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MCS~BAKA 
Resımıerı şubat sonuna kadar 
göndermelislnlz. 

• Q b k Z V•kında Venı m sa a amı b••l•ıor 
....,, 
___ 5 Kurut • Telefon: m'12 21 Şubat 1936 CUMA 

==İtalyanlar 
yeniden 
ilerliyor 

1-fabeşler de şimale büyük kuvvetler 
gönderiyorlar 

lladogllo aldığı yerlerde teşklIAt yapıyor 
Deuie, 21 (A.A.) - · Röyter a

~ı muhabiri bildiriyor: 
taarruza ıeçtiler ve muharebe bat
ladı. Mevzii çarpıtmalar esnasın
da, on iki ıubatla on yedi tubat a

Kadınların 
vücuduna 

Y•zı J•z•n 
Bir flfflr8kfll 
yakalandı 

Mecidiye köyünde Mecidiye cadde 
sinde 31 numaralı evde oturan kundu
racı Selim ustanın şuna, buna muska 
yazdıiı ve ilftirtikçtilük yaptıfı zabı
taya haber verilmiştir. Bu ihban ya
pan Selim ustanın kapı bitişik komşu
su Mustafanın kansı Fatihadır. Fat
ma kunduracının kadınların karnına 
eski harflerle bazı yazılar da yazdı
ğını söylediğinden zabıta bu ihbara e
hemmiyet vermiş, Selim ustanın dük
kanında araştırma yaparak bazı arap 
ça kitaplarla Ayşe namında bir kadın 
idn yazılmıt bir maska bulmuştur. 
Selim ~ta yakalanmıştır. Raa Muluıetta ıu beyanatta bu

hannıuıtur: rasında, Habet zayiatı 147 ölü, -----------

On •i tubatla on dört ıubat a
?aar, duımamn kuvvetli bir taar
'11z hazırladıiını anlıyarak, bir 
teykülceyt ricatı hazırladım. Fa • 
icat İtalyan ileri karakollan bu ri-
~ hareketinin farkına vararak 

268 yaralıdan ibarettir. Dütmanın 
zayiatı bundan çok fazladır. On 
alb ıubat ıecesi 1500 Eritreli ıi
li.hlan ve cephaneleriyle benim 
t.rafıma ıeçtiler. 

(Difer yaılar 4 üncüde) 

ispanya ısyanft 

I ki Qılğiyle birlqaelr koccgını 
öldüren Ummehan MuğlaJa anldı 

S., 11n.ar1cınn laülnlmete galebesiyle neticelenen l•panyaJalıi son 'GT· 18 inden kÜÇÜk 
pıımalaTdan 6ir mamaı-a ......_______________ çocuklar 

(Yazısı 4 üncüde) 

Emperyalizmin aksi tesırıerl Mevcut kanunlara 

l d ' • raQmen Japonya a seçımı 18 saattan fazla 

k 
çalıştırılıyorlar 

.,,roleterler azanıqor 
~l 0 kyo, 21 - intihabat sükUnet Kobe ve Maıoya' da bir zelzele 
9'·de cereyan etmektedir. Birçok hiMedilmi!tir. 
"el trlerde halk müatenkif kalmak- 01&kada üç ölü ftrdır. On iki 
~fl lf.. Büyük tehirlerde müsten- yerde yanaın batlangıcı olmut, 
.__,_~ miktarı yüzde kırla geç- itfaiye tarafından IÖndüriilmüt • 
~dir. tür. Birçok evler yıkılmıttır. 
~ Şİıııdiye kadar 35 namzetle bin Ol&ka, 21 (A.A.) - Zelzele 
~üntehip tevkif edilmiftir. neticesinde ölen üç kitiden bqka, 
1a;..-~ ıazetesi Proleter fırkaamm mahallelerden birinde toprak 
~-l&ndalyalar kazanacağnu kayması yüzünden on bir kiti ya · 
~dır. ralaDDUfhr • 

.l•pony•d• zelzele Bir saramtı dokuz saniye IÜr -

~, 21 (A.A.) - o..b, müttür. 
~,..... . 

tfüOO kii~;;;i;~ı;k 
···········-----············· .. ··············-·-· .. '1 ol 1 Tophanede J•k•l•n•n bir J serseri kadın : 

ha : - Kocam aıtı llra 
"qpılıyo r' 1 yol vergisi vere-teo • ımedlQI için hapıs-
,1 lllllyon llra sari 1 tedlr • Onun için 
lltıaeak mOtemadt ldllenıyorum dedi. 
t,llllrl ' I l d İ Yerginin yeni t•kllnde hor• 
'eli er Ç n e ı d•h• •z p•r• vereceği için 

.. L~ede 8 milyon 1 :;:'.'::.tk~~r::::•r.z!::: 
~t konulacak ~11ını~r ••ıecek • , 

lll'-' lırıt:ltllt. 

Bir lıahv~ çırafının ne leci ıerait 
altında ytqadıfını ikinci .aylada 

ohyuna. 

Atina canavarı 
Cinayeti erinden 

lblrlnl daha itiraf ettıj 
. {.Y auı 9 ancada) 

Sene: 5 • Sayı: 1482 • 

~t!,E!_t.!..!r:_ven!_,El! ~!'LY~h~_ta_ C!.~Y~ 

Eyvahl 
Avrupeda beynelmilel mU••b•k•l•r• girmek 

ve " TUrk sonuncu kaldı 1 " dedirtmek için 

Ge·ne 
gidiyorlar 

Kıt olimpiyat
lan bitti. Gar
mitde yapılan o
yunlara ittirak 
ebnit olan 28 
millete mensup 
sporcular mem
leketlerine döl'!
düler. 

Ecnebi gazeta· 
ler timdi bu mü-

sabakalardan 
dönmüt olan 
sporcularının mü 
ıabakalar hak
kındaki ihtisas-
larını uzun uza.· 
dıya netrediyor
lar, tenkitler ya
pıyorlar. 

Halbuki bizim 
kayakçılar hili 
ortada ·olmadık
ları gibi ne günü 
ıeleceklerine da

. ' 

Son kış olimpiyatlarında kayma zarafet ndlıabakaaında 
birinci gelen ~ilt... 

ir a. laiç hinaatamlft J'9ktgr .• (DflfJtll1U ı ~ 

Fransızlara tanıtılan Türk edlplerı 

Vedat Nedim Tör 
Matbuat 

MQdiriyetinin 

Antolojisini 
müdafaa 
ediyor _ VetlaJ Tör 

Fakat Mopasan'ın bir yazısını bir 
Türk eseri olarak tekrar Fransızcaya 
tercüme edip etmedlklerıne ·dair 

bir şey söylemiyor . 

' .. 

Sahillerimizin bugünkü yürekler paralayıcı hali ..• 

Çöpleri yakmak için 
· 80.000 liralık 

taJısisat.kpımluIW-". 
('~azısı 2 ncı sayfada) 
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Çöp eri yakn-1ak için 

80. 00 ·ralık 
a konu uyor 

Ayni zamanda çöpler, bUyUk çukurlar içinde 
taydall gUbreler hallne getlrllecek 

Artık marmara sahillerimiz de, 
plajlarımız da pislikten 

kurtulmuş oluyor 
Belediye lstanbulun temizliği

ni esaslı bir şekilde halletmeye 
karar vermiı, bunun için bir de 
proje hazırlamı tır. 

Belediye fen heyeti müdürü 
Hü~nü ile tetkik şubesi şefi Nus · 
retin iki ay evvel iştirak ettikleri 
beynelmilel temizlik kongresinde
ki görüşmelerden aldıkları netice· 
ler bu projeye esas olmuştur. 

Birçok memleketlerde çöplerin 
yakıldığı ve yahut da gübre hali
ne getirildiği belediyece biliniyor· 
'.du. Yalnız bu itin nasıl yapıldığı 
bilinmiyordu. 

Hümü ile Nusretin birçok şe · 
birlerde yaptıkları incelemeler 
neticesinde çöplerin lstanbulda 
'da yakılmasına karar verilmiıtir. 

Hazırlanan projede tehirde 
çöplerin toplanması ile bunların 
imhası ayrı bir iş olarak gösteril· 
mektedir. 

lstanhul sokaklarından topla · 
nan çöpler halen deniz kenarında· 
ki iskelelere götürülmekte ve bu · 
radan JmLvunalara yülcletilmekte · 
dir. Mavunalar da biraz açıldık · 
tan tonra ;bu pislikleri denize dök 
mek~edir. 

Havalar hdos ve frrttnalı ol · 

duğu zamanlar denize dökülen 
bu pislikler Marmaraya gideceği 
yerde Y enikapı sahillerinden baş
lıyarak ta Y eşilköy, Floryaya ka
dar olan bütün sahili kaplamakta 
bütün bu ~hili pislemektedir. 

Bu yüzden bu sahilde oturan 
halkın hem srhhati bozuluyor, 
hem de yazın denize girilemiyor . 
du. Boğaza ~islik dökülmesi ya . 
sak edildiğindenberi Boğaz !ahil· 
leri ıenelerdenberi tertemiz kal . 
maktadır. 

Yeni bir projeye göre, bundan 
sonra lıtanbulun hiç bir yerinden 
denize çöp ve pislik dökülmiye • 
cektir. 

Şehrin haricinde altr yerde çöp 
istasyonları yapılacak, toplanan 
çöpler yeni alınacak kamyonlarla 
bu istaayonlnra götürülerek boş-al
trlacaktır. 

Buralarda çöpler yakılacaktır. 
Bundan ba§ka çöplerin genit çu . 
kurlara doldurularak Üzerlerine 
toprak dökülmesi ve bu suretle 
gübre haline getirilmesi de ter.rü. 
be edilecektir. 

Bunun için belediye 936 büt . 
çesine sek.sen bin lira taır~~at koy
muştur. 

d 

17. ı metroluk 
yapılıyor 

.. Yol \'ergı . .,inm yeni e.;a.alııra gört: 
alltlnı.ü:J etr;lfında hnzırb.ııan ve 
Başbalw:alığa verilen yeni l:lyi
ha, bUytik bir nl1ll'ettm doğmuş
tur. Bugün on yedi bin kilometrelik 
bir yol şebekesine memleketin müda
faa vaziyeti de dahil olmak üzere her 
noktadan kat'i bir ihtiyaç vardrr. An· 
kara ile İstanbul arası 570 kilometre 
olduğuna göre bu projenin nzametini 
düşünün! 

Yol mesele.si yalmz inşa değil, mü 
temadi bir tamirat meselesidir de. 
Mevcut yolların bakımr için her sene 
üç milYCM\ liraya ihtiyaç vardır. Ya· 
pılması mecburi olan yollar 160 mil
yon liraya inşa edilecektir. Nafin Ye
~ P. leti bu kadar inşa.ah on beş senelik 
IJir rograma bağlıyacaktır. Buna gö
re Jıl'r sene 11 milyon lira kadar bir 
nı .•-:rl\f gidecektir. 

Salflhiyettar bir zat bu layiha mti
r.asebetiyle Ankarada bir gazeteci. 
~e şunları söylemiştir: 

" - Bugünkü yol vergisi şimdiki 
modern vergi sistemlerine uygunsuz 
··" adaletsiz bir şekildir. Lftyihadald 
~ekil ile hemen halkın yüzde doksanı-
" 11ın ödemekte olduğu vergiler yüzde 
f>Jli derecesinde inecektir. Buna muka· 
bil mali kudret ve gelirleri daha fazla 

l{urban deri ve 
barsak1arı 

Hava Kurumu Kurbay bay -
rar.unda keıilen kurbanların deri 1 

ve barsaklannı toplamağa. kuru · 
mun teıkilatı müsait olmadığın • 
,•,_n bunların muntazam bir ıekil
~ ·l toplanabilmesi için •ağ lam şe· 
k;lr'e bir deri getirene bet 'kuruş 
ve b~ıu.ğtı yüz para vermefe ka · 
r:.r vcrmiıtir. !Bıçak yarası olanlar 
ynrı fiatle alınacaktır. 

olanlar azami 12 liraya kadar çıkacak 
olan bu ''ergldeıı tabiatile müteessir 
olmıyacaklardır. 

Hayata atılmış olan kadınlanmı
za gelince, tamamen ayni şerait al· 
tında ~lışan erkeklerin ödedikleri 
her tUrlü nrgilere esasen tabidirler. 
Kendilerini yalnız yol vergisinden a
yırmak mantrksızlık olur. Yeni ka
nunla senede 11 milyon lira arasında 
varidat temin edileceğini umuyoruz.,, 

Yol ,·ergisinin herkesin kazancı· 
nn göre alınması esas fakirleri ve kn· 
znnçlan az. olanları cidden sevindir
miştir. Çünkü şimdiye kadar günde 20 
-30 kuruş çıkaran bir v~cci ile ay
da 150-200 lira apartıman ı. ; r:ısr veren, 
lüks otomobili ile İstanbul sokakları
nı aşındıranların verdikleri yol vergi
si ayni nisbettc, yani altı liraydı. 

Geçenlerde Tophanede yakalannn 
bir dilenci kadın sorguya çekilince, 
küfecilik yapan kocasınm yol parasını 
veremediği 1çın hapse girdifini 
bu yUzden dilenmeye mecbur kaldığı
nı söylemiştir. 

Bu itibarla kazancı az olan vatan
daşlar bu kanunun bir an ev,·el çıkma
sını temenni etmektedirler. Yeni ka
nun, dolayısile kadını himaye etmi' o
luyor. 

Tramvay, tUnel ve 
elektrik tarifeleri 

Mesaisini bitiren tramvay, tü . 

nel ve bavagazı tarife komi.ayonu 

ipka et mi~ olduğu tal'if el eri Ba . 

yındırlık bakanlığına göndermiı · 
tir. 

14,5 kuruşa indirilerek Vekale

te evvelce gönderilmif olan elek

trik tarif esi henüz ta&dikten ael -
1 

memiştir. 

tiABER - Akşam poıtau - ·~..; ..... j - 1936 

iş haya ınıızın dertleri 

Istanbul . şehrinde 
18 saat çalışan 12 yaşınd 

çocuklar var ! .. 
o-oaobulkD felfDınıen sa~nttnır: 

~ ~ ,,_,_~ ,,,..,, ~ ~~ 

Tabii bir insanın tabii çalışmasi 
saattır r günde sekiz 

Dlnlenmek ve fikren yükselmek için imkAn bulamıyan Türk 
· işçisinin verimi nasıl arta bilir ? ~ 

Bir itÇi kaç saat çalışmalıdır? .......................................................... . 
Bizde kaç !aat çalııır? f M 1 

işte it hayatımızın en can alıcı ! e $ U 
ve halledilememi, meselelerinden • memur 1 ar ' 
birini de bu sualler teıkil etmekte- • 
dir. Şu kanun 

Tahammül 8 s•at • maddesini niçin 
A vrupanın ve düny&.mn bütün • 

medeni memleketlerinde normal 
it ıaati 8 olarak tespit edilmiıtir. 

tatbik 
etmiyorsunuz: 

0 Bar, kabal"a, dans sa-
Yani bir insan tahammülü bu ka- ıonu, kahve, gazino ve 
dar olarak hesaplanmıttır. Netice- hamamlarda on sehlz ya-
ye, o kadar münaka§alardan, tel· i şmdan genç olanlar ça-

kiklerden sonra varılmıttır ki, bu- ~ ........ !~!!'.!:!!~!!'.:!~ .. ! .. :~ ....................... . 
nnu etrafında laf söylemek, fikir 
yürütmek tam manasiyle abestir. 

Hazırlanmakta olan iş kanu
nunda da normal it saatinin bu ka
dar müddet olarak tayin edilece
ğini iimit ederiz. 

Bittabi bazı ağır sanayi ile nak
liyat, ziraat gibi kısımlar bundan 
müateanadır. 

18 saat ı, ı 

Bizde timdiki halde İ§ müdde
ti asgari 9, a-ıami 18, evet yanlış 
a.,tttı, on sekız aaattır. 

Buna geçmeden evvel müddet 
meselesi etrafıncla şehrimizdeki 
muhtelif fabrika sahiplerinin fi
kirlerini hüli.sa edelim: 

Dilberzade trikotaj fabrikası 
direktörlerinden Osman lhrnhim, 
ktitlüyü fabrikası sahih: Ömer me
sainin 9 saat, Besler çikolata fab
rikası sahibi Fehmi l O saat olma· 
sına taraftardırlar. 

Ömer ve Fehminin bu hususta· 
ki fikirleri §Öyle hüli.sa edilebilir: 

İtçiler timdiki Ücl'etlerini, 9, 
10 saat çalıtmalanna mukabil alı
yorlar. Eğeri' müddeti azalacak o. 
lursa bittabi gündelikleri de ona 
göre inecektir. Bunun da işçilere 
vereceği zarar meydandadır. 

Osman lbrahim, trikotaj gibi 
hafif itlerde iıçilerin 9 saat çalış
malarında hiç bir mahzur görmü
yor. 

Liyon çikolato. fabrikası sahibi 
Dahaya gelince bu zat da sekiz ıa· 
atten fazla çalışılmasına taraftar
dır. Ve buna sebep olarak Türk iş
çisinin Avrupalı işçi kadar randı
man vermediğini göstermektedir. 
En sonra da bunun iklimden neıet 
ettiğini ilave etmektedir. Bu ve
rim noleıanlıimın da bittabi en 
ha.ait olarak it müddetinin uzattı. 
masiyle kabili hal olduğunu ümit 
etmektedir. 

Az verim 

Acaba hakikaten Türk işçisi 
Avrupalı itçi kadar randıman ve· 
remiyor mu? Eier veremiyorsa bu. 
nun sebebi nedir? Türk itçisinin 
verimini yükıeltmek için ne yap
malı? 

Bu meseleleri daha sonra tetkik 

le geçiren Bir Türk işçisinin, niçin 
et, sıcak yemek, tatlı yiyen bir Av
rupa i!çiıi kadar çok ve iyi iş ya
pamadığı o zaman anlaşılrr. 

Zavalll gal"sonlar 

Gelelim on sekiz saet çalışan 
işçilere: Bunlar kahve garsonları· 
dır. Bu zavallılar sabahın saat se· 
kizinden, gecenin saat ikisine ka
dar durmadan çalışırlar. Hem de 
ne ıerait içinde? 

Y.nn.an hir nc.ai7a kömür atmak~ 
tornada dönen bir dem;ri eymek, 
itliyen bir kumaş makinesini kont· 
rol altındn bulundurmak gibi iş
ler, kahve garsonlarını yorucu ve 

yıpratıcı mesaisi karşısında hiçtir. 
Onları hepiniz tanırsınız. Hep

si zayıf, nahif, sarı be,u~li, batık 
gözlü ve yaşları nadiren yirmiyi 
geçmiş in5anlardır. 

Dünya iş kanunları işçiyi şöyle 
tarif eder: 

"Bir akid neticesi bedeni veya 
akli, ve yahut her iki hizmetini bir
den bir başkasına kiralıyan a· 
dam.,, 

Halbuki kahve garsonları yal
nız fikri, bedeni değil, !nhhatlerini 
ve hatta hayatlarını bile kiralıyan, 
daha acısı satan adamlardır. 

Bunlar sabahın sekizinden iti
baren kahveye dolan sıhhatli, has 
ta, verem .... insanların nefeslerini, 
tütün kokularını teneffüs etmeğe 
mecburdurlar. Gece yarısı kahve 
boşaldı mı ikinci bir azap başlar, 
bütün kahve süpürülür, silinir, te· 
mizlenir. Bittabi yüzlerce sıhhat; 
meşkuk insanların nyak tozları 
kahveyi kaplar, onlar bunları de 
yutmağa mahkumdurlar. Hava so 
ğuk olur, başka yere kahve, çay 

götürmek için sıcak yerden sokağa 
soğuğa çıkarlar, gene sıcağa girer· 
ler. Bundan hastalandıkları da va· 
kidir. 

Çocuk çaltfmaıarı 

En f ecii, kahvelerde çalıtan ve 
gayet cüz'i ücretler alan bu zaval
lı işçilerin bir kısmının 12 ile 18 
yaf arasında olmasıdır. 

İt kanununu bir yana bırakın, 
umumi hıf zıssiha kanununun 176-
mcı maddesine bakın: 

edeceğiz. Türk i,çiıinin gıdasını, "Bar, kabare, dans salonu, kah· 
ya§ayış şartlarını bu sütunlarda ve, gazino ve hamamlarda on se
bütün çıplaklığıyla teşrih ettiği. kiz yaşıdan genç olanlar çalıştırı
miz zaman verim meselesinin se- lamazlar.,, 
bebi gayet aydınlık olarak anlatı· insan kanunun bu maddesiyle, 
lacaktır. Günlerini zeytin ekmek· . kahTelerde gaTS<mluk eden ki:rü~ 

çocukları gördükçe gülmek mi, ağı. 
lamak mı lazım geldiğini pek gliÇ 
kestirebilirler. Burada bu kanunUJ1 
tatbikini kontrol etmiyen lak3yt 
memurlardan da bahselmiyeceğiı-

Bittabi henüz netvünema et " 
memiş ciğerler bu mikroplardall 
daha çabuk müteessir olur. Netice
de bu betbahtlar ya bir hastalık 
kapıp yatağa düşerler ve bu tekil" 
de bu işten vazgeçerler, yahut dıı. 
yatağa düşmeden ba~ka bir iş bıJ' 
larak ayrılırlar. 

Şunu da ilave edeyim ki böyle 
küçük çocuk garson kullanan ksh· 
velerin en büyük ekseriyeti lstaJ1' 
buİun iç taraflarında ve nisbeteO 
kenar mahalle1erinded:r. 

Pren tpler 

Ne ise, bunları da bir yana bf• 
rakalım. İ§ saati işini ciddi olara1' 
tetkik etmif, tahsilini Almanyad• 
yapmıf, ve Galata Ömer Abid hıt' 
nında Türk idrofil fabrikası atıO' 
nim şirketi direktörü Sabriyi diJ1' 
liyelim: 

- ~rmaı on-ınsan ıçın---o ;,&)"'; 
çalışma, 8 saat istirahat ve 8 5şl' 
de uyku lazımdır. Çalışma müdde
tinin 8 saat olarak tespit edilıt'e: 
sinin afağıdaki üç faydası var~rtl 

"<1 e 
1 - 8 saat çalışmak suretlı 

elde edilen verim, (bir çoklarııır~ 
zan ve iddiaları hilafına) 14 53şe 
çalışmadan bile daha yüksek "'. 
daha kıymetlidir. Çünkü bo 

5~, 
retle çalışan işçi neşesini kaYbel:' 
memekte, daha teksifi çalışıtll) r 
ta ve bittabi daha yüksek, dahtı 
tinalı randıman vermektedir. 1 

2 - Bu tarz sai itçinin dahıı. :. 
yıpranmasını, ve binaenaleyh ~" 
hşma kabiliyetini uzun müdde.t t>ı1 
hafaza etmesini temin eder k• d' 
itibarla hıfzıssıha bakımında" 11• . ıtıl) 
faydalıdır. Bu suretle aynı zıı f e' 
da çalışma kuvveti de tasarrıJ 
dilmif olur. ıJf 

3 - işçinin çalı~masına ve ~
kusuna ayırdığı vakitten atl;i5:tıl 
lan 8 saatinin bir kısmı, kc11

• Je" 
k ... .. . ih .. tı" u tur ve manevıyat c ."' 5şt' 
yükseltmesine ve takviyesıııe 13ı.ı· 
fedebilmek imkanı hasıl ~!~~~. ye 

h · · k b" ul'1° l· nun e emmıyeb pe uy rı o 
işçiyi bir makine, bir baY"t\ fdilli' 
mak felaketinden kur!arır: 0 lt\" 
yetçi, çnlı§kan, ve fazi~~tha1'se:t· 
Türk İ§çisinin kültürünu yb;1;Jıl'• 
mek en büyük borçlardan 

Fazla meeal . be' 
b'r j~çı t' 

ihtiyaç karşısında 1 k ..;e ıı 
deni ve sıhhi bir manii yo dıı 4 "~ 
zusu varsa 8 saatten faıl~ ıııadde 
ya 6 saet gibi muayyen bıfr .,(ıı ıf'e' ,.... ··rı· 

çahıabil::nelidir. Yalnız rBı ~&J , 
. • . . 1 ... f zla pıı ,sıı 

sa11ı ıçm a acagı a ştİJ1e ,, 
lük mesaisinin beher sa ·sli ..;e) 

'ki J11l bet eden miktarının 1 Jıdıf· 
• l' JJ'lll' I~· 

en az bir buçuk ınıs ı 0 f11cıe:.:1 

ı b ... ··ıı bl.l · ·tı.J· 
! kanununun U·~ ·iııi" bi.l il· 

leri göz önüne alarak ı§~ bir ~el 1 , 

. deeel' "o" hukukunu tespıt e aphe ; j,tl 
de ortaya çıkacağına ~EJlfO(j 
tur. /rf artul 
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debiyat ve propaganda meseıesi 

l\latbuat müdürü 
antolojisini 

müdafaa ediyor Yaralanan 
ölünce ~uat müdürü Vedad Nedim} tolojiye yapılan tanJritler aruınJa 

1 t1ıua ıazetesinde ıu yolda birı o kadar ,irkinleri tle vardır lıi, on- Yaralayanlar 
lletretmittir: lara, müraadenme, ceoap vererek ya~ ala D d ı lar 

\...,Evvela ıuna .öyliyeyim ki, ben de ~rlıin bir hare/rette balan- Topbanede oturarı ve demirci 
flıt antoloji bir mükemmeliyet mU§ olmc)'ayım. Sözün lruaa. Mat- Yaninin yanında çahıan Arif is -
....,ık iddicmnda değildir. Da- buat Umum Müdiirlüfii, oailele- minde birisi ile ıeyyar koltukçu 
ltoık bir heykele benzer. Bir rinden birini daha 7aptıfına ka- lamail bir pantalon yüzünden ev. 
eohcmnda birçok nelu ıey- nitlir ve bu ilk antolojimizin bü- velki gün kavga etmitlerdi. 

lı.rıunabilir. Bu neliı ıeylerin yük bir ihtiyaea msmen oltan, ce- Kavgaya Arifin arkadaşlarm. 
' ·onan iyi biT çere.z ıolra- vap oerdifini •örmelıle de manen dan koltukçu Ali çaVU§ ile Hüse · 

1 Ereğlinin en zengin 
kömür ocaklarını 

Hükumetçe satın almak üzere 
gelecek hafta müzakerelere 

başlanıyor 

"'-i tqkil etmez. Bir millet müıterihtir. Bupnlıii Türk ede- yin isminde birisi de kanşmq Is • 
t.L ~l'atı i~n bir tek antoloji kôli biyatından yabancılara bazı göre- maili bıçakla kasığından ağır ıu . 
~ Müteaddit antolojiler ya- nekler oermelr maluaJile tertip e- rette yaralamqlardı. 
""ıılır. Bizim kabahatimiz, dilmiı olan ba ilk ~toloji.nin ma- Yaralı imdadı sıhhi otomobili 
C..~ 6iricik antolojimizi yapml§ ruz kalelığı tenkitlerin hiç olmaz· ile Beyoğlu hastahanesine kal . 
~ır. Sonra fU da bilinme- sa yabancılar kadar lradir§inaılık- dınlmıf, suçlular kefalete bağla . 
'-ı~ iti: Her an antoloji mbjektil la ve müıbet bir tarzda yapılma- narak ıerbest bırakılmıttı. 
~CI malakUmdar. Herkeıi tat- sanı temenni ederdik.,, Ytrab lemail dün gece ha&ta 

edebilecek bir antoloji kabili hanede ölmiiftür. 
l HABER: h d ' değildir. Çünkü anfo o- Bu ölüm i isesinden zabıta 

.. ~ •eçme itidir. Bir antolojı Yukardaki cümleler arumdaki haberdar edilince Ali, Hüseyin. 
'tirecelı eserleri, bir lert ele ·~ ziyafete davet misali bilhula dik · Arif yakalanmıf, nöbetçi müddei
~~ heyet de ıe~ae, ölfÜmüzcle katimizi celbetti. Demek ki, ikinci, umumisi Sabri tahkikata el koy · 
.._·Veya kollektif uvk olacafına üçüncü, dördüncü antolojiler de muftur. 
~. netice bir~olı kimlelerin çıkarılacak. Kat111er bu al'.bl\.h Emn;vet di 
\~ tatmin etmiyebilir. Zevk- Bu izahat birinci kitabm bir rektörlüğüne getirilmiılerdir. Bu · 
t~renkfer müncıkClfa götürmez. köteainde yer bulmut olsaydı. an- gün ml'l:hke~evfl! çıkanlarak tc:; . 
~-.ızca "Ankara,, gazetui "'· toloji hakkındaki teiıkitler yalnız kif edileceklerdir. 
~ 6aıladıfı zaman bütün etlib- bu kitaba alınan yazılarm iyi seçi- ----o-
~ze hangi aerlerinin ve hangi lip aeçilmediiine inhisar ederdi. Soyadı almayanlar 
~ilel ~ tercüme edilme.ini İl- Vedad Nedim Törün en mühim Dahiliye Vekaleti soyadı i:eacil
~ ert toralrrnqtur. Ba suale meseleye cevap vermediii de dik- leri için verdiği r ..• Jetin b;, .... ,. • 
\h IO .lıiıinin cevap oermiı ol- katten kaçmaınaktadır. Birinci zi- üzere olma11na rafnıen, birçok 
~ na 81z de, bi.Wn gibi, bilini- yafelte alafranp ._ ~ ye- .atandqlarm hali soyadı alma . 
••~bir aerin ya'4!'C:: mekler arumcla bir b.rqıklık ol- dıldanm nasan itibara alarak yj. 
c ,,_~asının en zıyacıe liyetlere yeniden bir tamim gön . 
«nıe.v ı- ynn5h1. v .... ;. Mt\]'Ul!l.ıılndınt P .. yami 

.. ~,. e ~otaugunu ıayınac dermi§tir. 
L. V'l ilt ve L-...ıa •--&..- Safanm tercüme ettiği yazı, "Bir 
"t-J.. ._... --tıi:zlik •&- "Famim 11111clbıı.ee Martut do . 
~m, B •t•L -- -ı Türk edibinin eaeri,, diye sene \• • u r ıocrr a ae~im itinde kuzuna kadar soyadı almayanla. 

~leltfil bir mutlakiyetle iaabet fransızcaya tercüme edilmiı ve nn birer listesi yapılarak Vekile-
~,. gü' bir iıtir. Bana böylece Fransızlara ıunulmuttu te bildirilecek ve bundan &0nra 
~ ~!melı inaallılık vecibuielir. Onun içindir ki, biz, V edad Ne- her hafta soyadı alanlann da bir 
\;0 Pmizi bizimle birlikte Aa:z:ır- dimin "bu ilk antoloji büyük bir listesi gönderilecektir. 

"f ~ ~, Re,at Nariclir. (•) Re- iht;yaca tekabül ediyor,, tarzında- ============= 
~ ll'ri, bugün lranaız.ca "Anka- ki izahmı kendi hesabımıza yerin-
~:Gzet~ini liyakatle idare eelen de bulmuyoruz. 
'9fiebıyatı hakkınelaki yazıla- ============-1 

\ l"lınıf, Avrupa mecmuaların- Ş h • 1 • • 
\~lf bulanan Türk ve Fran- e ır erımız 
~ ef>iyatfarına ve dillerine W· arasında 
~Um olan kültürlü bir :zat-

\ flZırlanaccılı antoloji 1908 telef on 
~to,.raJri eclebiyatımı:za ait ola-

~· Çer~eve, böyle tapit ola· 
tıh..._~e bu antolojinin methalin
~~en .bildirilince artık Abt...' llcıınıt, Cenap Şahabettin, 
."1\~ ~<ruf ve ıaire gibi 1908 
~iri ı.ale ue mekteplere 
~I" "!"~terem ıaluıiyetlaJen ,_,;::•n malınım ka/mcuını 

"& it icap etmez mi? 

s~ ediplerimiz artur.nela 

Şebekeyi daha 
genişletmek tşlerlne 
başlanmak Ozere •• 
İstanbul telefonunu idare eden 

heyet azasından on bet gündür 
Ankarada bulunan Ankara otoma 
tik telefon direktörü Niyazi bera
berindeki mühendislerle beraber 

dün tehrimize dönmiiftür. Niyazi 
Ankarada yeni konanlf olan ku-

---6,48 

-~· 5.2• 12,28 115.28 17,!50 J9,20 5.80 
..=. U,89 6,39 9,38 12,00 1,31 11,20 

Gl:ÇEN SENi: RUO'ON NE OLDU'l i 
İtalyan yUbek mudalaa komisyonu 

' toplanarak mUhim kararlar vermi§Ur. Afrf.. ' 

kaya asker eevldyatı devam etmektedir. J 

Bundan iki ay evvel Ereğli kö ı 
mür tirketine ait ocakların aatm 
alınmasına karar verildiğini ~e bu 
hmusta Ankaraya giden §irketin 
lstanbul merkezi erkanına tebli 
gat yapılmı~ olduğunu yazmı~bk 
Şimdi Pariste şirket hissedarlan 
ve Fransız hükumetiyle temas et· 
mekte olan tirket erkam Şubat so 
nuna doğru Ankaraya gelerek mü
zakerelere bathyacaklannı bir 
mektupla bildirmitlerdir. 

Esasen evvelce Ankarada ya 
pılan temaslarda ıirketçe iki aylık 
bir mühlet istenmitti. Şu vuiyete 
göre Ereğli tirketiyle satın alma 
müzakereleri gelecek hafta batlı 
yacaktır. Şirkete ait kömür ocak 
lan Etibank hesabına ıatın alma· 
caktır. 

Ereğli kömür f irk eti kömür 
havzasındaki ocakların en zen ,. 
ginlerine ve büyüklerine sahip bu· 
lunmaktadır. 

Şirket 935 yı!ında Havzada Çl

kan kömürün yüzde 32,81 ini yani 

767, 792 tonunu iıtihaal etmİftir. 
Havzada mevcut diğer 27 ocak • 

tan en fazla iatihsal yapanın - ki 
Kozlu kömür itleri tirketine ait 
ocaklardır - iıtihaali.tı meYCU • 
dun ancak yüzde 16,33 üdür. ' 

. Ereğli tirketi Havzadan hama
le ve ihrakiye olarak verilen kö • 
mürün de yüzde 30 unu vermeli 
ıuretiyle batta gelmektedir. t4em· 
leketimizden mra~ etlilen kömü. 
rün yilzde 30,36 ıı Ereğli tirketl 
ocaklannm kömürüdür. 

zam kazanan 
muallimler 

Geçen sene kıdem hizmetlerini ( rih muallimi LQtfi, Erenköy b 
doldurduklan halde maarif bütçe· \ lisesinden Emine Beraet, Hatice 
sinin darlığından dolayı paraları
nı alamıyan 200 muallımın kıdem 
zamları yakmda verilecektir. Şeh 
rimizde zam kazanan 27 mualli . 
min ismini ııraıiyle yazıyoruz: 

Maa§lan 20 liradan 25 liraya 
çıkanlar: 

Haydarpaıa Lisesinden Fuib. 
Kumkapı ortamektebinden Dür . 
dane, Şaziye, Lutfi Hamdi. 

Maaılen 25 liradan 30 liraya 
çıkanlar: 

Kadıköy üçüncü ortamektebin 
den tariıh ve coğrafya muallimi 
Melek, Üsküdar kız orta mekte 
binden Fransızç.a muallimi Cev . 
det, lstanbul Erkek lisesi tabiiye 
muallimi Osman. 

Maaşları 35 lıradan 40 liraya 
çıkanlar: 

Vefa orta mektebinden Ihsan 
Cumhuriyet orta mektebinder 
Türkçe mualilmi Kaniye, Nipn · 
taşı kız orta mektebinden Seniye 
KandilH kız liıeıinden Emine Be· 
hice, İstanbul erkek liıesinden la· 

Meliha, kız mı&allim mektebi m_. 
allimlerinden Hüviyet Bekir ve 

Müveddet, Haydarpqa liaeain • 
den Kenan ve Adem Nezihi, lı "' 
tanbul kız ti.esinden Azize ve Ha-

tice, Kabatq lisesinden Zeki, Ka
dıköy ikinci ortamektebinden 
Mevhibe. 

Maatlan 45 liradan 50 liraya 
çıkanlar: 

Vefa orta mektebinden ibra,.. 
him Hakkı, Haydarpaıa liaeıin ~ 
den Memduh, Kabatq lieeainden 
Sami ve Sıtkı,· Kadıköy ikinci or • 
tamektebinden Saadet. 

Maatlan 55 liradan 70 liraya 
çıkanlar: 

Heybeli ortamektebinden Ala
met Hamdi, latanbul Erkek lise • 
ıinden Şevket ve Necip Nadir, 
Kabataf lisesinden Salahattin •• 
Niyazi. . 

Kıdem zammı olan muallimle
re ait emir bugün kendilerine teb. 
liğ edilecektir. 

.:" h wırm • • • 1· ,. ltf emlf ve gırmen a-

.:.._~~ JG_ltaiyetler yok mudur?,, 

'""""'~ ki, varelır. Buraela 
~.;::ı• meseleyi bir mi.aile 

gul olmuftur. Mühendieler bu te · • "'- l ~ O E R T L E R J ranpartörleri tesellüm itiyle meş · 1 Ş E H ~ 1. Jılııııııı •• .l • 1 
ıİlab uzun bir tetkikten geçirerek .. ______________________________ !1111 _______ ..I 

~ .;.,: Bi~ok muhterem fah· muayene etmifler ve raporlarmı 
vermiılerdir. Firuzağalı kariimizin •• •• sozu '--' hrnefe davet etmek mec

\' 9fl• e. olan bir ev rahibi, ta· 
\.. 't ,.:.."? iri evi ve balaçui var. 
\"""4 ~rai 6irelen davet eJe
\ '~Yetincleelir, o vakit bu 
\,.. ~ "e ~· Yapar? M iıalirl erini 

~ ~illa göre dört> bq S: el_, , am ayn :zaman
~ ~ eder. Birinci ziyale
\ ~ 6alanmıyanlar la:ç bir 
~ "llı»f~~~er. Nitekim, bi
\..,-~ araaınela, ela ilk 

Bayındırlık bakanhiı Şark ve 
Cenup vilayetlerini biribirine ve 
hepsini de hükUmet merkezine 
telefonla bağlamak hueuawıdaki 
projeaini tatbik mevkiine koymak 
üzere olduğundan Ankara merke
zi büyük bir ehemmiyet kesbede· 
cektir. Bu sebeple bütün memle -
ket tehirlerini biribirine ve hu te
hirleri beynelmilel telefon tebe 
kesine bağbyacak olan Ankara 
merkezinde yeni bir tesisat vücu
de ıetirilmittir. 

Taksimde Firuzağada oturan okuyucularımızdan 
Remzi yazıyor: l \ mektuplar Şilede kayboluncaya kadar durur. Bu köye 

telgraf çekerseniz ayrıca Şileden köye kadar olan mesa. 
fe için bir "sürücü ücreti,, ödemeğe mecbursunuz, aksi 

1 
~:!;~Yenlerin h~ biri 
~ \t~dafermecliler An-

~~~t. ~f romancı de
--.aca Nuridir .. 

• 

Ankara ile lıtanbul araamdaki 
alımcı telefon hattı da buaünler· 
de iaJetme:r.e açılaaıkbr,. · 

- Geçenlerde HABER'de okudum: "Posta idaresi 
emanet~iJerle mücadeleye girişmeğe karar vermiş. Para 
ile elden mektup götürmek yasak ediJmiş, üzerlerinde 
mektup veya paket çıkan emanetçiler cezalandırılacak. 
mış.,, 

Posta idaresi varidatını korumak için böyle bir karar al 
makta tabil serbesttir. Fakat kendim emanetçi olmadı

ğım, tanıdıklarım arasında hiç emanetçi de bulunmadığı 
halde ben bunun doğru olmadığını iddia edeceğim. Bakı. 
nız neden? lstanbul vilayetinin Şile kazasının köylerin· 
den birinde bir tanıdığım var. Bu köyde postane yoktur, 
bu köy ahalisinden birine gönderilen mektup Şile posta
nesinde sahibini bekler. Eğer köy ahalisinden biri ub'ar. 

I& kö7-daflarma alt mektupları alıp ıötiirilr. Uinmaua 

takdirde telgrafınız kabul edilmez. : 
Bugün emanetçi gitmiyor, eğer gitseydi belki yasağa 

rağmen ben mektuplarımı emanetçi ile gönderecektimı 
maalesef yok! 

Postane olan yerlere emanetçilerin mektup gönder
meleri ya.cıak edilmeli, fakat olmıyan yerlerde postane • 
çdıncaya kadar, eğer giden varsa, emanetçiler serbest hf. 
raktlmahdır.,, 

Ayn bir nokta: Geçenlerde mahallemize dair -Şehrin 
clertleri,.ne gönderdiğim mektupta var kuvvetile radyo 
~lan bir komşudan bahsetmiştim. Bay Server adlı (Ok 
hOrmet ettii:'im knmcm bunu kendl~ fr.fn !i'anmı~. mevzu• 
hatı11101a"'n kencJW olmadıflDI tasrih etmeme milaaaclenf.. 
:il~ . - - -- ... 
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HABER - Aı<~am poıtaıt 

ltalyanlar yeniden 1 

ilerliyor) ar 
Habeşler de Şimale büyük 

kuvvetler gönderiyorlar 
ı Ad.iaa.'ba.~, ZO (AA.) - Röy .. :---····--·-··-.... ·-.... ----··--···· .. 
t A•" b"ld' . e Ualyan kuyy arı ltef\fyor er .nJanaı ı ırıyor: ! 

Temh.ieıı mm.takaamde Ru : Roma, 20 (A.A.) - Mareıal 
Ka$Sa ..-e Raı Seyyum ku••etleriy- ~ Badogliyo bildiriyor: Birinci ko
le siyah eömlekliler arumda -tid _ i lordu ... cenuba doğru tekrar iler
öetli muharebe cereyan etmekte İ lemege bqlamıştır. 
olduğu gayri resmi surette ha.her ~ Halle~ler kuvvet 

·1 k d" ll • h : glnderlyorlar 
verı me le ır. k taarruz ııya ,. Lo d 20 Ad' bab d 

1 kı'l n ra, - ısa a an 
;aöm e ı er tarafından yapdmıt · 1 h · ··t d" 

~ıma cep esme mu ema ıyen 
iae de Habe§ler dayanmakta ve •-•- . kıt ·· d ilmek 
t . . . L&&Vıye aatı gon er te-
talyan agır toplarının attıgı hın- d' y 'd h ·· d ·ı 

1 . • . r. enı en cep eye gon erı -
erce mermıye ragmen az zayıat __ ı_ •• ~so b' k' ·ı·k b" t....ed• 

1 
~ uzere :ı. ın ı-tı ı ır 

Ye#'1,..non1e...ıın1rt ır er. 
. . . kuvvet toplanmııtır. 

Şımdı muharebede en şiddetlı u_ı_ il Adu l ı. 
. . , ıYUULa e - a yo unu 1t.esen 

~qma Maı . Ven dere.ı boyun- H b ı · · d" · ' t lla a eı erın JIDl ı rıc a yo n • 
ea devam eden çarprpna olmuş· k ·ı ek t hl"k · d .. t ....... : hu esı m e ı esıne U§ ugu ~ 

• bildiriliyor. Goela ovasının !tal- i 
flmalde iaalyanlar yeni titr nerl yanlar eline dil§mesi Habeşler S 
hareketine baflJyacaklarnuf 1 • 

için iate bakımından ağır bir j 
Şimal cephesinde, ftalyanla:r b .... 1,: ek d : dar e t~:ı etm te ir. s. 

mu.zafferiy-etlerini iıtis-ma.ra de · ··--···· .. ••• .. ••• .. ··--.. ··-····-···················· 
vam etmekte ve Makallenin cenu-
bunda ve batı cenubunda Gaela 
l>ölıresini iıgal etmekle Raa Sey · 
Y.Um ve Ras Kusa ordularının ia . 
,elerine mini olmağa veya hiç ol 
~zsa bunları bulundukları yer . 
lerde iatelerini temin edebilmek 
'için küçük müfrezelere aynlmağa 
mecbur etmeğe çalıpnaktadırlar. 

Royter Ajansmm Adisahaba . 
Claki muhabirinden: 

ıtalyan mevzileri tahkim 
edlllyor 

Makalle, 20 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

ltalyanlar, yeni mevzilerini 
sağlamlaştırmışlaraır. 

Yüzlerce mil mesafe dahilinde 
birçok köyler duımandan temiz -
lemni§-tir. H•beşlerin gece baskın
larından korunmak için kocaman 
projektörler kurulmu§tur. lleri 
hatlarda mitralyöz yuvaları tesis 
edilmiştir. Bundan başka da ge
ne her türlü müdafaa tertibatı a -

Habeş hükUmeti Makalle mu · 
harebesi hakkında henüz hiçbir 
ıey söylememektedir. Adisahaba . 
da. zannedildiğine göre, İtalyan . 
farın burulan sonraki hedefi Ben hnm11tn-. 

da. ohcaktrr. Benda, Danakil çö · 
lünii kontrol eden Makalle etra . 
frndaki dağlara kadar uzal1t'Ln yay. 
Ja üzerinde mühim bir sevkulceyş 
noktasıdır. 

Habeş hiikUmeti, Lehistanlı 
Doktor Maksimilisus Belan ile 
munvini Hecuska Toedenzenin l . 
talyanlar tarafından yakalantnak 
İtalya yolu ile Lehistana gönde . 
rilmelerini Cenevrede protesto et
mek niyetindedir. 

Habet Kızılhaçı hizmetinde 
bulunan bu iki Lehli pazartesi 
'~nü, Amba . Aradam dağı üze . 
rinde bir mağarada bulunmlJ!lar-
faır. 
: İtalyan topçuları timal cephe · 
1 
.indeki Habq mevzilerini bom · 

Mulugettanm ojfu öldü 

Adisababa, 20 (A.A.) - Röy-
ter ajansı muhabiri bildiriyor: 

Sü Bakanının oğlu Tasa Mulu
gettanın geçen hafta, Amba Ara
damda cereyan eden büyük harp
te öldüğü gayri reımi surette ha
ber verilmektedir. 

ltalyanfar aldıkları yerlerde 
tefkllAt yapıyorlar 

Mogadişiyo, 20 (A.A.) - ltal
yan sivil ve süel otor~tcleri, geniş 
Borama bölgesinde süratle nizam 
kurmağa çalıtıyorlar. Ahali iti ve 
gücü ile mefgul olmağa batlamıt-
tır. 

Heryo 
Fransız - Sovyet 

anlaşmasını 
müdafaa etti 
Fransızlar meclisinde gene Sovyet 

-4 Fransız misakı konuşulmuş ve 
imzalanması lehine radikal sosyalist 
lideri Heryo taralmdan söylev veril
miştir. 

Sovyet ordusunun 1.300.000 kişi ol 
masından ve 3.500.000 kişi de ihtiyat 
kuvveti bulunmasından ibah...~tmiş ve 
bilhassa Sovyet - Fran.4UZ misakının 
Fransada isişzliğe karşı geleceğini 

söylemiş ve demiştir ki: 
"Sovyet RtL<ıyadan, Fransız Jşsiz. 

liğine karşı mücadele edebilecek sipa
rişler gelecektir. Sovyet Rusyanın 

tediye kabiliyeti mükemmeldir.,, 
Sö-ıünü şöyle bitirmiştir: 

"Nihayet Fransız - Sovyet misa
kı Fransaya nefes aldıracaktır.,, 

Koca katili 
kadın 

Muğlada asıldı 
Bundan bir kaç ay evvel Muğla

nın Karakuyu köyünde ümmehan is
minde bir kadın Aşıkı ve Sşıkırun arka 
daşıle beraber bir gece kocası uyurken 
iple boğmuş ve ölüsünü bir kuyuya 
atmıştı. 

Muhakemeleri aylardır süren bu 
katillerden erkek olan ikisi yaşlarının 
k6çüklüğü dolayısile 24 er sene ağır 

hapse, Ummehan ise idama mahk1lm 
olmuı;ılardı. 

Ummehanın idam kararı Kamutay 
ca tasdik edildiğinden bundan üç gün 
evvel Muğlanm Kurşunlu camii mey
danında asılmıştır. Ornmeh:ın ölünce
ye kadar soğuk kanlılığını muhafaza 
etmiş ve son nefesinde: 

- Hakkınızı helal edin gidiyorum 
demiştir. 

Bir kız erkek 
oldu 

Dün Haseki hastanesinde Kurtu
luş isminde bir Mu~evi kızının erkek 
olmasile neticelenen bir ameliyat ya. 
pılnuştır. 

Bir buçuk senedir tstanbulda bu
lunan Kurtuluş küçük yaştanberi ken 
disinde haz gayritabiilikler görmekte 
bulunduğunu söylemektedir. 

Kendisi erkek olmasından pek 
memnun görünmektedir. 

Haziranın 19 unda 

Güneş 
tutulacak 

Onünmüzdeki haziran ayının 19 
unda, sabahın altısında güneş tutula
cak ''e bu 76 dakika devam ede<:ektf r. 
Bu hadise bilhassa İzmir - İnebolu 
arasında pek iyi görülebilecek n bu· 
raları bu müddet :ıarfmda karanlıkta 
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Eyva _,ge 
g·d·yorl ' • 

( llOflarafi l incide) 

Ne vakit geleceklerini öğren
mek için Is tan bul federasyon he· 
yetine batvurduk. Aldığımız ce· 
vap JU~ 

- Biz bilmeyiz, Ankaradan so
rup öğrenin 1 
Eğer İstanbul kayakçılarının ( !) 

da iştirak etmif olduğu ve günler· 
denberi biten bir olimpiyattan, 
kendilerini gönderenler bile ne 
vakit döneceklerini bilmezlerse 
varın hesap edin .. 

Olimpiyatlardaki alışkanlıkla, 

her halde bu sporcular, memleket
lerine avdet yarı§ında da ıonuncu 
gelecekler galiba... Yoldadırlar ... 
Meraklanmıyalım ... 

Fakat bizim aııl anlatmak iste
diğimiz mesele bu· değil.. Olan ol~ 

du, bari bu tecriibe sonuncu olsun, 
bir daha boyumuzdan büyük ifle
re gİrİ§mİyelim. Bu bize sonuncu 
bir dersi ibret olsun diyorduk. 
Meğer bu ümit de botmuf. Ha

ber verildiğine göre önümüzdeki 
yaz yapılacak olan Berlin atletizm 
oyunlarına da iıtirakimiz karar
laftınlmıf, federasyon reisi de la
zım gelen tahsisatı temin etmek 
için bu akıam Aılkaraya hareket 
edecekmiş. 

b'lir1 
etmekten başka ne it becere 1 , 

Gönül isterdi ki, meıela AltJJ11~, 
ya kış olimpiyatlarına iştirak .. e ~ 

• ki" · · d 1 1'llr memız ıe ını tespıt e en er, . 
ismile alay edilmesine sebep ol•;

0 
lar latif Almanya gezintisinde_rı bd 
ner dönmez sorguya çel<ilrnelı . 
i~in ha mdan atılmnh ve ınesul ' 
dilmelidir. .. ff 

Ve bir daha böyle büyu1' r 
mesuliyetli bir işe girişilmed~tı ~· 
vel de bitaraf ve bu iti hakkile ~ 
lir ve anlar bir heyete vaziyeti t . 
kik ettirmeli, öyle karar vertlle 

dir. ~ 
Fakat maalesef görülüyor# 

gazetelerin ve efkarı umurniY~ 
bütün makUı cihetteki fikirle 
rağmen gene olan oluyor. , 

Şimdi de atletler gidecekleı?: 
Onlar da olimpiyatlara İ§tirıt.~ 
deceklenniş. fi 

Bunu kim istiyor? Kim mu~·• 
buluyor? 

H. ' ıç. , . il 
Seyahati birlikte yapacak 0 ~ 

mahdut bir iki ki~iden batkıt. 
bir kimse ... 

Onlar da gidecekler. Onl3' 
Türk haysiyetiyle oynıyacakh'1' 
belki de yeniden Türklüğün tJ 
kir edilmesine sebep olacakle.f· 

Bu vaziyet karşısında insanken- ~ 
disini: Ve nihayet olimpiyntlar bit 

- Eyvah! Gene gidiyorlar.. ten sonra her millet atletleri ı:ııtt 
Demekten alamıyor. leketlerine döndükleri hal~e, et' 
Balkan devletleri arasında ken- zim atletler ortada görünmıyt 

1 ler, federasyona soracağız: di sahamızda, kendi seyirci erimi· 
-~- ::.-::. ... A.,. f•n• l..ir "'"aani,a•vnn - Ankaraya ıorun ! Orası b 
neticesinde sonuncu gelen takımı- diye cevap alacağız. .. ,t 
mız gene ayni idareciler elinde ça- Y o ... Artık yeter! Buna ın~· 
hşarak hazırlanacağı ve ittirak e- de etmemeliyiz. Ve bu it yııP1 

deceği Berlin olimpiyatlarında malıdır. 
Türk ismini yeniden alay mevzuu Şimdilik bu kadar 1 / 
--~--~-------.-------------~--~---~--__..,,, 

Eden'le Grandi 
Italya .. Inglllz 
münasebatını 

görüştü 
Londra, 21 - Hariciye nazırı E

den dün Itatyan elçisi Grandi ile u

zun müddet görüşmü~tür. Londra dip 
lomatik mahafiJi bu mülakata büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 

lki devlet adamı Cemiyetlakvam
d:ı yakında tetkik edilecek olan mese
leler etrafında göriişmüşlerdir. 

·~I 
54harpgemı 
Yaptırmak tızetf~ 

Amerika bir progt8 

hazırladı lo 

Vatington, 20 - Parli~,t 
Bahriye Encümeni reisi vı 1i 
on sene içinde 54 yardırncJ ~r 
gemisi yapılması hakkınd11 if 
lise bir program teklif el~ol' 
lnıaatın tutarı 212 miJyoıı 
tutacaktır. __/ 

bardıman etmiılerdir. Adiıababa-

İtalyan ~çakları gerek Ellot 
dağını ve gerek Habeı askerleri
nin gizlenmekte oldukları Valon
çelli fundalıklarını bombardıman 
etmiılerdir. 

kalacaktır. -------------- . Miskinhanedef" 
' da li'u bombardıman yeni bir İtal 
yan ileri liareketinin pek yakın 
olduğu suretinde tefsir edilmekte
'dir. Bu h·areketin öniine geçmek 
için, Ras Seyyum ve Ras Kassaya 
acele mühim takviye kıtaatı gön
derilmi~ir. 

Saasabaneh de •lddatll 
c;arpıfmalar 

Londra, 20 (A.A.) - Royter 
'.Ajanıı huıusi muhabirinin harp 
raporlal'mdan alınmı§tır: 

Ogadende duruma dair sarih 
hiçbir haber almmamııtır. Fakat 
ıırarla dönen şayialara göre Su · 
ıabaneh bölgesinde ehemmiyetli 
muıharebeler olmaktadır. General 
Grazi-aninin Cicigaya doğru bir 
taarruza giritmiş olup olmadığı 
merak edilmektedir. 

Somali cepıheıinde, talyan tay
yareleri, Raa De.ta ordusunu Ge
neral Sahlenin lnmıandaımda 

q,l•maj& •• taha.ıJüde çalıtan 
Habet kollannı mütemadiyen 
llom1>aya tutmaktadır. Bu cephe 
'deki Habe§ mevzileri de bombar
annan edilmi§tir. 

Magallo civarında, uçaklar, ba
zı ordugahları ve içi benzin dolu 
kamyonları bombardıman ederek 
yakmıtlardır. 

ou,en ltalyan tayyaresinde 
bir de kadın varmış 

Dessie, 20 (A.A.) - Röyter a
jansı muhabiri bildiriyor: 

Olçü ve ayarlar 
başmüfettişine 
işten el çektirildi 
~chrimizdelti ölçüler sahtekftrlığı 

iizertne uzun müddettir devam eden tah 
kikat eticesinde meselede ihmal ve la
kaydisi görülen Istnnbul ölçü ve ayar 
lar haşmiifettişi Orhan Tak.<ö!avul'a iş
ten el çektirilmesine karar verilmiş
tir. 

Ankarada yapılan tahkikat ölçU ve 
Üç gün evvel yakınma bir ltal- ayar U. müdürlü~iinün de vazifesini 

yan bombardıman tayyaresi düf- değiştirmek lüzumunu hissetmiştir. Şim 
müı olan Vollo bölgesi civarı köy- dilik umum müdürlüğü v~kaleten mü
lülerine göre, kazaya uğrıyan tay- şn.vir Ziya idar~ ed~.ce~tır. 

d b . d b l d Orhanın yerme oku ve ayarlar 
yare e ır de ka ın u unuyor u. .. . 1 .~. '-· .~ dil lkt'-ftt 

başmufettıB ıgınc .. ayın e en ~ 

Habet hükumeti tarafından, Vekaleti heyeti teftlşiye mürakibi 
tayyarenin motörlerini muayene lahmut bugün şehrimize gelerek va-
etmek üzere gönderilen Hindli bir zifesine başlıyacaktır. 

Romanya kralı 
Sulh için harbe hazır 

Romanya kralı Karol "'Deyll TeJ. 

graf,, gazetesine \'erdiği mühim heyn
natm bir parçasında "sulhu c;ok derin 
bir alaka ile muhafaza etmek istediği
ni, sulhseyerlik idealini muhafnıa için 
icabında harbe dahi hazır bulunduğu
nu,, söylemi~tir. 

Muşta 
zerzeıe oldu 

Muıta Çarıamba günü ıaat 24 
te !iddetli bir zelzele olmuş ve bü
tün ıehir halkı korku içinde so
h:aklara fırlamııtır. 

Zelzele çok şiddetli olmasına 

rağmen 4 saniye sürmü~ olduğun-
makinist de, kadın CC3edi gördü· 
ğünü söylemektedir. 

Ka rsta şiddetli dan yalnız birkaç evin duvarluı 

Yiyecek aıkmtıaında otau 
Habeflare kredi 

Londra, 21 - Star gazetesine göre 
İngiliz mahafili Habeşistana ödünç 
para verilmesini Cemiyeti Ak,·ama tek 
lif etmek niyetindedirler. Yiyecekten 
yana t:ok sıkıntı çekmekte olan Hnhc~ 
Jer bu para ile erzak satın alacaklnr- ı 
dır. 1 

soğuklar çatlamıştrr. Nüfuaça zayiat yok · 
Kars 20 (A.A.) - Son günler- tur. 

de bölgenin her tarafında zorlu 
soğuklar hüküm sürmektedir. Çlndekl Japon 

Kardan birçok i~lek yollarla kuvvetleri 
Erzurum - Kars yolunda müna · Pekin 21 - ŞimaJi Çindeki Japon 
kalat durmuş ve 20 günder.·beri garnizon~nun mevcudu iki binden ı 
posta gelmemİ§tİr. Soğuk ve tipi · dört bine ,iblağ edileceği haue~ ,·eril-
den üç insan ölmüttür. 1 mektedir; 

kaçan I 
123 cüzaf11 1 

Rü kreş· tızerlJJe 
yürüyor oi>fl{~, 

Ilükre§ 20 (A.A.) - ~ıı.Ç'ıı t 
Tihileşti Mi.şkinhanesinden. Jt1o'ıt'I 
miskin, kendilerine dahn i.Y~t;rt~c 
edilmesini istemek üzere J3 ~ 
mcktcdir. . ııii1>4l 

Ahali dehşet içindcd•'· ııır•"1 

bu miskinlerin yaknJanrttıı 
retmiştir. 

cıJ" 
Şamda açı•:ı,."" 
panayıra 19 , 

ed iyoraJ~ ıı.ç•1 • 
• Ş~c:ftı •Aİı4 

iktisat Vekfıletı ıı W 

cak beynelmilel P3118~;it· fil 
etmemize karar verlfl

1

1 
1ur1'~ • 

Bu it için lstaıı bııl tı" ~.:·' cJe1 
.. _ı ; P."e ' ...... ııı' 

panayıra gon-cer 11Uw 
diğer maddelerden . ~ıl 4 

l ıdlt• • JiJ 
top]amağ baı anı :s • t.Utl ı.ııl• 

· klı ve · ı '' f Panayırda ıpe I rıtı"1 ' ıı1 1 
'-·rıııı e. ı.tı.ır• ma~larımız, do"'"" btıh~ td 

larıı:uz, ıtrıyatuııız, şte.rıtıl1ı ' 
la hububat ve nıeY." 
lıir edilecektir. 



,. 
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Adftan Baha sıska ve uzun boy; 
lu. Kanaı Meliha, kısa ve titman. 
Caddede ilerledikleri sırada, Ad· 
nan, Meliha ya anlatıyor: 

- Noterin bizi çağırmasına ba. 
kılına, arkadaşımız Lemi ile bu 
itin 'bir ilişiği var ... Her ıhalde bi. 
zi mirasına soktu! 

Kanıma verilen bu parayı k11. 
kandığından Adnanın içi içine 
11ğmıyordu. Acaba karı11, inti . 
kam olsun diye ona otomobil ye . 
rine biıildet mi alacaktı. Hızlı a . 
dımlarla yürüdü. Evden içeriye 
girince, beyin öfkesi patlak ver . 
di. 

Çünkü zindanda yaşa
maktan ve ıztırap çekmekten kuduracağım. 
Bana bu büyük iyiliği yapınız şövalye, beni 
öldürünüz! 

- Beni öldürünüz! 

- Öyle mi dersin? Eğer bu işi 
yaptıysa ne iyi adammış. 

- Yapmayıp da ne edecekti? .. 
Ru, benim hakkım ... Yirmi beı se· 
nedenberi her Salı günü gelir, biz. 
de yemek yer, yatar... Bu müba · 
rt:k arkadaşın az zahmetini çek . 
medim. 

- Her gelişinde çok memnun 

Kırk yıllık bir arkadatın yapa. 
cağı iş deiildi bu! 

- Na~ıl oldu da beni düşün . 
medi? 

Karııı sakin bir ıeıle: 
- Ne oluyorsun efendi? Bana 

vermesi, seni unutmaması demek
tir! 

- Peki amma sana niçin ver -

En önde Dobü11on olmak üzere 
tam dokuz kiti idiler. Ve hepsi 

bir elinde kılıç, hançer, mızrak ve 

diğer ellerinde metalelerini tutu· 
yorlardı. Cellat uzun a>alasını ile
ri doğru uzatmıı ve tÖvalye Do
büıton da genit ağızlı kısa hançe· 
rinin sapını sıkı 11kı tutmuttu. 

Fakat zindan o kadar büyüktü 

ve ıirintili, çıkıntılıydı ki burala

ra hir kimse mükemmel surette 
aklanabilirdi. 

Cellit tövalyeye f ısladı: 
- En iyisi mahpuslardan birine 

soralım. Her halde nereye doiru 
ıitiklerini bilir. · 

Bunun üzerine kötelerden biri

ne doğru yaklaıtılar. Zincirler al

bnda saçı sakalı uzanııt ve kor· 

kunç bir tekil almıt olan birine 
yaldattılar. 

- Hey! Biraz evvel zindana gi. 
ren iki kiti ne tarafa doğru gitti-

ler? Ellerinde silah falan var mıy
dı? 

- Söylemiyeceiim. 
0 llll'cl\ln. Çünkü kar§ıhkh tavla di? - Söylemiyecek misin? Fakat 
~::- _: .... ı. ...... 1 .. .t.ğ."' vi~n SA• Ru ..... ı;n ilrnıı•n~da. ka<lrl'l !• \.w.n insanı hül'hü1 rib; söyletmesi-
-uaa- tsı.a dl&IL falacb. ni bilirim. 

- Evet, een elinle hazırlardın - Ne bileyim? Bana hiçbir za. - Söylemiyecetlm. Ve benim 
amma, hen de paramla Vİ§neyi a· man böyle bir §eyden bahsetme - ne kadar inatçı olduğumu pek iyi 
lırdnn. 

l3 mifti. biliyorsunuz. Cellat bütün tırnak. 
S ir müddet sükutla ilerlediler. Birdenbire be)'llinde beliren larımı söktüğü, vücudumu türlü it-

onra gene aklı mirasa takılan bir fikrin teıiriy)e Adnan bag"'ırdı·. Ad B ha kence aletleriyle delik detik ettiği 
.. nan a , tallı hayal iç~nde B"I 
ıoyJenmeğe batladı. - 1 miyor muaun? Ben aana halde ağzımdan bir kelime alama-

E öğreteyim o halde ... Senin tebea.. mııtı. Bir dileğim var, eğer onu 
ğer para çoksa bir otomobil ıümlerine mukabele etti ..• Ona kı-

alacıı1ttı. Kansına da güzel bir di. yaparsanız ıöylerim. 
k' rıttın durdun... _Nedir? 
ış makinesi hediye edecekti. ihtiyar kadın kıpkırmızı keaiJ. 

Böylelikle ikisi de memnun ola . d il . h - Söyledikten ıo nra beni öl-
ca.klnrdı. i. E erıni avaya kaldırıp i•yan --- ---

etti: 
- Ho~! Söylediklerin iyi anıma, _Ne demek istiyorsun? ·Ne 

otomobil alacak paramız olduk . demek iıtiyonun ... Ben mi kırıt . 
lan sonra dikit makinesine ne ha. mıtrm? Bu ıozün manası ne?. 
Cet? 

- Sen onun metreaiydin. 
- Kötü kadınlara olduğu gibi _. Ben mi? Çıldırıyorsun gali · 

tana da inci gerdanlık alack de . 
iilirn ya... ba f... AUah gösterm~in ... Bir er . 

kek batımda beli iken ikinciıini 
Kadın, mahcubane: ne yapayım?· 

8 - Amma da yaptın, Adnan... - Biri hoıuna gitmez, öteki ıi· 
u ne mukayese böyle d M er. - Kocanız çok zayıflanuş? 

dürmeyi vadederaeniz söylerim.) 
Çünkü ıstırap çekmekten, i§kence· 

den kuduracağım. Bana bu büyük 

iyiliği yapınız muhterem tövalye ! 
Beni öldürünüz! 

- Pek ala vadediyorum. Söyle! 
- Aman yarabbi! Ne saadet! 

Bahsettiğiniz iki kiti Osman reisle 
konu,tular. Ve sağ tarafa doğru 
gittiler. 

- Anlatıldı. 
Şövalye cellada bir işaret yaptı. 

Cellat mahkUına doğru ilerledi. 

Mahkum eıaaen diz üstü durmuı, 

celladın kafasını uçurması için boy 
nunu ileriye doğru uzatmıştı. 

Celladın palası havaya kalktı. 

Çeliğin kemiğe çarpmasından mü

tevellit bir seı.. Fışkıran kan ve 

hepsi o kadar. Cellat kanlanan pa· 

lasını bili titremekte olan ölünün 
üstünde sildi. 

Bu sırada Dobüsson Osman reİ· 
sin yanına vannıf. Ve uyuyor zan
nederek çoktan ölmüt ve soğumuı 
olan zavallı Türk reisinin kaf asma 

uyandırmak için §İddetli bir tekme 
indirmişti. 

Buna rağmen kımıldamadJğını 
görünce tafh. Muhafızlardan biri 

elindeki meıalesini ölünün suratı
nı aydınlatacak şekilde eğdi. Os-

man reisin cam olan gözleri haki· 
kati derhal meydana çıkardı. Do· 
bü11on homurdandı: 

- Allah hepsinin canını alım! 
Bu da gebermit. Bu ıece ıeytanlar 
bana oyun ediyorlar. Fakat bütün 
bunların acısını çıkaracağım. Hele 

b üıtakbel miraıyedi, kan11na _ Haydi utan ... Bu Yatından 
aktı. Bu kadın, kısa bacakları Ü· sonra böyle sözler aiza alınır mı?. - Evet, doktor benim zayıflamam için perhiz tavsiye etti, beraber perhiz 

yapıyoruz! terind .. .. kt f 1 
1 ~~ehua~~ ~mi~~~~~~e~ı~~-~~~~~~~~----~---------~~~ 
:1ora benziyordu. Onu zarif baicmamıttır ... Yalnız bir aktam... bir an içinde bütün tüpheleri ıuya bia ııpta edecekti ... 

eı urelerle kıyas ederk içini diiftü. - Evet ... Güzel bir rüya .. Ne 
Çekti. - Hah ... itirafa bqladı. 

N Kadm devam etti: Meliıba Hanım devam etti: yapalım ... Çaresiz .. Vazgeçilecek! 

d oterin dairesine vardılar. A . B - 'Sen nasıl benden ıüphelen. Adnan, kımıldamadan tekrar 
~ - ir aktam, bundan on sene 

lci ~ız, Melrhaya doğru nazi . evvel, yemeğe gelmifti. Soba ba . dinse batkaları da ayni hine ka. sordu: 
b ftıe dönerek, dudaklarında te . d pılabilir. Bu havadisi duyan beni - Karann karar mı? 
eaaiiınle: tın • kartılrklı oturduk. Sen ya . 

tak odasından cigara almağa git- onun metreıi ıanacak ... Onun için - Evet. 
köık-: ~~mi Bey Kadrköyündeki mittin. o, hazin bir seıle: "Ah, bu parayı kabul etmem fazla de. - Allah atkına yaptığımız i§e 

11111 ~u ve servetinden 8QOO lira· MeUha Hanım! Hayatımda ~izin dikoduyu mucip olacaktır. bak ... Alem ne der dütüncesiyle 
diın 1 ıze 0

1?iras bırakmıt efen · gibi bir kadına raıtlasaydım böy. Adnan, sevinçle karıaını sardı servetten vazgeçmek delilik olmı-
. - ıye haber verdi. · le ·bekar kalmudnn... Vaktiyle iki yanaiından öptü: yacak mı? 

~Adnan, yerinden kalktı. Rengi size niçin tesadüf etmedim ... ,, de. r- Aferin Meliıha... Sen bunu - Namusumu kirletemem ... 
ok Uftu. Vasiyetnamenin tekrar di. yapı-ak beni pek memnun edecek. Mazim temizdir ... Bar.a ne der 
ltt=~~asını rioa etti. Mutlak bu ı - Konutmanız ve alakanız ıin ... Haydi, tekrar Notere ıide . ler? 
d-ı ır Yanlışlık olacaktı. Arka . bu kadar mı? Jim. - Beni dinle, Meliha ... Fazla 

1 &ervetini b k J d v•1 B k d So taa11upla bir servet mahvolabilir ltıiydi' .. ona ıra ma ı egı - u a ar... nra, mütees . Kadın, tüylü tapkaaını batma "'-? Nıçın karıaına bırakmıt sirane bir ai~kiit içinde, senin ıel. ıiydi. Fakat pardetüaünü ıiymek mi .•. Şimdi sakin fikirle d\i!ünü · 
· '- ki d'k :ı- yorum ... Gel, biz bu parayı kabul .... menr ue e ı ..• '"ere olan koruı, birclenbire: 

a.. .._ oayır h H' b' ı B ı d edelim. Paraır olana herk- hu":'. •11r 'olt . , ayır.. ıç ır yan If· u söz er o J.:a ar samimi IÖy - - Yahu ... 8ÔOO lira da az para ...... 
l\ıa~! 'ı.terseniz kendiniz okuyu- lenmiıti ki, ve Ac!nan, kanHnın deiil... Katlıköyündeki köık de met eder. 

namusundan o kadar emindi ki, hayli güzel... Mahallede herkes Nakleden.: (!t•t~ce SUreyya) 

şu iki Türkü ele geçireyim ... 

Sağa doğru iler!emcğe koyuldu· 
lar. On bet adım ilerlememitlerdi 
k: arkalarından iki kuvvetli: 

- Ah! feryadı yükseldi. Ht'men 
makine gibi geri döndüler. l~te 

gördükleri manzara: 

iki muhafız yerde kıvrım kıvrım 
kıvranıyor. Ve Ali ile Haıan adın· 

daki iki Türk sağ ellerinde muha· 
f ızlardan aldıkları iki kılıç, ve ıol 
ellerinde mqale karıılarında du
ruyorlardı. 

Dobüsson onları rıörünce kudur. 
mut bir boğa gib: homurdandı: 

- Artık elime geçtiniz. Atın t" 
elcrinizdeki kılıçları! Teslim o • 
lun ! 

Kara Hasan cevap verdi: 
- Emirlerinizde pek acele edi

yorsunuz muhterem şövalye! 
- Elimizden kaçıp kurtulmam· 

za imkan yok. 
-Siz!n de .. 

- Benim de mi? Gülerim hu 
lafınıza! Sen çıldırmı~ıın g~liba ! 
Biz yedi kitiyiz. Ve kapıyı da içe
riden kapadık. Açabi!mek için en 

az bet dakika uğratmak li.ztm. 
- Vah vah, çc* .miiteeair ol

dum. Fakat sizin hesabmıza .. 

- Bizim heıabımıza mı? 

- Evet .. Çünkü bu tekilde ka-
çabilmenize imkan kalmıyacak. 

- Beni kızdırıyorsun. Son defa 

söylüyorum: Teslim olun! Yok-
sa ..• 

-Yoksa? 

Yoksa bu hareketiniz ıize 
çok pahalıya mal olur. Sizi görül-

memiş, İ§itilmemit, ve görülüp itİ· 
tilmiyecek iıkencelerle öldürü
rüm. 

- Yoksa gizli kulene çıkarıp 

dışarıdan çahp getirdiğin kız ço· 

cuklarına yaptığın gibi kanımızı 

mı emeceksin ı 

- Sus diyorum sana! Sus! 

Dobüsaoa hiddetinden delirecek 

raddeye gelmiı, Haaan ise buna 

ı<ahkahalarla gülmek suretiyle ce· 

vap veriyordu. Şövalyenin arka

ınndaki muhafızlar ve cellitlar bir· 
birlerinin suratına endiıe ile ba
kıyorlardı. 

<De 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuau ı btanbul 214 

Teıgrat aaresı · ıstenouı HABER 
Yazı tşıerı teıoronu. 2l!Ra 
idare ve ııttn .. :.?4llio 

ABONE ŞAR fLARI 
TGtltlpr Erndı 

S•"•lil• ••oo Kr 2700 Kr. 
e ayhk 730 .. 1•&0 .. 
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SaJuln w N•ırıyat MiJiiriı 
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Basıldıjı qer (VA KIT) matbaaıı 



2Uı4e 
BUGONKU 

.5.ütewata 
PR0~KAM 1 ~EYOCLU 

lSTA.l\'BUL: MELEK Unutma ben! 

18: Dans muslkisl. 19: Haberler 19,15: • iPEK 

Obua kuvarteti (Moz:ı.rl) plt\k. 19,85: Bitme_ 

Sekoya ve Marictta 

{suvarcdc): hava kahra 

manian. mi§ aentonl (Şubcrt) plAk. 20: Halk musı_ 

klsl (Osman Pchllvan lara.fmdan). 20,80: SARAY 

Stüdyo orkestraları. 21,80: Son haberler. Saat *TÜRK 

22 den sonra Anadolu ajaDSinm gazetelere 

l No. lI halk dll§manı. 

lnglllz ajanı. ·(suvarede) : 

Çingene baron. 

malı.su!! havadis servisl verilecektir • 

BtiKUEŞ: (lS2S K.b. J - (S6t~ m.) 

20,15: Siblslana orkestruı. 20,35: Opera.. 

dan nakil. 24: lstaşyon orkestrası tarafından 

klA81k kon.ser. 

BUDAPEŞTE: (M6 Kh.) - (MIJ.5 m .) 

18: Slgan orltestrası. 19,30: Harp konse_ 

rf. 20,30 : Operadan nakli. 23,40: Slgan orkes_ 

trası. 

\'ARŞO\'A: (2%4 Kh.) - (l.SSIJ m.J 
18,20: D6rt Jd§illk orkestra. 20,45 : Viya. 

na.dan naklen sent'onlk konser 22,50: Polis 

orkestram. 23,ISO: Dans orkestrası. 

B ERl,tN: (8U Kh.) - (Sl>8,'7 m.) 

19. L!ypzlgten klAsik konser nakli. 21,30 

Plarmonlk orkestra. 

BRESLA V: (950 K.b.) - (Sl5,8 m.) 

21,10: H:Jlt orkestra ve cazband. 22,30: 

Stuttgarttan naklen klt\slk kon11er. 

KALUNDHORO : (288 llh..) - (1.261 m.) 

21. ıo: Koııser. 22,10: Fransız mllzlği. 

24,5 : Dans bandos-.ı. 

PARlS P.T.T. {69::i Kb.} - (4Sl,'7 m.) 

21,88: Senfonik orkestrası. 22,30: ko_ 

medl Fransez artisUm tarafından piyes. 

RO!\IA: ('71S Kb.) - ('29,8 m.) 

21,85: Operet. 24,SO: Dans mtı8lklsf. 

TUL't:Z l~·rnıU>:.sJ: (UlS Kb.) - (SıB,6 m.) 

21,50: Orkestra. 22,15: Hafit mUzlk. 22, 

30: Şarkılar. 22,50: Marv. 23,S:S: Akordeon 

konseri. 24,45 : Cazband. 21; Filin mUziği. 1, 

15: Viyana orkcstrasL 1,80 Opera. 1,45: 

Marşlar. 2: MlizUt hol. 2,20: Orkestra. 

\ ' lYA.NA: (592 Kil.) - (606,8 m.) : 

20,45: senrop.ık orkestra. 24,10: Asker! 

bando. 1,20: Ce.zband. 

MOSKO'ö .\ ı. ı ı 14 hh.) - (l.'72~ m.) 

18,30: Halk ııarkılan kon.sert. 20: 'La Tos 

ka., openısı. 21: J{oro ve balalayka tarafın_ 

drı.n halk ııarkılan. 

l\IOSKOVA 111: (401 Kh.) - (748 m.) 

17,30: I<ızılordu korosu heyetinin konsc. 

r1 

PARlS (Post ParWyen) : (959 Kh.)(Sl2,8nı). 

20,50: Kanoık konser. 21,50: Hafif mu_ 

slki. 22,Ui: keç. 24 : Kabareden nakil. 24.,SO: 

afif musiki. 

PUAG: (688 K h.) - (470,2 m.J 

20,10: Moravska • Ostravadan naklen 

kon.ser. 22: lstnsyon orkestra.smm konseri. 

K ISA DALGALAR 

LONDRA: (Kua aralıklarla, muh teill a.. 
zunlııJ4Arda gtlıılln her 83:\tlndc müf.(lnıadl.. 

:ren ı;:alışır.) 
16,45: Orkestra. 18: Dans orkestrası. 18, 

50 : Ork&atra. 19,15: B.B.C. dans orkestrası. 

20,30: Banda. 21,10: Londra tiyatrosundan 

nakli. 24,20: Dnns orkestrası. 

ZEESE?li (Almanya J : 
(Krııa aralıklarla, muhteJU uz.unluklarda 

g11nlin hıır saatinde mütemadiyen taltııır.) 

16: Bando 17,45: Dans muslklııl. 20: Şar 

kılar. 2'1,30: Orkestra. 24 : Cazband. 1: Or. 

kcstra. S: Şarkılar. 3,30: Varye te. 

Hut:ZE~ (Holanda): (25,5'7 m.) 

15,SO: dan 17.SO kadar musikili mubt.e.. 

ı Ut kanııık program. 

Avnş'tayn A m e r i 
kan v a'tandaca 

o l uyor 

'"" ~afet naz~nyes nın mucidi o-

SUMER 

YILDIZ 

ELHAMRA 

TA..'\J 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRl 

Kadmlar gölU 

Mayerllng 

Viktorya ve Htlaarı • Meç 

hQI mugnnnl. 

Siyah gözler ve 8.§k rUya.sı 

Roberta 

Maskeler aşağı v~ Rekt 

va.h:l atlar knı.lı (tUrkçr 

ısözlU) 

Vahşllere hücum ve Şaha. 

ne vals. 

Bir qk hikAyest ve gece 

yarısında bir sese 

CUMHURİYET : Korkunç sUvart ve §8.mpl. 

ASTORYA 

yon. 

Cinayet yolu • tatlı ıu 

bahriyelileri ve IJıklar 

sönünce. 

IS TANBUL 
ALEMDAR : A§kım senindir ve altm 

FERAH 

•AZAK 

MtLLt 
KEMALBEY 

zindir. 

(Bu ak_şam) sinema Uyat 

ro canlı kukla vesaire 

TUrandod ve sokaklarda 

altın 

Ali baba { tUrkçe kopyesl). 

Kanlı karga Blnlkincl 

gece ve Yıkılan saltanat. 

K ADIK Ö Y 
SÜR.EYYA 

HALE 

: Pergllnt 

: Şen dul 

O SK Ü D A R 
HALE : Knstadtva 

11fla4o.lac - ----.-- . 
$t?hirTİtJilİrosu Bu akıam saat 

20,30 da 
PERGÜNT 

Türkçeye çeviren: 

111111111111111 

11...1 Seniha Bedri 
Göknil 

...._.....-- ~ 

• · ~.nsız Ti;rlrosu 
HALK OPERETİ 

Bu akııam saat 

20,30 da 

Oo: t Yunanlstanın kıy. 

netli artistleri Zozo Dal 

m as ve ı-:cmfinyotısln iş tlro.Jdle 

BEYOGLU çtÇE<ll 

Pek yakında Bayader 

Glııo gllndUz acıktır. FiyaUar: 

35-ö0-60-75-100 Loca: 400-aOrı . 

Telefon: 41819 

~ 
(*) yıınmda lpret bulunan lı<tınterln 

tarsUAtmı UAnls.rımrz arasmdn huhırıounu:r.. 

İstanbul, Tahmis sokak, Kurukahvecl hanı altında 

Daima kahvenin halis ve nefisini 

E ucuz s TA 
Perakende 12 Q -Esnafa 11 S Kuruş 

zengini 
~aponyanın en 1 

J aponyanın en zengin famil
yası Mitsui ailesidir ve bunlar 

yalnız hatlarına Japonyanm bütün 

ulusal servetinin dörtte b irine ma
lik olup, servetin tutarı 8.500.000 

İngiliz lirası (bizim paramızla 53 

milyar 125 milyon lira) dır. 

Mitsui ailesi Japonya işlerinin 

hemen hepsini yapmaktadırlar: 

Kömür madenleri, altın madenleri, 

mensucat fabrikaları, ipek fabri

kaları, kimya sanayii, tütün, çay, 
pamuk zeriyatı ve orman i~ letme-. 
aı ..... 

Beyoğlu dördüncü s ulh hukuk mah
kemesinden : 

i . . . • .. . • • . ' . ·: 

Bu akşam 

TCRK 
Sinemasında 

Büyük gala olarak mevsimin en gü
zel opereti 

(Fransızca sözlü) 
ADOLF WOHOLBRUCK-GABRlElı 

GABRlO-JOSE NOGUERO-J~ 
CQUELlNE FRANCE LL

DANlEL PAROLA 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Telefon: 40690 

1~nk~inc ma~eme~elkMu~n ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~;~~;~~~~ ölü Ka driye ile Küçük ö zdemirin uh- ~ 

desinde bulunan Feriköy bir inci kı- ZAK 
sımda çoban oğlu sokağında 20 numa- Sinema 
rah bahçeli evin tamamı açık arttırma G 2 fil111 

birde'1 ile 2.3-.>-936 tarihine müsadif pazar- edik paşa 
tesi günü saat 16 da satılacaktır. Evin T . . n d t ' 
tamamının kıymeti 1311 liradır. Tella- u r a o SOKAKLARDA 

1
., 

AL 'T , .. 
liye resJni ihale pulu müşteriye aittir. 
Arttırmaya girebilmek için kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesi yatırmak Iazımdır. 

Kety De Nagy-Plerre Blanchard 
tarafından ori jinal fllm 

ALBERT PREJc AN 
tarafından fevkallde t1ıf1'· 

~· -lı-r-. ---------------sisa--tı-~·-ar_d_ı_r-. _H_e_)_'e_t_i _u_m_u_m-:-i)'e ~ ıııe' 

Taşlıktan tahta birer merdivenle 191 metre murabba olup bunun JJed' 
asmakata çıkılır. Sokak cihetinde bir re murabbaı bina ksımıdır. s~t:f ,.et• 
oda bah~e cihetinde bir oda aralannda li kıymeti muhammenenin ~-uı1 e edil' 
asma ahşap sofa vardır. Sofadan tah- miş beşini bulduğu takdirde ılın d: g~ 
ta bir merdh'enle üst kata sofaya çı- ceği ve L.:.;tekli olnn ların yukıtf~ .. rdiiıt
kılır. Sokak cihetinde bir oda arkada terilen gün ve saatte Bey~ğlU ;~t
yanyana bir oda ile bir hela vardır. cü sulh hukuk mahkemesıne 

Tafsilflt: Sokak kapıı-;ından zemini 
çimento döşenmiş bi r taşlığa girilir. 

Sağda sokak cihetinde bir ufak oda, 
taşlık arka cihette yanyana bir mut
fakla bir hela vardır. l\lutf aktan bir 

kapr ile hir de kuyusu bulunan etrafı 
tahtaperde ile çevrilmiş bahçeye çıkı- Bina ahşaptı r, boyasrzdır. Elektrik te- maları ilan olunur. -~ 

lan profesör Ayn§tayn Ameri- y 
kan yurddaşlığma ka.beJ:; ·,.·n is-1 Bu akşam iPEK sinemasında zevki. dehşet:i, görülmemiş. duyulmamış 
t ida vermİ§tİr. Heyecanı kar ısında titreyeceğiniz Fransızca sözlü b ir fiım . J"'"•' 

Profesör lsviçrede doğmuş \'el Ayrıca paramourt11•" "'f nazilerin kendisini koğmuı olduk- YeAımanyada yaP'retı•rr 

ları Almanyayı yurt edinmişti . a arı :~Ae~1~=~=r.~td'~~ 
Büyük alim üç seneden beri Ame- r lnclllklerl Y• ~U-;'eıırdl0 

. ' rı. T. ı. c. ı. nln 91 ,.,,,... 
l'ikada bulunmakta ve Almanyaya Aşk - v azife - zevk - neşe • heyeca n v e kahramanhk filml mUkemmel hu&U 
b ir daha biç dönmiyeceğini söyle: il•• Baf rollerde; Mo~ean O'sulllv~n • Levıs Ston • Robert Young • Yallace Beery 
r.1~ktedir. 

• 

\' 

b 
d 
ı 

o 
ti 

t 

d 
b 
k 
h 



~8!!1!!!!1!!!!!1~~====~==~~~~======~============H=AB===ER=::=-=~~po==ataa::=::ı======~~c-.-=-.,,,.,.....-=~==-"--==-========================-

Öldükten sonra başkasının 
ruh i le dirilen b ir kız! 

AYLARCA SCJREN TETKiKLERE RAGMEN 

ilim dünyasının halledemediği 
bir muamma halinde kaldı 

Genç Macat kızının 
• · garıp macerası 

Budapefteden yazılıyor: 1 
"- Öldüğüm zaman kırk ya§Inda 

'te on dört çocuk anasıydım. Şimdi ya
bancı bir ülkede annem, babam ve kar
«etlerim olduklanru ıöyliyen ve benim
le sonradan öğrenmeğe mecbur oldu· 
luın bir dille konuşan yabancı bir aile
ilin ortasında on sekiz yaşında bir kızım ! 

Bu sözleri bir kaç ay evvel söylemiş 
0lan phıs Budapeştenin lüks bir sem
ti olan Budagyongye'nin Lepke sokağın
da 8 numaralı evde bir kimya mühen
diainin kızı İris Farczady'dir Kız Bu
dape§tcde doğup büyümüştür. Artık 
lbelı:tebe gönderilmemektedir; çünkü 
baıtabğı andıran uzunca bir uykudan 
~ı>anyolca bağırarak uyanmııtı. Ana di 

olan macarcadan artık bir tek söz 
~>:or ve Madride mahsus ispanyolca 

hçedinden baıka bir dil konuşamıyor
du. 

Bu hldise bir kaç ay evvel ilk defa 
::y~ çıktığı vakit HABER'de de 
la ndan bahsedilmi§ti. Şimdi aradan ay

r ltçtiği halde kız bili ayni haldedir 
~iç bir doktor bu hldiseyl llyikile 

edetnernektedir. 

k ~- ltıaın söyledikleri doğru ise 
en~ . 

rind tqaaıııda dı.id ıeh-
e en Ohna ~yaltarz de Salvio' 

dbur ve rubi şahsiyeti hafıza11 bülba 
ütün · ' manevıyatı bu mektepli Macar 

~zının genç vücuduna tapnmıştır 1 Ru
~A böyle fantastik bir muhacirliğine 

an var mıdır? Yoksa bu sadece bir 
hlan ve dolap mıdır? 

Eğer evlidıru tanıyacak birisi var
~ 0 da anasıdır ve Madam Farczady 

kın ne diyor: 

- Kızımın vücudu mevcut olmakla 
C}~taber İris'in kendisi uçup gitmiıtir 1 
t ıun dudaklanndan konuşmakta olan 
~·h &anki İspanyadan tayyare ile getiril
.:.ş bir yabancıdır 1 Ben ne bir ispiritiz
~ cı, ne batıl itikatlara inanır bir kimse 
ti de tahsil görmemit bir kadınım. Bi
c ; .ba§lrnıza gelenler, inanılacak iş de
~ <lır. Baıkalannm böyle bir şeye inan
~rını istemeğe utandığımızdan bunu 
ltezı . ~aman herkesten sakladık. Luçya 
~ dıs.ıle her konuştuğumda ve yaptı
~ın bir denemede kızım iris olma
ltt\ ~darnakılh ispat etmektedir. Çün 
~ Otıun bir çok evlat anası olduğuna 
~e ttlpbe yoktur. Ben de bir anayım 
~ ~ llleselede kimse beni aldatamaz. 
'lbacarca dilini konuşmağı öğretince 
~OCuk doğurmamıı bir kızın kitap
li, bil Yahut duymakla öğrenemiyece-

~eceği bin bir ıey anlattı. 

* tı ... ~ kUçük kardeşi Rene de ıunta-
~.._tıyor: 

~ llayır Luçya benim kardeşim de
~t · Onu epey sevmeğe başladık, fa
'tbc;ııUnla iris arasında hiç b~r müna
~olı:tur. O bir kız bile değil, ev
'1trbtı Yaılı bir kadındır. Bunu herkes 

.\ •nlıyabilir de .. 
~ ..: ile kız kardeş böyle acaip bir 
tlQ oı. bııalcta aıkılıraa, büyük bir bil'diai ratc tanılan babalan kimya mü
"e lracıa Bay Gero Farczady kimbilir 
~çekinecektir. Gazeteciler bu 

'tız 011
• aornıağa gittiği zaman a

't lıeta laboratuvannda bir takım in-
' Plarla uğraşıyordu: 

~I .. beniın anlıyabileceğim bir it 
' :-- ne lnh, ne de reddedebi
~ Yo~1'1da bilerek kurulmuı bir dil
~ r. Ben bir kimyager sıfatile 

le Uiratınm. Fakat kadınlann 

ıize anlattıktan hep dofrudur. Ben de 
daha tabü bir izah buluncaya kadar 
hadiseyi mUnakaıa etmemek istiyorum. 

* Mavi gözlü, keıik koyu kumral 
saçlı güzel ve tazecik bir kız içeriye ge
tirilerek bana takdim edildi. Bu kızca
ğız Macar mektebine devam etmiı olan 
Macar kızı İris Farczady idi. Kendisi 
Sopron mektebinin fevkalide zeld tale
besi bulunuyordu. Fakat timdi on dört 
çocuk anaıı Luçya olduğunu ve İspan
yada ölerek gömilldilğilnil söylüyor. 
Yüksek tahsil görmilı olan bu kı.z tim
di Macarcayı ancak çat pat biliyor ve 
almancayı anlaplmıyacak kadar kötü 
göriifUyordu. 

- Öldüğüm zaman kırk yaşınday

dım ... 
Bunlar körpecik dudaklardan çıkan 

ilk sözlerdi: 
- Ben Madridde 1893 senesinin 2 

inci mayıs gUnil doğdum. Ailem kala
balık ve çok fakirdi. Hepimiz Calle O.
cura aokatıncla 7 numarada bir tek kat
ta oturuyorduk On yedi yatma vardılun 
zaman Madridde amele olan Pedro de 

Salvio ile evlendirildim. Onunla evlen
mek istemiyordum, çUnkG mıka bir •• 
damı seviyordum. Fakat !spanyada kız
lar kocalanru seçemezler. Ancak dulla-

nn böyle bir hakkı ftrdır. Kocayı ana 
ve baba bulurdu. Böylece hiç sevmedi
ğim halde Pedroya varmağa mecbur ol
dum ve ellinden gelmiyecek bir iıe kartı 
kafa tutınağa karar verdim. 

Sonra çocuklar doğmağa başladı, tam 
on dört tane ... Hayatımın aonfanna doğ
ru hemen her sene bir tane doğurdum. 
ispanyada çok çocuk doğurmanın ka
dınlara iyi olduğunu söylerler; fakat 
benim için pek de iyi olmadı. Ciğerlerim 
zayıftı ve yorgunluğa dayanamadı. Bo
yuna zayıfladım ve nihayet 1933 ağus
tosunda ciğer vereminden ölmek üzere 
olduğumu anladım. Eğer çocuklanm 
olmasaydı ölüm benim için. büyük bir 
sevinç teıkil edecekti. Bitkindim ve 
hayat benim için yoksulluk ve azaptan 
başka bir şey olmamııtı. Fakat bütün bu 
oçcuklan ve hele kemik veremi olan en 
sonuncusunu bırakmağa tahammül ede
miyordum, kocam ona bakamazdı. 

Bununla beraber son saatimin gel
mi§ olduğunu biliyordum. Doktor da 
bunu söyledi, papaz en son töreni yap
tı küçük oda blllh bısım .. akrablar-
la tıklım tıklım dolmuştu. ı 

ötnm pek de büyütüldüğü gibi de
ğilmiş! Oradakilerin evvela yüzlerini ı 
göremez oldum, fakat ıealerini ititiyor-

Lehi.tanın Var • 
ıova ıehrinde bir 
denbire lrlanJa 
dili olan Galc:e 
konuımak mre -
tiyle bütün bil • 
ginleri ıcqırtan 

M ari Glcqan 
Skotinc:ki 

Budapeıtede 
F arc:zady aile•İ· 

nin köıkü 

Cium. ölüm, bir defa hutanede beni e
terle bayıltmı§lardı, tıpkı ona benziyor 
du. 

Güzel bir odada güzel bir yataiuı 

içinde uyandım~ önce korkmadım çUnkU 
gülen bir yüz bana bakıyordu. İ§tr tu 
Senora idi. Etrafımdaki yabancı ve lüks 
eşyaya bakmağa başladım. Yatak odası 
bir hastane değildi, Senora da bir hasta
bakıcı hemşire gibi giyinmemişti. 

Burası hiç şüpheı1iz ne ahret ne de 
cennetti 1 Burası neresiydi ve ben bura
ya nasıl gelmiştim? Tam sonnak üze
reyekn Senora anlamadığım yabancı dil
le bir ıeyler söyledi. 

Burada Madam Farczzady söze ka· 
n'8rak 

- Ona on dört saatlik uykudan 
sonra nasıl olduğunu sormuştum 1 dedi. 
Kız gene devam etti: 

- Bunun üzerine İspanyolca ko
nuştum. Fakat Senora yerinden zıpladı 
ve beni korkutacak kadar dehşet içinde 
kaldı. Ona İspanyolca bağırmağa baı

ladım, o da bir ıeyler bağırdığı için oda
ya yabancılar doldu. tıte Rene, iki er
kek kardeıi ve bir hizmetçi kız koşup 
gehniJlerdi. Hepsi ürkmüılerdi; hele 
ben Pedro diye bağırdıkça ne yapacak
larım büsbiltün pprdılari 

Madam Farc:zady iki 
kıziyle birlikte evinde 

Kendi•inin l•panyada ölen Luçya adlı lakü 
bir kadın olduğunu iddia eden im 

Birdenbire ne kadar kuvvetleşmiş 

olduğumu anlayınca zihnim altüst ol
du. Hepsi üstümd' çökerek zorla beni 
yatakta tutabildiler. Bu yabancılarla 

kavga etmekte hiç bir mana olmadığını 
gördüm. Nişan yüzüğümü görmek için 
elime baktrm; yerinde yoktu. Bunun 
üzerine iıten nasır içinde, iğri büğrü ol
mu§ ellerimi gözden geçireyim dedim, 
birde ne göreyim bunlar manikürlü, yu
muıak, bembeyaz genç kız elleri değil 
mi? 

Kollarım da benim değildi; ne de 

yenelerden sonra kızcağızın Gal dili ko
nuşmakta olduğu anlaşılmış bu da ıat
kınlığı büsbütün arttırmı§tı. Mütehassıı 
lar, fen adamlan hfil bu iti tetkik et• 
tikleri halde akla yakın bir izahat vere
memektedirler. 

Bununla beraber hiç kimse 8Jmilt 
bir kadın ruhunun başka bir cisme gir· 
mi§ olduğuna inanmamaktadır. Macar 
kızının verdiği adresler üzerine iapan
yada tahkikat yapılmış, müsbet hiç bir 
netice alınamamııtır. 

• • 
bacaklarımla vücudumun başka yerleri 1 ==:ıı:ı:ıi:=====-=======-==• 

Niçin olduğunu bilmiyord~m, fakat bir va 1 ancı I ar 
denbire hıçkırarak ağlamağa başladım. 

Karyolamın karşısında bir ayna vardı. k r a l ı 1 
Kalktım doğru oraya gittim. Gördliğiim • 
yüzü tanıyamayınca artık dayanamıya
rak dü§Üp bayıldnn. 

Nihayet İspanyolca biten bir papaz 
bulup getirdiler. Adamcağız bana çıl
gınlıktan vazgeçmemi öğütledi. Şimdi 

ne olacak bilmiyorum. İspanyaya gide
mem çünkü orada beni ölü sanıyorlar 1 

Kendisine Luçya adını takmış olan 
İrisin anlattıktan burada bitiyor. Annesi 
de kızın on dört saat süren baygınlık 
gibi bir uykudan sonra uyanınca yap
tıklannı aşağı yukan ayni şekilde anlat 
maktadır. Şimdi ise dünyanın hemen her 
tarafından alim ve müdekkikler mese
leyi incelemek için Budapeşteye koş

muş bulunmaktadırlar. Bunların ara
sından Londranın ruhiyat enstitüsün
dan doktor May C. Walker; Kopenhag 
ruhiyat mUtehaS1111anndan doktor Tage 
Ellingen; Hindiıtanm Bombay 1ehrin
den meşhur ruhiyatçı doktor Raaki T. 
Takar; Yugoslavyanm meşhur doktor· 
lanndan profesör Vuçiç Çaçoviç vardır. 
Hatta Yugoslavyalı profesör Luçya 
ruhunun İris vücuduna girmesi meselesi 
hakkında bir de escer yazmağa başla· 

mıştır. 

Budapeftede bulunmakta olan ts
panyollar ve hatta İspanya sefiri de 
Luçyayı bir c;ok imtihan ve sorgulardan 
geçirmiştir. Yazı mütehassıslan onun 
el yazılannı alarak irisin eski yazılarile 
karıılaştırmışlardır. Bütün bunlara rağ
men hiç kimse ve hatta en büvük müte
hıı.ssıslar bite bu meseleyi bir türlü iz2h 
edememektedir. Madam Farzadvnin k·
zı ile birlikte bir dolap kurarak santai 
yapmakta oldu~u akla bite P"etirilemez. 
çünkü buna hiç bir sebep yoktur. 

* 
Bundan bir kaç sene evvel Lehista

nın Varıova ıehrinde de buna benzer 
bir hldise olmuıtu. Sekiz ya§ındaki 
Mari Glaıan Skotniçki'nin bir sabah u
yanınca kimsenin anlayamadığı yabancı 
bir dit konuımakta olduğu görülmüş 

ve bütün aile taıınmıtı. Bir çok mua· 

"Şehrin en kurnaz ve hilekar faresi. 
ni itte bu termometre ile yakalamağa 
muvaffak oldum! 

Bu termometreyi duvara astım; al. 
tına da yağlı bir peynir parçası koy. 
dum. Sonra bir kenara çekilerek bekle. 
meğc başladım. Biraz sonra fare geldi 
ve peyniri yemeğe başladı. işte tam 
o sırada bir çığhk kopardım. 

Çığlık o kadar korkunçtu ki, fare 
korkudan DONAKALDI. Bu sayede 
tcrnv.nnctrenin civası süratle a1ağıya 

inerek farenin beynine düttü ve kafa 
tasını parçaladı!,, 

Bunu yazanın aklından zona olup 
olmadığını aoruyonunuz değil m.'.? 
Hamdo!ıun bunun mubariri biz değiliz. 
Hi.kiyeyi Burlington tehrinde "Yalancı 
lar Kulübü,, nün senelik müaabalcasın. 
da yukanda resmini gördüğiinüz Hul. 
let adlı bir adam IÖylemit ve böylece 
"Yalancılar Krü., Ülmmmı -. ...... 
hr. 

Bu !ehrin Amerikada ve unvam ka.. 
zanan adamın da Amerikalı oldujunu 
IÖyJemeie liiama ~ delil •"t - .. 
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HALiDE EDİB 
"Bu kadın seni Avrupada da takip 
etmişse, Entellicens Servisin 
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Yemekte Rabianın gözleri hiç 
açılmıyor, bir düziye esniyor. Son 
ıünlerde ıöz kapakları gene pek 
f İf, mütt!madiyen uykusu var gibi. 
Osmanın odasına çıkıp Arnavut 
kaldırımcının acaib türküıünü 

söylediii gündenberi fenala§ıyor, 
herıün daha halsiz, her gün yüzü 
ıözü daha f iı ik. Al bom inin idra· 
rında, doktorları endiıeye düıürea 
cek kadar bir çoğalııı görülüyor. 

Doktor Kasım iki günde bir ora
da. Ve doktor Kasım Omıana hoı 
olmıyan ihtimallerden bahsediyor. 
Fakat bunları düıünmek doğru 

deiil. .. Bütün gayretine rağmen 
ıene Rabiaya ağrı çekerken ıspaz· 
moz ıelmesi ihtimalini düıünüyor. 
Çirkin ihtimal... 

"Rabia, ıen bu aliıam erken yat, 
yavrum. Gözlerin kapanıyor.,, 

"Ne zaman açılıyor ki? Her ge· 
ce tavuk gibi tüneyorum.,, 

Bir huta çocuk ıibi mırıldanı· 
yor. Dudaklarım büke büke ıiki.· 
yet ediyor. 

"Erken yatmaktan liorliuyorum. 
Bir haftadır gözümü kapar kapa
maz fena rüya görüyorum.,, 

Penbe merakla soruyor: 
"N l .. R b. ' ası ruya, a ıa. ,, 
Çingene için her rüya, billiaasa 

vakti yakın gebe kadın rüyası mut
lak bir mana ifade eder. Mutlak 
çıkar. " ı' "' 

"Rüyamda beyaz sarıklı, k'oslio· 
caman birini görüyorum.,, 

"Töbe estağfurullah!,, 
Rakım ve Penbe 'yakalarına tü· 

kürdüler, kapıda duran aıçı kadın 
haç çıkardı. ' ~ , -

''Tıbkı büyük babama l>enz~yor. 
Batındaki sarıktan ka,larına ka· 
dar hep o.. Göz kama§tıran kızıJ 
bir aydınlık ortaıında "duruyor. 
Büyük babamın anlathiı ahret a
zapları hep orada. Görmüyorum 
a··~ma, hisaedfyorum. Ga~aph bir 

' ~--3 duyuyorum, liep &JDİ ıeyi söy· 
lüyor ... ,, ... 
Rabianın OoPzlD& mru liir ltıç

kmk takıldı, elleri karnının üıtün
de: "Bu kadınm çocuiunu ateıe a• 
tın, diye haykırıyor.,, · 

Kapının öqijnde Eleni gene liaç 
çıkarıyor "HriıtOtki panaiya,, di
yor-. 
Rakım Rabiayı tetkine çabıı

yor: 
"Merak etme, yavrum. Yatar· 

ken imamı dütünmüt olacakaın. 
Bugünlerde çocuk İibi oldun. ima
mın çooukken bebeğini ateıe atma
sı hikayesini bana geçen gün ~y
lüyordun. Rüyana girmif.,, 

"Doğru, amca ... ,, 
Osman gözlerfoi kıstı. 
"Mutlak sen benim odamda 

D.:ı.!ltenin cehenneminin resimleri. 
ne haktın.,, 

"Vallahi bakmadım. Bilmiyor 
musun ben hiç fena resme bakmı· 
yorum.,, 

"Beni dinle. Yatarken Vehbi 
Dedeyi düıün. O sana herkesten 
çok sükun verir. Onun dininde a
zap, cehennem yok.,, 

"Doğnı, doğru... Neden bunu 
timdiye kadar aklıma getirme
din.,, 
O.manın bu sözü azıcık ona •Ü· 

INn ftl'dl Vehbi efendi ıene kon
J& aeyahatine çıkmamıt olsa, he
men onu yarın çağırtarak. Onu sık 
ıöree bu etki m~'um teeuürle· 

rin pençesine dütmiyecek. Buıün
lerde değil beş vakti, hatta nafile 
namaz kılıyor, batı seccadeden 
kalkmıyor. Ölmemek için, ıelimet 
ile kurtulmak için her dakika dua 
ediyor. 

Hepsi onun taılıkta ayak ıea· 
lerini dinlediler. Hepıi ıusmuı ve 
endiıeliydi. Fakat Penbe hepsin
den daha endiıeli. Gözleri dıtan 
fırlamıf. Tavrında esrarlı bir b:ıl 
var. Sesini alçaltmıf, söylüyor: 

"Kız adeta uğramıf ... iyi saatte 
olsunlar, tu, tu, tu .. ,, 

"Sus, fom ağızlı, kara cadı!,, 
Rakım hiddetlenmit, Penbeyi 

boğacak gibi bakıyor. 
"Niye susacak mııım ! Senin cü· 

ce aklın böyle §eylere erer mi aan· 
ki? Her gebe kadına cin, peri mu· 
ıallattır. Rabianm periıi liele bir 
gavur. Bahçe köıelerine ıer)jet 
döktüm, okuyuculara o kadar lio
roz götürdüm, her alqam tütsü ya· 
kıyon:m. Domuza karetmiyor .... 

" Kafirin ağzının tadını verdim ya.,, 
Osman güldü: 
"Nasıl verdin, Penl>e teyze?,, 
'Nasıl mı? Hani §U baston - sapı 

kafalı doktorun•verdiği iliç yok 
mu? Onu tepesinden apğı dök-
t .. • .... o... ... ... -um.,, 

"Tepesini nere.de gördün, tey-
ze?,, " ' ,,,. •' ı 

"Görmeli lazım mı? CC:irmüt ıi· 
bi biliy~rum. Geceleri kızın pen· 
cereıinin alunda .• Ya allali dedim, 
beş altr kaşık acr ilaç att~ ... ,, 

Sustu. Batını salladı: 
"Keıki elim kırılaydı.. Ali kah

be, orospu Pen'IH: ... ,. kara ellerini 
kafasına vuruyor, gözleri nedamet 
yaılariyle dolu: "Kafirin damarı 
tutar d~ KIZI çarparsa bir aalia, bir 
daha iflah' olmaz. Hiç iflili olan 
loh'ua yoktur •.. ,, ;.ıl' ..-

Rakım onu dinlerken yavaı ya· 
vat gözleri fincan gibi büyümüf, 
timdi sandaJyasında ayakta, yum· 
ruklannı sıkmıt, kendinden geç
mit, bağırıyor: 

"Seni kafir, hain, imansız çin· 
gene seni ... Kız bir kurtulıun seni 
bir gün yaıatmıyacağım. Kara aırt
lağını sıkıp geberteceğim.,, 

(Arkası var) 
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casusu olduğuna kükmedilebilir! istersen 
sana ya.rdım edeyim?,, 

Entellcens l vueunun içinde kızgın bir kurtun - Hem benden aynlamıyor ' 
sun! Hem de ondan.. Haydi, ,Öl 

ver bakalım: Bu ıece onu görme· 
servisin 

casusu mu? 
Ömer emiyerek ıözlerini açtı •. 

ıerindi •• Şaıkın bir tavırla etrafı. 
na ıba.kmc:lr .. Buraya nasıl geldiği
ni, sabaha kadar masaya dayana· 
rak naaıl uyuduğunu hatD'lıyama· 
dı .. IBatmı yavatça arkaya çevir . 

külçesi gibi duroyor, damarları . 

run yavaı yavaş yandıiını 1e21U:or
du. • meğe yemin edebilir misin 1 

Prens Ömer elini uzattı: 
- Onu bana ver, Leyla! 
Leyli bu güzel mısraları ta§ı . 

yan kağıdı katladı .. Göjıüne sok. 
tu: 

di.. Leyliyı karyolasında uzanmış - Ben itiraf ederim ki, seni 
ıördü. Seslenmek iıtedi .• Yutkun· anlıy·amadım, Ömer! Sen esraren· 
du. Aizmı açamadı. Tekrar bqı. giz bir adamım ... Bir tehdit karşı· 
nı ellerinin içine aldı.. Gözünü smda hüviyetinin kaybolduğunu 
yerde duran burufUk kiğıt parça· anladım. Beni affet 1 Seni dün ge. 

- Yemine ne lüzum var? Bell 
onu sevmiyorum.. Hatti oncJaıı 

nefret ediyorum. Elimden gel•' 
onu gebertirdim. 

Leyla birçok ıeyler ·biliyorrnuf 
gibi davranıyordu: 

- Bana açıkça ıöyle .. O kadll' 
seni neden takip ediyor? 

- Beni takip eden o dejildir-~ 
-Ya kim? .. 

ıma dikti .. Ayafiyle kifıdın üatü· ne Laaarak mınlftııdı: ce incittim... - lngiliz hük\ımeti.. . 
Ömer Bey ıakaklarmı uğuıtu · - O halde bu kadm '(Entellt. 

- Samimi duygulanmı anla · k rara ayağa kalktı: cens Serviı) in memurudur. 
masnu istemem. Ziyanı yok.. Ben anlatılmaz bir muamma halinde - Sen benim her hangi bir Ömer içini çekerek baımı .. ı• 
kalayım. Venm o benim hakkını- kimıenin tehdidine ehemmiyet ladı: 
'da ne hükümler verine venin... vermiyeceğimi anlryamaddm mı? - Evet .. iyi keıfettin! O, met' 

L'eyli yataktan fırlamııtı. ö. - Canmı, uzun etme iıte ! Ben bur bir ca1Uıtur. 
merin yavq yavq neler mır'ı!daıı. senin bütün esrarını anladım .• Ve - Ondan n~den korkuyonull ı 
dığım duyuyordu.. Ayağının u . dün akşam lbra:himle otele geli . Bir yüz karan varsa, bana onu dı 
cuyla aekerek muanm önüne ka. !İm ılrf bir sürprizden ibaretti. söyle •. Belki sana bu hususta yat' 
der 'Iİtti.. Ve ince pannaklannı 'Sadece seni kıskandırmak... dımım dokunur! 
uzatarak, yerdeki burutuk kiğıt ömerin gözleri dönmii§tü .. Ley. Ömer Mkinleıti .. Koltuğa otu!" 
parçasını çekip aldL linm üzerine yürüdü: du: 

Omer o ıece muanın Da§mCla - Ben Mis Jülyeti ıevmiyo. - Ben İsviçreye, Avrupaııd 
az ugrapıamlflı. Hatıra defterini rum, anladın mı? Ben yalnız seni muhtelif §ehirlerine gittim.. f•' 
karalac:Lktan 90nra, Leyla hakkın· seviyorum! tıte o kadar... kat, bu kadm •.. 
da pıitılar yazmağa çalışmış, fa - O halde ondan hemen ala . - G6lge gibi peıiııden kottd" 
kat bunlan her nedense beğenmi kanr kesmeni istiyorum! Yakanı bıralanadı, değil mi? 
yerele, buruıturup yere atmıftı. - Her ıeyden önce benim sev- - Evet ... Fakat, sen nered-

Leyla kağıt parçaları üstünde- gime inanmam istiyorum.. Ben biliyorsun bunu?! ... 
ki mnrale.n ııraladı.. Şöyle bir ıenden aynlamam ! (DPvamr '.v,.~) 
göz ıgezdirdikten 10nra gülümse . ----------------------------
di .• Sevio:di ve yük.ek ıesle oku . 

mai~ lbqladı: 1••••••••••••••••••1111•••11111 
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ve kazmlr ma§azası 

Büyük Parça Sergisi 
Leyli gözlerini yere indirmit ·i 

ti .. BW'Ufuk kiğıt parçası timJi a· 

latanbulda baıka ıubemız yoktur. 

Ciddi bir tavırla bu sözlerine itiraz ederek: .. 

- Sizin gibi zeki bir adama böyle düşünceleri 

yakıştıramam. Aşk için "hayvanlık,. diyorsunuz. Bu. 

nu insani duygulara büyük bir hakaret sayıyor ve 
sizin hiç ıevmemit olduğunuzu anlıyorum. 

1 
bul etmiyor, herkesin kabul ettiği her geyc :ııii_'~ 
etmek ve yıkmak istiyordu. tlmi, sanati, ,iyasotS•tdi" 

Bir gün ona §Unu söylemeğc cesaret ettim: 

- Aşk cinayetlerini anlamaz rmsınız? 

Solgun bir tebessüm dudaklarını buruşturdu: 

- Baıkalan gibi ben de bu bulaşık hastalığa tu
tuldum. 

yi, fazileti daha ne bileyim birçok §eyleıi inici' t>"" 
yordu. Belki de onun bu ayktn iddiaları ancak "~" 
itiraz ettirmek zevki içindi. Bazı defalar role fe 1111' 

lade mübahaselerde beni gaşırtmağa ınuvaff•:,; 4' 
bildiği vakitler gözleri keyfle parlar, ın.U~tc 1ıırP 
galip ışıklar gözbebeklerinde tutll§uyor gıb• 0 c•• 

- Hayır! 

- Fakat cinayetlerin bir mazeretle yapıldıkları· 

nr kabul ediyorsunuz. 

- Şüphesiz. 

- Şu halde aşkt bir mazeret olarak görmek iste· 
miyor musunuz? 

Omuzlarını silkerek: 

- Bu gülünç bir hastalıktan Başka bir şey de· 

ğil. Hem gülünç hastalık, hem delilik ve hem de in. 

sanlıkdan çıkmak, bir nevi hayvanlaşmaktır. 

- Belki delilik olabilir. Fakat size göre aşk hay 
vanlaşmak demek midir? 

Azametle: 

- Tamamen, dedi. ilk ve iptidai adamlar ne 
hassasiyeti ve ne de insanlara bütün budalalıkları, 

delilikleri y~ptır~n ıu •ık dediğimiz züppeliii bilir· 
lerdi, · · • · ' 

- A1kr siz de tattınız mı? Birisini sevdiniz mi? 

- Heyhat ki evet .. Fakat benimki hiç bir şey de. 
ğil. Çünkü ne gülünç oldum ne de bir delilik yaptım. 

Yalnız bir.az itidalimi kaybettim hepsi bu kadar .. 

- Şu halde demek ki iptidai adamların yaptık· 
lan bu cUrmü - hayvanların diyorum çünkü bü. 

tün soytarımız bunu iılemişler - bir daha itlemek· 
ten istikrah ettiniz ve bir daha yapmıyacağıruza ye. 
min ettiniz. 

- Çok gUkür gimdi artık a§ılandım. Aşkla iki· 

miz biribirimize ebediyyen vedalaştık. 

Bütün bu sözlerimi onun yaptığı gibi latif eli, 
~Jaylr bir gekil vererek söylemiştim. 

Kocamın zaten yalnız bunda değil " her şeyde 

biltün fikirleri, bUtün düşünceleri herkesten bam. 

baıka idi. Yirminci aaır ,adamlarının hiç bir ıcyi ka· 

.,, 
Öğle yemeklerinden sonra hemen ayrılır 11uıııf 

gene akşam yemeklerinde buluşurduk. Ve bı.J 
ma daha resmi, daha ciddi olurdu.. ı11i' 

bir " 
Çok nadir zamanlarda sofrada koC81111~rnİ' ııe 

safiri de bulunurdu. Fakat bütün yeınektcr 
gün sanki ebedi bir başbaşa kaılştı. . aı.ı •"t' 

Haftada üç akpmı beraber geçirird~k· de .,e1;, 
ler ya ilk akşam olduğu gibi benim -ıaırer1l . ı 
hud da koeamınkinde geçerdi. ciddiyeti~ 

Bu akıamlar Arif Nedret tamarncrı . bit ,W iı 
kı . " 'b. ıııç udcd 

ta nırdr. Artık ılk defa oldugu gı 1 Jdif c,..-
. b' l"k • • l k t'"yYCrt tC " 'f'f' gcceyı ır ı te geçınnemız a ı ;ddi f' 

Demek ki ilk akşam bu teklifi gerçcJctcrı ~ .,;r fı 
mıştı. Bana söylediği gibi belki de bert bÜY 

/ 

satı kaçınnıJtım. ) 

~(D•"(lllt4 rJllf 



.Atina canavarı 
Cinayetlerinden 
irini daha itiraf etti 
Masa üzerine konan eroin 
navarı bir bülbül haline getirdi 

......_~lan yakalayıp, onJan berbatı neye sfttimse de "yatak yoktur,, diye 
~sonra öldflren, kanlarını emen ahaacblar. Ben de çahp.rak geçinme
....:; c:&navanndan bundan önce hah- te bqladım. 
~ \ ' Fakat hiç kimse beni rahat bırak
~ Son Plen AUna gazeteleri, bu in- 11111or, herkes bana hakaretle bakıyor
~lndeki caaavann işlediil eiM-ı da. Çocuklar ~eldiklert yerde be
~ &l'&§tınlması hakkında yeni ni taşlıyorlar n "deli, ipe deli geU
\t .:;- doludur ve caninin düne ka· yor,, diye baimJorlardı. Bu bende 
~ t'1 nrette lnkir ettiği bir dıu· derin bir intikam Jılul ayandırdı. Her 
\.. 1'1hayet itiraf ettiifnJ yazmaktı- kesten, bllhama ~uklardan intikam 

(4-. alaeaktım. Bir atin nalda '1-8 )'afla-
~ 

1 
:t'anll itiraf ettlfl dnayetlp- nnda bir çoeufa rutgeldim. Biraz da 

IL..11._ sarhe>§tum. Tam intikam alaeak m-
~ 1Ümmda balunaı bir raydı. Çocuta karamelllarla aldatıp 
t. 1ılr 8 7&11annda SlandinJ adm- orada berı.d ettikten sonra boluma 
'-. '4 erkek çocuk cesedi buJınmuş. bir tel gedrlp bofd11m. Şimdi tllnl de 
':9alb ÇOCQfun da bu caıavann kaybetmek lbım geliyordu. Celedt çı 
"-1 .:.•ldafa tahmin ediliy•r, fakat kanp buldufanu minarede açtıtnn 
~Ur ediyordu. çakara glmdtlm. Sonra eeaed kolnmca 

' • tt\'elki gtln geıe mtlstan- ~racatı kobclu tstlphele•ıne.lnler 
~ ~nlmış veJOrgaya çe diye etraftan topladılnl tank "'1erf· 
..._. ._:_.~navarm yanıııta aldafa- al ptlrlp _..... ,..... _._, ı. 
~._......alan anbtrda balan- ... delıwww ltlyledlr .. 
• ~1~ ~ taaın lld8rdtl .._, 
-.,; a. ~bir şey 
~ tl1r'fyorum. de-
\ • rene lnklnndı ısrar etmlt
~Avukatı, dofnı aetıe tt takJdrde 
~ dlatat kurtaracafbı suyJemff!le de 
~'-1& hakikati pyletmek kabil o
~ ıştır. AYUkatmfldafaamnı ilze
s;!dıfı ba haat adamın eroine 
'ti ..._,.•Jdafunu Udiii için cebinden 
~•ilik bir '4tıt çıkararak ba

Y&ra azattlf n: 
rl>frunntalylersen bu parayı 

• ~eeetım, sen de bununla ero
--n1111 t derıesi Uzertne katti bfr
...,~balkaı.mış ve avukatın elin
~Y1 kaıarak parça parça yıtt. 

tonra: 

""iten huıu, klftcb ne yapaymı. 
ttoha veıln diye ba.jmnıştrr. 

~~lln zanf damarr yakalanmış 
~dta. Oıu eroin verlllrse itiraf 1 
~~ rzd, y6zd8. MU8tantı"k ero
~ laef ona bir kAtrt içinde. 

ar onun 
bıyıklan 
Hitıerınkıne 

benzedlQI için 
Almanyada sevll
mıvormu•; yeni 

flllmlnln gOat.er•I• 
mesıne müsaade 
•d••mıvecekrnls 

~ lr lietermlş: 1 
\~ lstedltb eroin. Fakat 

~lemedıa vermem, demJt- Hiıler oe Şarlo 

~~ '91111 4 klfıt parayı kaptı- Şarlonun yeni çevirdiii "Yeni 
~.!:'llllf" Y8zflnde sevin~ çiz- zamanlar,, adlı filmi, pzetelerde 
'-._~fttr. Ama bu uzun sürme yazıldriı gibi komünist temayül!e

·~ .toıu karbonat oldutunu ri havi olan bir film iae, Hit!erin 

'\-.;._tı ne yapacafnn_ de- memleketinde g&terilemiyecek · 
tt..~_._ . tir. 
~~runun yazcbfl bir • Bundan batka Şarlônan ırk İti· 
~ ~ IQ&neden aJdmlan bariyle "Arf,, olmamuı da muh . 

'-diİ &zerine konulup da telif fınatlarla Alman p.zetele · 
~ eroin olduğunu anla- rinde yazılmqtı. 

~ ..... &l'tık bülbül kesilmiş ve 
~· baka anlatmaya başla· Şarlo, R'k cihetinden de Al · 
hı...' '- manyada mehzurlu s3rülm~kte • 
~~diaeden dolayı altı ay dir. 
~1 td ohnuştum. Bu mUd-
,,~te kızkardeşimln evine Bununla beraber, henüz fihnin 
~ heJ"rin kızkardeşim le götterilmeıi için bir müruaat ya-
\lt ~a. Dayanamadım, bu pılmq olmadıimdan, menedilme
~ ferleştlrdbn ve kaç- ıine dair tabiatiyle reeml bir emiı 
~ t.lrladılar, tımarhaneye at çrkm•mııtır. 

'tla •J' kaldım. So.-ra pen-
'"t&..~~ ka~. Gene yakala
~~...._.:• attılar. lkt ay sonra 

""- birlikte sene bç
~ ._ Jabladılar. Apan

old11fum için hutane-:::.1ar. Buradan çık
&J'alnak &lmarba-

lngilizce "Deyli Herald,, saze· 
teai Şarlonun b.,.klannm da Hit
lerinkine bemedili için Almanya. 

da MTilmediibıi yazmak ıibi b!r 
haROik ıaateriyor ki, banu müba· 

illa •ıaak ~-

RABtk - AW.111 oeifatr -

Hayvan muhabbeti ve 
merakı bizde azalmış! 

Böyle söyleyen baytar Santur ilave ediyor: 

" Dünyanın en kıymetli kedileri olan Ankara 
kediierinin nesli bizde inkıraz etmek üzere, 

bunları artık Avrupada yetiştiriyorlar,, 
- Aman, rica ederim doktor, Sonra hayvan yetiftirmek bi. ( Onun için tekrar ed1yorum. Bu. 

iyi muayene ediniz! memlekete tatdacak derecede mm vakti ıelmittir. 
- Öksürüyor mu? aenet de temin eder. Meseli yal - Son zamanlarda dikk•t edi-
- Hayır. DD Berlinde ıırf hayvan yetiftir · yorum. Bizd~ köpek modası pek 
- lıtahuı nıuıl? mekten üç dört bin aile ıeçinir. fazla arttı. H~n hemen herke . 
- Beni hiç memnun etmiyor. Ba rakam lnailterede on m~li ıin elinde bir köpek. Bu merak 

Eskiden yedilinin yanımı bile yi. J(i1uektir. nereden geldi? 
yemiyor. 

- Geceleri rahat uyuyor mu? 
- lıte beni ur) meraka dütü 

ren noktalardan biri de bu ya. 
Yatağına yabnyorum. Okpye ok 
pya uyutuyorum. Sonra da ken 
dim yatıyorum. Tam gözlerimi 
yumacainn, bir feryat koparıyor. 
Haydi hemen yate.ktan f ırlıyo • 
rum, " yeniden uyutmağa çalıtı 
yorum. Bilmem ld, böyle ne ola 
cak. 

- Ba,ka ne gibi gayri tabiilik 
leri var? 

- Bana küakün. Kucağıma alı
yorum. Öp beni diyorum, öpüyor. 
Öpiiyor amma, öner öpmez gözlf' 
rime fena fena bakıp hırlıyor. 

- Kaç yqındadır? 
-iki. 
Neredeyiz biliyor IDW1rmız? 

Serlev&ayı okumayıp resimleri 
sfirmeseydiniz, profetör baytar 
Santur'un muayenehanesinde ol 
dulumuza kati11en anbyamazdı · 
nrz. 

Doktor, iyi ııiy•nmiş genç bi" 
bclinm. ldli:a ..... ball:alia aiva1t 
k&pefi dikkatle muayene ediyor. 
Kadın endj,e ile ıor.Ju: 

- Acaba hastalığı çok tehli 
keli mi? 

Doktor maavenea:ni b"t1rmişti 
Gülümsiyerek doğruldu. Kendisi 
ne bili korku ile bakan genç ka · 
dmı temin etti. , 

- Hayır, ha}'IJ' enditeye mahal 
yok .. Hiç merak etmeyiniz ehem 
miyebiz. . 

- Sebep nedir? 

-Haft1ar .. 
- Havalar mı? An1an"a.ımı. 
- Bahar bu sene ikincikinun-

cla geldi. Bi!tün ağaçlar ç.;çek aç 
madı mı? Baıharla birl~e b"ttabi 
hayvanların IL!k mevsbnide ba~lar 
Köpeğinizdeki bu huysuzluğu ge. 
çirmek için yapılacak yegane fey 
kendieine mi.!nuiı> bir koca bu . 
lup evlendirmektir ! 

Genç kadmm yüzündeki endi . 
te çizıileri derhal c1e.:tddı. Dok -
tora hararetle teşekkür etti. Ve 
köpeli kuc;ağında olduiu halde 
muayen~haneden çıktı. 

Sordum: 
- Bizde hayvan merakı. hay . 

van ıevmi ne dereceded;r? 
- Maa 1eıef c.;ok az! Biz hav . 

vanlan ınmivonız. Sevmedi«ö. 
miz ~in de bitt.bi hayvan yetif · 
til'tM'llİye>rıız. 

Bence bu ıeygiyi ~aha fazla 
vakit sreç~rme~en m~le'.ı-ete yay 
malıdrr. Bunun en ı:ıkar yolu hal
kevleri progra.mluma b;r de 
''Hayvanlan ıe..,.enle,.,, kolu iJive 

1 
edilmesiyle kabildir. A't'mPablar 
ha:nan aeva'ıine fUl19'caık dere • 
ce.fe eftemmiwet veTirler. Memle
ketimize «el .Jikl~ri za"ftan bura .

1 da ı,;z1ın "a..a~'•1'& b...-ı -nnh 
fnnn 711fr,,.1•ri •e .......... ,.J•vi ,a ı 

rllft.-e '-epal Ml.J.iik bir hayrete dl j 
fl7orlar. 

Baytar Sanlar 

Bizim memleket hemen Jiemen 
her türlü ha'JV&n yetittiri)mele 
müsait olduğundan bizde ba7Je 
bir ite siritenler pek fazla para 
kannabllirler. Hayvan sevgiıi ol
madan de. hayvan yetittirilemiye
ceğinden bunun için dediğim gibi 
her §eyden evvel hayvan aevgiai
nl yaratma1t1lsımdır. 

Garpblar haJV&D anpini ay. 
ni zamanda bir medeniyet ölçüaü 
olarak sayarlar. Tanmllllf terbi 
yecilerden biri: 

" - Beni hiç bilmedif.m bir 
yere götürün. Orada hayvanla. a 
naad b.Jcıldığım göreyim. O mem· 
leketin medeniyet derecesini te. • 
bit edebilirim.,, demiıtir . 

- Bize köpek merakını beyaz 
Ruılar getirdiler. ihtilalden sonra 
Rusyayı terkeden beyaz Ru.alii.r 
adeta mücevfıerlerinden evvel ka
peklerini kaçırmrı1ardı. Bunların 

ara11nda fevkalade güzel cinsler 
ftrdL 

lıtanb·.ıllular bu köpekleri be • 
lendiler. Satm 11.ldı!ar. Bu köpek 
ler burada çoğaldılar. itte sokak . 
larda göri•len uzun beyaz w~ıı 
köpekler filin hep bunlann ahfa
dıdır. 

Sonra ıunu da ilave edeyim. 
Memleketimizde dünyanın en zü· 
zel ve en Jmrme•li AnJ<:ara. ke~ile
ri yet:ta;r ki, bunlann nesli de :na· 
ate1ef hizc!e in1aı-az etmek üzere
dir. Ba kedileri timdi Anapaldar 
yetiftiriyor, •e müthit para kr.za. 
myorlar. 

Anhra kediıi f 1tanhalda peli 
mahdut biıb.ç ailede var. Anka . 
rada be hiç yok, ya-zrk dei"I mi? 

- latanbulda bir de sincap 
modası var. 

- Banlar selip ıeçici teYler • 
dir. Bir zamanlar Amerikada da 
"Kmtitl,, denilen küçük uzun 
kuynıklu aincaplar çok moda ol . 
1D11flu. Bu ıinc:aplar da Adanadan 

getiriliyor. Biz at gibi ziraat hay -
•anlan Ye kedi köpek ıibi fayea. 

lı haynalar :retipirmeie çalqma. 
bya. 

MURAT SERTOOLU 

Maraşın yıldOnOmü kutıuıan~ı 
Marq, 18 (Huau11) - Kahraman Maraıın 16 ncı kurtuluı yılda. 

nümii büyük meruimle lmtlulanmıttır. 
Bu münuebetle tehrin üç tara fmda üç abidenin açılma11 töreni 

de yapılmqbr. 
Bunlardan birincisi tebitler abideıid'T· ikincisi kaleye dikilen 

abide ve üçüncüsü de Sütçü imanı abidesidir. 
Sütçü imam, hamamdan çıkan bir Türk kadınına taarruz etmek 

iatiyen düıman neferlerinin üzerine ablarak kendilerini tepelemit 
yetmişlik bir ihtiyardır. Merasim geç vakte kadar devam etmİ§lir. 
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Bir kimyagerin tesaoüi1 
ve mes'ut bir keşfi 

l'arisli bir kimya&er, teerübeleri es .... acla kazara dine biraz "Beyaz oh
sijen,, dökülmesi üzerine cildi beyazlatıa Ye yamaptıcı h•Al'.aına malik bir
mUstahzarın me,·cudiyetinden dolayı bayrdte kalnuıtır. Blr llhıada dlcldeki 
kırıklıklar leke ve gayri saf maddeler zan olarak yerine beyaz,açık Te tau bir 
ltetere kaim olDr. 
Bunw,birçok kadınlana yüıüaile tecı·übe ederek, dlltlerlni 3 ili 5 levin da
ha beyazlatıp 'Ylllllll§attı. Iıte hususi Wr l•Ur.u olarak bu "beyaz obijep,. 
8&İr kıymettar cevherlerle beraber yeni Tokaloa kre•iae bntbnlmııtır.Beyaz 
renkteki (yaf8ız) Tokalon kremi, heme• dlcle nfifu ederek Mitin pyrluf 
madcleltti 'hat n 5iya'h benleri izale eder ve apk mnamatı kapatarak telle o 
ana kadar kullanılmış herhaagl bir tuvalet ve gliullik mU.tabıannın nrnıe 
diji yumu,.khk ve ta.ıeJüıi temin eder. 

Beyaz renkteki Tokaloa kremine ilave edilen bu "Beyaz obijen"e rağmen 
fiati arttırılnıamı~tır. Hemen bugünd•n kullanmağa başlayıaıı ve emin ve seri 
neticesini giJrUnUT.. . ,,.,. ~ ..... ~ • ...... 

Istanbul Belediyesi Ilanlafı~.·. 
'\ '". . . . . . . ... . . \.. . , .· ... : 

KasımpaıaJa Caı-:.ıiikehir maballeıinin Çaydanlık So. 1 No. lu 
W>mür depl)aunun maili inhidam bir Taziyette olmaımd.an ve bazı 
hiuedarlarnun adruleri bilimllemesiDden mahzuru tarihi ilindan 
bir hafta urfuıcla ıideritmediii takdirde ~lediyece yıktırılacağı 
i\An olumır. (8.) (981 ı 

1 

TCJRKiVE 

l1R..6AT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
RA~T-.l;Oi;Q 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 

. hJkiki akşam gazetesidir.· . . 
: ilanlarını HABER'e 

"erenıcr:. kör ederler. 

AUnu 

ABIZLIGI 

LİON 
Şık Bayanlar Majazuı 

Çamaşır 
Yük••k kalite 
Modern biçki 
ElverifJli fiyatıar 

İstiklal caddesi 272 - 4 

500 ton kadar buğday kırCst'~ 
ması 24 - Şubat - 936 Pazıırl" 

d 
,,. 

si günü saat 15 de Tophane e "'.1 
tınalma komiıyonund.a pe.zarlıS 
yapılacaktır. T ahmio bedeli c,etJJ; 
an yeku.n 3142 lira 94 kuro~ 

tııf· 
Son teminatı 471 lira 44 kuru§ f' 
Trakya ve lstanbul için ayrt • . 
fiat Yerilec:ektir. Ş.rtnameti 1'

0
i.O 

mi.yonda sörülebilir. lsteklile~ 
belli saatte komi.yona gelnıeletl· 

(431) (965) 

• • • 
Maltepe Askeri Lisetinio ç' .. . ~~ 

mqır ve bulqıklıane ocakları 
tamiri 26 - Şubat - 936 Çl1 
tunba günü N.at 15 de ToP11,ıı' 
de Sahnalma komisyonunda P' 
zarlığı yapılacaktır. Tahmil! ııe 
deli 249 lira 75 kuruıtur. s°!'.~ 
minatı 37 lira 46 kunqtur. ;r,,, 
namesi komisyon:la görül 
isteklilerin belli a.aatte koın"1 
gelmeleri. (430) (971) 

200 ton a.rpa 9 - Mart -
Pazartesi günü saat 15 de 1o 
'4ede Satmalma komisyontI 
~ı zarfla almaca.ktır. 1' 
beieli 10500 liradır. tik teıoi 
78i lira 50 kul'Ufbır. Şartn.a~ 
nümınesi komisyonda görüle1'1 

lstek'ilerin kanuni vesikallll' 
berab~r teklif ıuel.tuplarınJ · 
saatinlen bir saat evvel koısıİ' 
na venıeleri. (432) (961) 

200 tQl yulaf 9 - Mart -
Pazartesi ıünü ıant 15,30 da 1 
hanede Stınalma komisyon 
kapalı zula alınacaktır. Ta 
bedeli 1 ıs& liradu. ilk te . 
862 buçuk lradır. Şartnaıo'. 
nümunesi kotı.isyonda ıöriil 
hteklilerin ıu-uni vesi.kal 
beraber teklif 1.1ektuplannı 

. d b' .ot~ saatın en ır ıat evvel kow 
na vermeleri. (.g3) c968> 

Pınarhitar topçı alayı h•~ 
ları için 32,520 liraık 392,otJ I 

·ıttt' lo yulaf kapalı zarfa ekı• lit' 
konulmuştur. ilk P'Vİ 2439 
dır. ihalesi 22 -Şubat ~1 
Cumartesi giinü :mat 11 de t;,ı 
caktır. htekliler~n 'ıize s~ 
ma komiayon-.na gelneJeri·) 

cs14> c5'Z 

Milrtan Cinsi 

3500 Mr. Yaz Irk okur 
elbiaeliii 

Tahmin Bd. M. 1'eminat 
Lira Kr. Lira Kr. 
2975 00 223 12 

Pazarlık~ 
ıA 

25/ Şub•t 1~ 

5000 ,, Şapka beyaz. 4000 00 300 00 
lığı 936 

50000 ,, Çamaıırlık a- 12500 00 937 50 25/Şu~t/ 
merikan bezi t ]1i-' 

Yukarda tahmin edilen bedelleri yazılı üç kalem ~_,irı1 , 
rında yazılı gün ve saatlerde pazarlıiı yapılacaktır. Şart~• 'le:; 
mek istiyenlt:r her gün ve pazarlıia giritecekle.· yazılı 8~0 1'0sıı'' 
yazılı muvQkat teminat makbuzlnriyle Kaınnpaıadııkı 
batvunnaları. (941) lfd tJeıı 

Tahmin edilen bedeli 19::>Uu lira olan 50 ton berıs:eaf'tıf·i)' 
24 Şubat 93G pazartesi günü saat 14 de pasaPlrk~•. •1~tfl1ek ~i ~ 
vakkat tc?:Jinnt 1462 lira 50 kuruştur. Şartnaıneıını g p~•d 
ter her gün ve pazarlıin girigccekler yazılı sü~~ g.,JJSI 
misyona baıvurmaları. (905) · 
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GEN~LlGE 
AVDET 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekli§ine 

karşı 

HORMOBiN 
Tafıillt: Galata P.K. 1251-Hormobin 

ZAYt KÖPEK Radyolin 
Kullanınız! 

11 

WiWi8 ** 

Ci~erler için hava ne ise di~
ll'r için c!e RADYOLIN odur. 

Hasta ciğerlC'r kadar sağlam 

ciğerler~ de ham lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler ka

dar temiz \'C beyaz dişlere 

de RADYOI.t~ • ıazımd°ır. Ha
m kanı, UADYOLlN ağzı te
mizler. Hayasız kalan en sağ 

lam 'ücut nasıl zehirlenirse 

HADYOJ..IN ile fırçalanmn. 
yan temiz ve beyaz dişler de 
öylece l'ararrnağa Ye çlirüme
ğc mahkumdurlar. 

. .. .· . . ~ . 

Sater Gordon Dok iımindeki 

ve 832 markalı av köpeğimi tulup 
haber verenler memnun bırakıla · 
caktır. 

Devlet Baaımevi Gereç işyan 
HAYRl 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •• 

- ÖksürüeünDz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz 1 
- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pektorin'den .'Jllşmag1111z! 

Pektorin 

Pektorin 

Pekt rin 
1..._•E-$1ı_u_11_L;"""'_u_MB_1 t_m_~T_c~;_n_sı._srı_u_tı ... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar bilnerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Aynca: 

ler:e 
15.000, 12.000, 10.000 liralık 

( 20.000 ) liralık bir mükafat 
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pek kadının üzerine atıldılar. Zavallı. 
tık bir çığlık kopartarak sırtü~tü yere 
düştü. Köpekler üzerine çıktılar. Plü
ton onun boğazını kopardı. Pröjerpi-
nin dişleri beyaz ve muntazam göğsü-
nü paramparça etti. 

ı 

Pardayanlar, bir kaç saniye kadar 
ta~ gibi donup kalarak didiklenen et
lerden, fışkıran kan )ardan başka bir 

şey görmediler ve iki köpeğin homur
tusundan ha~ka bir şey duymadılar. 

O vakit, ölü gibi sararan şövalye, 
hı;:nkları dimdik olarak Ortesin üzeri
ne yürüdü. 

Ortes gözlerini kaldırıp lki Parda
yanı görünce se\·inçle haykırdı. Kırba
cını kaldırmak istediyse de vakit buk. 

ınaclı. Şövalyenin demir gibi pençesi 
onun bileğini kaHamıştı. Orte.sin se
,;nci korkuya döndü. Bütün kun·eti:r
le ~ırpınarak kurtulmak istedi. Lftkin 
şövalyenin pençesi bileğini büküyor, 
eziyor kımıldanmasına imkan Yermi. 
Yordu. 

:Nihayet gevşeyen parmaklan ara
sından kırbacı düştü. Şövalye bunu 
)akaladı. J\'ırbaç havaya kalktı ve vın
layarak Orte..c:ıin suratına indi. Bu ca. 
navann yüzünde boydan boy:ı kanlı 
bir iz hasıl oldu, 

Kırbaç durmadan kalkıp iniyordu. 
Her inişte hir ~ığlrk yükseliyor Ye 
Dnspermonun yüzünde yeni bir iz ha
sı] oluyordu. Yüzü kanlr bir yaraya 
dönmüştü. O ise hala çabalıyor, köpü
rUyordu. 

Nihayet canının amdyle son bir 
ranett~ l>alunarak kendisini kurtar.. 

O vakit gözlerinden ateş .fışkıra
rak yanındakilere dönUp: 

- Hücum, hücum! işte bunlardır. 

-·------------
ıı.ı) ..ti PHiton, haydi Prörpin ! diye ba
ğırdı. 

lki köpek, kana bulanan kadını bı 
rakarak biri şih'alyeye öbürü babasına 
hücum ettiler. 

Ortesin m:ı.iyetideki cellatlar: 
- Haydi! Haydi! diye haykırıştı. 

lar. 

Bu iki aslanın yüzü o kadar müt
hiş bir hal almıştı ki bu korkak herif
ler dehşetle gerilediler. 

Parçalanan yüzünün acısından Ye 
hiddetinden Jrndurma derecelerine g('. 
len Ortes hala: 

- öldür Pröjerpin, öldür Plüton! 
Cesaret köpeklerim! diye gürlüyordu. 

Kulağının biri yarılmış, bir gözü 
patlamış, burnu boydan boya yırtıl

mıştı. Yarılan yanaklarının altından 

hiddetle gıcırdayan dişleri görünüyor 
du. 

O anda birdenbire arkaüstü düştü. 
Kendikilerinden olmayan karma

karışık tüylü, zayıf bir çoban köpeği 
üzerine sıçramıştı ... 

Pipo .. Bu Pipoydu! 
Se,·gilisi Prözcrpini adım adım ta. 

kip eden aşık Pipoydu. 

Köpeğin dişleri bir anda Ortesin 
gırtla~rna saplandı. Vikont Dasper. 
mon bir kaç sapiye debelendikten son
ra kadının kanlr ce..c:ıedinin yanında ha. 
reketc;;iz kaldı. 

Gebermişti. 

Parda:rnnlar bu hali görmemişler-
di. 

Plüton ihtiyar Pardayanın, Prö. 
zerpin şövalyenin karşısına dikilmiş

lerdi. 
Köpekler ufak bir tereddütten son 

ra dUşmanlarrnrn Uzerlerfne atıldılar. 
Fakat Plüton ihtiyar a..~kcrin indirdi-

.. 

------------------ .-..--------------------------~----nın annesinin mezarına, Alis dö Lüks 
ile Pani Garolanın mez.ırına dü~tü. 

Çocuk gözlerini kaldırdığı zaman 
ŞÖ\'alyenin ağlamakta olduğunu göre
rek scl"inçle karışık bir hayret hisset
ti. 

Yavaş yavaş şö,·alyeye yaklaştı. 

Küçük eliyle onun elini tutarak göz
lerini gözlerine dikti. 

:- Annemin mezarında ağladığını. 
zı hiç bir zaman unutmıyacağım. Ismi 
nizi söyler misiniz? 

- İsmim Şövalye dö Parclayandır. 
- Şövalye dö Pardayan ! 
.Tak Kleman eliyle alnını n~ kal

bini göstererek devam etti: 
- Bu isim buraya, yilzünüz de 

şuraya işlendi. Bir daha. silinmez. 

- Yavrum. Dönüşte ~eni manas
tıra kadar götiireyim mi? 

- Hayır, hayır.. Korkmıyorum .. 
Hem burada daha kalacağım .. Anne
me söyliyecek bir çok st>zlerim rnr. 
Deni yalnız bırakınız. 

- Allahasmarladık yavrum. 
- Gene görüşiirüz şövalye dö Par 

dayan ..• 
ihtiyar asker, şövalyenin kolun

dan tutarak çekti. Bir kaç dakika ~on 
ra artık mezarlıktan uzaklaşmış bulu
nuyorlardı. Jan Kleman da anne.c,ıile 
konuşmak üzere yalnız kalmı~tı. 

Bu sırada iki papaz, me1.arlık ka
pısının ~·anında ııabırsızlrkln bekleş;. 

yorlardı. Yarım saat kadar sonra .Tal< 
Klemanın çıktığını gördüler. Tibo he
":' ~n Lübene lazımgelen emirleri Yer
di. 

Lüben: 

- Allah kendisine sadık olan kul
ları tanır ve onları korur. 
• - Ha e,·et .. Ben Allahı düşünme
miştim. 

- Liiben, acele ediniz ve kunetli 
olunuz .. Ben manastıra dönüyorum 
Çocukla beraber gitmek lazım 

Lülıen, derin derin içini çekti. Ya.. 
nakl~m titredi. 

'l'iho, .fan Klemanın elinden tuta· 
rak: 

- Haydi Lüben tam zamanıdır. 
işte çete de geldi! dedi. 

O sırada elli kadar ipten kazıktan 
kurtulmuş adam mezarlığa yaklaştl
lar. Tiho bunların yanından geçerken 
bir işaret yererek çocukla birlikte göz 
den kayboldu. · 

Lüben: 
- Bu da ufak bir i:s .. Lakin şura. 

sı muhakkak ki, De\·iniycrdeki şarap 

~i.,elerini boşaltmak için olsaydı Tibo 
heni Allahın yardımına terketmekte 
bu kadar acele etmezdi. Neyse, ben 
bir peygamber gibi öleceğim .. Çare 
yok .. Fakat hiç düşünmediğim halde 
meşhur olmak, hiç i~temediğim halc'e 
ölmenin Yeisini de unutturamıyor. di
ye mırıldandı. 

Sonra arkasından gelen ''e mezar
lığa giren kalabalığın farkında d~ 

ğilmiş gibi m<.'zarlığa girdi ve doğruca 
ı\lis dö Liiksiin mezarına gitti. . 

S<.',·imli bir sesle: 

- Ne görüyorum. Akdiken dallan 
~içck açmış! diye bağırarak diz çök
tü ,·e ellerini göğe kaldrrarak nvazr 
çıktığı kaclar: 

- l\tucize ! .Mucize... Allaha şükür 

- Demek ki bu kargaşalıkta gene olsun! c1iye haykırdı. 
8lüm tehlikesile karşıla;:acağım öyk. Oynanacak komedyayı evvele<' ha
mi? l lıer aldık lan şiiphMiz olan elli kişi de: 

I 
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301 - Askerler lvanoviçin hava gemisine ateş 
açtılar. 

302 - lvano\.·iç de tabancasile bu ate~lere mu
kabele etti. 

303 - Ihtilalciler Ivanoviçi büyük 
karşılıyorlar. - - - · 

alkışlarla . . 

' 

304 - lhtilalcilerin reisi l\·anol'için yardımın
dan çok memnun oldu. 

30::> - Arkadaşlar harp-ıiitiyorsamz benimle 
beraher geliniz. 

306 - lhtUalciler lvanoviçin arkas!ndan yü. 
rUyorlar. 
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lar. 
- Mucize •• Mucize! diye bağırdı

f 

- Bu inanılmaz bir şey .. 
- Pakat işte olmuş .. 
- Akdiken bu vakit çiçek açsın 1 
- Evet, bu ancak bir mucizedir. 
- Bu Allahın bir işaretidir. 
- Gebersin HügnolarI 
Bu ses bir kaç saniye kadar hava

yı sarstı •. 

Sonra papaz Lüben duasını oku
du. Bu sırada herifler kendisini sU
rükleyorlardı. Bu gürültüyü duyan 
öbür halk da mezarlığa girdiler. l\lu
dze haberJ sürat le etrafa yayıldı. Bir 
sürü halle mezarlığa koştu. Bir çeyrek 
eonra mezarlık büyük bir kalabahkla 
dolmuş bulunuyordu. Herkes ağustos 
ta ~içek açan akdiken dallarını gördü. 
Susmağa başhyan çanlar daha kuvvet 
Ji olarak çalmağa başladılar. 

J~üben, bütün akdiken dallarını 

' topladı. On kadar ku\'vetıi adam papa
'. zı omuzlarına aldılar. Bu adamların 
etrafı vahşi yüzlü bir takım katillerle 

' 8anldı. 

Alay hareket etti. O zamana kadar 
yetişerek bil5'Ük bir yekQn tutmağa 

başlıyan papazlar da onlara katıldı . 

Lüben, Jak Klemanrn annesının 

mezarına diktiği yapma Akdikenleri 
elinde tutarak şanla ve şerefle Pariste 
dolaştırıldı. Geçtiği yerlerde halk büs 
bütün coştu. Katliam büsbütün azdı. 

·Ahalinin vahşiliği çoğaldı. Çanlar 
gürlemeğe gürültüler artmağa, tüf ek 
8eslert çığlıklar ortalığı sarsmağa baş 
Jadı. 

işte tarihin bile kaydettiği me~
lnlr akdiken mucizesi budur. 

Kanmak istiyen insanlar, kanacak 
ıeı1er icat etmekte çok ustadırlar. 

- 4:1 -
YJR1'/CJ KOl'EKLEU 

iki Pardayan kurdukları planı tat. 
bik etmeğe kalkıştılar. 

Mezarlıkta biraz dinlenmek böyle 
bir günde annesinin mezarını çiçekler 
le süslemek için gelen bu yetimin ha
Ji onları biraz ferahlandırmıştı. 

Hemen yola çıktılar. Fakat mezar 
Irk civarındaki sessizlikten ayrılır ay. 

rrlmaz gene bu canavar halkın akıntı
sına tutuldular. Bunlar, nehrin aşağı-
ından yukarıya doğru çıkmak ister. 

lerken insan kasırgası zavallıları gene 
Luvr tarafına doğru attı. Burada da 
halk kütleleri sokaklarda sıkışıp 
kalmış vaziyetteydi. 

Pardayanlar, Luvrun kapılann

dan birinin açık olduğunu gördüler. 
EYet bir kapı ardına kadar açıl

mış asma köprü indirilmişti. 
Kemerin altında ise ateş etmeğe 

hazır iki top, topların yanında silahlı 
adamlar, yanmış fitilJer vardı. 

Sonra bunların hepsi bir anda 
gözden silindi. 

Baba oğul bütün güçlüklerini har. 
cayarak aksi tarafa doğru atıldılar. 

Elele vermiş oldukları halde bu azgın 
halkı göğüslemek istediler. Bir an ka
dar ortalık karışır gibi oldu. Onlar 
yerlerinde durmağa muvaffak olmuş
lardı. Bir daha davrandılar, damarla. 
rı şişmiş. adaleleri gerilmiş olduğu 

halde atıldılar. Tam yan tarafa rast
lıyan daha az kalabalık bir sokağın 

köşesini tutacakları vakit şiddetli bir 
sarsıntı, yukarıdan boşanıp gelen ye
ni bir insan cereyanı bunları yakala. 
yıp tam karşı tarafa rasthyan başka 
bir sokağın ağlına kndar fırlatıp attı. 

Orada dansediliyordu, 
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kanlı katıllerle, kudurmuş kadınlar i
kişer ikişer dansediyorlardı. Gözleri 
faltaşı gibi açılmış olan şövalye bu 
çiftlerden birisine dikkat etti. Bilhas
sa bu çiftin etrafında gülünüyor, el 
çırpıhyordu. 

Erkek dimdik sakallı dev vücutlu 
idi.Yüzünde insan olduğunu anlatan en 

ufak bir iz yoktu. 

Kadına gelince, bu korkunç hayal 
morarmış yüzlü, beyaz gözlü, katıla~
mış \'Ücutlu başı sağa sola düşen bir 
vücuttu. 

Bu gaddar herif, kendi eliyle öl
dürdüğü bir Hügno kadıniyle dansedi
yordu. 

Bu halden tüyleri ürperen şövalye 
babasını çekerek oradan kaçtı .. O va. 
kit müthiş ulumalarla koşan başka bir 
canavar sürüsüne rastladılar .. Sen 
Jeneviyev dağı eteklerinde bir protes-
tan mabedi keşfolunduğu ve buraya 
yüz kadar Hügnonun sığındığı haberi 
dolaştr .• Bu canavarlar hızla koşuyor. 
lar ve önlerine gelenleri de beraber 
sürükleyorlardı. 

Bu sademe ile yeniden sürüklenen 
Pardayanlar birdenbire tahta köprü
nün ahında ve sonra nehrin soJ tara. 
frnda bulunduklarım ~ördüler. 

işte Sen nehrini böyle geçmişler. 
di. 

Bu canavar sürüsü sola dönüyor
du. Onların arasından nasıl çıktıkla
rını, Sen nehrini nasıl takip ettiklerini 
kendileri de farkedemedi1er. 

Cesetlerin biribirine çarparak bi
ribirini iterek dalgaların arasında çır 
pındıkları kanla kırmızı bir renk alan 
Sen nehrinin karşı tarafında duman 
arasında Paris ve Luvr sarayı siyah 

birer karaltı halinde görüniı) orlardı • 
O \'akit bunlar Monmoransinin 

konağına giden yola saptılar. 
Burada da, nehrin sağ tarafında 

olduğu gibi çan sesleri, katillerin hay
kırışları, yaralıların iniltileri ortalığa 
dehşet saçıyordu. 

iki kahraman, ağzı açık, 
ateş saçarak> üstleri başları 
tüyleri dimdik olduğu halde 
atıldılar. 

gözleri 
yırtık. 

ileriye 

Birdenbire küçük bir meydanda 
ihtiyar Pardayan oğlunun elini yaka
ladı. Ve korkunç bir şey gösterdi. Şö
'·alye titremeğe haşladı. 

Babası kısılan bir sesle: 

- Ortes .. Ortes Daspermon ! Dam. 
vil buralarda dolaşıyor? diye homur· 
dandı. 

Şöya)ye: 

- Allah bela..ını versin! dedi. 
Bu anda oradaki e\'lerin birinden 

saçları perişan, elbi.<~esi çıplak dene· 
cek derecede yırtık bir Hügno kadını 
çıkarak: 

- Merhamet, merhamet! diye ba
ğırıp koştu. Onu o kadar cellat takip 
ediyordu. 

G~nç ve çok güzel olan bu kadın 
Ortese rasthyarak diz çöküp ellerini 
uzattı ve: 

- Merhamet ediniz, beni öldürme
yiniz .. Acıyınız bana! diye yalvardı. 

Ortesin dudaklarında müthiş bir 
gülümseme belirdi. Güzel kadının çıp
lak ,·ücudunu bir saniye kadar seyret. 
ti. Sonra gözleri parlıyarak elindeki 
kırbacı onun beyaz ve yuvarlak oınuz
lannda şaklattı, n: . .. f. 

- Haydi Plüton, haydı Prozerpin 
HaycH, haydi! diye bağırdı. . 6-

0 anda, ağzı kanlı iki büyük .k 
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