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Habeşler 
ltalyanlaran tekz:bine rağmen 

Şimal cephesinde 
za ere gidiyor ar 

Habeş tebliği 
ltalyanlardan sayısız top, 
tüfek aldıklarını, telefat 
verdirdiklerini bildiriyor 

Karol Pol Ştarhemberg Löbrön Lltvlnof Borls 

Pariste neler konuşulacak 
41 -AvlYlstlYJıryanoını 'ltaımaımD'1'e'ltn meseocesn; ~u me0 

seD<e'1'D MDOO<etD<eır Cemnyetftlfl1<e '97eırmelk DstDycırDarr 
2 - aaokan an'ltaunrto m\Yımessnooeırn Paırnste lb>Dır 
'\tcpOaını'lto yapacak a 

~ c:=m IK\Yıç\YJB< ntnoaıf S©>\fYe'lt ~usya noe 'teşırlkDmcesaı 
lf\1Hye~61rll<dle<dlllır a (Yazısı 4 üncüde) 

··········································-············· . 
zecri tedbirlere 

Avusturya, 
Macaris'tan ve 

Arnavutluk 
iştirak etmek 
üzereymiş 

Cenevre, 30 - Buradaki 
Diplomatik mehafilde ıararla 

söylendiğine göre şimdiye ka
dar zecri tedbirlere iştirak et
memiş olan Avusturya, Maca
ristan ve Arnavutluğun da ga.·I 
yet kusa bir zamanda bu tedbir-: r 
lere iştirak etmesi çok muhte - i 
meldir. • 

(Novosti) i . ···-···················································· 

Öz kardeşiyle karısını aynı yatakta 
yakalıyan adam 

Karısiyle kardeşini 
nasıl öldürdüğünü 

anlatıyor 
Elde edilen deliller 
Osmanın ifadesi
ne uymakt~dır 
Bundan bir iki gün evvel İzmi. 

rin Değirmendere nahiyesi civa . 
rında bir Yürük çadırında feci 

bir cinayet işlendiğini ve neticede 
iki kitinin öldürüldüğünü yazını§ · 
tık. l'Cltan c:rı ve impcırtilor arı uğrunda kanını akıtmaya hazır Habeş mu

haripleri İmparatorları karşısında böyle co uyarlar. 

~-~~~~~~~~~~~~~~(_Y_~~ı'~b_w_~-~- Malta Hnilndebüyilk 
bir manevra yapacak 

Hadise hakkında gelen tafsilat 
şudur: 

Alman ar Yahudileri Ber1in, 2 (Radyo) - lngiliz 
donanması Pazartesi ile Salı ara· 
smdaki gecede Malta önlerinde 
büyük bir manevra yapacaktır. 

Katil Oıman 37 yaşında kendi 
ha1inde bir adamdır, Tekkeli a§İ· 
retine mensuptur, karısı ile 12 ıe

(Devamı 2 ncide) 
Karııiyle öz karde§İni öldür-:n 

Osman 

750.000 kişilik hücum kıtaatı . 

Orduya alınmazsa 
tehlike var 



,. 

Ya~:;::;:a~asll Şirketi Hayrlykenln,,, 60 nduma
1 
rda

1
-

öldürüyormuş sı bir balıkçı ayıgını ev r 
<~tanıfıektinc:ideaı> Denize dökülen balıkçdar kurtarlldılar 

de 24.388 phudı, ekm par a-
rını au-k vuıtumcla malı- Rumeli ~vaimda dün Şirketi 
nam ediJmittir. Bu it Jibünden HaJriyenin 80 numaralı vapmu 

a1abura olmut ve içindekiler ba • 
ğınprek denize dökülmütlerdir. 
Fakat iakelede ve bu civ.,.da bu • 

içinde taJ.fuı 1'ulunan bir bahllçı 
aehepl ...... dil• yabudi efradı kaJJim deviraripe de içindekiler 
1a71lma, malnam edilenlerin ye- kurtanbmfbr. lunanlar, denize aökülen balıkçı-

itkele7e ballı olarak dmmakta 
... ıbketin 60 numaralı vapuru 
ilkele1e Jan•tmıı, fakat bu urada 
ip vapanm penwaine talnlm•ı· 
br. 

ldbm Uç mialine çıkabilir... Yuafa ait olan bablrçı ka11iı Bu ademe neticesinde kayık ları beinen lnutarQıqlanhr. 
Harp allidelwinin üurimlen --------------------------------------

mü-.dclit 1ahudi askerlerinin u. Ali Mahir Paşa 
mini sildiler. Almanya. Almanya Kabinesinin 
için canJanm feda etmelerine mü-
aaade olunmut 150.000 Alınan ya- ne J8p8CBjıDI 
lmdilİDİD hatnuını aibnek isti- anlatıyor 
1or. 

Bundan bqka iri ırktan olan-
larla münuebet tesis ettiii için 
yüzlerce yabudi mahkGm edili
Jor. 

Cenubi Almanyanm bir teh -
rinde ıs ,..mda hir im, erkek 

I 

kardetinin Mr ıenç arkadatiyle 
1'irlikte her aabab ayni tramvay
da siclbodarclı. Kız, mektebe 
sidiJcmhı. Erkek de itine. .. Erkek 
phudiJdi. Km ela pn yahudi.. 

Kahire, 2 (.A..A.) -Bqbak•n 
Ali Mahir Pqa Havas Ajanıı mu· 
hairine demittir ki: 

Kabinemin partiler üstünde ol
maamdaıı dolayı çok memnunum. 
Hükilmetim yakında ·batl11acak 
olan 1...Uiz - Mur müzakereleri 
için paıtiler arasında birliii mu • 
bafaza edecektir. -Mıar heyeti murabhaaaı Na . 
hu Pqadan ve bütün paıtilerin 

reialerinden mürekkeptir. Heyeti 
marahbuamn ilk iti ukertik ve 
Sudan meselelerini baHetmektir. 

Hiildhnetimin bqlıca vazifesi 
müsakmeleri kola1'aflırmak ve 

Ayarsız tartı satan 
bir terazi fabrikası 
165 tartı aleti damgalanmış 
fakat 10000 kadar damgalı 

tartı bulunmuş 
Ölçü ve a7arlar müf ettiıleri, 

birkaç sündür, Tophanede Sala -
mon Benbuat namında biriıiuin 
fabriluıılQCla 7apdan terazi ve 
tutılara aahte damıa vurdulu 
hakkmda yapılan ihbar üzerine 
tahkikata batlamıılardı. Müfettiı
Jer itlerini bitirmiıler ve meaeleyi 
müddeiumumllile bldirmiılerdir. 

Salamon Benbaaat 1935 aeneıi 
için um parça tartı lleti damga. 
lattırmlfln'. Halbuki yapılan kon-

trollar dampb olarak ıöaterilen 
tartılann 10.000 kadar oldutunu 
meydana çJbnmttir. 

Müfettitlik tahkikata deYam et· 
mektedir. Bu terazi fabrikuı ya. 
km umana kadar latanbulun ye· 
ılne fabrikuı olduiundan ema · 
f m elindeki tartılann da bil,ok 
bir kıamınm aahte okhilu aDDe · 
dilmektedir. 

Meteleye polis ikinci ıulM di
rektörlüjü de el koymuıtur. 

Son defa ima, hGcum lataab 
mmeuplarmdan biri, tramvayı 

terkehıwtlni emretti. Ve derhal 
kma yalriıdi delilranh ile mü

nuehetbü ......... batladdar. 
HW., d.m teferrilata Jfadar si
rittl- Dlıt aut km IOl'IUJ& çek
tiktm .... ftınktılar. 

intihabatı hazırlamaktır. Çünkü -----------------------=:° ..:!: ~~~ Lelıistanla Almtınqanın 
b.rarlqtırm~lanl~. ? 

Yalaadi aleJhtanhareketin Mt
bm liahmui :ruı,.. Ştra ber'in 

Onivenit~ ~ümaJitleri hedefe arası açılılJOT mu • 
vuıl olduiu ıçın artık tavayacak-

JaPblı mitiDPft soıta adam .. 
tiriliJOI'. 

;:;=: :et:~ Lehistan sefiri, Şahtın nutkunu 
protesto etti 

Soa-"1m111!S'ICl!r'1il ...... 
lao böıle bir toplantmm duhuli

yelİ ifcilerla mutmdan kenlmif-

EmB Ladviı bu neviden dl-

1• Wr .... misaller de u.ı ·
diildm - uı1 ollmpi7&t me
ael•ine ıelerek, Almanyada aon 
%amanlarda olmut bir hidiaeden 
ti1le bahwli.,or: 

"Son defa, olimpiyat oJUDla
rı Amerika komiteei bathm Bu
yera)'& ıeldili nldt ,alnıdilerin o 
mmtabya ~eaini meneden ta

tUTenehilir. 

Feş·s 
konseyinde 

Musollnl iki saat 
askeri vaziyeti 

anlattı 
Roma, 2 (A . .A..) - EYYelki ak

f&ID Mat 22 de Bay Muaolini'nin 
batbnlıp albnda toplanmıf o

lan biiyiik F qiat konaeyi itlerini 
bu sabah aaat bette bitirmiftir. 

Komey, "Doğu .A.fribamda 
Roma üzerine yürüyüıün arife
ıinde ayııi kahramanlık ruhu ile 

beli11 J&hm 0 P ~in kalchrdı- ve Fqiıt İtalyanın medenilettir • 
lar. mek vuifetine hakikaten iman e -

Ameriblı batbp, Mitlerle 1• 
denk çarpqan aiyah ı&mleklilere 

mek 1emete daYet edlldL Kendi- heyecanlı bir Hllm alaclennit .. 
elne, yalmdi ıporcularm da ollna- ' tir.,, 

&erlin, 2 (A..A..~ - Lehia~ 1 aficliial ~ etmitti • 
tel iti LiP.tk" Scbl"Jıt)I& .2,.1J);.ipç~ Schacht'ın nutkUnun 1'u inamı 
li:inunda yukarı Silizyada kain resmen neıreclilmemiıtir. 
Beuthen'de töylemit olduiu nut - Mumaileyh, bundan bqka fUD-
ku, dq itleri bakanlıiı nezdiDcle lan da atiylemiftir:· 
prolıelto etmiıtir. "Almanya, bu hakıızlıtı harbe 

Almanya ekonomi bak•nı B. müracaat etmek suretiyle tamir et· 
Schacht, V eatfalya muahedena _ mek lıtemez. Ekonomik aebep
meainin yukarı Silizyanın çekmek- ler, bunun için kafidir ve heclefi
te olduiu muzayak•n•n sebebi ol- mize muılibane meaai birlili u
dulunu, çünkü birbirlerini it- ıulleriyle ulaf&C&iımızı ümit edi
mam eden mıntablar arasında yoruz. Fakat ıillh lmYYetbae ilti-

nat ~bizin yalım akıl ve-•· 
müublit ve irtibab keamif bu- bfa da.,ananlar, cihan taribiade 
IU'llduiunu ve halbuki bu mıataka- ancak ıilik bir rol oya11abilirler.,, 
larm birbirlerinden ayrılmıı ola- Alman _ Leh doatluk muahecle
rak yapmalarına imkln olmadı- nam•inin imzuJDJD yıldlnibQID
lını töylemif idi. Doktor Schacht, den iki sün aonra .a1lemniı olan 
"•iJUet adamlarının delilikleri - bu nutuk Leh çe'Alllei'lncle -p.k 
nin bir eteri olan ha bakaızlıim ıaJri müaait bir tem ha.ıl ebDİf· 
ıünün birinde tamir edileceii,, ü- tir. 

Atinada, dft PİJ&t o,.anlara iflirakl milm1dln Duçe, iki aaat ukett vaziyetten 
oldaia tmnln oluDda. Bundan babMtmiftir. Bu vaziyet hakkın· 
aoma, Alman,ada yahudi aleyh.. da Maretal de Bono, ltal.,anm 

tarhlı olmaclıiı kendilİDe .ayı. Loacln: sef~ Bay Grand~ ~ ~· sakı• D ge11.tf 
n11c1i. alJlellllfJerdu. KoDHJID ODU• y 

Hemen •JDi zamanda yukarı- mbdekı ~ı tarihi, 4 f1l'-t Ordunun memnun olmadıtı haber.ini veren 
s11..,.t1a, Almanlarla Lehli- ... t 

22 dır. gazete alefhlnde takibat rapılıror 
ı. arumcla bir futbol maçı ol- Şark Demlryolu Çaldar·ıs • tfti b t 
IDUfbL BiryalnıdiolaaLebka- HQkOmetegaçmesl in ,1118 8 in 
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Karıslle kardetl 

Nasıl 
öldürdüğüniJ 

Anlatıyor 
(Bq tllNfı l • • 

ne evvel evlenmit ve dirt 
olmattur. Cina7eti itWilt 
elindeki blçakla karakola ı · 
teslim olmut ve fU ifad97i vel'lll 
tir: 

- Ben Telceli afirefana_, 
bundan on iki ıene evvel evi• 
dim, bu müddet arfmc1a dört 
cu~ oldu. Karımla timCli1e 
dar ıayet iJi pçiadik ve bir 
bile kavsa etmedik. Şimdiye 
dar kendisi halck•n:la hiçbir 
be de biuetmedim. Cina14lt ı 
ai çaduda yatarken u,ancbm. 
lıma anamm aidda olclaia ı• 
Gidip kendiıini ıetirmek b 
çadırdan ~lktım, aklnna hiçbir 
nalık ıelmiyordu. Yokla bir 
aUrüaiyle karplattmı ve. 
mak.ılgin ltlr aı-. 
Kmtlat epeJCe hellletllktea 
ıittilv. im de korldaium 
ıeri dlnalel• karar verdim .,. 
dırm yanaaa ıeldilim n..., 
ride bir takım ıüpheli ..., 
clum. Hemen çadıra lirdim 
caktaki ochmlarm bUW,le 
iı a7dmlatmca he,aimden 
muta clan•üm. O. 1sarc1 .. -. 
benden on bet J&f kGclk olaa 
kirle 12 HDelik ıw:. ~ 
kin bir vui7ette yatakta 
)ardı. 

Giaüm karanlı. Eliaacleld 
duala Bekirin iiaeriD• biaua 
tün, kardeıim Wr anH eu.t. 
ca bir bıçakla kartma clikil 
zaman ula._ ld ha bir 
bvpaıdar. h ittıe ik ... .. 
.ti ........ lkac .... Qed8I 
b~- tlirndekhecl 
kirin ~ tmaW eH.tt •. ,...., 
B1Ç&k diittü heiaen alda.;~ 
racla karma da iiHrime bücuan 
mifti. 

Artık ne yaptığımı bilm · 
dum ve aai kolum lait d ... • 
in:p blkıyordu. 

Aldım bapma ıektiii Dlll• 
üttim bqmr kan içinde idi. 
dırclan Çlkt~, atılda ,atas 
küçük kardeıim Mebmede ıi 
rek: 

Bir it oldu dedim. Çocukl 
ıana emanet ben karakola • 
rum. 

leciıi •rarenıiz surette öldUriil- pahallya mal yenilenmesini SÖylÜyOr 
dl.Aım.n.,.dan çıbnhmt ola olmıyacak . Atina, 2 - Bethakan Demir- beyanatında, Venizeli.t olduldan _ ll!mlıll 
llllllaarrir hundan aonra ~ ~ 1 - Şark Demıryol- cia Kralı ziyaret ederek parti rei- için ordudan çıkarılaıa zabitler ~ 
.x..... .-n......ı'. • kull----L. ~I a lan ıdareai marahbularmm bura- aiyle olan ıöriifmeleri etrafmda meaeleainin ~erde hatlediJe. j:.f. 
5 • '"uma .. nı • .~· fte ya plerek Nafia Vetr&Jeti ile mü- ma\6mat vermiftir. ceiini .aylemiftir. 
hlfle bir ftsıyet ıçerıaınde, diiD- zaUNJe batla•aaı btklenmek· Çafdaria ele Krah ziyaret et · Diler taraftan dün .A.tinada u-
p, en İJi mübarizlerini olimpik ted• mit, J&Dmcla bir aaat kalmıttır. kert bir kıyam olacaiı tekfinde 
oJUDları için Almanya ya ıönde- :iman# haberlere ılre 'bu de- Çalclaria hu ziyaretinden eonra bazı rivayetler çıkmq, bir ıu• 
riJor,, dmnektedir. netrettiii bir beyannamede hüka. bu rivayetleri kaydederek orduda ı----..-----~ 

laktan lmlala tazler ifitiliyor. 
1934 te Yüshqı R&n'ün ve 

lOOO .ı- fasla diler nazilerin öl
......... (,..i temaleme ha· 
,.kellne) HGcum kıtaatı araam · 
daki mesnnpnifetaizlik ~-ol . 
Jlhlflıa-,. 

mir ,ol1iDdD ......_. aepneai metin kendi partisine verilmeai memmuıiyetaizlik hisleri dUJ.111- mqtır. Bu pyia Koadililin 
pahalıya mal obuııacalsbr. lizmı ıeldiiini, yahut meclisin duiuau yazn.qtı. Fakat dün ta- aonra tahnit edilmeaind• 

Cüftkü eauen Şark demiryolla- daiıtılıp yeniden intihabat yapıl. mamiyle aakin ıeçmiıtir. Mevzuu ıelmittir. Oliimiinila kalp 
nam aalrit emtalqona •e bin&- muı icap ettitini .CSylemeJdedir. bahia J&ZJYI y~ Elinikoa Me- •İDd• olduiu do)Wr 
lan devletiıl mabclır. Şiıbtia Bqhabn Demircia aol 18..W. • lon ıazeteai bak1rnicla takibat)'&· t..bit edilm .. ine ~aıaea 
halda yalnız vaıon, lokomotif ıi·· el• ameH.,at olmak bert! hüta · pı'1Da.ktidır. · haıtalıiı olabileceii de ı 
bi mubanik lletlwle Alpulu, taaneye ıirmiftir. Perı~eye b . Kondfliain zelirlenip öldfiiü ne almmıt ve tahnit bu 
Ksrklareli hattmclan ibarettir. dar orada bfleakt~. Batbabn taJiuınm doiJu olmadıjı aıılqd-f ıeçiktirilmiftir. 
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~_q&iişü~ 
- , 

•vıet p&rasıo~ 
Yapılan 
neşriyat . Neırcıesnınnz ey 

Şehir meclis• vann toplanıyor .. o --

t.ne.;~~:::· b~~~. F:eka;:~: ıstanbulllö -ııeJ.-t8J.8ıınıtan yol,~~:=~~ .. ~:.:~~=.~ .. ~ 
~~ıliic, Halk Fnkasında olmı- mit: "Fenerbahçe, Büyükada, Yakacık 

14lllll da f aydasmı tasdik ede· k k t e t e •• lhaan vapurlarnu aabyoruz.,, diye ... 
~Itri bir uau1dür. Fakir olan ışı ve me ep IS enı yor Felek (Bürhaneddin) bu münasebet~• 
'"'tllllek "Jyiki, •apur değilim, ne olurdu hnliml 
~ etimizde öyle itler vardır O iskeleden öteki iıke!eye bir sürü ada. 

~d~';'ı,~;:~~;· b!:~~=:~ Bakahm belediye, yeni yıl bütçesile bunlar. :.~:: "'::!'~.:ğ>.:!" ı.;.::.~: 
fe~e lceza öyle i§ler vardır ki, karşllamağa imkan bulabilecek mi ? dokunuyor: 
lıJ?ı tr haıarsalar bile f ayda1an .. Bir vakitler kendisine nice ümitler 
L. \llfta ait olmalıdırlar; ıahıslara Ş h" el' . Ş b d . ··~ t ·ı- . · t hane, Bü'-..::t.-dada doğum evı', Ye- bag~Janan (Büyükada) da bu arada. q,. tezn e ır me .. , u at evreıı • ne ve ogre men ı avesı ıı enen ,.UIA« 

Jl İn edememelidirler. nin ilk toplantısını yarın saat on mektepler dört tanedir. tilköy ve Beykoz~a iki seyyar ebe Hani KöprUden kall:masile adalara 
~ Unlar muhakkaktır. d , varması arasında bir aksınklık mUd • 
·'-- be t pac-1

.J.- B to lantıda v·ı- et d h'I' d ht l'f ka bulun uru:ması ir:n tahsisat iste d "oqqt her ıeyin bir haıtalığı ol· f e ya aaur. u P 1 ay a 1 ın e mu e 1 • 7 det geçecekti. Biçare (Büylikada) a. 
'fttltgu aibi, devletçiliğin de yok tehir bütçesi ıörütüleceii gibi ge- zalarda 41 yolun tamir, yeniden necektir. dının büyük olmasına rağmen hiçbir 
ıL \ldur?.. Meseli, kırtasiyecilik, çen yıl parti kongrelerinde parti inta, parkelenmeıi veya düzeltil . Bu arada Çatalca, Sanyer, Üs- zaman böyle büyük idialarda bulunma. 
~ltt d • b' h l üyelerinin talep edip de o yrl büt- meıi de istenmektedir. En çok yo· küdar ve Beykoz kazaları Sıtma mııt:J. O bir eski ve tccrübedide yandan 
d~, .aı.relerinin •.r • asta ığı renı"n hazır]• ......... , olmaVTt•ndan . . . k l rarhlı idi. Bir sürü makya1· dan sonra o. 

-111 :..1 O b d J ~ - .1· • la ihtiyar gösteren Fatih kazası • ve sıvrıııneı sa.vatı yapı masm. ~ ,.:ı.1. lbıuır? •·• nulı gı ı, ev et- h 7 kt d nu ceylan gibi tazedir diye bize sattı. '"l dolaVT ıağlanamıyaıı birçok ıe ir d Bu k d 16 1 • isteme e irler. ti tQ de, "bir mah pahalıya ge · .1- ır. aza an parça yo 11 • tar. Biz de yuttuk. Karanlıkta sokak 
~ek", "fazla nazariyeye kaç- itleri de yeni bütçe ile beraber tenımektedir. Beykoz kazası da biri Beykoz ve glizeli seçer gibi. 
ı._ .:•,,"bay g,ene1 direktörün fazla müzakere edilecektir. Bir yandan Muhtelif kazalardan dokuz diğeri Çubukluda olmak üzere iki Felek'e bak vennemelc kabil mi? Bü. 
-~l)ett bul .. .. parti bun!ann yerine getirilmeıi yerden ıu getirilmesi istenmelrte- umumi hali. yapılmasmi iatemek. yiikada ile beraber aatılan vapurbrdan 
llata· • e unuyomıut gorun · için belediyeden talepte bulun · tedir. mesela Fenerbabçe alınalı en atair alt. 
~

1 IÇin lüzumıuz masraflar yap- dır" • Bu itin batınd:ı adalara su 
d •w tar fta d l" mıı sene olmuı bir -"urdur. Senelerce "bi~ ... eye konulan tahsisatı mut, ıger a n a mec ıs aza- meselesi de vardır. Altı çe"'!llenin Aynca Yalova kazaıı bir teda --

L_-""l' 1arma bu dileklerin husulüne ,.a . :r • • ku I . . 8000 itletimif, ömrünü itmam etmiş, vaz"fesin;ı 
llh.ft •nal sarfetmek kaygısiyle 7 de tamiri istenmektedir. vı evı ru muı açın , ıpoı !'!~' .. .. .. Eh b k 
-~1 .L d lıtmalan için dilekleri göndermit· h . Ç liy.1&11e gonnuftür. • u vapur ad. 

b.._ ~·!-"qa bulunmak,, kabilin en Gene muhtelif kazalar karan· sa ası yaprlmas içın 2000 lira, a· ro harici edilmesin de hangi vapur eda 
~arı yok mudur? tir. )ık yolların aydmlanması içir. talca elektrik, IU temini ve mek · sin? Fakat Büyiikada öyle .m ya? 

-=.a.bette vardır. Mecliıin bu devreıinde mev - Hamit devrinde satm ahnan Fener. 
h zuu bahsolacak olan bu .-.ı.1·r itle- lamba istemektedir. Bu arada Fa- tep yapmak için, Silivri su için, 
''Je \ d b !"W" ş·ı ku od kurmak · · bahçenin yaııtlan olan yandan çarhhlar ~~ ae a, önüm e üç et tane rinin batmda lstanbul vilayeti da· tih, Eminönü, Sarıyer ve Betiktaı ı e o ma aıı ıçın p&· hila sefer yapabiliyorlar. Lakin bet at 

bı... ~a, kitap, risale nevinden bilinde bu Yıl yeniden otuz ilk kazalan yüzer lamba istemekte · ra istediklerinden bunların veril- b sene evvel alman Bü•·ükada işe ya. 
ı·:-'t 'ti)'&. t duruyor. Hen.i de, dev - d' · l 1 cakt " ~ ,.. mektebin yapılmaaı da vardır. Bu ır. mes·ne ça 1f 1 a ır. ramıyor. Felek'in sormakta hakin varı 
~terinin emek mahsulleri... mekteplerin yalnız 11 tanesini Bu yd Kmalıadada eczahane Görülüyor ki, Be~ediye birçok ••Hani bu vapuru .dchııetli bir şey. 
~ ınatbaatarda geçiren bir Çatalca kazası istemektedir. 17 Burgaz adada doktor, Beykozda isteklerle lmr~latmıf bulumnakta dir. dive satın alan erb?b adarr,ar ... ,. 
h...._ sıfatiyle bunlara bakıyo · ilk mektebin de tamiri ve genitle. Zekeriya köyünde dispan · dır. Bakalım bunlan yerine ıetir· Fenerbahçe, Bağdat, Basra eibi va. 
........ 8° b i .. 1 de pur)ar aıthn alımrkcn l'T':Jayene ve k-W,ul 
,. ız usus mue11ese er tilmesi isteiıecektir. Şube, der•ha- ser, Kavakta doktor, Şilede ecza. meğe imkt;.n bulabilecek mi? eden mütebanıalar e~er .ağsa gidip 
... ,.. tarfeden, tecrübe ıören ----------------.,-----------------------
"4"qd ellerini Öpmeli. sağ değillerse ad~anna 
&Cifi &tlv, bat bqa vererek teea- ı • A. 'llJl!t l Ak t b • j 
tııı e binbirimizin yüzüne bakıyo· lV.l l l em Q en l RQ L QT Q birer abide dikme~ 

·Verdiğimiz hüküm ıudur: • • , a Jluslar Kurumu 
l ..... 8eyhude muraf ••• Şu yazı k et bıçılıyor ~ekserisinin bir vesika kıy- zg m opeıretD H 
,.:'!~.. Niçin ku!C kağıt kul- Kö Ü t 
~'h-. Halwa pekali ac1ı Kadık~un!, ~=~!: c!dde. Arkeo~ojl ve askeri müzelerle 

t.t üzerine de buılabilirdi. sinde bina müteahhidi Kazımın B v d t ç· · ı · k •• ki 
~tdi, diyelim ki, devlet mü- yapısında çalıtan Kıiıehirli Sü . 8 Q 8 Ve 1 n: 1 0 Ş efe 
~leri zengindir, bütçelerinde leyman, kömür çarpması netice. degv er b!çildi 
'ç. var, basıyorlar... Vazifesi sinde zehirlenmit, ve Zeynep JCi.. 
~~fakir çocuklar besleyip giy. mil hastahanesine kaldırılnnftır. 
~ıaı!' olan tU müessesenin böyle Ol me 
~l'Jt ve pahalı kağıt üzerine ıe- Oaküdarda lcadiyede oturan 

Finans Bakanlığı lstanbuldan 
bathyarak yurdun her yanındaki 
milli emlakin bugünkü ıeraite ıö· 
re bakild kıymetlerini öğrenmek 

Defterdarlığın takdiri kıymeti ta-

kip edecektir. 

~ 
1

itt~&porunu bastırmaaı neme- ve atedenberi earar ve eroin kul· 
'" •r?... Bunun paraıiyle kaç 

1 
akl tan 

27 1 
.ı 

Bu suretle lstanbuldaki 

bütün remıi ve süel binalara, ulu
sal mallardan olan saraylara k.-y. 
met takdir edilecek ve bunlann 

' Çrw...1_ be 1 anm a 1D1D1f y&f armGa 
-"" senir... ·'-

1) Niy•.zİ, dün &&fam saat 21 ,30 da 
istemittir. Bunun için tehrimizde 
ulusal mallar idaresi bir heyet 
tefkil etmittir. 

raL_ e-..letçilik İyi feY, bot teY•••• 
--qt ilkele civarında Rizanın kahve · ~~ ' onu müzmin illetlere uğ· bir listesi yapılarak Finana S. . 

t"'1ıı l)alnn, ıelip ıeçici hastalrk· 
le,r 1 daha zaman geçmeden iyi-

ıreJinı ... 
(VI • NOl 

sinden çıkarak evine ıitmek üze
re bir arabaya bimnif, fakat yol
da giderken ölmü§tür. 

Heyet latanbuldaki bütün uıJu. 

..ı emlike kıymet koyacaktır 

Cuma günü ve dün Arkeoloji mü

kanlığma gönderilecektir. Bu itin 
bir ay kadar ıüreceği umulmakta 
dır. 

zetine, Bağdat kötkü ile Çinili -------------

Blr ttfUrOkçtl Dün aaıbah Sirkeciye ıelmekte kötke ve askeri müzeye kıymet Lodosun bozduğu 
olan 635 numaralı vatman Alinin konulmuttur. rıhtımlar 

Tramvay kazası 

I'\,. Yakalandı idareaindeki 156 numarah tram • Yarm da Topka.pı saray ve mü- Bundan bir iki ay evvelki tid · 
d"" ..,\in Sultanahmette ZevnAp a- T -L- d -'- 11 d ti" Lod f rt nd b" 1· .. ,d .1 ··- vay o.-uparan an ıeçe"'en zesinin kıymeti takdir edilıneğe e ı oı ı maaı a ırço" 
~il\ • bir üfürükçü ve muskacı ka· yqmda Sabur admcla bir çocuia bqlanacaktır. Bunu Darphane ve yerleri bozulan Kadıköy - Hay-
> ..... hlcalanaııttır. Samatyada Et- çarp:nıt, çocuk hafifçe yaralan· darpqa nbtımmm inpatma Yat· 
-,.. .. .ıı_ y -· t Damta matbauiyle Vilayet ve kında batl-----' .... -. 

- •111e okut çeıme sokajmda IDlf ır. IUlllQUUlr 
ı_ laJ1lı evde oturan elli bet yaı· Kaza ken kapmm demiri batına diif. Bundan batka Kerestecilerde-
!~• \'e Sudanlı olan bu kadm, Dün öile üzeri Sirkeci timendi- müt, yaralanmıı ve imdadı ııhhi ki halin önündeki nhL'Dlm yolu 
'qı..ı..... fer vaıonlarmd~ .... ı, ... n Salih oı" · otomobiliyle Cerrahna&a haataha. da asfalt olarak yapılacak ve ~\'l... # ~ Sultan adlı birisinin ~~ ~ 
..... _ L- _. lu Celil vaıonun kapıllDI açar- nesine naldedilmiftir. MeyvaL~- kadar uzablacaktır. 

\....:-.a&ya okur, üfürür ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~-·""°"~~~~~ 
I~ )&zarken cünnümeıhut ha-

' ele ltıçnıiftir. 
----~:----~~~~~~~ 

'111samere 
l\\azl\ı • 

~ları ncuıc ılk okul yoksul ço· 

~ille Ş lsorıuna kurumu menfaa • 
~.~ 9 una tesadüf eden 
d~ e:1deki Pazar günü ... tıs 
~f 1~

0ilu Cumuriyet gençler 
1 e •lld ı,· 
' e ır müsamere hazır-

lftır. 

~ ~erede Cumuriyel ıenç· 
ı· .- ....... 
~1 llZa!an Galip Arcanın 
~ ~ ~evirdiği üç perdelik 

' etler •odvilini oynıY.& · drr. 

( ŞEHRİN. DERDLERİ ] -
tı icabı her cUn otoblialc BamköyUne gidip gelen 

bir tanıdık anlattı: 

- Otobüale Balaıüyüne sidip ıeliriıen her ıün iki 

defa ~iim hopluyor. Ba yürek hoplmnuı Yeclilnde lca. 
pımıdan çıkarken " ıirerken wlma ıelmelrteclir. 

Ba tiinel ıD dar .,. korlculu yerden yan taraflanWô 
hendeklere ha )'11ftl'landdı, ha yuvarlanıyoruz korlcuüle 

seçmek cidden imaam içini ürpertecek bir ıey olduia P. 
hi, öaimiize Wr 191 ç*lp ~Pcaim heyecanı da da. • 
yanrlnw.z - iizüntücliir. 

yolculuk 
Buranın ıslah edihneti. yoluna konmuı herh.ıde 1i. 

mndır. 

Bundan hatlca kapıdan çıktıktan aom"8j ufalta kadar 
ohm yol ela kelimenin tam miniaile bir facia yeridir. He. 
le yaimurlu •e timdi olduiu aibi toprajm yq oldajp za. 

manlar otobüsün aanınbaı ciciden feci bir ~clir. 

Belediyenin her .-Yelen enel bu iıl• de mıetıul olma. 

11111 ahret yolealaiundan farksız olan Bakırköy yolcala. 
tuna lrola7lqtmnuım •o nılıllllattırmumı bütün halk 
nmmm dilerim. 

Abid~n Davu anlabyor: 
-nlrldyede, Fransız tJYatı'ôSund .. 

bir Macar bestekinn yaptığı Macaris. 
tana aid bir Viyana opereti, bir ltalyaıı 
orkeatra ıefinin idaresinde, Türk ve 
Yunanlı artistler tarafından Türkçe ve 
Rumca olarak oynanıyor, Türk, Rum, 
Ermeni, Musevi mızıkacılar çalıyor. 

Bu operete "Uluslar Kurumu opere. 
ti,, demek daha doğru olmaz mı?" 

Türk * küDtOrü 
ayarcıuıyor ı 

Peyami Safa bugün ••Türk Kültüril 
ayartıbyort., diye feryat ediyor: 

Ecnebi profesörler, Türk doçent • 
!erile İstanbul 'Onivcrsitesinin Kabile. 
yahut havat adalarına göçetmesini ön. 
lemck için gözlerimizi ve kiselerimizin 
ağzım açmak mecburiyetindeyiz. Yok • 
aa Türk Kültürü ayartılmak üzeredir.,. 

Peyami Safa'run bu feryadına sebep 
ıudur: Bir çok ecnebi profesörler biz. 
den aynlmak üzeredir. Bir kısım Türk 
doçentler de Kibile gitmeği kabul et -
mitlerdir. Ecnebilerin giditine sebep 
herhalde az para almak değildir; çünkil 
kendilerine fedakarlık ederek çok pa. 
ra veriyoruz. Buna mukabil Türk do • 
çentlerine ancak bir ıütlü kahve bedeli 
verebiliyoruz . 

* Bir yazı 
Hikmet Feridun "Bir çırpıda,, Y •. 

mit iskelesine dair yazıyor: 
"Ah, ah, karde§im. kaç senelik bur. 

da dubayım bent Biz darillacezelik oL 
duk. Olduk ama ilb ...•. ,, 

Şirketi Hayriye 
blssedarları 
toplanıyorlar 

"Şirketi Hayriye,, hissedarlan 
yakında ummni bir toplantıya ça· 
ğmlacaklardır. Bu toplantıda Şir
keti Hayriye genel direktörü Yu
auf Ziya ile idare meclisi ikinci 
bat!<anı Mahmut Nedimin istifa .. 
ımdan dojan vaziJ.et ıörütwe • 
cektir. - . - - . -
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~ ~: ~abeşlerin büyük muzaff eriy~ 
Dt@ıDy alfl} o aıra 1 Krallarla. dışbakantarı Pariste konuşmalara başlıyorıar 

3b . 1 1 ~ t d' . t· . Ingıltere - Fransa - ltalya 
ın e e1a ver ırmış ır . - · •• • " 

Habeşler 33 sahra topu, 175 ispanya - Turkıye - Yunan 
mitralyöz 2653 tüfek ve 18 • • • k 

top ele geçirdiler Arasında hır Akdenız mısa ~ 
ftalyanlara 4000 de yar ali verdirdiler Pariste koııuşmalar geniş mikyasta başlamak üzeredir. Romanya 

1 t 1 1 b t t 
Kralı dün Fransız Cumur Başkanı ile yemek yemiştir. Ve Paris - Soir 

a Yan ar er n1 U 8 gazetesine verdiği beyanatta "Fransa ile Romanyanın kalbi bir oldu-

tekz ip ediyorlar ğununsöylemiştir. 
Yapılacak göru,meıer 

Dünkü nüshamızda verd~ğimiz 
Londra mahreçli radyo haberimiz 
Gün gece gelen bir ajans telgra . 
fiyle teeyyüt etmiştir. Anadolu A
jansının bu telgrafına göre Habeş 
hükumeti şimal cephesinde kazan 
mı, olduğu muzafferiyet hakkın
aa !U tebliği neşretmittir: 

"21 Kanunusanide şimal cep -
hesinde başlamış olan muharebe 
dün bitmiştir. Bu harp bidayette 
İtalyan müstahkem mevzilerine 
karşı tarafımızdan yapılan bir ta
arruzla batlamış ve ıekiz gün ıon· 
ra bir İtalyan mukabil taarruzu 
halini almıştır. ı ~$1.t 

deki son muharebede ölen Habeş- Pariste bulunan Sovyet Dış Komiseri Lilvinof, Fransız Dıtbaı. 
lerin adedi1 1500 e yükselmekte · kanı Flnndenle görüşecektir. Dııbakanımız Tevfik Rüttü Aras, Bul
dir. gar Kralı Boris, Yugoslav naibi Prens Pol ve Avusturya Başvekil 

Çalılıklarda ölenlerin adedi de muavini Starhemberg de Fransız devlet adamlar.iyle temas etmekle 
binlerce olduğundan yekiin 6000 beraber heyeti mecmua halinde de görü!meler olacaktır. 
kadardır. Bu adede Haheılerin GBrUfme mev:zuları 
Dana Parma nehri boyundaki mu- ı · · 
harebelerde verdikleri 1500 ölü 

Bu görüşmeler arasında Akdeniz ve Tuna misakı mese esının 
başlıca yer alacağı muhakkak görülüyor. 

dahil değildir. İngiliz Dışbakanı Edenle Francız Dıtbak:ım Flanden ara1mdaki 
lnglllzler Habeflere cephane .. l . ı ı ) d b' satl arlar son gorüşmeden sonra, ( ngıltere, Fransa ve ta ya arasın a u 

C'b t'd y 1 h b l ·· Akdeniz misakı aktetmek için yakında yepyeni bir müzakerenin 
ı.. u ı en ge en a er ere go-

re, C~butiye 500 sandık cephane başlaması da umulmakta.dır. . . . . . 
gelmit ve Habeşistarun içlerine Bu mis~k He ~k~enız. devletlerı aralarında her hanıı bırıne b.~r 
aevkedilmiştir. Ya.kında 700 san . tecavüz halınde bırbırlerıne kartıhldı yardımda bulunırayı taahhut 
dık daha gelecektir. edeceklerdir. Böyle bir pakt, İngiltere, Fransa, ltalya. ve sonra da 

İngiliz fabrikaları Habeşlere ispanya, Türkiye ve Yunanistan arasında olacaktır. Yarı reami ma· 
mütemadiyen cephane yetiştir- ha.filde, be. '?bir teklifin Musolini için cazip olabileceği zannedil-

28 llkte~rin ismini taşıyan Si
yah gömlekliler fırkası imha edil. 
mittir. mektedir. mektedir. 

Tembien ve Malleke civarında Habeflerln aldıkları lstlhklmlar Diğer taraftan böyle bir misak aktinin Mutoliniye Habe' mese-
yapılan bu muharebe esnasında Adisababa, 1 (A.A.) _Şimal lesinin hallinde daha az itilafgiriz bir hattı hareket takınmak imki· 

Italyanlar 3.000 telefat vermi! . cephesinde Habeşler tarafından nını vereceği z~nnedilı:nekt:dir. • . . 
ler 34 sahra to 175 't ı .. ele geçirilen üç ltalyan isthkimı Yarı resmı mahafıl, boyle bır paktın Habeııstanda barışı ıade 

, pu, mı ra yoz, b b b • k akt" • • f 
2653 t "f k 18 k b · tunlardır· edebileceğinden çok §Üphe etmekle era er, u mııa ın ı ıç1n e -

u e ve top ay etmış· · . d 1 
1 d . M hl 4000 k Şumbera Erb:ıvoin ve Keua. karı yoklamağa muhalıf bulunmamakta ır al'. er ır. ecru arın sayısı a. ' 
dardır. Habet ordusunun zayiatı lamba. Ştarhemberg bir kaç gUn daha Londrada kalacak 
takriben 1200 ki,iden ibarettir. Haıbe§ler b~ zafe~i General Londra, '2 (A.A.) "- Avuatur- selesi, §İmdi pek müstacel bir ma-

z . t b.. ..k b' kı I Dolmosso ve Dıamantı orduları • . S h' t tm kt d' M k ayıa nnızın uyu ır ımı e. .. . • ya başbakan muavını prens tar- ıye arze e e ır. os ova-
l. · · b I · uzerınde kazanmıılardı. Bunlar . . • d .. 1 d'"'' ·· ·ı· b l · ·ı yevm e ımıze geçmış u unan mıt- . . ... hembergın maıyetın e soy en ıgı· nın mumeHı ı, u mese enın mı 

ralyözlerle mücehhez üç istihka . k~~~ı bır hezımete ugramışlar ve .. re Prens Londradaki ikame- letler cemiyeti çerçevesine ithale-

d 1 . butun levazımle.rını bırakarak ne go ' d'l · I"' ı .. · mm zaptı esnasın a vukua ge mış- tini birkaç gu··n daha uzatacaktır. ı mesı azım ge en umumı sıste 
· kaçmışlardır. · d ld .., ··t l tır. Sovyet Rusya ve Fransa mın eczasın an o ugu mu a ea-

llalyanlar Makalleyl kendlllkle- ltalyanlar bermutad tekzip anlaşmasını Fransız parlamen- sındadır. Bu mütalea, Fransanır: 
rlnden bırakacaklarmı• ediyorlar . tosu tasdik edecek mi? da noktai nazarına uygundur. 
Habeşistandan gelen haberleı·de R.oma, 1 (A.A.) -. Tembıen Fransız kabineıi dq politika · 

Habeş kuvvetlerinin Makalleye harbınde lta!yanla~ın ın~anca ve ımda Milletler cemiyeti ıiyaaasmı 
çok yaklaşmış oldukları halde sırf levazım~a agır zayıata ugradı~la- azimle takip edeceğini bir daha 
beyhude zayiat vermemek üzere rma daır Habeş '!,1~balaı·mGan teyit etmi,tir. 
şehre girn'ıek istemedikleri temin çıkan haberler salahı_:ettar ltal ." Diğer taraftan Sovyet Dıı ba · 
edl'lmekted'ır yan ma.kamatınca katı olarak tek· k P . t k' .. .. l ·n· · . . . l . 1 anmın arıa e ı gorutme erı m 

Resmi Habeı kaynaklarına gö- zıp edıt:nektedır: tal1anlarm 1.n · bir mevzuu da, Fransız - Sovyet 
re Adua - Makalle yolu ltalyan- ~~ z~yı~tı reımı raporlarda bıl · misakının tasdiki olduğu anlatıl · 
lar için gayri kabili istimal bir ha- dırılmışhr. maktadır. 
le geldiğinden ltalyanlarm, Ma · Habeşlerin ltalyanlarm 73 top Alınan haberlere göre, Lon . 
kalleyi kendiliklerinden tahliye ve bu miktardan fazla mitralyöz drada başlıyan ve bugün Pariate 
edecekleri beklenmektedir. kaybettikleri iddiası hilafına ola- devam edilen müzakerelerden 

Ayni gazete, §U suretle devaII' 
ediyor: 

"Yakında Balkan antantının 

baıhca ,ahsiyetleri Pariste topla· 
nacaklardır. Bu toplantr, hususi 
bir konferansın aktini istilzam e· 

decek noktai nazarlar teatisine me 
dar olacaktır. Avusturya böyle 

bir konferansın aktini pek müsait 
bir surette derpif etmektedir.,, 

Matin gazetesi, diyor ki: 

Hobsburglar ve 
Fransa - Kllçilk 

Andlaşma 

~ 
Prena Starhembergin Londradl "' 

g,tıı 
vusturya tahtına Habsburgların ·; 
·ı · l · · bah etti tı mest mese esını mevıuu s ıılJ' 

söyleniyor. Almanya harıl hanl ıill ff
nırkcn ve §imdiye kadar A vusturY' , 
tiklalini silah kudreti ile müdafaa ed'~ 
ceğini iddia eden İtalya zayıflarıı:eıı ~ 
vusturyanm Avrupa dış siyasasında tt 
rar ilk plana geçmesi gayet tabiidİ~ 

Viyananm Berlinden müstakil .ka ~ı· 
sı bugünkü Avrupa müvazencsı ı:ıa ~· 
mından hayati ~ir meseledir. Çün"O ~ · , 
vusturyanm ilhakı ile büyüyen Al~·U· 
ya bu mem1ekctin coğrafi vaıiyctı 1,, 
zilndcn Orta Avrupada hakim bir tı!;J~ 
ki İ§gal edecek, nüfuz sınırlarını ta ,J 

kanlara kadar genişletecek ve A "?.· 
hcgemonyastm ele gcçire: ektir. ffl ~· 
terenin harbi umumiye buna nıat1I rt 
mak için girdiği hatırlanırsa A vus~ tJ: 
istiklalinin ehemmiyeti daha barll 
şekilde görülür. bl' 

Avusturya devletinin başında 11• p. 
burglann bulunması bu memleketiı1 fı 
tiklati için en emin bir garanti oııe:v 
§Üpheı!izdir. Çünkü doku~ as1rdaıı farl 
süren bir saltanattan sonra Habsbl.lıl ı•, 1, 
lu ananesi halkta köklcşmi§ ve ôe'I W ·~ 
istikrar verecek bir mahiyet..kesbetrı' f' ' 

tir. Bunu bilen tn~iltcre, İtalya ve f'',ı 
sa Ottonun tahta geçmesini hoş gör11'~ 
tedirler. Fakat burada küçük anls~~r, 
mn muhalefeti ile karşılaşmaktadıti' 1' 

Avusturya . Macaristan imparat0:ııı 
ğunun harp neticesi devrilmesi ile fi~ 
1armı genişleten Romanya., Yuıo~la~·.ef 

Jt tıı ve Çekoslovakya Habsburglann a t~ 
Avusturya tahtına geçmesine razı d~•)' 
!erdir. Çünkü Habsburgların Macar 1, 

tını bir basa~ak yapıp imparatorltı~:, ' 
yesi peşine düsmclerinden korkırı•~ ,1 • . o 
dırlar. 1914 de bir Macar . Avust1J btV 
Alman ittifakı nastl başlarına biC si 
kesildi ise 1940 da da öyle olamaı ıl'I ~ 

Görülüyor ki, burada. FranP ıtt ,~' 
çük andlaşmanm siyasi gayeleri 1"$µ 
istikamet alıyor. Fransamn Habsbllr~~ · 
n istemesine mukabil Romanya ;ıe ı~' 
goslavyanm bu isteği silahla mu1'8~:,ô' 

decekleri bile söylenyor. Son umarı ti~ D 1 h b 1 d ki H b rak bu muharebede İtalyanlar çok o o mu are es n e a eş sonra Fransız hükUm.eti Sovyet · 
zayiatı çok üç top ve 10 mitralyöz kay · 

Londra, 1 - Somali cephesin- betmişlerdir. lerle akteylediği itilafın hemen 

.;e 
"Paris görüşmeleri, Almanya- Yugoslav.Alman dostluğunun kUV 1'bo~ 

nın bilhassa Rhin'in askerlikten drlmes çn Berlnden brçok teJ'ff,111' 

ıtalya bütün dünyayı 
tehdit ediyor 

U>n1lra, 1 (A.A.) - L~beral

lerin önderi olan Sir Arşibold Sin
clair: "Petrol ambargosunun tat. 
biki mübrem bir lüzumdur ve çok
tanberidir de tatbik edilmeli idi,, 
demiştir. 

ltalyamn tehdld. 

İtalyan gazetelerintlen Popolo 
Ditalya yazıyor ki: 

"Ambargo adeta bir abJı:.,ka hn
lini aldı ve abluka ise harbi intac 
edecktir. Bazıları birkaç devletin 
birden İtalya ile harbe tutuşmala
rını kolay sanıyorlar. İtalya ken 
elini dişleriyle, tırnaklariyle mü · 
daf aa edeceği gibi, esasen bir va
kittenberidir, her ihtimali göze a· 
larak hazırlanmaktadır.,, 
lngllla flrmaıar.ndan ıtalyaya 

yardım edenler 
Londra, 1 (A.A.) - Deyli He-

raİd gazetesi, sayıları gittikçe ar-. 

tan İtalyan vapurları kiralıyan 
birkaç tane İngiliz firmasının do· 
layisiyle ltalyaya yardın ettikleri· 
ni söylüyor. 

İtalyan gemileri İngiliz ve 
Fransız firmaları hesabına Hin · 
distan ve Hindiçiniden mal yük
letip taşımakta ve mukabilinde 
almış oldukları dövizleri de ltal
yanın muhtaç olduğu İptidai mad
delere sarfetmektedirler. 
~----------------------~ 

Japon 
askerierile 

İsyan eden Man<;oko 
askerleri çarpıştıJar 
Yaralananlar ve 

ötenler var 
Tokyo, 2 (A.A.) - Maı:çul·o· 

da Miıham'da Japon aııkerleri ile 
isyan eden Mançuko askerleri a -

tasdikini pal'li.mentodan istiye · 
cektir. Pulamentonun önümüzde

ki Sah-günü toplantısında bu nıe· 
sele konuşulacaktır. 

Parlata neler konufulacak 
Paris, 2 (A.A.) - Halihazuda 

Pariste yapılmakta olan görüpne
ler, bütün matbuatı me~gul etmek
tedir. 

Gazeteler, bu görüşmelere A
vusturyanın tamamiyeti meselesi 
ile merkezi Avrupada l-uvvetler 
arasındaki muvazenenin bozulma
sı ihtimali düşüncesinin hakim ol .. 
duğunu kaydetmektedirler. 

Petit Parisien gazetesi diyor 
ki: 

"Avusturyanm tamamiyeti me-

rasında şiddetli bir müsademe ol· 
mu§ ve Japonlardan 10 asker öl
mÜ! ve 10 asker yaralanmı!hr. 

Şankhay, 2 (A.A.) - Siyota
va ve Fu~ova yeniden ikiter Ja
pon torpitoau gönderilmiştir. 

ter yapıldığı nazan tbara alınırsa l 
tecrit edilmiı olan mmtakası mc· · 161 burglar meselesinde Avrupa slY ıc• ' 
selesi hakkında yakmda ne gibi vazcnesini tamamile değiştinneY' 
bir hattı hareket ittihaz edeceği dir imkanlar olduğu görü1ür. v1 
meselesinde kararsızlık içinde ce- NURi M~ 

r•y;:c::~
1

~::;~•i, diro• ki: Almanya ilB 
"Sovyet Rusya, haklı veya hak- Japonya , 

sız, Almanyanın ilk gayret ve fa- . JsŞıt' 
aliyetinin kendi aleyhine olacağı- Hiçbir askeri BD 
na kanidir. Sovyet Ruuya, Pariıte yapmamışlar ;l' 

Franıız - Sovyet misakma icrası Pariı1 2 (A.A.) - Abrıs?1~ti' 
vacip bir mahiyet verilmesi için 
iırar etmektedir. Küçük itilaf zi

mamdarları İtalyanın merkezi Av
rupa itlerinde tereddüt ve yahut 

zaaf göstereceğinden korkmakta 
olduklarından Sovyetlerin müza -
baretini temin etmek temenniıin · 

dedirler. B. Litvinofun Sovyet 
Rusyanın dıt ıiyaıasınm eıu iti

bariyle muhafazakar oldujuna 
lngiliz efkarı umumiye.ini - geni§ 
mikyasta - ikna etmit olduiu zan
nedilmektedir.,, 

Japonya araıında tedafii bır 17if 
fak hükümleri de ihtiva ec:l~~*iflo 
dostluk andlatmaın ıLktedil ~~,ıi' 
dair Fransız gazetelerinde JıP"~ 
len havadisi tekzip eden ııe ıl' 
büyük elçiliği bu yakınlard" .,dltr 
yaıi ve ne de aakert hiçbir.• 0ıJı>' 
manın müzakere edilmeılllf 
ğunu beyan etmiştir. paıtf' 

Tokyo, 2 (A.A.) - J• ~ ~ 
o, bakanlığı, guya bir J.~d'e ~'1 • 
Japon ittifakı aktedildii'~ •"'·~ 
olan yabancı haberleri k•t · 
te tekzip etmektedir. 
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Casusun 
idanıı 

Bardaktan boıanırcaıına yağ- bilmiyonmıt gibi ıöatermitken, 
111\ır ıaiıyordu. lngiliz ordusuna bili.hare "Şekispir,, in lisanını 
nıensup bulunan arkadaılarım, "Şekspir,, den ili konutmağa 
Yafmurun böyle tiddetli yağması- baılamıttı. Alman zabiti olduiu
M bakarak, milli gururlarının ren- nu inkir ediyordu. Hakiki ismini 
cide olduğunu hissediyorlardı: de saklıyordu. Fakat bu cihetlerin 

Zira, rasathane tetkikatı nok- fazla tahkik ve tamikine lüzum 
tai nazarından tahakkuk eyliyor- görülmeden, casus "Hazeborr,, 
du iri, F ransamn bu sahasındaki daki lngiliz divanıharbi tarafın -
l>ozuk hava; somurtkan simalı dan idama mahkUın edilmitti. İtte 
"Büyük Britanyada,, ki yağmur timdi de "Bobl,, e gönderiliyordu. 
rekorunu bile kırmıt bulunuyordu; "lcrayi sanat,, ettiii yer orası ol
nıaım•fih, mesele bu kadarla da duğundan kurtuna da orada dizi.. 
kalmıyordu. Üç buçuk senedir, lecekti. 
ınütemadi sağnaklar altında ıı- Demin çıkardığımız "Emper • 
lana ıslana Almanlardan korudu- meabl,, paltoları yeni battan ale
lumuz bu memleket parçası, emi- licele giydik. Derhal sokağa çıka
nim ki, rahmetin o gün~ü bollu- rak manganın arkasına takıldık. 
iunu hilkati alemden beri asla Müfrezenin ihtiyar Ç&VUfU, bi -
ıömıemiıtir. ze, askeri bir sertlikle: 

Velhasıl, en yağmurlu memle- - Geri dönün! - diye seslendi -
lcetin en yağmurlu günüydü. Petimizden ıelmek yasak!! 
Mecmuamızın ressamı: Meselenin limı cim yoktu. Kar-
- Resim mevzuu aramak için fi ıelmek kabil defildf. Çarnaçar 

bundan daha müsait hava bulun- meyhaneye döndük. 
llıaz, haydi çıkalım! • dedi. Rauamın resim yapmak hevesi 

''Empermeabl,, lerimize bürün- kırılmııtı. Takımlarını yüz\:ıtü 
dük. Şehir haricine doğru yol al- bıraktı. 
lllağa bqladık. En son evleri na- - Haydi, karnımızı doyuralım 
zardan henüz kaybetmemittik ki bari! - dedi. 
haY& azıttıkça azıttı. iki adım ö- Halbuki ben, karargaha danüp 
lesi ıörünmüyordu. Y ağmıır ta- et dost arasında yemek yemeli 

tercih ediyordum. lleleri yüzümüze, gözümüze iğne 
- Niçin? - diyerek arbdapaihi batıyordu. Lüzucetli çamur, 

Çizmelerimizi bacaklarımızdaa çı- mın yüzüne baktım • Yemeli ni-
sin burada yiyoruz! ~..-Imak için ayaklarımıza ya-

''~clu. Artık yijrüyemes ol_ - ln•ilis müfreaeei i._4-.P 
dük. Tabiatin huıuneti önünde eonra gene bu yoldan dönecek de 

ondan ... Onlan birer kadeh viski 
lllağlubiyetimizi hi11ederek, yolun 
nihayetindeki küçük meyhaneye içmek üzere içeri çaiınnz. Va
••iındık. zifei reımiyelerini bitirdikleri i· 

çin teklifimizi reddedemezler. ReuatTt, çantasından tetümma-
lmı çıkardı. Meyhanecinin olduk- Ben, resim yapmak fırsatını kllÇır-

<lım. Bari sen bir mevzu kazan! Ç& yakıııkh kar111 ile ıakalaşarak-
lan, hem getirttiği içkiyi içti, hem Beni düıündüğünden dolayı 
de bazı "etüd,, ler yapmak için kendisine teıekkür ile meyhanede 
tertibat aldı. birkaç saat kalmağa karar ver -

dim. 
Tam kağıdını tahta üzerine Domuz sucuğu ile omlet ıs -

''pünea,, lediii bir sırada idi ki, 
marladık. Bir tite prap getirt • 

birdenbire= tik. Karnımızı doyurduk. Ye • 
- lıte ! ... - diye haykırdı · Mü- mekten sonra cigaralanmızı tel -

1ceınmel bir mevzu buldum! lendirerek kahvelerimizi içtik ... 
Batmuzı kaldırıp pencereden "Bobl,, epeyce uzak olduğu için 

1-Jruk. On iki kitilik bir lngiliz müfrezenin avdetine daha epeyce 
llıangası kıranta bir çavutun ku- vakit vardı. 
llıandası altında, muntazam bir Meyhanenin yaih iskambiUeri-
1iirüyü1le, çizmelerini çamura vu- le birkaç parti pastra oynadık. 
~P etrafa zifoı sıçratarak cad- NAKiLi: (Va. Nu) 
deden geçiyordu. Ortalarında, (Sonu yınn) 
~benzi kül gibi ıoluk bir adam -------------

ZA Yl - 4679 numaralı aanclalanm 
'tardı. Kıyafeti itibariyle zen - pihıbarnı r,aJi ettim yenisini alacaiJm 
lbace bir dükkancıyı hatırlatıyor- dan 8lkiUnin hükmü ~tur • 
ihı. Elleri, Britanya ordulannda Unbpuu iikelesincle aanclalca 
lıel~ makamında istimal olu - _________ Mu_•_tafa __ _ 

laaıı bir nevi zincirle, arkasına bai-
~clr. 

Meyhaneci kadm birbiri ardı 11-
t'l ÜÇ kere haç çıkardı. 

- Aman yarabbi ! - dedi - Onu 
ıatiirüyorlar. Casusu "Bobl,, ka-:baama götürüyorlar... idam e-
9Cekler ... 

EYet, kadının hakkı vardı. Me 
~leden biz de haberdardık: Bir 
Jı. lınan casusu öteberi satmak ba
-:eıiyle "Bobl,, de üç dört ay 

• ar bulunmuı; bu müddet zar-
~cla nzifesini bihakkın ifa dan 
~' nO.ayet yakayı ele vermiı

• .\11la9dan pek o kadar edna 1 

~u~Ja~dan. 0değil~i ki ilk öncej! 
'~inı lnıılızce bır tek kelime 
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iki gün evvel Borjiyanın zehirli bir yüzükle 
öldürdüğü rahip ~ çırıl çıplak mermer bir 
inasanın üzerinde yatıyordu. ölü konuşacaktı: 

Geçen kı•ımıa .. ın hUIA•••• 
Şimdi l ' ati kanın hekimbO§ısı 
Farlganl Bor jiganın öldürdüğü 
rahibi konuıturarak katili bula 
caktır. 

• • 
Bu sefer ikincisi ancak 

yirmi ıünde öldü. Bundan anlı
yorum ki henüz tam karannı bul
mamııım. Bunun için daha bir 
müddet çalıımam lazım. Gene bu 
tecriibelerimde kullanmak için da
ha iki üç kitiye ihtiyacım var. 

-Pek il&! 
Borjiya ayaia kalktı. Cebinden 

çrbrdıfı albn dolu bir keseyi ye
re fırlattı. İhtiyar sihirbaz bu
nun üzerine kapandıfı bir anda 
geldiği yoldan geri döndü. Kapı
yı bekliyen korkunç bakııh iri 
yarı herifin önüne de birkaç alhn 
fırlattıktan sonra sokağa çıktı. Ve 
Vatikann yolunu tuttu. 

Ortalık zifiri karanlıktı. Biraz 
ilerledikten sonra bot bir arabaya 
rubyarak bindi. Ve arabacıya e
vinin adre1ini verdi. 

KONUŞAN OLO 

Tam gece yarısında Rodrilt 
Borjiya., ,kardinal elbisesini ıiY· 
mit olduiu halde nöbetçilere pa 
rotayı ve~ereli: Vaiil(ana ılrmit bu· 
lunuyordu. 

Hekim batı F ariyani'nin daire· 
ıine girdiği zaman burasını çok 
kalabalık görerek irkildi. Bir an 
buraya geldiğine piıman da oldu. 
Çünkü içeride en batta papa ol
mak üzere tam yedi tane kardi
nal, birçok saray adamlan ve 

ne kadar yumupmıttır. Şimdi da
marlarından birine ıayet kuvvetli 
ve takallus ettirici bir madde akı
tacağım. Bu madde derhal onun 
bütün adelelerini aertleıtirerek es
ki haline getirecek ve bu ıırada 
dili, boğazı ve çene kemikleri öl
meden evvel aldıkları emre göre 
hareket ec!erek aklında tasarladı-
ğı son cümleyi ıöyliyecek. Dua e
delim ki rahip ölmeden evvel aöy
lemeği tasarladığı cümlenin için
de kendisini öldürenin ismi de 
J;ulunsun. 

Papa da: 

- Bu adam lier kim olursı ol
sun derhal bulunacak, ve burada, 
bu odada gözümüzün önünd~ it
kence ile öldürülecektir. cümlesini 
ilive ettl 

Bu sözler Borjiyayı büsbütün 
sarstı. Ve sararttı. Fakat bereket 
odanın lot karanlığında yüzünün 
tekli pek belli olmuyordu. Yalnız 
hissetti ki ejer bu sırada kendisi
ne bir ıual teveccüh edilse sesinin 
titrekliği naazn dikkati celbedebi
lecekti. 

Sonra, geç kaldığını da dütün
dü. Şimdi bu anda cebinde getir
diği zehirli tesbihi Fariyaniye na
ırl verebilirdi? 

Gene aklına papa geldi. Ve yan 
gözle kendiıini süzdü. Bu ıUzüt
ten aonra gayri ihtiyari sırtının ü
tüdüğünii duydu. Çok sakin. ha

lim selim bir adam olan papa, pek 
nadir olarak büründüğü kind:ır ve 
zalim tavrını almııtı. Burun de
likleri kabarmıt, gözleri yağ~ kı-

muliafızlar yer almıt bulunuyor- -------------
lardı. Fariyani Borjiyayı görünce: 

- Tamam olduk. Arbk kapıyı 
kapata'bilirsiniz. Kimse bizi rahat· 
sız etmesin! diye muhafızlara e
mir verdi. 

iki iri yan muhafız derhal ka
pı:rı kapatarak, kılıçları ellerinde'" 
oldutu halde, önünde durdular. 

iki buçuk pn evvel Borjiya
nın zehirli bir yüzükle öldürdüiü 
rahip, çınlçıplak mermer bir ma
sanın üzerine upuzun yatırılmıttı. 

Masanın yanı batındaki ocak· 
ta büyü~ bir alet yanıyor, ve bu 
aletin verdiii kırmızı ıtık etr•fta 
yanan mumların qığını solgu~ 

lqtmyordu. iri yarı diier iki a
dam da bellerine kadar ıo.run

mutlar, biri ölünün bir tarafın
da, öbürü öbür tarafında 
ölüye hareketi teneffüsüye yaptı
rır gibi kollarını muntazaman in
dirip kaldırıyorlardı. 

Aradan, Rodrik Borjiyaya u -
zun, pek uzun gelen birkaç dakika 
ıeçti. Birdenbire hekim baıı Fa
riyani'nin se1i duyuldu: 

- Kafi! Yeter artık, vakit gel
di. 

Herkes ava?!a kalkarak öl:~nün 

,Uafmı aldı. Ve Fariyani'nin ya· 

pacafı harikulade iti beklemeie 
batladı. Hekim batı söy~üyordu: 

- itte dört bet dakika sonra 
hakikati anbyacağız. itler yolun
da ıidiyor. Bakın ölünün adeleleri 

Yalnızlığa karfı bir çare! 

- Bir sersem hayvana, hagı·anlan I 
himaye remiyeti reisi olduğumu naaıl J 

anlatmalı acaba!. 

rdmıt hindi yumurtalan gil . a
çılmııtı. 

Borjiya papanın bu halini pek 
iyi biliyordu. Papa bu hale ~eldi 

mi, pek n:;üthit olur ,icabmd'! ba
basını bile itkence muuına yatı
rıp eliyle etlerini kızgın maf J.l,r
la koparabilirdi. 

Uzun misal aramağa ne h;u et? 
lıte Hristo Fano hadisesi kaç eü• 
lük bir hadiseydi? Cem Su hana 
suikast yapmak maksadiyle i<o • 
maya ıelen, fakat yakayı ele ve • 
ren bu adamın akibeti ne olmuı • 
tu? 

Papanın bir emri üzerine evve
li kendisini çırd çıplak soymu,Iar 
ve bir tahtaya sıkı 11kı bajladık
tan sonra bir arabaya koymu!lar
dı. 

Araba bütün Roma sokaklarını 
dolaımıı, ve bu sırada arab~nın 
içinde bulunan cellat hiç durma
dan ateıte kızarmıı olan demh ler, 
kıskaçlar ve cımbızlarla etlı:rini 

koparmııtı. 

Hriıto Fano bu ıörülmemit 
vahtiyane itkence altında inaa -
nın kalbini parçahyan çıilıklar 
koparmıı, ve bütün Roma hA lkı 
papanın icabında ne korkun~ bir 

kimse olabileceii~j- ö'renmiıti. 
Böylece bütün Roma dolqıl

dıktan sonra Kapitola gelinmİf, 
burada cellat Hristo Fanonun ka
fasına kurtundan bir topuz ir.dir
mif, ve kalbine de bir hançer ıap
lıyarak derhal öldürmüttü. 

Bu kadar da değil! 
Papa, kudretini, ve ıazabını 

Roma halkına göstermek içiıı bu 
tüyler ürpertici ve feci hidiıeyi 

de kafi görmemitti. 
Hristo Fano öldürüldükten sonra 

cesedi dört parçaya aynttı. 
Bir koluyla batından ve bir 

k111m gövdesinden ibaret olan en 
büyük parçasını Sent Anj kap111-
na, ikinci parçasını Sen Pol, ü~ün
cü parçasını Sen Jan ve dördilncü 
parçasını da Millet kap111na ütır
dı. 

Roma halkı bu dehıetli manza
rayı günlerce titreye titreye. ve 
korka korka seyretti. Nihayet Hriı 
to Fanonun etleri kurtlandı. Ve 
bu etler, papanın emriyle bir tıaf
ta aç bırakılarak birbirlerini yi
yecek dereceye gelmit olan a ; kö
peklere yedirildi. 

lıte Borjiya bu papayı, bunu 
yapan ve yaptıran papayı pek gü
zel tanıyordu. Ve İfte papa, haya
tına kasteden adamın ismin; öi 
renmek üzere olduğu bir za:nan
da bu hiddetli ve korku~ ruh kalı
bına girmiş bulunuyordu. 

Bu fikirler Borjiyanın aklın -
dan aıkı bir rüzgara tutulmu' ka· 
ra bulutlar gibi· uçuıuyordu. 

Ne yapmalıydı? 
Ya ölü rahip kendi ismini zilD

rederse? 
Fakat Borjiya müthit bir a:iam

dı. En korku~ ve en mülhit za
manlarda bile kendiıini ka ~ bet
memiş. soğuk kanlılıkla itin için• 
den~~ftı. · 

- (DeıHllffl Nr l 
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12.SO: Muhteıu plak ne§riyatı. 18: Sento. 

nik mu.slld (plak). 18.SO Gllne§ kulübünden 

nakil. Ekonomi Dr. Muhlis taratmdan kon 

terıuıa: 
Nişaniısından ayrılnıak 

Sosyal ve Ekonomi balamdan Moda. Kon 

feransdan sonra çay saatı müzik Salt Edip 

caz. 

isteyen genç kız 
19.30: Muhtcllf plak veya Relrans:ml8sion. 

20.: Trlyo. Stüdyo San'ııtkArlarumz tara!rn. 

dan. 20.30: Stüdyo caz, tango ve orkestra 

l:'\Jruplan. 21.15: Emln6nü Hıılkevi g6sterit 

kolu. 21.4:5: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga. 

zetclere mahsus h!vadia servisi verilecekUr. / 

Şiılide oturan okuyucu~arımız. 
dan bir genç kz N. K. imzasiyle 
yazdığı mektupta soruyor: 

09 sekiz yaşındayım. Ailemin 
münasip gördüğü yinni ikisinde 
bir genci seviyorum sanarak ken. 
drisiyle nişanlandım. Fakat şimdi 
yanldığımı anlıyorum. Ona karşı 

lık hiısi hakim olamaz; çünkü he
nüz çok gençsiniz. Yanılmış oldu
ğunuzu ona da anlatmanız la
zımdır. Fakat bunu büyük bir 

rikkatle ve nezaketle yapınız. O 
da pek genç olduğu i~in hayatını 
başka şekilde kurabilir. 

Bir şey çıkmamış 
Mahmutpaıa, Kaşıkçı han 5 . 6 dan maalesef sizin 24635 

numarada H. Azar'a: rah biletinize hiçbir şey 
Maarif cemiyeti piyangcsun . ~.ııştır. 

nc.ma. 
çıkma-

dostça bir hi&ten başka duygum -----------------* BOKRES: (823 Kh.) - (364,I'> m.) 

17,80: Flüt konscrL (Rumen halk §arkı. 

lan) 17,ıil'>: konser. 18: orkestra tara.tından. 
yok. Ne yapayım? 

CEVAJMMIZ: 
halk konseri. lD,lts: Dans mllzlğf. 20•15: Caz Bütün hayatınıza bir arkadaş· 
(devam). 20,30: OpcrMan naklen "Kırmızı---------------
gWler,, tmnll opera < aralıklnrda haberler. :::::::: V A R V E T E ::::::;; 

llllDAPEŞTE• if:. Kh.) - (MD~ m.) i!Bü ijk Türkçe ! 
18: Zlgan mllz!ğt. 19,30: Salon orkestra. ~.~. o z 1 Ü Fi 1 m ~.i 

a:ı. 20,:50 Skeç. 23: Caz. 2-1.: Zlğan mllzlğt. 1 
•• beki . . ·ı ~ ~ ~~ i 

x ::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::.=~::::::::::::: 
VABŞOVA: (224 Kh.) - (l.839 ın.) 

17,l!S: Keman aaııauan. 18: Dans müzl, ~--------.. -----
'1- 21: Senfonik opera musikisi. 21,4:S: .Muh. 

telif n~yat. 22: Şen yayım. 23: Dans mu. 

zfll. 

* llOSKOVA 1: (l'a Kh.) - (1,72! m.) 

FERAH esinmada 
Melek sinemasının ayrı ayrı hafta
fa rda gösterdiği iki büyük film bir. 

den bugünden itibaren 

1 Kiralık G3ntfl 1 

Gene tramvay 
ihtiyat sandığı 

işçilerinin 
meselesi 

Geçenlerde tramvay işçiler ih. 
tiyat sandığı hakkında, bir vat. 

manın mektubunu bu sütunlarda 
neşretmiştik. 

Şimdi de, Tramvay şirketi işçi 

leri tesanüt sandığı uı~umi kati-: 
binden aşağıdaki mektubu aldık. 

dağılmak değil, bilakis sağlam 
la~m·ası yolunda tecelli etsin. 

Mektup 
'

124- 1 - 936 tarihli gazete. 
nizin 6 ıncı sayıf asının 3 üncü &Ü· 

tununda ismi meçhul bir vatman 

tarafından Tramvay ışçı enlhti. 
yat ve muavenet sandıkları hak . 

2 ŞUBAT - 1936. 

Beyoğlu 
MELEK 
lPEK 

SARAY 

TÜRK 

·~ÜMER 

lJLDtZ 

ELHA'MRA 

şı:~ 

ALKAZA.n 

ŞARK 

.1'.SR! 

ASTOP.YA .. 

Yaralı kU§ 

Sllllh bnşma ve Sa~lll 

knrmen 

: .Mumyaların serveti 

Aşk bandosu 

Lllkres Borjiya 

Sevimli prcruıeıı 

Kaçak l!C\0dalılar. EskiınO 

Hlndllıtmı kahramanı 

ve Fc ıoro . 

.. ü,Uk nnne 

1'1-anltenJUı,yıı ve nlşaıılıJI 

ö.Um ve Zater. Mahver 

: Ktzıl ç:ıriçe ve Dostum 

1._ral 

: Gece adamlan ve J:>oktot' 

Mabu::ı'ıın \0 nslyetnamcsl. 

'sl:anbul 
ı • .-'ERAH 

·•ıULAL 

MİLLİ 

rı\ZAK 

ALEMDAR 

.. iru!.lc gonUJ ve cennet~ 

bırııız. 

İlk (;'ece ve Büyllk lhtflal 

Montekıır·o geceleri ve 

Kanlı knrı;a 

: Son uı;ıış ) 

: Hayat 11~lları \•c dile dUf. 

muş k>tdın . 

Beşiktaş 
SUAT Park : Bitnıemlı,ı Senfoni. 

Bakırköy 
M1LT1YAD1 30 günlllk prensea 

A.İLE Sineması : •• • -ı ır ç:ılnrken: 

Kadıköy 
HALE H~ll peçe. 

SÜREYYA ~u ... ı a ı 

19,15: Balalalka orkestrası konseri (şan 

refaka.We). 20: Mln.sk'ten naklen konser. 

22,:5:5: Kml Meydan'dan naklen Krcmlin'ln 

ça.ıılarr. 

~ 
KLARK GABLE 

Gazetemiz bu işte yalnız işçile. 
rin menfaatini korumak istemekte 
oldıuğundan, bu meh.iubu da ma. 

almemnuniye sütunlarımıza geçi

riyoruz. Ve çok temenni ediyorue 
ki, hakikat bu mektup yazıldığı 
gibi, işçilerin lehinde Ye sandığın 

kında vaki olan beyanatını_ne!ret· ı 
- HALE 

mi~tiniz. Ve fazla olarak tarafı · 
nızdan ufak bir mütalea ile niha. Ti Ya tr o 1 ar 

llsküdar 
Çe.rd!lş FUrsUn, 

.llOSKOVA. D: (401 Klı.) - (7'8 m.) 

lT,M: Konser. 18,30: Genç Sovyet ooate. lcennette Hırsızı! 
klrlan koruıerl. 19: Ha!U musiki 19,45 Kle. 
tbert'in idaresinde Scntonlk konser. (Uver. Aynca: Paramount dünya haberleri 

tUr Euryanthe) ''Bitmem!§ senfoni., (Uver. 

ttır Ta.nnha.user). 22: Hıılk sazlan orkestra. -------------------------------" 
aı bLrafmda.n. dans mllziğt. 

* BERLlN: (SU Kh.) - (356,7 m.) 

19: M:llzikll skeç. 20: Şubcrtın prk1lann. 

dan koMer. 21: Ka.rqıık şen yayım. 23,SO 

Mllnlhten: Gece m.ll.ziği nakli. 

* PR&cl: (633 K.h.) - (-1'70,2, m.) 

20.ıo: Muıdklll R. plyc.ııt. 21,o:s: Çckoslo\'llk 

radyosunllll 6 mcı konseri aralıkta monoloğ. 

23,3:5: Bmo'daı:ı. naklen konser. 

* RO~IA.: ('71S K.h.) - (420,8 m.) 

17,20: Asmam (Eritre)dcn naklen ttal. 
yan. Habeş harbi en son hııbcrler. 18: Sen. · 

tonik konser. 20,25: Hıı.b. 21,S:S: Uzlği opc. 

ret mUztğt. 

* VlYA.NA: (592 Kh.) - (606 m.) 

19,30 Winer Semtonik orkestrası konseri. 

20,10: Konserin devamı. 21,40: musikili rad. 

)O piyesi 23,30: lluhtellt oarkılar. 24,2.5: 

Dans mllziğt. 

* PABtS P.T.T. (69.5 Kh.) - ('31,'7 m.) 

22,30: Operet. 24,4:S: Caz. 

Kısa dalgalar 
LO~RA: o(R:ı:sa arıılıklarla, muhtellf u. 

zunluklarda günün her saa.Undo mUtemadJ. 

yen çal.t§ır.) 

16: Orkestra. 17,50: Halit musiki. 19,SO: 

Kandolln orkestrası. 20,20: Vlyolensel kon. 

ıerl. 23: Orkeştra. .. 

Sanat Resttaıı: ı - ı,so. 

* ZEESE."f (Almanya) : I 
(Kma aralıklarla., muhtcllf uzunluklarda 

gUnUn her saatinde mütemadiyen çalışır.) 1 

16: Strawı'un yarasa opcreU. 20: Konser. 
1 

21,1:5: Varyete. 1,15: Konser. 

* BUlZE!li (Dolanda): (25,67 m.) 

16,40: Konser. 17,tO: Raks muBlldsL 19,45: 

Semtonik konacr 

* MOSKOVA.: (25 \-O 50 m.) 

19,4:5: Sentonlk konser. 

Tapu idaresinde 
teftiş 

Tapu ispekterlerinden Fahri 
tehrimize gelerek bazı tapu mua
melelerini tetkike baılamııtır. 

Haftalık Dergi 
Pek yakoınıda çokoycr 

Mutlaka edinmeniz ıazımgelen bir 
MECMUADIR 

Bütün sayılı kalem sahiplerinin yazılarını 
bu dergide bulacaksınız .. 

Her derdin bir 
devası var! 

Ticaretin derdi satamamakhr ! 

Bu derdine deva 
istersen, 

G !EL, 
Bize sarı 

• eugün bu gece Hilal Sineması·~ 
"ANNA STEN • GARY COOPER ANNABELLA • JEAN GABiN,, 

gibi dört kıymetli yıldızın iki büyük filmini birden göreceksiniz. 

Birinci film: İLK GECE 
Hi11i ve içtimai heyecan filmi 

ikinci film: Bu··yu··k ·ıht·ııaAI 
Çöl muharebeleri ve kahramanlık filmi 

Bugün devami matineler (11) den itibaren ba~lar? 

•m••••••ı Dühuliye 20 paradi 15 kuru§tur. ••••••••~ 

yet verdiniz. 

Bu mektupta gerek efkarı umu· 
miyeyi ve gerek gazetenizin heye. 

ti tahririyesini tenvir maksadiyle 

§U izahnameyi göndermeye lüzum 
görüyorum. 

Cemiyet heyeti idaresinin mak. 
sadı sandıkları dağıtmak ve ni · 

•ŞEHİR T. : Mırnav (Matine) 

ve lgece) 

t HALI{OP..:;nET1 : . ard.ıı , ıZozo Dalmaa "9 

lfonflnyoUs'in lştlrakllel 

ıJ.. 
( *) yncında lşıı r~1 hulun an lshııterlıl 

taf>ılUltını ll~ntarım11 nrııııında buhırı>wnua. 

İmnııuı Beledıq~si Bugün saat 
~ h. "'. t n a~ 
'Jf 2 ır ı ıya rosu KARAMAZOF ç 

11111111111111 ' ~-~~~~~~~~.~ 
il Ilı 

Reşat Nuri 
~aat 15 te ve 

111 Akşam saat 
111111111 20,30 da 

(MIRNAV) .Büyük operet. Yazan: 
AF!F OBA Y Müzik: A. BOZER nü idare ve bu paranın varidatını 

· Yarın akşam HÜLLECi 

zamnameyi fesih ve İptal etmt:k 
değildir. Ancak 29 senedenberi 

ne hesabı görülmüş, ne de kanuni 

bir pilanço çıkarılmış, bu sandık. 

ların hesabatını rüiyet ve sandık. 

lar nizamnamesinin maddei mah: 

susasına tevfikan sandıkları hüs . 

tezyit etmek üzere kanuni şekilde Naşit tarafından bir perde komedi 
bir heyeti idare teşkil etmekten -------- ,.. 
ibarettir. Çünkü timdiki nizamna Fransız ili. atro~u 
me 337 senesinde tanzim ve o za. 

manki hükumet tarafından tasclilt 
edilmit olduğundan halen mefsuh 

addedilmesi l~zım gelir. Binaen . 

aleyh Cumuriyetimizin mevzuatı 

kanuniyesine uyğun olm.!yan biı 

nizamname değil, ıimdiki kanun. 

larımıza muvafk ve iıçilerin hak. 

kını temin edecek bir r,andık ni . 
zamnarnesi vücude getirmektir 

Yoksa vatman efendinin söyledi. 
• 

ği gibi sandıkları kaldırmak de . 

ğil, sandıkların vaziyetini tesbit 

ve takviye edecek bir nizamname 
vücude getirme~den ibarettir. 

Bunun için o yazılarn iptali ve 
hakikati ifade eden bu tevzihna . 

meyi gazetenize dercini rica ede . 
rım. 

Istanbul Tramvay Şirketi lşçilel'i 
Tesanüt ve taavün cemiyeti U. Kfı. 

Bugün matine 16 cl 

Bu akşam sa: 
20,30 rla 

Dost Yunanistanıı 

Kiymetli A rtistle ı 

Zozo Dalmas ve Kcurıyotisin işti.ak.le 

ÇARDAŞ FURSTIN 

Gişe gündüz açıktır. Fiyatlar: 35-50-

60-75-100-125. Loca 400-300-500 
Telefon: 41819 

Salr akşamı Kadıköy Hale tiyatrosund• 

1flVl'flllf 'İ'AMYfWi 

l 

.. !~. :>,4S 12.28 lf'i,09 l';,25 18,59 5,3" 

.:;:. 2,22 7,03 9,43 12,00 1,3• 12,04 

GEÇEN SE?\"E BUGC~ NE OLDtJ': 

İngiltere, Fransa llc yaptığı bir anıa.Şfl'"' 
tŞ'/• da herhangi bfr harp vukuunda Fransız 
ucO" yarelerinln yardımını, ve bir A1ıı:ıAn lı 
tııı11• mundan Fransayı: koruyacağını temin e 

tir. ~ 

Muhte§em tarihi vak'a - Kanlı icraat - Pla•tik güzellikler 
_,.ıtJtP 

Saylav seçimi mllnaııebetile icra vcıv-•UJı 

Fahrinin, Milli emlakin başka.) 

lanna temliki suretiyle yapılan 1 
büyük tapu suiistimaliyle meşgul 

oldu.iu IÖY,lenmektedir. ·-------------------------·-----~-------•! 
ve HllJ< Partisi idare heyetleri AtatUt1' 

riyase'tinde toplanmııtır. 



Oll dit 

1~110 ... _,,_, ~........,. 

,Şd~~S_! 
lstar1bul 
b~ıgesinde 
dıı:llöJge azalarından biri anlatıyor-

lıtı - Ben ne istifa ederim; ne çalı-
llı, ne gelirim? 
- O halde ne yaparsınız? 
- Biç! 
- Esasen yapılan iş ne ki?-

~ Orada bu muhavereyi dinliyen bi
tel'ap verdi 
- Galiba o da hiç. 

* * * 
~ Afıntukaya yeni gelenlerden biri 

lerden birine sordu: 
~.;:- Bölgeye kulüp elçileri, murah
~ı nasıl gelirler? 
- En aşağı 15 mektupla I .. 

'?tlasrı dönerler? Ilafifliyerek mi? 
~ -Ne münasebet .. ~ kağıt; 38 def
t; 48 k"ta ıııı ı p, 58 (okunmayan) ta-
?rtlet 

* * * 
h&ıa Bölgede en çok· okunduğu da 

aniaşıiamıyan ne vardır? 
- Nizamname I 

* * * 
- Mıntakada rengi kaçan nedir?. 

--ltt - Hükmen mağlup olan takımın 
ah.hası?.. 
- Peki rengi kaçmıyan nedir?_ 
- Nizamname yaprakları .. 

* * * 
he.ı:' Bölgede (10 yılda) bir kızan 

'lll'? .. 
'Bay Fethi Başaran! 

tı~ Rer toplantıda bir haksızlığa 
~il? , 

- lİikmet Süleyman iye! 

* * * 
di' ~:ıy Fethi bölgeye gelmiyormuş? 

'tt\J, Allah aşkına 1 
- "Neye?.,, 

)o - Şimdiye kadar (Başaran) di_ 
k rtardı, fakat bu gidişle galiba (Ba
l'aınıyan) olacak. 

* * * 
llııı - .Bölgede, her zaman mahcup ol

ş gtbi kızaran kimdir? 
- Kemal Ücer (Eyüp). 

* * lİ' 
t~ıı- Bölge toplantılar neden hara _ 

l oluyor diye merak ettim? 
'Bedava olduğundandır herhalde! 

* * * 
- Bay "Fethi., soyadını değiştir 

h~ Bölge oraya git. .. in bari de (iş) 
ttlaın. 

... * * 
~ıt? M:ıntakada okunamıyan ne var-

- Tamimlerl 
- Neden, çokluğundan mı?,. 

~~; liayır mürekkebinin yokluğun-

~~ ı e ır il< ©ı ll'il lYI ~ lYI o lYI ır 
~~lt - Bölge merkezinde en çok neler 

llşuıur. · 
lal\J: En tok ve en hararetli konuşu. 

1 
r Şunlardır: 

\ - Oyuncuların nüfus kağıtların 
~l?Stıteti aslına benzer mi benzemez 
~l'> Asır, suretine uyar mı? uymaz .. 
~ ~ - Sahte imzalar I Sahibinin mi
ltt ,,_~ğU lt'lidir? Uydurma mıdır? de

·•1•dir? 

~0bu imzalar sahte olabilir mi? 
lıııit -: BüyUtülmüş yaşlar küçültüle 
\tra lrtı? Küçültiilmüş yaşlar nasıl 

4tıdisınan yapılır? 
~tı;;- Sahada galip gelenlerin masa 
lıl'? a ınağlubiy('ti na.ı;;rl temin edi-

;) 

>aıaı.:-: Bir hakem kaç türlü rapor 
UtJır'> 

6 . 
~llra - Hakemlerin biribirlerlni tut-

7 tı raporları nasıl düzeltilebilir? 
~a~1(l- Btr kulUp kaç türlü hükmen 

8 P olabtUr? 
& - Boykot kararı nasıl verilih 
' ..... Bo n kimler 

1 
9 
3 
s 

s 
E 

N 

E 

'!;/' ••• .,~ ., ...... "'"'• ' 1 '• .: • • 

Disiplin buna 
derler ı 

Frensvaroşun 
Oyundan evvel çapkınlık 

ettikteri için 
En iyı iki oyuncusu 

cezaıand , rıldı ! 
Macaristanın meşhur takımla., 

rından Fransivaroş'un idarecHer:; 
kulüplerinde nümunei imtisal o · 
lacak sıkı bir disiplin tesisine mu J 
vaffak olmuşlardır. · 

Bu disipline riayet etmiyen her 
hangi bir oyuncuyu şiddetle tec -
ziye etmektedirler. 

Bu sebepledir ki, iki en iyi o
yuncuları olan ve Macar milli ta
knnında bile yer alan müdafileri 
Polgar ile Koranyiyi cezalandır · 
mı.şiardır. 

Bunlardan birincisini bir ay 
diskalife etmişler, ikincisinin de 
bir aylık maaşım kesmişlerdir. 

1- Tics.rl tayyarecllikte, Fransız uçakçısı Delmotte (~000 ı 

kilometre mesafeyi sae.ttevasaU (450) kilometre eUratle katede. 

rek yeni bir dünya rekoru tesisine muvıı.ffak olmuııttL 

2-- Profesyoneller ara.smda serbest güreşte Fransız H enri Deg. 

iane karşısma çıkan büttln hasm:ılan yenerek serbest gUregte 

yenllm.iyen bir kuvvet olduğunu göstermişti. 3 - NrveçU Sonja 

Herrie Avrupa patinaj müsabakaları ııamplyonasmda birlnciljği 

kazaı:ı.mııı ve dUnyanın en iyi patinaj kayan kadmı olduğunu bir 

kere daha ispat etmişti. 4 - Ma.x Baer, Jimmy Braddock'a ka.t"§J 

kazandığı galibiyetle düny a ağır siklet boks ııampiyonu oldu. ~ 

Mavikuıı adındaki otomobili ile İngiliz Malcolm Campbell saatte 

484,618 kilometre gibi başdöndürücü bir sürat elde ederek dünya 

MlYılfiıD m 
~P©~ 

(}';)~(§! DS<ea 
o® ır n lfi1 c9I e lfi1 

l9l n ır 
lka~o lii1al 
ırııa~aır 

Cezaya sebebiyet veren hadiEe 
şudur: Bu iki oyuncu Kolonyaya 
karşı oynanan maçtan evel çap · 
kınlık etmiş ve bu yüzden maçta 
kendilerinden beklenilen oyunu 
gösteremiyerek takımlarının sa · 
hayı mağlup terketmesine başlıca 
imil olmuşlardır. 

Beri in 
olimpiyatları 

Radyo televiziyon 
ile verilecektir 
Berlin Olimpiyatlannda şim -

diye kadar görülmemiş bir yeni -' 
Ji.k yapılacaktır. 

otomobil surat rekorunu kazanmıştı. 6 - "OçünoU defa Dav1s 
kupasını kazanan tngllterenjn meşhur tenisclsi Perry 1935 sene. 

61 1çlnde dünyanm en iyi tenisçisi Unvanını kazanmıştı. Berlin radyo televizyon mer . 
kezi maçların en mühim kısımla-

Çekler 
Futbolda en iyi 

formlarını buldular 
9 Şubatta Pariste Fransa milli 

takımı ile çarpışacak olan Çek 
milli takımı hazırlık r:ıüsabaka
larını bitirmiştir. 

Bu müsabakalarda elde ettiği 
dereceler memnuniyetle karşılan
makta ve takımın çok iyi bir form 
iktisap ettiği kanaati hasıl olmak
tadır. 

Son antrenman müsabakaların
da Çek milli takımı Pilsen takımı
na karşı güzel bir oyundan sonra 
7 - 2 galip gelmiştir. 

ve nasıl istifade ederler? 
10 - Takımlar kaç tiirlü puvan 

alabilir? ... 

Kaıv~caı mu -v~ır? 
l\1ıntaka, Beyoğlu merkezine ilk de

fa taşınmıştı. Hilal - Güneş arasın
da bir kargaşalık vardı. Bir iş görüşü 
itiyor. Içerde bir patırdı oluyordu ki 
komşu odalarda; ders yapmıya gelen 
matmazellerden biri bölge sekreteri 
Bay Halidin odasına girerek sordu: 

- Af edersin is iserde gavga yapı 
yorlar acap? 

- Hayır matmazel, kongre var .. 
- Oh! Kaymeni, ne kongura, bu! •. 

Ne kongura. Biribirlerini öldüiüyor
lar sandım bre efendi!. 

~<~H~~U~ 'lt:©~O@llnl'leoY 
Yukarıya çıkıp ta her tarafı sessiz 

gören bir diğerine soruyor: 
- Ne o, toplanmadılar mı? .• 
- Toplandılar .. Efendim. Ne için 

şaştınız? 

- Hayır! Hiç ses, sada yok da o
na şaştım. Acaba bizimkiler toplan
madı mı dedim. 

~ @.\ ş lK©.\ lfi1 ll lfi1 ® 
y©ırYy©ırR 

ok 

K 1 Ş t Fransada rmı Berlin temaşa sahnelerine 
verecektir. 

I• · ti Mühim bir lik maçı O 1mP1 Ya a rl na Bu suretle bi'let bulamıyarak1 Fransada devam etmekte olan 
lşt:irak eden lik maçlarının en mühimmi geçen maçları veya müsabakaları sey -
m'7~1eketle~ . hafta Rasin kulüv i'le Olimpik retmek üzere atatlara gidememiş 

Kış olımpıyatlarında şımdıye L"ll . d olanlar rahat koltuklara oturduk-
k d d 1 , k . . k ı oıs arasın a oynanmıştır. l h ld b l . d 

a ar cauz mem.e et ıştıra et- Otu b b" . . . b l arı a e un an aynı zaman a~ . z eş ın seyırcının u un-
mış bulunmaktadır. Bunlar da sı- d ... b t R . kuı·· d h sinemada takip etmek imkanını 

. . .ka t . ugu u maç a asın up a a b b I l ak rasıyle Türkıye, Amerı , ngılte- hAk• I . ... ula imiş o ac lardır. 
1 I d a ım oynamış o mauna ragmen ----- ----------

re. talya, sveç, Holan a, Kana . 3 2 "IA 1 t Karne ra .. b - mag up o muş ur. 
da, Japonya ve Lüksem· urgdur. 01· ik t·ıı · k d ... b 

M.. b k 1 · d'I ... . ımp ı oıs azan ıgı u 
usa a a arın ıcra e ı ecegı .. h. l"b' I l"k l 

G · h h . ı· · ti mu mı ga ı ıyet e ı maç arının 
armısc şe rıne o ıınpıya ara b . t' . . h . aşına geçmış ır. 

ıştırak eden taknnların epsı gel- G ~· t kı b"lh kal . . aııp a mmın ı assa e-
mıştır. 

Spor hocası - Unutmayınız ki bu 
göbeği indirmek lazımdir. 

Talebe - Yere kadar mı hocam! .. 

eski, Türkiye idman sosyeteleri bir
liğinin tarihi kadar eski bir arka
daşım dır. Çok zamanlar beraber ça
lıştık, biri birimize alıştık; spoı·a hiz
met esnasında tarihi hatıralarımız 
vardır. 

Bir gün merak ettim: 

cisi Desfosse ile merkez muhaci . 
mi Bigo fevkalade güzel bir oyun 
oynamışlar ve takmılarının gali . 
biyetinde üzerinde başlıca amil 
olmuşlardır. 

Sovyetler de 
Arjant:in mu hteı it: 
takımını davet 

ettiler 
Arjantinin en ileri gelen ku . 

lüplerinden seçilerek teşkil olu -
nan bir muhtelit takını Avrupaya 
türneye çıkacaktır . 

Arjantirı karışık tak!Dlı Paris, 
Peşte, Viyana ve Prag şehirleri 
muhtelit tak!lllları ile birer müsa
baka yapması kararlaştırılmıştır. 

Sovyet talim ve terbiye yüksek 
heyeti de Arjantin muhtelit takı
mını Rusyada bir maç yapmak 
için davet etmiştir. 

Nevyorka döndü 
Askerliğini ifa etmek üzere 

Nevyorktan ltalyaya hareket et -
miş olan ltalyan boksörü Kamera 
tekrar gene Nevyorka dönmüştür. 

Avdetinin sebebini de bir Ame
rikan gazetecisine şu suretle izah 
etmiştir: 

Harbiye Nezaretine vazifei va
taniyemi ifa etmek üzere mür~ . 
caat etmiştim. Fakat ınüracaatim 
kabul edilmedi. Bunu sakın vücu
dümün askerliğe müsait olmadığı
na atfetmeyin. Müracaatimin ter
viç edilmesinin sebebi fazla talip 
bulunduğundan ileri gelmektedir. 
Bugün ltalyada müracaati redde. 
Iunan 300,000 gönüllü vardn 

- Bu kadar çalışıyorsunuz Bay 
Fethi dedim, maşallah yorulmuyorsu
nuz! 

- Ah! Saim böyle deme; bankada 
çalışıyorum, evkafda çalısıyorum. 

mekteplerde hocalık ettim, çok çalış. 
tım, hakemlik ettim, çok uğraştım, 

hiç yorgunluk duymadım. Fakat .. ~Ah 1 
beni bu çok yordu , bittim ,·allah .. , 
diye cevap verdi. 

1928 ve 1932 olimpiyatlarında .. 
dünya şampiyonluğunu kazanan 
Uruguayhları son zamanlarda 

· S. TURGUT. 

4 - O, 4 -1 ve 4 - 2 yenmeğe 

muvaffak olan arjantinlilerin Av
rupada yapacakları hu maçlara 
spor mehafilinde büyük bir ehem
miyet verilmektedir. 
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Os~na dakikalar yıl gibi 
geliyordu. Öğle vakti ge]mit geçi· 
yor, Rabia merak edecek. O bun-
Jarı düıünürken, lmam eaki ma -
halJe mektebi hocalıimm hatıra • 
tını sayıklıyor: "Falaka Cennet. 
netten çıkma ... Eti benim kemiği 
senin ... ,, 

Nihayet sayıklama durdu: GÖğ
aünden timdi yağıız ve bozuk ma
kineden çrkan aeıler çıkıyor. Ağzı 
kara hir çukur ıibi açık ..••. 

Avluda kadrmn takunya sesle
rini duyunca atağı indi. Kadına, 

imam fenalatıraa haber vermeJi· 
ni tembih etti. Sokağa çıkınca sa
atine baktı. Saraydaki dersine 
geç kalmamak için eve yemeğe 

bile gibneden koımağa baıladı. 

O gece Rabia halsiz görünü -
yordu. Konağa giderlerken ima • 
mın hastalığını aöylemeğe dili' 
varmadı. 

Konaktan döndükleri zaman 
mutlak söylemek istiyordu. Fakat 
naııl bqlıyacağını bilemiyordu. 
Sabiha Hanımın likırdıımı aç -
mak istedi ...• Belki oradan .... 

Rabia kollannı ııvayarak, 
"Aman Osman, yarın konuıu

ruz, uykudan gözüm açılmıyor. 

Namaz kılarken ıeccadede dala-
cajım,, diyordu. 

Osman. ;yatağa girdi. Rabianm 

nama%1DtD bitmeıini bekledi, 

"Rabia, büyükbaban çok has
ta .... ,, 

Kız seccadeyi uykuda gibi top
lıyordu. Eaniyerek: 

"Allah tifalar verain,, dedi. 

"Gidip görsen fena olmaz.,, 

"Aman timdi ıeccadeden bat 
kaldırdım. Beni günaha sokma .... 
Beni kovdurmak mı iıtiyoraun?,, 

Anneıini son ıördüğü günün 
hayali kafaıında yatağa girdi. 
Oıman da erteıi sabaha kadar 
beklemeie karar verdi. 

. . . • • • • 
"Ne var umca?,, 

Ortalık henüz ağarırken Ri
lnm kapıyı vurdu, Rabiayı uyan
dırdı Rabia yahnayak, kapının 

önüne koftu. 
"Allah aana ömürler verıin, 

Rabia.,, 
"Çabuk aöyle, kim öldü, Kim 

Öıd 
.• , , u.,, 
Mutlaka, mutlaka T evfiği öl

dürdüler! Kız elleri ıöğıünde, 

sözleri yerlerinden fırlamıt••••u 

"Büyükbaban ölmüf. Yanında 
bakan kadm ıeldi haber verdi. 
Ormanı uyancbr ... ~4 

Rabia imama ne derin, ne aa· 
mimi bir minnet biıeetti. Adeta 
ona, Tenik öleceinnit de oman 
yerine imam ölüTermİf ıibi ıeldi. 

"Rabbim pni ıani rahmet 
. etlin.,, . 

XVII 

"Padlpla Sinekli BakJial imamı 
kadar mükemmel .Ctaki1e) yapı-

- -- f' 

~._ ....... ~ 

Mabey. nc:i, Selim pa§Aya istifa 
sının kabul edildiğini ve hünkinn, 
eski zaptiye nazırının hizmetlerini 
takdir eden birkaç iltifatı ile, ıe
limı tahaneaini teblii eder etmez 
pata her vakitki temennaıını ya-

pıp otururken böyle demitti. Evet, 
hünkinn iltifatı, bir tabut bqın-

da mahalleliye ölüleri bayırla ya
detmelerini ihtar için tezkiye ya-

pan mahalle imamı laflarını ha
tırlatmıfb. 

Pata otururken,' adeti paditah
tan böyle hafif bir tarzda bahse
denin kendiıi olduiuna inanmıya . 

catı geliyordu. Guya içine sakla
nan bir yabancı bu ıözleri ıöyle
mit ve ıülmüıtü. Ve omuzların-

dan bir yük kalkmıı gibi kendini 
hafif hi11ediyordu. içinden: "Dev
let ağırlığı, devlet yükü,, diyordu. 
Bu ağırlığa rağmen eakiden naııl 
omuzları gururla Jıavada, ıöğıü 

ilerde yürürdü. Bu tavır aa~ece 

içine, dışına ıekil veren bir kalıb
tı. "Devlet kalıbı,, ve imanları 

o kalıp ne hatır ve hayale ııimı

yan ıekillere sokardı. Şimdi o ka
lıbın pençesinden de kurtulmuttu. 
Vücudunun en küçük zeneıine 

kadar iıtediği tekli alabilecek 
Hi1miyi ıürdüğü sündenberi kafa 
smı bntbran füpheler, tereddoı~ 

ler, uzuıi muhakemeler artık ->nu 
kudrete tapmak beliyesinden kur-
tarmıfb. O zavallı zaptiye nazırı 
Selim pa§a.... Dar kafalı, aptal, 
yarı makine, bir eıir... Bu Selim 

pqanın içinde uçsuz bucaksız bir 
hürriyet var. Zaptiye nazırı Selim 
patanın tapındığı kudret - devle~ 

ve paditah - kainata hikim kud

retin ancak bir cüz' 1 Bu Selim pa 

tanın tapındığı kudret kainatın 
kendisi, bütün kudretlerin mec· 
muu ..• 

Selim pata gülerek konutu"ken 
mabeJ> nci onu dikkatle gözden 
geçiriyordu. 

"Galiba bugünlerde Vehbi De· 

de ile çok ülfet ediyorsunuz pa· 

§&.,, 

(Devamı var) 

-

yorum. O bana söz vermişti. Benimle 
evlenecekti. Başkalar1m aldatmış olabilir. Fakat 

beni aldatacağını ummuyorum 1 ,, 
Celil, ejer o ıece Yılmaz bey leye yanaımıt duran Şirketi Hay· tüncelerden ıonra, beyninde ~ 

Leylayı batkaıının kolunda gör
müıse, bunu tavrından ve sözle
rinden anlıyacaktı. 

- Beyefendi, dedi, ben adada 
panıiyon olarak oturmaktayım. 

Gençlik bu ya .. Bir kadınla tanıt
tım. Bu kadın birkaç gece önce 
benim para çantamı çaldı ve bir 
daha yanıma uframadı. 
Yılmaz dudaiını bükerek, e · 

hemmiyetaiz bir tvırla ıordu: 
- Kadın Türk müdür? 
-Evet .. 
- Adı ne .. ? 
- Leyli .. Sol dudağının üzerin-

de de bir et beni var ... 
Yılmaz bey, Leylinın adını du

yunca doğruldu: 
- Vay alçak kadın .. Sizi df! mi 

dolandırdı? 
Celil sordu: 
- Onu tanıyor musunuz? 
- Biz zabıta memuruyuz. Böy-

le her yerde tanınmıı para ve 
kalb hıriızlarını tanımaz mıyız? ! 

- O halde benim paramı mey
dana çıkarmakta güçlük çekmiye
cekıiniz, deiil mi? 

- Umarım ... 
Celil dudatnu büktü: 
- Onu tanıdığınızı ıöylediği

m. J.lU, bam. neden.. ku~eüi 
bir teminat vermiyorsunuz? S&ıie
ce (umarım) demek kafi midir? 

- Sizden bu parayı alırken ıa· 
hit var mıydı? 

- Hayır .. 
- Senet falan .. ? 
- Hayır .. 
- Görüyoreunuz ki, elin:zde 

kanunen iıimize yarıyacak biç bir 
vesika yoktur. Böyle alelid~ bir 
alacak iJinden dolayı hiç kimseyi 
ııkııtıramayız. Ancak, bu hidi
ıe, bizde, onun zannedildiğinden 
çok daha kötü ruhlu bir kadın ol
dufu kanaatini yarattı. Şimdi o· 
nu da dolandırıcı kadınlar giı, i ta· 
kip edeceiiz. 

Ve delikanlıyı büıbütün ümit
sizliğe dütürmemek için ayala 
kalktı: 

- Siz bana üç gün sonra uğra· 
yınız, azizim ! 

Celil müdüriyetten çıkınca can 
sıkınbıından nereye gideceğini, 
ne yapacafını bilmiyordu. Köprü
nün üıtüne geldiği zaman, lske-

riye vapurlarını ıördü .. Bunlardan 
birine atladı. 

Celil töyle bir bava almak üze . 
re Bojaziçine kadar ıidecek ak
tam poıtuiyle tekrar Adaya dJne
cekti. 

• • 
Yılmaz bey bir ıece önce Ada 

kaymakamiyle Yatklül:.üne sittiii 
zaman, klübün bahçu~nde yanya· 
na oturan ve yüksek kahkahalar 
la gülüten bir çift 16rmiiftü. Kay
makam, Yılmazın kulafına ei"ldi: 

- itte doıtum, dedi, ara:iılm 
kadın ıurada oturuyor Yanında 
da Prena Ömer .•• 

Yılmaz, Leyllyı ıiSrilr ı&rma 
tanımııtı. Arkad&fına iıitt\nne
den: 

- Kafir kadının ne tatlı gülüt· 
leri var ... 

Diye mırddandı.. Sonra cigara
aını yakarak kaymakama cevap 
verdi: 

tikçe artan bir uiultu duydu. 
Leyli., kaç kocadan arta ka1" 

bir kadındı? 
Yılmaz: { 
- Fakat bunlardan bana ne f 

Onun bana büyük fe:laki.rhk~ 
vardır. Bana verdiği bütün .asJr 
rinde durmuttur. Doktor Şaft~ 
hidjıeıindeki yararhklarmı u'ltf 
tur muyum? 

Diye söylendi. Yılmaz, Yatklat'. 
· te Ömer beyle bqlıyan bum~ 
aebetin geçici bir rüzılrdan 
kabir ıey olamıyacağına kaniydi 

- Ada kaymakamı, iıtediti ,_
dar: ''Yeryüzünde, ıö%ünde drl' 
ran bir kadın yoktur!,, diye bl' 
ıun. Leyli, ıönül iılerinde de 
na karıı yalan aöylemiyecek 
ıözünde duracaktır. 

Diyordu. Şimdi, biraz önce 
hevvürle konut tufu delikanı.1" 
Leylidan bahsederken, hi11ijaU' 
na kapılarak niçin atıp tuttu.-
kızıyordu. 

Sevdiğim ka- - Keıki bu çocuja kartı .... 
dın. Fakat ... 

- Ta kendisi.. 

Kaymakam gülümsedi: mülayim davramaydım. 
Dedi. Saatine baktı. Doiru 

- Fakatı falan yok, Yılmazcı- taya yirmi dakika vardı. Parde 
ğım ! Kadın ıeni atlatmıf. 

ıünü koluna aldı .. Ada ~ap 
- Olur ya ... Dul bir kadın Mı- gitmek üzere yola çaktı. 

sıclr!ı bir. p
1

rensi bulunca bana iltifat Giderken kendi kendin 
e er. mı .. d~o•du: _.,, 

- O halde bir daha kadmlar - Şu parası çalınan delin 
dan bahsederken, küçük bir (mü- nın ümütlerini kökünden kırd 
lahazat haneıi) buakmayı anut- ma timdi memnun oldum. P 
ma ! (Sözünde duran kadın!) lı- çalınan bir genç, Leylidan ıü~ 
tanbulda değil, yeryüzünde bilf' yok ki çabuk nefret edec.ıd~· ı:., 
yoktur. Leylayı benden bqka bir ki_, 

Y dmaz, kaymakamın ıözlerine nin koklamaıına tahammül ed 
cevap vermiyordu.. YürüyHek miyeceğimi anlıyorum. Leyli~ 
Leylinın önünden geçiyorlar:h. nız benim olacak. Bu aüal 

Şeytan kadın, Yılmazı ıörmek olgun kadın, ben zabıta meale 
te ıecikmedi .. Gözünün ucuyla gü- de kaldıkça, hayat yold&fı ol• , 
lümıiyerek, Prense döndü: intihap edebileceğim yeıine lef 

- Bu gece havada rutubet var, dın olacaktır. Ayıp delil il"'_ 
Ömer bey! Omuzlarım ütür .ıib; Ben de bekir bir erkefim .. .,_.,.. 
oldu. Odamıza çıksak.. de kalbim, aıkım, ve nihaye{ dl' 
Yılmaz bu sözleri ititti •. Dit'eri· marlarımda tututan cotkun bi: ~ 

ni gıcırdatarak ilerledi. nım var. Onu seviyorum. W 
Prens Ömer bey çok kibar yap ne toför Şakir gibi cahil bir•" 

kıırklı bir adamdı. cin kanıı olabilir.. Ne de Mı• 
Yılmaz bey müdüriyetteki oda- bir prenıi mesut edebilir! Le 

sında bir gece önce ıözüyle cahi• yalnız benim olacaktır .. Biz o _, 
olduğu bu kıskandıncı aahn~leri la ne iyi anlaımıttrk ! Bu ıece Lll 

düşündü.. Kendisini biraz ~vvel oluna olıun, onu Yatklüpte .,_.,, 
ziyaret eden delikanlının halini layıp konuımağa çahf&C&iJlll.• 
düşündü .. Ve nihayet bütün bu dü- (Devamı~ 

Evin efendisinin birdenbire asabi sesi yükseldi: 
- E.H Ahmetağa ne öyle kakılmıt gibi duruyor

sun. Hadisene ... Hani atef? .. 

huır olan.. Tek ve asil hanımınız .. Şimdi 
musun? . s-

thtyar bir muammayı çözmek istiyormuı cil" ~ 
- Dört ıenedenberi mi? Tek ve asil hanını tfJI 

diye tekrar etti. f.,/ 

ihtiyar Ahmctağa hemen bütün elektrik düğme. 
]erini çevirdi. Yirmiden fazla ampur, girmekte oldu
ğumuz daireyi ıııklara boğdu. 

Fakat ihtiyar adam Arif Nedretin bu sözlerine a
lıJkın gibi görünilyordu. H iç kımıldamadı bile .. Yal
nız gene kendi kendine ıöyleniyormuş gibi mırılda
nıyordu: 

- Hey AlJahım !.. Gözüme inanamıyorum. Kar
tımdaki acap sahiden hanımım mı? Yıllardır bekledi· 
ğimiz evin hanımı mı? Yoksa acap rüyadamıyım diye 
dlitUnilyorum t Hanımım dedin değil mi efendi· 
ciğim? .• Acap yanlıı mı anladım? Yoksa bunadım mı 
diye korkuyorum. Ne olur efendiciğim bir yol daha 
söyle bana ... Hanımın de ki inanayım t 

Sonra sanki efendisinin anlamadığı ıeytetl 
fetmit gibi ilive etti.: ~ 

- Kusurumu bağııta efendiciğim ... dedi. sıs" 
yilten ihtiyar Ahmetağacığa ne olur biru ~ 
söyleyiver .. Onun yüreği de senin yilreiin stbf Bu ziya dalgalan içerisinde evveli gözüme çar

pan ıey soluk mavimsi ipek takımlar, duvar aynaları, 

tavanın Arap usulü iflenmeai, tW dantel&lı koltuk yas 
tıklanydı. Bu muhteıem salon bana perivari bir ha
yal eibi görünmüf, etrafımı saran bu lilkaden biraz 
ta§lan gibi kalmııtnn. 

ihtiyar hizmetçi ellerini kavuıturmut. önümde 
ayakta duruyor ıüldltla beni seyrediyordu. Şunu da 
aynca s8yliyeyim ki onun bayle kendinden ıeçmit gi
bi vaziyeti ite benim de bu bakqtan sıkılarak duruıum 
her ikimize gari_e bir ~blo mamaruı veriyordus 

Gene Arü Nedrete dönerek ıstrrapla cevabım bek 
ledi. 

Beriki omuzlarını silkti. thtiyann bu ısrarına kar
ft tftizlenmlı gibi gtsrilnilyordu. 

- Eh .• tıte hanımın dedik yat.. Urun ttneler
denberi beklediğimiz ve dört aenedenberi yeri burada 

sevinçten taıkındır. :,jl. 
Genç adamın yUzUnden bir göl~e geçtL 

ifadesine bir nete vermeğe uğraprak: _ .. ı 
- Öyle Ahmetağa öyle ... Batka tilrlO npP: 

bilir ki? Mademki alçak bir entrikacı kadm blP 
mıt ve kendisinin olmıyan bir yeri aJmıttır. t 
evin asil ve biricik hanımını getiriyorum. .-.j_!#J..ı 

- Efendim f Senin sevincini ihtiyar etne...,.. 
metçin de candaıı, yürekten duyar. ~ .,.-

- - . - - (D..,,.. ~," 
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Çoruh savıavı Asım Us'da 
1-1_2-L_i-1_ ~' 

Kısırlaştırmanın 
lehindedir 

apılan şey hadım etmek değil 
Sadece bir mikrop yuvasını 

kurutmaktır . 
'ttıi ~rab Saylavı ve Kurun ıaze
U • aabihi ve bafmubarriri Aarm 
t._':_ bu İfe prenıip itibariyle ta -
~~ olup olmadıimı sorduğum 
~ fQ cnabı verdi: 
"-ı ....... !ter babaedilen ve hakika • 
" r.e.u bozan hutallidann ve 
hi tabillilderin veraset yoliy1e 
~li fenneıı sabit bir hakikatse 
0. tereddiden kurtarmak için 
~ usulünü kabul et • 
~ llaanbkl bir netice olur. 
~~ &'c.t bu itle yalnız nazari ola-
~ı, bQll& karar ver· "en önce de bunun önüne ıeç
~ İçin baıka tedbirler almak · 
~teri durmamalıdır. Bu tedbir
'- İıdivaçlarda devletin kontrolu-

lllttınnak teklinde olmalıdll'. 
laa.en bir devletin büyiiklüiii 

'ireti bence hiçbir zaman nüfuı 
~~İnin fazlalıiı, yükaekliii He 
~~eınez. Bir milletin büyüklil-
~!ertlerinin yilbeklitine, seç • 

iline batlıdll'. 
. 8iı de fertlerimizi yalmz ke
~et itibariyle dejil, ayni za -
.:'da keyfiyet itibariyle de yük. 
""illete çahpıalıyız. 
Pertıerin .uıftanm yükselt· 
~ İti de ancak terbiye ve ıstıfa 
ı....._ ~ündür. Ve bunda kuır -
~ pekala fqclab ve secrl 

tol alabilir. 
....... Acaba bir inaanı kıaırlqtır-

lraalt "'-anı bir hareket midir? 
\A"':' r erlizaıyon, yani loml~tr
~ hlttınl yapmak olmaaığına 
~ hunun insani olmıyan bir ta-

toktur. 
>_ta., 't 1.pdan teY sadece bir mikrop 
~ .. :-.nu kurutmaktan ibarettir. 

~ ~ akıllı bir adam kendisinde 
' ..:-~ıe çocuklarına geçecek bir 
~·bir hutaltim otduiunu bi
...,_ lreıtdiiiiinden çocuk yap • 
~Yahut knırlqtırmaya razı 

, • Cocuğunun bedbaht, hasta • 

bldı ve cemiyete mazir olmumı 
hangi ana baba ister. 

- Acaba cemiyetin bir inaanı 
kıtır bırakmaia hakla var mıdır? 

Elbette vardır. Bir ferdin diğer 
bir ferde bile zarar vermesine 

Çoruh Saylaoı Aam V• 

müaaade etmiyen kanunlar bir 
ferdin cemiyete zarar vermesine 
nuıl müsaade edebilir? Çünkü 
mütereddi imanlarm kendileri ai
bi cemiyete hiçbir fayduı dokun
~ iistelik ona büyük bir' 
yQk olacak fertler meydana ıetir
mesi dolayal:rfe amiyete kartı 
iılenmiı bir auç demektir. 

- Bu İf nasıl organize edilme
li? Neıli kurtara~ tedbirlerin 
almmuma nud batlanılmalı? 

- Bu, Saihk Bakanlıimm iti
dir. Memleketin sıhhi durumunu 
mürakabe etmek mesuliyetini ü • 
zerine almq olanların tqebbüıü
ne bağlıdır. 

Sıhhiye V ekileti elbette bunun 
gibi mühim bir meseleyi tetkik 
edecektir. Neticede bunu muvafık 
görüne tatbik çarelerini araflıra
caktll'. 

-ıraç~o;z 
Kraonçe 

" -man!ar Avuaturya ve Macaristan 
D•ratorlu§unun en nüfuzlu kadını idi 

Şimdi Viqanadtl 
•efalet içinde gaşıqor 
~~ Macaristan tahtınıa 
\....~daa büyük ntifuz ve tesir yil-
'~;:t •lan " umumi harpten evvel 
~kam taam krali~,, adıyla 
~ llladam Katarina Şratt §imdi 
~ da 1'0ksulluk içinde yaşamak

r.J Siııa a.. kadın imparator Fransuva 
"'lta rlıdeei ve bir çok hUk6mdar· 

llı'babı fdt 
\ '-l11tıa bir dk6ttan sonra her 
\ b.! 11~uıtnuıfken, ya§lr kadıncatı

t '~ doyurabilmek için yar
~~elerine başvurması, adının 
~ '-tt: afıalarda Te gazetelerin birin
~'larnıda dola§lllasına sebep ol-

bt. 
~ ~bde&eu ve saltanatlı giln1erinde 
~ ~~!linya siy8888ı üzerinde tac

~tna nasip olmıyacak kadar 
~ 11&'" t.ir ıöstermif, muaz

\. ~ ...... Wrlktlnalttf. 
~' ltarata karanlık bir yuva
"tf lflır. imparator Frannva 

Oltu 8ahnede görmüş ve çok 

ıeçmeden birinci gözdesi yapmıştı. Vi
yanada kendiaine muhlqem bir ko
nak tahala edllmlf ve burada herJuuasi 
bir sarayın ihtipmile boy ölçilşebile
cek kabul resimleri yapılmııtır. 

Arsıulusal politikada umulmadık 
derecede büyük roller oynamıştır. Kay 
zeri \"8 Prusyalılann A vusturyaya 
tahakkUmUnti sevmezdi. imparatoru 
Fransa ve lngiltere ile anlaşmağa 
sevketmek için çok uğrapııftı. 

Umumi harpte lilks hayatından 

vazgeçerek hastanelerde çalıfllllftlr. 
ihtilalden sonra ise maaıı kesil

miş ve bankalardaki mevduatı ile es
ham ve tahvillh sıfıra inmiştir. iş
ler gttn geçtikçe kötüleştiifnclen karnı 
nı doyurabilmek için nihayet ailesin
den kalmıı olan ktiçtidik eTfni de sat-
mışhı'. 

Şimdi ihtiyar, zayıf ve körleşmek 
üzere bulunan bu '"Tacsız kralire.. yar 
drm mOemeseleri sayesfnde ~lr. lokma 
ekmek bulabilmektedir. 
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Güreş sporunda 
büyük bir tehlike 

Federasyon G. sekreteri Seyfi 
Cenap böyDe söyııvoır . 

iki büyük kulübün aralarındaki zıdd .yet yüzünden 
milli sporumuzun göreceAi zararları anlatıyor. 

Güreş federasyonumuzun kıy
metli genel sekreteri Seyfi Cena
bın biraz aşağıda okuyacağınız 
yazısı, büyük ümitlerle bağlan
dığımız milli sporumuzun, ne bü
yük bir tehlike ile karşı karşıya 
bulunduğunu bize anlatmaktadır. 

Sırf iki büyük kulübün kapris
leri yüzünden meydana çıkan ve 
önümüzdeki dünya olimpiyatla -
nnda yüzümüzü yegane güldüre -
cek şube olarak tanrdığnnız güreş 
sporumuzun varlığını tehdit eden 
bu tehlikeye çok temeni ediyoruz 
ki, Seyfi Cenabın felaketi evvel • 
den gören bu yazısı, bir siper çek
miş olsun.,, 

Güret aporiyle yakından ali.
kadar bir kimse ııf atiyle timdiye 
kadar normal bir inkip.f aeyri ta
kip etmit olan bu sporun maruz 
kalc:lıiı bir tehlikeyi İp.ret etmek 
iıtiyonım. Kaydetmek iatediğim 
tehlike kulüpçülük zihniyetinin 
.,. bu zihniyetin bizdeki garip ve 
çirkin tecellilerinin giirq aibi fer
di sporların en karakteriatiii olan 
bir tubeden bat g&stermiı olma· 
ııdır. 

Evet bu tehlike bugUn mevcut
tur ve malesef bütün koıkuıiyle 

IÜl'ef aporumuzu aanmata batla
llllftlr. 

Bu YU1J1 yazmakta maksa • 
dun bir iddiada bulunarak, her 
hangi bir tarafı tutmak ve diğer -
lerine büaaa etmek; f1lllU Te,Ja 

bunu tenkit etmek delildir. Mak
sadım timdiye kadar pek nezih 

kalmq, büyük bir' samimiyet ha • 
vuı içinde ve ıırf spor gayeaiyle 
çahtıllDlf ve ancak bu sayede 
yükaelmif o1an bir 1porun balta. 
lanmaıma mani olmak ve kulüp 
dedikodularından uzakta kalmıt 
bir kimse ııfatiyle aporculanmı -
zın hislerine hakim olan kuJÜp 
büyüklerinin nazarı dikkatini cel
betmek içindir. 

Onan için bu müdahalemin çok 
samimi olarak k&rfdanmaımı ri • 
ca ederim. Zira makaadmı yüzü -

müzü &tartan ve Türk bayrağını 
terefle ta~ ryan delikanblanmızm 
bu gayretlerini lorinak ve onları 
yüluelmelerinde arızaya uirat • 
mamak ~in timdiden nazarı dik
kati celbetmektir. 

Güret mesaili mevzuu bamo. 
imken biz de, samimi doıtlarmıız 
da: 'Futbolcular himaye ediliyor 
da giiretçilerimiz neden himaye 
edilmiyor? Güreıçiler de bu mem 
leketin kıymetli evlitlan deiil 
mi? Onları niçin iyi itlere yeri~ 
tirmiyorlar?.,, diye haklı olarak 
üzülür ve güretçilerin diğer ıpor· 
culardan, ayn tutulmalannı ten -
kit ederdik. 

Güretçilerin aenelerce memle
ket içinde üvey evli.t muamele,i 
ıörmeıindeki sebep güreı tetkili.
bnm büyük kulüplerde eğil, fakir 

olan küçük kulüplere olma11 idi.. 
Kendi köıelerinde ıamimi ve 

pek gayretli bir ıpor hayatı yatı -
yan güretçilerimizin halk naza -
rmda kıymeti zamanla artınca 
büyük kulüpleri.miz de bu müte • 
vazi ruhlu atletlerle alakadar ol -
du. Bunlara iyi maatlarla itler te
min;ne bq1adı. 

Bu bal güreı hayatrmızda yeni 

Balkan ıampiYonlafunu kazanan milli giirq talıımımız, F ederaayon . 
erltanı oe alıi laocalan (Peta) ile beraber .•• 

bir canlılık doiurdu. Bazı ıiiret 
kulüpleri büyük kulüplerin gölge· 
ıine ıığınarak nokunlarmı ta -
mamladı. lpiz kalan Pretçileri • 
ne it temin etti ... 

Fakat.. Bu iyiliklerle beraber 
mahzmlar da derhal belirmeie 
bqladı •• Bu mahzur aöretçiler a· 
raaında da kulüpçülük hiılerinin 
uyanmaıı ve araya lüzumm bir 
asabiyet girerek evvelki samimi
yetin yerine nifak kaim olmuttur 

Güret aoprunun ça)lflD& tan~ 
rma iyice vakıf olnuyanlar belki 
bu aynlığm bir rekabet hiui do • 
jurmaaı itibariyle apor ııoktai na· 
zarından faydaaı hile olacalmı 
düJiinebilirler. Zira biribirne ra • 
kip olan kulüpler güretÇilerine 
muvaffakyet temin için onlan da· 
ha fazla çahttırır denilebilir. Ve 
buna misal olarak futbol gösteri · 
lebilir. Fakat bu mütalea ıürete 
tatbik edilemez. Çünkü ıüret fer
di ıpordur. Şahıılann mütemadi· 
yen biribirleriyle idman yapmala
n ve hususiyle olimpiyatlar ıibi 
büyük bir müaabaka arifeıinde 
milli takıma girebilecek süreKi 
!erin toplu olarak ayni yerde ça • 
lıfl!l&lan lazımdır. Futbolda kile 
meıelesi mevzubaha değildir'. Heı 
keı bir takıma girerek idman Y•· 
pahilir. Fakat bir' güreıçi eler 
kUfıımda kendi kilosunda ve 
kendi ayannda birini bulaınazaa 
idman yapamaz. 

Onun için dünyanm her tara · 
fında milli takım faaliyeti bir yer
de, bir salonda yapılır ve bütün 
güretçiler ayni zamanda kontrol 
altında bulundurulur. 

Şimdiki halde Türkiye mi11i 
takımmı teıkil eden güretçiler 
hemen hemen tamamiyle latan -

. bulda ve bu güretçiler Cle iki bü· 
yük kulübe dahil bulunmaktadır 
lar. 

Bu itibarla arası açılmıt olan 
iki kulüp kendi güretçilerini di · 
ier kulübe g&ndermemekte, ve 
faliyet de ikiye takaim edilmek· 
tedir. 

Faaliyetin ikiye aynlmuı bir 

mimi· ve nezih bir muhitte çahf ~ 
mıt olan güretçilerimizin, ıpor 
derecelerini ve karakterlerini bo
zacak ve beBri de futbolda mü -
p.hede etiğimiz çirkin hallerin, 
kavıalann güreıte de vücut bul
muma sebep teıkil edeceklerdir. 

Büyük kulüplere intiaap eden 
gürq ıporunun kazanmıt olduğ\I 
büyük ve cidden ıayam takdir hi
maye ona kulüpçülük hını gibi 
Türk ıporunu baltalamıt olan bir 
lfeti hediye etti. 

Ben güretin bu cereyandan a • 
zade kalmasmı pek arzu ederdim. 

Kuliipçülük rekabetlel'.İnin bi• 
deki çirkin ve her sün artıp ekıiJ. 
miyen tecellileri bu itlerle hiç iti· 
tiii ve iki kulüp arasında müna • 
kafayı mucip olan meselelerle hi~ 
bir ilgiıi bulunmıyan güretçileri· 
mizi ·neden alakadar edebiliyor? 

Güreıç•JYi himayelerine al • 
malda onlara it, mevki temin et • 
mit, kulüpler de teaiıat vücude 
ıetirilmit olan iki büyük kulübü
müzün vatameverlik hiılerine 
müracaat ediyorum: Kulüp rüeıa-
11 biribirleri arasında istedikleri 
mücadeleyi, münakata11 yapım • 
lar .• Zira bu h&ılerdeıı kendileri 
mesuldür. Fakat bu münakapla -
ra, bu mücadelelere ıporcu1an, 

bilhaua güreşçileri katmasınlar. 
Kendilerine yakıpn büyüklük bu 
kulüplerin rengini tafıyan ıporcu· 
lara: 

"Münakqa ıırf idari cephede
dir. Bunu ıpor sahuma dökın~k 
doğru değildir. Sporunuza bildi • 
ğiniz gibi çalıtın ve üstünlüğünü • 
zü minder üzerinde gösterin,, de • 
mel eri lazımdır. 

Yokıa, sporcuların hislerine 
hi.kim olarak onları rakip kulübe 
göndermeğe mani olmak, biz:m 
ıporumuz için büyük bir hata teş
kil eder ki, ıırf ıporu yükıeltırek 
gayetiyle teşkil edilmi§ olan ku • 
lüplerimizin, bu hataya dü~miye
ceklerini ümit ediyorum ..• 

Seyfi c~nap 

az önce söylediğim gibi güretçile-1 
rin idmanlanna doirudan doğl'U· 

ya tesir etmekle beraber antrenö 
rün çahtmaıım felce uiratacaJ· 
ayni zamanda da güreşçiler an 
ımda ç;ıJ:in bir kır~mhk ve biıi 
bir'erine karıı timdiye kadar gö 
rülmemit olan bir rekabet hiu: 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vroloo - Operatör 

Bevllıe MUtehas•ı•ı 
Kraköy - Elrıf'lBigor rnağaıaaı 

11anuıda. He1 aün 611eden ıonra 
ı. den 8 · •kadar.. Tel: 41!36 

doiuracaktır. Bu ha11er çok aa- .. _________ _ 

< 
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ÜROLOG - OPERATOR 1 
Dr REŞiD SAMi Hakikatin ifadesi 

ldrar yollan hastalıkları mütehaası11 .. 
Beyoğlu istiklal caddesi (Eski Mulen Ruj kar§tıı) Vchab B. Ap. No. 61 

~----~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-----

Satılık Gemi 
Akay işletmesi 

direktö.rlüğünden: 
.t>aıabahçe ve Haliçte idaremizin malı bulunan Büyükada, . 

Yakacık, lhıan, Fenerbahçe vapurları ıatıhğa çıkarılmııtr. 12 Şı.ıbat 
936 çar§amba günü saat (15) de Karaköyde Akay müdürlüğü bina
sında kapalı zarf usuliyle ihaleıi yapılacaktır. Bu İ§e girmek ieti
yenlerin kapalı zarflarını muvak ltat teminat akçesi ile beraber ka
r.unun tayin ettiği vesikalarını ay ni gün ıaat (12) ye kadar Akay 
şefler encümeni reisliğine vennele ri lizım~ır. 

Şartname işletme ıefliğinde dir. (564} 

. .. ' . . . 

· 'Istanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kiraı. 24 lira olan Caialoğlunda Cezri Ki-

11m mahallesinde Hililiahmer ıo kağında Hadım Hasan pa!a med
rese.inin 5 N. h odaıı 937 veya 938 yılı mayısı 10nuna kadar kira
ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıcur. Şartnameıi levazım 
müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek ist:yenler 180 kuruşluk mu
vakkat teminat makbU::ı! veya mek tubiyle beraber 3 - 2 - 936 pa· 
zartesi günü saat 15 de daim\ encümende bulunmalıdır. (1.) (305) 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul Adliye dairesi içi.n ıa tın alınacak yirmi milimetre kalbur 
üstü "86,, ton maden kömürü açık eksiltme}'t' konmuıtur. 

Muh:1.mmen bedel beher tonu 15 liradır. Muvakkat teminat 97 
liradır. Şartnameyi istekliler tatil günlerinden maada her gün ı~tan~ 
bul Adliye levazım dairesinde 9öre bilirler. Eltıiltmenin 12 - 2 - 936 
çarıamba günü saat 14 de lsta,1bul da Yeni Poıtahane binaımda Adli
ye levazım dairesinde yapılacağı ilan olunur. ( 460) 

~~--~~T--:-~-----:-~---~ 

nvn BnR 

Terzi mi 
1 Hastalıkların 

keşif kolu: Kırıklı~ 
arovcırsuınıuz? 
işte size bir adres : 

Kuvvet; kuvvetle tutuı~r .... 

Neşenizi 
söndüren, 
çalışmanı .. 
za mani 

otan kırıkllA• 

Gri pin 
ile izale ediniz! 

Ru sayede bir çok 
bUyilk hastalıklara 
tutulmak tebltkesi

nl de önlemiş 
olursunuz . 

Grip in 
Bütün ağrı, 11z1 ve sancılan keser, bat 
ve di§ ağrılarına, nezleye, gripe, roma. 
t.İzmaya karıı bilhassa müessirdir. 

Bütün eczanelerde satılır. 
Pfati 7.5 kuruştur. 

~ 
Söz değil, fiil hakimdir .... 

Siz de yavrunuzu ÇAPA Müst:ahzaratı ile besıevınız. 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terztat 

Kuruluş tarihi : 1915 Tetefon: 4033 

lstanbul • Yenlpostue k&t$1Sllld& 
foto Nur yanında Letafet hınıada 

. lslanbul Levazım Amir· ... 
Operatör Dr. ~ · liği Sat~~alma . 

K.o mis yon u i.la n 1 arı . SelAh SUN 
Deniz haıtanesi Cerrahi Şefi 

Diş Tabibi Kemal SUN 
ısttkıaı caddesi 

No: 322 
( BevoQlu Yerli 
Mallar Pazarı 

üstü) 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlu Küçük Pangaltı Poy · 
raz ıo~ak Nuri Pata Apartnna -
nında 2 nwnarada Mustafa Refet 

lstanbul Deniz yollama müdür · 
lüğü için müteahhid nam ve hesa· 
hına 800 kilo makine yağı 3 - Şu 

bat - 936 Pazartesi günü ıaat 
14,30 da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla alına · 
caktır. Tahmin bedeli beher kilo
su 22 kuruştur. Son teminatı 26 li 
ra 40 kunı§tur. Şartnameıi Komiı· 
yonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatte Komisyona gelmeleri. 

(401} (526) . :,. " 
tarafından Bıeşikta§ Sinanpa,a lstanbul ve Trakyada bulunar 
maballeıi Muhtarıevvel aoka.k 15 kıt'at için 7062 ton buğday kırdı 
numarada Mustafa Hacı Ali oğlu rılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmr 
aleyhine açılan fekki haciz dava- ıi 5 Şubat 936 çar§amba günü ııaa.1 
sından dolayı M. aleyh mumai . 15 de Tophanede ııatınalma komiı 
leyh Mustafanın bir semti meç • yonunda yapılacaktır. Hepsinill 
hule gittiği meıruhatiyle gönderi- tahmin bedeli 53831 lira 70 kuruş 
len dava arzuhali ıureti iade edil- tur. ilk teminatı 3941 lira 58 kuruş 
miş ve ilanen yapılan tebligat Ü· tur. Şartnamesi 269 kuru§la komia 
i\zerine de bir cevap vermemiş ve yondan alınır. isteklilerin kanuni 
müracaat ta etmemi§ olduğundan vesikalariyle beraber ihale saatin 
sehkeden talep üzerine tahkikat den bir saat evvel• tekliflerini ko· 
günü abnmş ve dava olunan Mus- misyona vermeleri. (385) (250) 
tafa Hacı Ali oğlu hakkında tabiri- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

kat günü içi:ı çıkanlan davetiyenin mumaileyh yevmü muayyende 
gene ilanen 20 gün müddetle teb- isbah vücut etmediği veya tara · 
liğine tahkikat hakimliğince ka. fından muıaddak bir vekil gön · 
rar verilmİ§ ve tahkikat günü ola- demıediği takdirde gıyaben mua
ra.k 25 - 2 - 936 Salı günü ıaat mele ifa edileceği malCtmu o'lmak 
10 na taY.in kıhnmıı olduğundan üzere ili.nı ke:r.fiyet olunur. 

- . -
YAGLI YAGSIZ . 

· ~ECiP BEY . . 

Saçların daimi ıurette tauzi· 
mi ve saçlarımızı teıbit etmek zan. 

netliğiniz kadar güç değildir. Bu 
hususta bir mikda.r yağıız Biri· 
yantin maksada kafidir. Eğer saç. 
larınız dalgalı ve havaya kalkık 

ve kıvırcık iıe hiç üzülmeyiniz, 
Saçlarınıza Biriyantin sürdüğünü· 

zü kimse hissetmiyecektir. Bu Bi· 
riyantini kullanmakla ıaçlarmız. 

da hem kepek olmayacak hem dE 
onların neıvünemaıını temin e· 
decektir. Bugün şiz de hemen bit 

İstanbul Harici A 
kert kıtaatı ua·n h 

Beher kilosuna biç.ilen ed 
kuruş olan 20 ili 30 hin ki 
ıabunlu kösele kapalı zarf 
siltmeye konulmuıtur. Ş 

285 kuru~a M. M. V. Satı 
Komisyonundan alınır. Ekı 
ye girecekler 4085 liralık jl 

parası mektub veya makb 
kanunun 2 ve 3 maddeleri 
zdı belgelerle birlikde tekli 

tublarını ihale günü olan 5 
bat - 936 Çar~amba. ıaat 
bir saat evvel Ankarada M 
Satınalma Komiıyonuna 
leri. (556} ( 

Kırklareli ıs ton S 
ğının kapalı zarfla ihale 
Şubat - 936 Cumartesi ıı 
yapılacaktır. istekliler teki 
tubunu, kanuni belıeleri 
günü saat Ona kadar 1'o 
Reisine vermelidir. Ve ,. 
Komiıyonda bulunmabdı 
yağmın tahmin edilen bir 
atı 107 kuruştur. ilk temin 

liradır. Şartnamesi her ,·· 
larelinde Satınal~a Ko01' 

nuda görü'lebilir. (557) 

lüp Necib Bey Yağsız Biriyantinj •-••--••••""'I 
alınız bundan gençler, kadınlar, ,Baylara Tek 
erkekler, yathlar / hiil~a herkeı J••-------.., 
memnundur • 
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\'eda bakışı fırlatmak için başını çe· 
virmişti. 

Morö\·er kurt ulumasma benzeyen 
bir sesle: . 

- En-ela ihtiyarı! söziinü homur 
dandı. 

Babasına işkence edildiğini gör
menin ŞÖ\'alyeye ne kadar acı ' 'erece. 
ğini keşfetmişti. Ayni 1.amanda işlten· 
ce aletlerinin bulunduğu oda gibi bir 
yere açılan bir kapıya kadar çabucak 
geriledi. Orada karanlıkta siyah elbi
se giyinmiş, yüzüne uzun siyah bir 
tül örtmüş bir kndın, bu cehennemin 
ıebanisi gibi bekliyordu. 

nu kadın l\lorÖl'ere işaret edine(' 
G da: 

• dı . 
- Haydi bac;;la cellftt ! diye bağır-

Cellat kayılc;;ız bir sesle sordu: 
- Evveıa ihtiyarı değil mi? 
- Evet, haydi çabuk ol! 
İki mua,·in, cellat bir kaç asker 

ihtiyar Pardayanı yakaladılar· 
Şövalye, yürekleri parçalıyan bir 

sesle haykırdı: 

- Baba! Baba! .. 
Bir elektrik seyyaleBine uğramış 

Ribi irkildi, sertleşti. sarsıldr. Ye ken
dis ini zaptetmek istiyen sekiz aRkeri 
de sarstı. Ilir dakika kadar bir gürül. 
tü ve intizamsızlık oldu. Montlök han. 
Çerini çekti, Moröver: 

- Zincirleri.· Zinrirlel'i .. diye ba
fırdı. 

Fakat bu anda işkence odasının 
kapısı açıldı, Nefes nefese içeriye gi. 
:ıen bir kadının gürleyict sesi bu mllt
:~ mfleadf'lf'nfn giirültüsünü ha'!tır-

- 'Kralın emri nr? 
/ 
lşkece geri, 

kalacaktır... · ı 

Bu ••Kralın emri var,, !'ÖZU her. 
kesi ahklaştırdı. Celladın elinden §Ö· 
va lyenin bacaklarına takmak üzere 
hazırladığı zincir düştü. MGröver, 
hiddetini yatıştırmak için yumruğunu 
ısırdı. Katerin dö Medlçl karanlıkta 

dehşetle titredi. 
O vakit hepsi, mahkCimlara derin 

bir şefkat fırlatan kibar, elbisesi süs
lü bir genç kadını gördüler. 

Genç kadın ellerini bitiıtirerek: 
- Allahım, sana şükrolsun ki tam 

,·aktinde yetiştim· sözlerini mırıldan. 
dı. 

iki Pardayan biribirlerinin elin
den tutmu§lardı. Şövalye böyle müt
hiş bir Anda minnetle eğilerek: 

- Mari Tuşe ! dedi. 
Montlök genç kadına doğru ilerli. 

yerek: 
- Siz kimsiniz madam? diye sor

du. 
- Ben Fransa kralı tarafından 

gönderilen bir kadınım. Ost tarafı si
ze ait değildir. 

- Buraya kadar nasıl gelebildi. 
niz? 

Kadın cevap vermeden bir kliıt 
uzattı· Montlök klğtdı alarak bir meş
alenln ışığında okudu. 

"Bu emrimi taşıyan kimsenin İl}· 
kence odaaına kadar götürülmesi için 
Tampl zindanı direktörline, kapıcıla. 

rına, gardiyanlanna emir veriyorum.,. 
lmza: 

Kral Şarl, 
Mari Tuşe: 
- Şimdi bunu da okuyunuz.. diye

rek hayret içinde kalan Montlöke kra
hn el yazıslylc ya.~tmış ikinci bfr .kr. 
ğıt uzattı: 

"Pardayanların işkencesinin geri 
bırakılmıunnı emrediyorum . ., 
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Dehşet! Kan, hır kan denizi! Boğulu. 
yorum. Imdat ! Oh, beni kanda boğu
yorlar! Kan denizi yükseliyor ... Her 
yerde kan var .. Kaçalım .Mari. Kan 
yükseliyor .. Oh, çan kuleleri! Merha. 
met, kan yükseliyor .. Patis! Paris ne
rede? Artık ondan eser kalmadı •. Her 
yer kan içinde kaldı. 

Bir saat, kral dehşetli bir kabu.~
i~inde kalarak uğradığı buhranla uğ
raştı. Sonra derin bir uykuya daldı. 

Uyandığı zaman gündüz olmuştu. 

Dehşetli bir yorgunluk kuvvetini ke. 
serek kendisini düştüğü kilimin üstün
den kaldıramıyordu. iki köpeğin ya
nında yattıklarını ve ellerini yaladık. 
larını gördü. Onları okşadı ve bir kaç 
dakika sonra kalkabildi. 

Kollarını havaya kaldırdı ve bü-
tün kal bile: · 

- Yarabbi, Ey lsa! gördilfüm rü
yadan başka bir şey değilmiş dedi. 

-21-

IŞKENCE ODASI 

Luvr sarayında yukarıda anlatt-. 
ğımız müthiş nkalar geçuken iki 
Pardayan Tampl zindanındaki odada 
bir ot minder üzerinde mahpuslukla. 

şey buydu n sabahleyin saat onda ya. 
pılacaktr. 

Baba oğul uyuyorlardı. 
Şövalye, Allahın kaynatıldığı ma. 

nastırın önünde yakalandıjı Hkis 
gündenberi Tamplde bulunuyordu. 
Dışardan hiç bir havadis alamamıt
lardr. Montlök kendilerini hiç yokla• 
mamıştr. Belkide bu sarhoı herif on. 
lan unutmuştu bile- Hatıl zlndancıyı 

bile göremiyorlardı. Çünkü ekmekleri 
ve suları kapıların açılan ufak bir 
deliğinden veriliyordu. Duydukları 

biricik ses nöbetçinin koridorun mer 
mer taşlan üzerinde çıkardığı ayak 
se..;;leri yahud ağırca bir yere konan 
bir tüfe'k dipçiğinin taşa ~rpmasın· 
dan doğan bir sesdi. 

llk üç gün içinde, bahasının söz. 
lerine rağmen şövalye bir kaçmak 
çare.qi aramıştı. Dunrları yokladı. 

Kalınlıklarına baktı. Artık ümidi mah. 
,·oldu. Çünkü beş altı kadem kalınlı· 
ğında olan bu duvarları delmek iç"n 
en aşağı bir senelik zaman lıiırmdr. 

Duvar c!elinse bile nereye çıkabilecek
lerdi. Bitişik olan başka bir zindan 
hücresine .. 

. rrnın son gecesi olan bu J{ecedt> koyun Hafif bir ''ık giren deliğe gelince 
koyuna yatıyorlardı. • demir parmaklıklarına yetişebilmek 

Çünkü, ağustosun yirmi üç~ncü 

cumartesi sabahı olan ertesi sabah 
her ikisi de işkence edileceklerdi. Ilr 
da bir idam demekti. Hem de nası' 

idam! .• Kemikler ağaç kakmalarla 
kırılarak, mafsallar kerpetenlerle ezi. 
lerek, etler kızgın demirlerle dnğlı?

narak viicudun her uzvu müthiş men
genelerle sıkıstrrılarak yapılan bir 
idam! 

işte bizim iki serserinin beklediği 

için elde bir l"asıta yoktu. 

Kapı ise, kalın meşe ağacından ya. 
pılmış ve demir levhalarla kaplanmıt
tı. 

Kul'l·et kullanmak imkansız olduğa 
için şövalye hileye baŞl"Urmağı düştin. 
dü. Bir gect, yüzüstü yere yatarak 
başını kapının altındaki deliğe daya. 
dı. Nöbetçiyi çağırdı ,.e Mıarşal dö 
!\Ionmoransinin isudiği kadar para 
\·ereceğinden şüphe etmiyerek kendi-
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sine dışarı çıkmak fçin y11rdım ederse 
be~ yüz ekü vereceğini söyledi. Nöbet
çi de direktör Montlök çok emniyet-

. siz bir adam olduğu için kendileri gi- 

. bi en mühim mahpusların bulunduğu 
odanın anahtarını yanında taşıdığını 

bununla beraber anahtar kendisinde 
olstı bile asker olduğu için dünyanın 

altınlarını nrse kapıyı açamıyacağını 
ve zenginlikten çok hayatını sevdiğini 
n eğer mahpuslar bir daha böyle tek
liflerde bulunacak olurlarsa hemen 
direktöre haber vererek kendilerini 
yeraltı bodrumlarına indirteceğini 
söyledi. Ye tekrar gezinmesine devam 
etti. 

Babası: 

- Görüyorsun ya, bu uğraşmala. 
rınla kazanuağın şey olsa ol.sa biri

birimizden ayrılmamızdır. Mademki 
daha iki üç gün yaşıyacağız, bugünler 

de beraber bulunalım. Ah, eğer sözle
ı·imi dinlemiş olsaydın şövalye! Erkek 
)er fena, kadınlar onlardan fenadır. 

Sana onlardan çekin demiştim. Şey. 

.tan çocuk! Asırlardanberi kurulan bir 
'knideyi niçin bozmak istedin Görü
yorsun ya namuslu adam. miithiş hir 
hayrnn gibidir. Eğer böyle bir kimse 
insanlık denilen büyük hir kurt sürü
sliniin içine tesadüfen girse hu birliği 
'teşkil eden öbür adamlar onu kuv
Tet ve iftirn ile yahut bi»liklerinin dil· 

' zenini korumak için icat ettikleri hin 
bir vasıtadan biri ile mahvetmedikçe 

' rahat edemezler. Neye öyle içini çe-

kiyorsun? Ölümden bu kadar lrnrkt·· 
yor musun? sözlerini söyledi. 

- Dinim hakkı için korkmıyorum 
lılllba. Evet, hayatı sevdiğimi inkar e
demem, bununla beraber mühim bir 
iş göreceğimi sanıyordum. Hem de bu 

işin ba"Şlangıcinda muvaffak oldum. 
Ben Şarlman zamanındaki eski şöml
yelik hayatını canlandırmak istiyor. 
dum. Gayem, mrzrağı elinde, kalbi 

sağlam, düşüncesi hür olarak dünyayı 
hür olarak dolaşmak, fenaları mah
vetmek, zayıfları korumaktı. Çünkü 
insanlar arasında fenalık edenlerden 

çok ıstırap çekenler vardrr. Dediğiniz 
gibi, bu büyük sürü kendi rahatından 
ve düzeninden başka hir şey düşiin-

mez, çok doğru .. Krallar, prensler u. 
ğursuz ihtiraslarının ağırlığını halka 
yiiklemek isterler. Onları ezmek için 

eski şövalyelik hayatınr canlandır. 

mnk lazımdır. İşte haha. ben de bu 
ŞÖ\'alyelerdcn biri olmak istedim. 

JJöyle şeylerle vakit geçirerek LU 
izden hiç bahsetmemişlerdi. Sebebide, 
babanın, oğlunun kalbinde yatan bir 

acıyı kalbinde yatan bir acıyı uyan. 
dırmak istememesi. oğlunun da ağla

maktan korkm:ısıydı. lşte bu son gece 
olan bu cumartesi gece..~i de böyle 
' 'akit ı::eçirdiler. 

Her gece, rahatça uyuyorlardı. 

Her sabah saat altıya doğru bahPsı 

kalkıyor oğlunun hafif bir gün ışıj!iy
le nydınlan:tn yü:r.iinü sevrediJordu· 
~övalye. uykusunda J,!iiliimsirnrdu. 
R~lki de rüyada Lüizi göriiyordu. 

nu ~ahah, ihtiyar asker anlatıl. 

maz bir şefkat ve kederle gene oğlunu 
seyre dalmıştı. Müthiş an geldi. Yap
tığı hafif bir hareket delikanlıyı u
yandırdı. Şövalye gözlerini açınca b:ı. 
basının kendi~ine baktığını gördü· 

O vakit ikisi de derin bir acıyla 
titrediler. Kederlerini belli etmemek 
için kendiler ini tuttular. Hiç bir şey 
. öylemediler. Zaten bu müthiş anda 

--
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ne .söyliyebilirlerdi. Şövaly~ babası

nın elini tuttu. Biribirlerinin gözleri
! ne baktılar Bazan zihinlerini altüst 

eden karışık düşüncelere cevap veri
yorlarmış gibi gülümsüyorlardı· Böy

' Jece heklemeğe başladılar. 

Nihayet gayet çabuk geçen bir 
kaç .saatten .sonra koridorda bir çok 
ayak sesleri duydular. Hemen ikisi 
de ayağa kalktılar. Sessizce kucaklaş 
tılar. 

Bu anda bir söz söylemek onlar 
için mümkün değildi. Her birinin dü

. şüncesi, kendi kederile öbürünü acı. 

: landırmamak ve son nef csini yeis için 
' de verdirmemekti. Ağızlarından bir 
' söz çıkmış olsa muhakkak ağlıyacak
: lardı· 

, Kapı açılarak l\tontlök göründü. 
~ Yanında yirmi asker vardı. 
1 lki mahpus elele tutuşarak biribir 
• lerine o kadar sokulmuşlardı ki bun
ları ayırmak çok zordu. 

Montlökün verdiği bir işaret üze. 
rine askerler mahpusların etrafını sar 

! dı. Baba ile oğul, .c;on ana kadar bera
: ber bulunacaklarını anhyarak sevin
: diler. 
1 Yilriimeğe başlanıldı. Şövalye so. 
fanın nihayetinde başka askerlerin 

·'de bulunduklarını farkctti· Tamplin 
~ bütün muhafızları olan altmış nefer 
! ayaktaydı. 

t Taş bir merdivenden inildi. Eski 

1 
zindanın iç taraflarına girildi. Niha-

t yet mermer döşemeli geniş bir odaya 
· girildi. Burası i kence odasıydı. 

Pari~in başcclHidı da orada bulu
lnuyordu. Onun yanında bir adam da. 
ha vardı ki şövalye, meşalelelerin 

ışığı içinde onun MoröYcr olduğunu 

tanıdı· Ye başını babasına çevireıek 

gülümsedi. 

Moröver, kalbinden taşan kin ve 
düşmanlık duygu.sile tirtirtitri)'ordu • 

Otuz tüfekli asker basık kubb li oda· 
nın etrafına dizildiler. Her altı nefer 

de bir meşale ,·ardı. Pardayanlar, ilk 
bakışta bunları gördüler. işkence seh 

pası, ipler, ağaç kakmalar, ,.e bir taş 

üzerinde duran tokmak, demirlerin, 
kerpetenlerin kızdırıldıkları ateş ha
zır bekliyordu. Mua,·inleri olan iki ki. 

şiye son tenbihleri eden celladı, l\lorö
ver ile konuşan Montlökü, kısaca bun 

lann hepsini bir saniye içinde bir ha· 
yal gibi gördüler· 

Montlök: 
- Hangisinden lıaşlıyalım? diye 

soruyordu. 
Şövalye bir adım ilerliyerek: . 

- Mösyö ... dedi. • 
Onun bir şey yapacağı sanılarak 

hemen ondan fazla kuvvetli kol tara .. 
fından yakalandı. 

l\fontlök: 
- Ne istiyor~unuz? diye homur-

dandı· 

Şövalye titrem iyen bir sesle: 
- Bir lıltuf .. dedi! 

- Söyleyiniz. 
- Emredinizde işkenceye benden 

başlasınlar. 

İhtiyar Pardayan I 
- Yok olmaz, isteğin bir hak.ı;ız. 

lıktır. İhtiyarlığa hürmetin yok mu? 
diye bağırdı. 

l\foröverin yüzüne bakan Montlök: 
- Denim için hepsi birdir, dedi· 

Moröver, şövalyenin gözlerini a-
radıysa da delikanlı babasına son bir 


