereken feci ve çirkin bir "da
yak atma itiyadı,, karşısında bulunuyo
ruz. Dün bunun yeni bir misalini. içimiz 
sızlayarak, on ya§ınôa zavallı bir yanu
cuğun ağzından dinledik. Bakın tekrar 
edelim, sizin de bizim gibi içini% titrlye
cek ve hatta bu dayağı atan katı yilrek
li adamda da belki bir merhamet, bir 
pişmanlık hissi uyandıracaktır. 

zeytin, peynir alarak kendilerine mü- --------------

* •• 
Geliboluda bir anne ile bcı çocu

ğundan mürekkep fakir bir aile var. Ai
lenin babası Geliboluda bakkallık yap
maktadır, işleri bo~uluyor ve bir gUn 
ölüyor. :Altı nüfusun geçinecek biç bir 
şeyi yoktur. Bir mfiddet evin ötebenıini 
satarak §Öyle böyle yaşıyorlar. Ailenin 
büyük kızı sonra da onun kil;ilğil olan 
kızı evleniyorlar. 

Zavallı anne, hepsi de erkek ve en 
bUyüğü on iki yaşında olan dört çocuğu 
nu yaıatabilmek için namuskhane her 
~reye başvuruyor. Bu arada "belki bir 
ig bulurum., ümidiyle çocuklarile bcra· 
ber İstanbula geliyor. 

Sirkecide Salkımsöğüdde Kemal is
minde bir zatın evinde bir oda tutuyor, 
~amaşır yıkamak, evlerde yemek pişir

iıCk gibi i~1erdc çalışarak bir kaç lira 
kazanıyor ama bu para kendisinin ve 
ç.ocuk1anmn karınlarını doyurmak için 
bile kafi değildir. Kirayı veremiyecek
lerini anhyarak Çemberlitaşta daha az 
kiralı bir oda tutuyorlar. 

Burada başlanna bir fe15.kct d:'!.ha 
geliyor, komşulardan birinin attil:h"""'6Yr 
cigara ile zavallı1ann zaten pek az o1an 
eşyası küle inkıl~p ediyor. 

Bu sıralarda kadıncağız bir kaç yer
de iş bulmuş, fakat bunların hepsinden 
aynlmak zaruretinde kalm~tır. Bunun 
sebebi pek acıklıdır: Çocuklan hcı:üz 
"Ana kuzusu,, denilecek kadar kllçUk 
türler. Annelcıinin çalıştığı yeri öğrenir 
öğrenmez günün her saatinde onu gör
meğc gitmekte, bu hal kadının işine ma
ni olduğu için bir kaç defa tekerrUr e
dince çalıştığı yerden çıkanlmaar neti
cesini doğurmaktadır. 

Nazire isminde olan biçare annenin, 
çocuklannr gece yatısı bir mektebe yer

kemmel bir ziyafet çekebileceklerini 
düşünüyorlar. Böyle bir ziyafet onlara 
hergUn nasip olan b;ıhtiyarlıktardan de
ğildir. 

Kôpril üstünde sevinçle dola§ırlar
kcn bir mUşterl kendilerine yaklaşıyor, 
elli kuru§ bozarlarsa bir takvim alaca· 
ğım söylüyor. Çocuklardan biri parayı 
bozdurmağa koşarken öteki takvimi 
vermeğe davranıyor. Ve tam bu srrada 
kula~nı kopartırcasına yakalıyan bir 
adam: 

- Burada dolaşmak yasak oldutu
nu bilmiyor musun'? diyor. 

Bu adam zavallıyı yaka paça k5prü 
altında "motör dairesi,, denilen blr yere 
götUrUyor, çocuğun delik deşik kuTl
duralarmı çıkarıyor ve bir arkadaşının 

yardımiyle tabanlarına merhametsiz bir 

Fener bahçe aktarma anhan için 

bir adet motörlü yangın tuttum -
bası ile 300 metre hortum pazar • 

lıkla 16/ 1/ 936 perşembe günü sa
at 14 de alınacaktır. Muhammen 

tutan 2000 1iradır. Son teminatı 

300 liradır. Şartnamesi Ko~İsyo
numuzda her gün öğleden evvel 
görülebilir. Eksiltmeye girecekle-

rin teminat makbuzlarile bidikte 

belli gün ve vakti muayyen de F m
dıklıda Komutanlık aatmalma ko
misyonuna gelmeleri. (96). 

falaka dayağı çekiyor. --------------

Dayak hadisesi görUlUyor veya du- İrad almak 
yutuyor, zabrt tutulacak ... Fakat bu a- isteyenlere 
rada memur ortadan kayboluyor. On 
yaşında bir çocuğun şikfiyetine, ferya
dına kim kulak asar? H~dise böylece 
kapanıp gidiyor. 

• • • 
On yaıında bir çocufa dayak atma

ğa bir insan sıfatile acımayan bu katı 
yUrek1i memura söyliyecek bir sözil· 
mUz yoktur. Eakat onun lmirlerlne hi
tap ediyoruz 1 Emriniı: altında bulunan 
bir adamın böyle bir harekette bulun

Beyoğlunda Y enİ§ehirde Hö • 
ıeyin ağa mahallesinde Y eniıehir 
caddesinde 92 numaralı ld.rgir 

büyük kahvehane binası aablık -
tır. Üzerinde iki odaıı, altında 
mahzeni ve tulumbası vardır, Ye
ni yapıdır. Almak isteyenlerin aa
zetemiz idare memurluğuna mü
racaat etmeleri. 

masını mazur cörmiycceğiniT. muhnk- --- - ---------
kaktır. Bu adamı, eğer onun gibi başka 
memurlar varsa <>nları da, böyle hare
ketlerden alıkoymağa sevkedecek kadar 
şiddetli ve ağrr bir ceza ile cezaland:n
nız. Onlara öğretini?. ki düşmUş çocuk
ları kurtannalt için bir yurt açmış obn 
İstanbul Belediyesi, kendilerine maaşla
rınr, çalışan 9ocuklan çalışmaktan vaz 
geçirerek ııenıeri çocuk haline getirip 
"dilşmliş çocuklar yurdu,, na sevketmek 
için vermekte değildir, 

F. M. 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz 

işte size bir adres : 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ~e Erkek T erzlaf 

lsuııbııl - Yınlpo.uue tarş11uıdı 

Foto Nur yanında Letafet huıııdı 

leştirmek için tstanbulda ba1vurmanrğı --------------
yer kal f k t b• tu ıu , k 1 n .. ---·-···· ... - ...................... !! m.ıyor, a a ır r muvanu p is Par ü m ::··········· .......................... -................ . ········ ar :-····· .. olamıyor. Esasen kendisinin İstanbulda ı··::··:: ı..; ·····:.; s! Diş hekimi F. 
ilk defa evinde kiracı olduğu Kemal j,. • ~.;.! fi R ati p Türk o ;c.ı u H .. 
mindeki zattan başka tanıdığı da yok- f: CREME :: H ~ •1 
tur. Gidip onu bularak yalvarıyor: f: g fi Ankara caddesi Meserret fi 

- Çocukları hem alıkoyacak, hemi! SIMON. ~Pii oteli Karşısı numrara (88) ğ 
de onlar.a .kendi ekm.ek paralanın ~ılsar- ı.i :i !=-··-·····-·--··· ...... _. .................... -.n :s 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - .......... ... 
tacak hir 1! bul, benun çalı~tığım yeri :~ :: 

bilmesinler de iş sahiplerini kızdırma- ff Sat çiçek esanslarile taktir edil- ii pm•••••-~•••••• 
dan çalıFtbileyi~·-·· ~iye. v• • ij miş olan bu mükemmeı tuvaıet!i ! 

Kemal zengın bır adam degııJır, t; kr . · 1. •w• t l"k:: . . p emının tev ıt ettıgı aze ı :: 
fakat merhamet sahıplerı her nedense 51 . . H ı 
.zenginlerden .ziyade fakirler arasında lf hasebıle en şık ve kıbar Bayan-:: 

r Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 
bulunduğu için acıyor. Çocuktardan on f: lann memnuniyetini mucip ol - :~ 

Operatör Dr. 
SelAh SUN 

-- / lSSONKANUN-ltaf , 

"' Basın Kurumunun çıkardıgı 

1936 Almanağı 
En gllzel bir yılbaşı armatanıdır 

Bütün •aylavlanmızla gcu:etecüerimUin ruim albümü isf.nJJil 

Ç 1KT1 
50 kuruş 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__,,,,,_ 

Istanbul Gümrükleri Sahş 
Direktörlüğünden : 

M. K. N. Alırlığı K.ıyrneti Cinai qya 
K. G. L. K. 

3668/3~ 2950. 885.00 Boyasız çiğ çekirdek lcalrfe. 
3639/ 37 35.300 11.30 ,, ,, ,, ,, ..J 

Yukarda yazılı eıyanın 17 /1 / 936 G. aaat 13 de aabf ..ıo......-;: 
ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin §&rtlarımız mucibince egafl 
mak için yüzde yedi buçuk pey akçesini ıöatermeleri, maldlld I 
sair evrakiyle muayyen olan zamc.ı: da komisyona ıelmeleri ilb 
nur. (125) 

Türk Hava Kurumu Satmaını• 
Komisyonundan: 

10.000 cilt makbuz baıbrılacağmdan açık eksiltme ile 16(1~ 
saat 15 de münakaıaaı yapılacaktır. lsteldi olanlar p.rtnameaııu 
'-ün Piyango direktörlüğü muhaıe besinde görebilir. (166) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca yirmi~ adet atandart ve bet adet kırk bet ili el
li •ntim §&ryolu yazı müineai kapalı zarfla uıiltmeye konul' 
muıtur. Ekliltmeye ittirlk prtlan: 
1 - Teklif mektubu (Teal1nı müddeti tasrih edilmelidir~) 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineld' 
den birer adet. 
3 - Müteharrik •k11mm analiz raponı. 

4 ·- Cfo7,5 teminat akçası. 
S - Yedek ak-mm ayn ayn fiat liatMi· 
Ankarada Banka LeYazun Müdürl üiüne verilmelidir. 

Eluittme müddeti 23 llôpcikinun •kpm saat on dörde bd91 
Banka tercih hakkmı rilluhafaza eder. (142) 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

' 

Çocuklan Kurtarma Yurdu için luım olan l 000 kilo ve ~ 
aabun pazarlığa konulm\lfbır. Bir kilo sabuna 27 kuruı bedel~ 
min ol~nmuıt_ur: Şartnamesi Jeyazmı müdürlüiii~de görülür. P "
lığa gırmek ııtıyenler 2490 N. lı arttırma ve eluıltme kulunda~ 
zıh vesika ve 21 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu "I 
beraber 23/1/936 perıembe sünü aaat 15 de daiınt encümencle 

lunmalrdrr. (B.) (US) 

. istanbul Deniz Leva·zımı Sa.tmalma 
Komisyonu İIAnları 

20,000 kilo zeytin yağı 24/ lkinCikiaun/1936 tarihine rutl~ 
yan cuma günü aaat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. fttd"' 
vakkat teminat 697 lira 50 kunaıtur. Şartnameaini rörmek i•• 
teyenler her gün ekıiltmeye girecelder işbu gün ve saatte tellli

nat makbuz veya mektu.plarile Kaamıpaf&daki komiıyona btl 
vurmalan. "72'' 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Göz Hekimi 

iki yaşın~ oı_a~ ~n büyüğün~ _yanı.na fi maktadır. Muntazaman kulla -~i Diş Tabibi Kemal SUN 
alıyor. Dıger ılcisıne de ayda üç lıra kira !J nıldıkda teni saf ve açık, cildi:: istiklal Caddesi Urolog - Operatör 
ile Çe.mberlitaşta "Halit Bey hanı., deni- fi yumuşak ve nermin kılar. i!1 No : 322 1 Bevliye MUtehassıeı 

Dr. Şükrü Ertan 
Ca.ialoilu Nuruoamaniye cad. Jılo

( Caialoilu Eczaneai yamncta) 
Sah sünleri meccanenclir" 

len bınada bir oda tutuyor. Beş on ku- :: !! j ( Beyoğlu Yerli 1 Kraköy - lUcNl.ı.,,or 1M1azaaı 
ruş sermaye vererek bir kaç tane takvim H Her yerde satılır. i~I Mallar Pazarı yanında. lle1 11ün öjledeıa eonra 
alıyor ve büyüğü. ?n iki, küçüğU on ii S1MON KREM, PUDRA VE H üstü ) 2. den 8 · e kadar. Tel: 41231 
yn~mda olan bu talıs1z yavrular seyyar u:::::::::::::::: SABUNU ::::::::::::::::ılllı•••••••••••• ... 
satıcılık yapmağa başlıyorlar. l -

Kaıandıklan belki hergün karm1a-
nru simitle olsun ooyurmağa kafi gele· 
cek kadar bile değild ir, fakat hayatla
nna '"yaşamak,. demek kabilse onları 

yaşatacak kadardır. Znten anneleri de iş 
bulmuştur. Gümüşsuyunda bir evde ay
da sekiz füa aylıkla hizmetçilik yap
makta, on beş günde bir izin ald•kça 
çocuklarını görmek için koşmakta, on
ların kazançları eğC'r oda kiralarım dol
duramıyacak kadar az olmuşsa üste pa
ra eklemektedir. 

ı te aile N$y1ecc artık "mes'ut.,tur 1 

• • • 
Çocuklar evve"ki gün de satıcı1rf"a 

~ıkıyorlar. Ellerinde tanesini on beJ 

Telefon. 22Sfi6 
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Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açı~tır 

·-Boğaz 
Ağrısı 

Nezle 

Bronşit 

Kullananların 

ve çifte spiralıi OSRAM "D 
ampullerini diğerlerine 

tercih ediniz 
Bu lambaların çifte spira!Ii az 
cereyanla çok aydınlık verr.ne

f' ~ lerini temin eder. Işık neşretme 
( 1 kabiliyetleri elektrik sarf İyatları ;OSRAM ile mukayese edil~miyecek dere-

ı!J cededır. 

·oana ·rn 
Deniz Fabrikaları Genel Aslatutulmıyacakları 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

hastalıkİardır Keman hocası Muhabere Jle ders Direktörlüğünden : 
Aıaftda yazılan serait dahilinde dört işçi alınacaktır. İstek -
!ilerin ilanın neşri tarihinden itibaren bir hafta zarfında Bon
•ervia nüfus kağıdı ve hüsnühal verakasım hamilen Gölcükte 
&enel direktörlüğüne şahsen müracaatlari. 

Ağız, burun ve nefes borusunu 
mikroplara kar§ı koruyan en mü
kemmel ve en seri tesirli anti· 

septik: 

Avrupada tahsil etmit bir san· Gayet müsait şerait dahilin 
atkar keman dersi vermek istiyor. muhabere ile Fransızca ve ti 

Ders almak istiycnlerin her gün ret dersleri verilir. Arzu edi 
sabah saat 11 - 13 arasında cek malumat bila üçret ve d 

(41923) numaraya telefon ede - hal verilir. 14 kuru§luk pul 
l - Elektrik veya telsiz montaj işlerinde çah~mış olmak. 
2 -- Elektrikli devrelere ait şamaları anlayıp bunları takip 
edebilmek, tesviyecilikte çalışmış olmak. 
3 - Telsiz işlerinde çalı~mış olan ve telsizcilikten anlayanlar 
tercih olunacaktır. Gelip gitme masrafı kendilerine aittir. 
4 - Yapılacak imtihan netice~dnde gündelik tayin edilecektir. 

u156,, ? 

rek (keman hocası) nı istemeleri lzmit posta liutusu 10 müraca 
kafidir. 

Tecrübe ediniz. 

Göz insanların yegane güzelliğini temin eden yegane 
Gözün güzelliği önünde insanlar eğilir. Göz insanlara ümit, n 
verdiği gibi insanların zekasının ölçüsüdür. Necip bey kirpik 
vaJeti ile gözlere tuvalet vermek bir İnsanın gözünün güzelli v 

Necip bey rujları son derece ~ahit ve latif rayihalı, her rengi 
t.1t!vcutt B"'h . 1 llr. ı. assa tavs1yc o unur 
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- İki adam rnı '! Ah evet, .Maıfr 
yak? Fakat nedcu cuma rte:;i güniiue 
kadar? di~a düşü:ıclü. 

Dircktö: gülerek: 

- Pekala Mösyö dö l\loröver. On. ı 
ları kaçrrmamağa son derece dikkat ı· 
edeceğim. Cumarte.<:ıiye kadar burada 
kalacaklardır. Ya cumartesi günü ne 1 

o.lacnk? sözlerini söyledi. 1 

l\foröver ona bir kağıt uzattı: 
- Bunu okuyunuz! 

- Ah, ah!... Adi i~kence ... 

- Ve yi.iksck iı:;kence, Mösyö dö 
Montlök! 

Şöva iye titredi. 

- Cumartesi günü saat onrfa ..• 
Pekala! 

- 111kcnce memurlarına da o ~ün 
ve o saatte hazır bulunmaları kin ha. 
ber gönderiniz. · 

Direkför sarho~ bir gülüşle: 
- Öğle ''aktı ıla mezarcılara! 

Sözlerini ilave etti. 
Bundan sonra bütün bu hayaJler, 

karanlık a"lu. direktörün kızıl yiiıii, 
meşatelcr, askerler gözden kavbolC:u. 
Şö"alye beş altı zindancı tar~fından 
Yakalanarak dört kö~ kalenin müthiş 
T~ karanlık bir zindanına sürüklcııdi. 
Bir merdivenden çrkıldt, bir kapt açıl. 
dı. Pardayanın ~ağları çözüldü ye l,ir 
odaya itilerek kapı kapatılclr. 

Rir se..ı.:ı: 

., - Geceniz hayra kalsın mösvi;l";- ! 
" 'i . . . 

. Ö\·alye bunun rlircktörün se.-ı: cıl. 
dıı ~u tanıdı. Kendi kendisine: 
df ·- Iluracla bcnd<>n baska kim ,ar? 

H düşündü. ~ 

Bu anda lı' · · k d' · · Pnk t · ırısı en ısını tuttu. 
rı a karanlıkta hunun kim olduğu . 

u tanısam d J al • n ı. lu adam sık srlc nefes 
arak acıdan kısı · • · 

- Sen ... Sen ha! Sen bu cehen • 
nemde! dedi. 

Bir saniye kadar çılgınca bir se • 
vinç 1tLı;;seden şövalye: 

- Baba! diye bağırdı ve ihtiyar 
askeri koJJarının arasında sıktı. 

Babası: 

- Bu sefer artık mahvolduk. Be. 
nim için bu felaket hiçtir. Fakat se. 
nin için zavalh şövalyem 1 diyordu. 

- Pekala bilirsiniz ki birlikte öl. 
mek alnımıza :razılmrşbr baba ... 

Kapının arkasından Moı·över: 

- Şüphesiz memnun kalacaksınız 
mösyöler. lkinizin de aynı odada hu • 
lunmanız ve aynı i~kenceyi görmeğe 

mahkum olmanız benim ~ayemdeclir. 
lştc bu suretle yü1ümdeki kılı!; dar • 
besinin intikamı alındı. Geceniz h:ıy. 
rolsun ! Cumartesi günü sabahley·n 
saat onda celJatlarla birliktr gene ,_ö •. 
riişürüz. Sözl('rini söyledi. 

İhtiyar asker l<apıya atılıp şid • 
det le sarsarak: 

- Sefil! diye haykırdı. 
Şövalye birşey söylemedi. A~ .1k 

<;;eslerinin . uzaklaştıkrnı duydu. 

Pardayan, oğlunun eJinden tuta • 
rnk: 

- Gel talihsiz oğlum. Şuraya o • 
tur. dedi. 

l{aç gündenberi yattığı bu odayı 
artık iyice öğrenmiş olduğu i~in ':Ö • 
valyeyi aynı zamanda hem yat:ık 

hem de minder vazifesini gören otla. 
rm bulunduğu köşeye götürdii. 

Şövalye ipleı·iı1 sıkı hağlauma~ın. 

dan dolayı sızlıyan kol ve bacakl.armı 
rahatlandırmak için otların üzerine 
uzandı. Tabii olan ilk sevinç ftnı geç. 
tikt~n sonra şimd: teYkif oldundnı;u 
zamandan daha fazla bir ıstn·ap Ç:.! ıı 

ki ordu. 

o/o 100 arttırır. 
Mavi, siyah, kumral renkleri olup gözleri kat'iyyen yakmaz. 
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di odamı ona verdim. Elimden gelen yarısı annem Alisimi eliyle mihraba 
bu kadardır. kadar götürecek re bir papaz bizi hir· 

- Sah günü sabahı ne olacaı~·ı / leştirecek. Bir papaz! Adam sendct 
- Bu delikanlıya, kral uykudan bunu da annemin hatırı i~in kabul e-

kalkar kalkmaz kendisinin görüşmek derim. Kral da benim gibi yapmıyacak 
istediğini ve muhterem bir şahsın ken- mı'! öbür gün sabahleyin Parday mı 
di namusuna kefil olduğunu söyliye- alıp Luvr sarayına götüreceğim. M:ır
rek serbest bırakacağım. şal ve ailesinin kapılardan scrb .. <;t 

l\lariy) ak sevinçle titriyerek: 

- Emin olunuz ki gidecektir. Bu 
hususta ona ben de kefilim. Fakat 
muhterem mösyö, şövalyeyi bir ~a~ 
saniye göremez miyim? dedi. 

- Ben bunda zararlı bir şey gö . 
remiyorum. l"akat kendisile kimsrnin 
konutiimamasr içiıı emir aldım. Siı l,e. 
nim yerimde ols:ın1z ne yapardınız'! 
İkiniz ele bugün te,•kif edildiniz. Sizi 
salrwrdiler. Arkadaşınız da sah ·a!Ja. 
hı serbest lnrakılacak. Deni de hay
rete dii~üren tuhaf bir şey Yar, acaha 
sizi hiribirinizdcn ayırmak isft!nıiyor
lar mı? Maksadrmt anlıyorsunuz Jı- . 
ğil mi? 

- Evet, evet.. Artık ı~rar etmiyo
rum. Fakat tutf.:ı; ı;ıövalyeye, ~alı :Fü
nü ~araya kadar kendisine arknda~
lık etmek üzere ~ı•leceğimi !'Öylcyi.1b: 

- Bu kolaydrr. Beş dakikaya .lrn
dar sözlerinizi kendisine tekrarlıya

cağım. 

Kont ba~papaıı ~elamhyara~~ sc
Yinçle çıktı. Bununla beraber karı'.;nk 
bir duygunun korkuya benzer anla . 
şılmaz bir can ~ıkıntrsrnın yüreAini 
ezdiğini de hissediyordu. 

- Bu da s~'·inçten iieri geli)'or. 
Haydi bakalım lıiitün saadetimi gözö
nüne getireyim. Yarın s:ıbah kral 
Haminin Notrdam kilise~inde cvl~n
me töreni (merasim) rnr. Bundan 
sonra serbestim. Felemenk harbine 
izin istiycceğim. Yarın akşam, gece· 

çıkması icin bir izb de koparırım. He. 
pimiz birlikte gideriz. Ah annecijf m. 
Birkaç ay ene] ~c;'n1n yüzünden hu 
kadar saadete irişeceğimi kim derdi. 

Artık tamamen gece olmuş ve her 
yer kararmıştı. Bir rok yolcul;ır ı-ıolrnk 

lardnn ~essiz &'ld~ı.ıız geçiyorlardı. 
Parisin karanlık rll'rinJiğinde her za. 
mankindcn fazln lıir gürültü vard1. 

* * * 
Şörnlycnin manastırda bulundu

ğunu !'Öy1iyert'J( ba-;;papaz yalan "'i.iy. 
lt>mişti. Bir saat enci l\lorönr lrn

mandasrnda lrnluııan yirmi süHıri i!e 
birlikte, snn..sılo ba~lanan nı bir aı·a. 
haya konan Pa.rdayam alıp götürmiiş
tü, 

Aralıa 'fampl zindanının önünde 
durdu. O devirde bu zindanın geni~ 
a\·lısı hfıliı burada Tampliye der.ilen 
asker keşişleı'in '.lturd:ıkları zamanki 

ismini muhafaza ediyordu. Burar a, 
sanki ~chir içinde bir şehirmiş gilıl 
"Tamplin yeni şehri,, i~mi ''ei'ilmi~1i. 

Bununla beraber iki asırdanbcri
dir ki 1'arnpliycler tamamen mah\'e. 
dilmişler ve onların yerini alan :?\fal • 

ta ~övalyeJeri ele dağıtılmışlardı. O 
zamandanbcri burndaki binaların lıü
yük bir krsnu h:ırap olmuştu. SaiUnm 
olarak ralnız bir eski kale lrnlmıştı ki 
orada da iki )ÜZ sene sonra darağa
cın:ı giitiiriilmeden en·rl kral on al
ımcı Lui hapsedilınişti. 
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73 - Los ile lvanoviç güJ1eden iniyorlar. 74 - Önlerine uçsuz bucaksız bir çöl çıkmıştı. 75 - Yalnız burada güneş lurmlZl bir ışık \eri
yordu. 

76 - Yolcular gidegide büyük bir duvarın önü· 
ne varmışlardı. 

77 - Gördükleri eserlerden buralarda insanla
rın yaşamış olduklarını anladılar. 

78 - Daha uzaktan buyuk ısaı-ay na.l'al.Je.cri 
gördüler. 
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1802 senesine doğru avlısmın du
varları tamamen yıkıldı, 

1881 de kale de mahvedildi. Siyah 
taşların üzerine yazılan geçmişin bü
tün karanlık h.atıralanndan, orada 
g~en anlahlması imkansız olan faci
aların anlatılışından başka bir şey 
kalmadı. 

Eski Tamplin yerine geniş bir çar
şı yapılmıştı. Bu ~.arşı da yavaş yavaş 
ortadan kalkarak Lir belediye mecli
sinin bu ismi değiştirdiği güne kadar 
Tamplin avlısmın yerine yeni yeni 
evler yapıldı. 

1572 tarihinde bu kale hala ha
pishane olarak kullanılıyordu. Hntta 
daha. evvel, birinci Fransuva da ora
sını zindan olarak kullanmıştı. 

Bundan başka bu kale başla bir 
şey için de kullanılıyordu ki bu da 
bizim için pek mühimdir. 

Burası hazine vazifesini de görü
yordu. Katerin dö Mediçi sonradan 
yeni konağına taşıdığı servetini bura
da sakliyordu. Fakat, kralın sel'veti 
gene orada kaldr. Kendisinden sonra 
Fransa tahtına geçen bir kaç kral da 
servetlerini hep bu kalede sakladılar. 
Bu suretle zavallı mahkumları mah
veden müthi:;ı zindanlar uzun zaman 
at1ızla.rına kadar .:ıltın ve gümüşle do
lu "'-ırak durdulal'. 

lşte okuyuculara müthiş vakaları
ıu ,.,-httığımız devirde Tamp1 kalesi 
bn ı::uretle hem zindan hem hazine 
icr 

Her köşesinde mahrut çatrlı bir 
kule bulunan bu c1ört köşe binanın 

etrafında dalma bir dehşet havası e
serdi. 

Buraya kapatılanlara gelince bun 
Jar hep siyasi suçlular, bazı e8rarı öğ. 
renmiş kimseler, krala ihanet eden 

jantiyomlar, kısaca müthiş adamlar 5 

dı. 

Bu hapishanenin direktörü, muhafız 
askerleri, işkence odasr, locaları, zin. 
danları, bodrumları kısaca Ba~til, 
Şatöle, Notrdam, Luvr gibi hapisha • 

neleri bulunan her şey vardı. 

Direktörün ismi dö Montök idi. 
Kendisi Kiiyanda Hugnoları gaddar. 
ca mahvettiği için "kral taraftarlan. 
nın kasabı., ismini alan ve yaptığı zu. 
lümleri iftiharla anlattığı gibi bir de 
hatıra yazan Blez dö Montökün og • 
Juydu. 

Mark dö Montlök'e gelince, baba • 
sına layık bir evlat olan bu herif de 
daha yaradıhşta bir zindancıydı. O • 
tuz yaşlarında gür, kırmızı sakalh, ö. 
küz boyunlu, hain yüzlü, kanlr gözlü, 
hiddetini daima bir şişe şaraptan Ya. 
hut bir fahişeden çıkaran bir cana • 
vardı. 

Fakat,, insaflı bulunmak lazımge • 
lirse bazı hallerini de burada anin t • 
mak lazımdır. Mesela şarabın iyis ini 
değil daima çoğunu seçerdi. Kadın 

hususunda da güzel, çirkin ayırrn'lz, 

daima en namussuzlarından olma'\ın:ı 
bakardı. Nereden olursa olsun bunla. 
rı bulurdu. Odasını ziyaret etmiyen 
fahişe kalmamış gibiydi. 

ihtiyar Blez evvela Konnetabl An 
dö Monmoransi sonra Marşal dö 
Damvil zamanında hizmet etmi~ti. 
Oğlunu da Damvile tavsiye eden g~ne 

kendisiydi. 1\1'.arşal, belki bir gün ora. 
ya tıkılmak sırası kendisine gelirse 

bu hapishanede böyle bir adanıa ihti. 
yacı olacağını düşünerek onu Tampl 

zindanı direktörlüğüne tayin ettirmi!f. 
ti. 

Damvil, ihtiyar Pardayanı ele ge. 
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çmnce doğruca Tampl'e gönderdi. 
Çünkü dostlarının hiç birine itimat 
etmediği gibi Kitalana da güvenemi . 
yordu. 

Marşal ihtiyar Pardayana kendisi 
işkence etmek istiyordu. 

Bu planın, Şövalye dö Pardayanı 
teYkif ederek Katerin tarafından :ş . 
kence edilmesine müsaade edilen !\fo. 
röveıin teşebbüsü He altüst olacağı 

tabii idi. Yukarıda, kraliçenin de giz. 
lice bu işkenceyi seyredeceği görül • 
müştü, bundan başka, Katerin her iki 
Pardayanın işkencesini ağustosun yir 
mi üçüncü giinü sabahına bıraktığmı 
da okuyucularımn biliyorlar. 

l\foröver'in intikamı olacak olan 
bu işkence serseri herife amirali öl • 
dürmesine karşrJık olarak veriliyordu. 

l\foröver kraliçeye bir ceset tak . 
dim et:iyor ve kraliçe ise ona iki tıne 
ile karşılık \'eriyordu ki hu da tam 
krallara layık bir miikflfnttr. 

* * * 
Şövalye, mana~trra tıkıldığı ~n . 

danberi gözlerini açmamıştı. DüşütıÜ. 
yordu. Yüzü hiç değişmiyerek du<l1k. 
Jarının köşesinde bir gülümseyiş be • 
lirdiği halde canahcı darbeyi bek!i . 

yordu. Çünkü Moröverin kendisini öl. 
düreceğine şüphesi yoktu. 

- Bu l\foröverin beni kimin hesa. 
brna olarak öldüreceğini öğrenmek is. 
terim. Suratına indircli;;.irn kılıç dar _ 

besinden dolayı bana kin besledi~ini 
zannetmem. Yalnız hu darbe izi vü . 
zünde kalmıştır. Ilakahm, beni öldür. 

ten kimdir, acaba Katerin mi? Belki! 
Sebebi nedir? Oğlunu öldürtmek i•.te. 
medi~im için mi? Zavallı dostum. r.:ı. 
liba ikimiz de birlikte öleceğiz. Her 
lıalde başıma gelen bu fel "H<"f+p lliik 

Uanjunun da parm'1ğı vardır. h.t.'nJi. 

sine uşak dediğim aklıma geldit~e 
haksızlığın bende olduğunu anlı) o • 

rum. Belki Dük dö Giz ile l\larşal clö 
Damvilin de bu işte parmakları var • 
dır. Neden? Çiinkü bunların sırlarını 
öğrendim. Amma da çok düşm~ı?ım 

var ha I Böyle bir sürü köpeğ'in elin • 
den kurtulmak baı.ıa çok güç f?'İbi ~·e. 

liyor. Bunda titriyecek ne \'ar? L•ıiz. 

Dük dö l\farjansi !lP ~vlenert'I< i• t e 
hepsi bu kadar! 

Gerilerek iplerini koparmak i~ fn 
davrandı. Fakat ipler sağlam ol<tu • 
ğundan koparam'.ldı. 

Ne zaman Luiz aklına geldh "'e 
bunun için uğraştı. Fakat her defo • 
sında emeği boşa !!'itti. 

Birdenbire on kadar adam od·n·a 
girdi. Pardayan katillerini görme~ i. 
çin gözlerini açtı. Fakat l\foröwrin 
bunların arasında hulunmadığını hay. 
retle gördii. Bu adamlar kcndis;ıiııl 
kaldırarak götürüp kapalr bir anı t.a. 
ya koydular. Yirmi dakika sonra a ··a. 
banın bir asma kiıprüden geçti!"inl 
anladı. Ve arkasından kapanan bı.l • 
yük bir kapınnı gmrtısınr duydu. lien 
disini arabadan çıkardıkları zaman 

Tampl zindanının avlusunda bulur: • 
duğunu anladr. Az ötede, uzun bo~ lq 
Hergül gibi bir adamla konuşan Mo. 
röveri gördü. Bu adamın arkasmda 
yirmi kadar asker duruyordu. Yanın. 
da da ellerinde meşale bulunan iki 
zindancı vardı. Çünkü artık gece ol • 
muştu. 

Moröver: 

- Mösyö dö 1\hntlök bu iki adam. 
dan cumartesi giini!ne kadar siz ml!s'. 
OJsüniiz! diyordu. 

Şövalye kendi kendine: 


