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Yen· konferans 
1 mayısta Romada 

(Baştarafı 1 ndde) 

bazı tartlar koşmaktadır Bunlar. 
Hitlerin maksadı 
yanllş anlaşılmış 

YUNAN 
mesel el eri 
Venlzelosla kaçan 
zabitler perişan •• 

Macaristana bildirilmittir. 
Streza, 14 (A.A) - Royter A· 

janıı muhabirinin haber aldığı · 
na göre, Küçük itilafın tebliği. 
öyle bir mahiyettedir ki, Macariı· 

tanın bunu kabul etmesi mü&tebat 
görülmektedir. Bn ebli~<!e, ez · 
cümle, Macaristan, hudutlarmm 
tashihi emelinden vazg~.nedik -
çe, kendisinin ıilahlanamlyacağı 

Atin.a, 14 - Venizeloıla bera • 
ber ltalyaya kaçan zabitlerden 14 

Almaıı hükUıneti Şark misakı kiti daha bir yük vapuriyle Pireye 
meaeleaindeki hatb hareketinin gelerek teslim olmuşlardır. Bun • 
bir çok gazetelerde yanlıt tefsirle· lar felaketlerine şebeb olduğun -
re uğramuı üzerine noktai naza- dan ddlayı Venizeloıa ıiddetle hü· 
rını aıağ1daki tebliğ ile wrih et· cum etmektedirler. ifadelerine g8-
mektedir: re Venizelos Napolide bulunan di· 

Bertin konutmaları e'nasmda ğer zabitlere günde dört liret 
M. Hitler Şark miaakına b\lgünkü yevmiye vermektedir. Fakat bu 
şeklinde maatteessüf itti-:-;,.k ede- tediyenin uzun müddet ıüreceği 
miyeceğini İngiliz heyeti murah · de şüphelidir. beyan edilmiştir. 

Avusturyada an
cak rejime sadık 
gen;ter askere 

huuına bıldirınit ve böy!e müt Gene bir rivayete göre Venize • 
terek bir emniyet misakına Al - Ios gizlice Pariae gitmittir. Bura• 
manyanın e ncak atağıdak~ şartlar da oğlunun evinde ıaklanmakta • 
dahilinde girebileceğini söylemit· dır. 

ah nacak tir. Atina ünlverEjftesl 
A - Bu misak karşılıklı ve u · Streza konferansında verilen 

bir karara göre, Avusturya Ma · 
cariıtan ve Bulgaristanın silah • 
lanma iti diğer bir konteransb 
kat'i bir neticeye bağlanacaktır. 

mumi taahhütlere ve hakem usul- kapandı 

Maamafih Avusturya ia. mü 
dafaa itinin ne şekilde ku~vetlen· 
dirileceği ıimdiden münakap e· 
dilmektedir. Hükumetin emrine 
göre, ancak rejime sadık gençler 
ask,.re alınmalıdır. . 

Danimarka bile, bitaraf olmak 

lerine iıt\nat etmelidir. 
B - Misak sulh inkıtaıt uğra 

dığı takdirde müşterek bir tarzı 
hal derpi, etmelidir. 

C - Bir mütecavizin tayini 
çok güç fllmakla beraber müteca· 
vize yardım edilmemek için umu· 
mt tedbirler alınmalıdır. 

Alman hükUmeti bugün de bu 
tekl;flerine sadık bulunmııtktadır. 

la beraber Almanyanm ıilahlan· 5İ1ahS1Z1 anma 
ması üzerine hudutlarını kuvvet konferansı yerine 
Jendirınek z'-ruretinİ duymutfUr. emniyet 
Yeni konfer,ans konferansı 

Romada 1 mayısda 
toplanacakmış 

Pari., J 4 - lnıiltere tıukCmıe
ti, ıilahın:lanma konferenıının 

Yeni bir konferans t"planıp bir neticeye varİnası kin )'eni bir 
buraya Almanyanın da Ç3-ğrılaca tqebbüste bulunmak niyetindedir. 
ğı teeyyüt etmektedir. Fakat Fransa, ıilahıızlanma kon-

Fakat Havas nıuhabirine göre fe.ransının kaldmlmaaı. va verine 
W Kontet"a.t• LonJrada değil Ro· daimi bir emniyet konferan•ı ika 
mada ve 1 Mayıs tarihinde. topla· mesini istemektedir. 

nacakbr. S d k•k 
Almanyanm Şark misakına 0 n a 1 a 

mülayim f&rtla yanattığıaı dün 81 1 d ı ğl mi 
haber vermiıtik. Pragdan gelen Z m e R' rt'Ce Z 
bir habere nazaran Almar.ya Sov- Akdeniz misakı . 
yellerle Fransızlann dah' fazla Streza konferansında konutu· 
yakmla,masından enclite r:uydu ı lan ve karar verilen meselelere 
ğu için haltı hareketini değiştir · dair bugün bir teblii netredile -
mit ve Şark misakına meyietmif · cektir. 
tir. Tebliğle, bir Akdeniz misakının 

Bugün de, devletler, Almanya da faydalı olacağın:~an bahsedile
dan Tuna misakı konferansına iş · cektir. Bu misak, latlya, Yugos • 
tirak edip ebniyeceğini •ormuı lavya, Yunanistan ve Türkiye ara-
lardır. ıında imzalanacaktır. 

Tal ebenin yeniden gürültü yap • 
ması üzerine Atina Oniversiteıi 
iki gün kapanmııtır. 

Yunanistanda 
kanunu esasi 

Y unanistanın yeni kanunu eaa • 
siıini hazırlamakta olan komisyon 
tadil layihuını bitirmiş, ve hükil· 
mete vermittir. Bu liyihaya göre 
icra kanunu aalihiyeti arttırılacak, 
Reiıicümhur bilivauta seçilecek, 
ve lağvedilen ayan meclisi yerine 
isti§ari mahiyette sınai teıekkü1ler 
müme11illerinden mürekkeb bir 
meclis getiri!ecektir. 

Papuıas itham 
olunuyor 

Atina, 14 (Huıuat) - Cümhuri
yeti koruma teıkilitmın azalarını 
-'-akema etmekte olan divaıtı· 
hapte dün emniyeti umumiye mü-
dürü !ahid olarak dinlenmiıtir. 
Bu ıahid general Papulosu tiddet· 
le itham etmi9tir. 

seıanık divanı 
harbinin kararları 

Selinik, 14 (A.A.) - Divanı 

harb, Serez topçu alayına mensup 
zabitlerden ikisini · müebbed hap
se, on tanesini de beıten yirmi se
neye kadar muvakkat hapse mah • 
kUm etmiıtir. Bu zabitlerin for -
malan sökülecektir. 

Ronıada 

Diğer taraftan, bir çok zabitler 
de 6 aydan dört seneye kadar adi 
hapis cezasına mahkUın edilmit -

Posta ve telgraf l~rdir. Altı zabit de beraet etmif. 

Bir logillz diplomatı 1işlerinde islahat· tır. •• tevkif edilmiş ---------
lngiliz gazetelerinin yazdığına .. Ankara, 13 (HABER) - Bu· Bu kreşte 

göre Romsda resmi vazifesi olan gun Kamutayda posta, telgraf ve Y h dl J hl J ğ ! 
b. l ·ı· d' 1 b t k"f d"l telefon i•leri görütülürken Baym- 8 U a ey ar 1 1 ır ngı ız ıp oma ev ' e ı · :ı-

miı ıonra serbest bırakılmıttır. ı dırlık Bakanı . Ali ~etinkaya •Öz 
İngiliz diplomatı Bay Montgo- almıt ve posta ıdaresınde yapıla • 

meri eski elbiıelerile, ıiyui mah. 1 cak ıslahattan bahsetmiıtir~ 
1 b 1 d ~. b' L • h 1 Ali Çetin!,aya ezcümle posta pus a.rm u un uts... ır n1pıs a - • . . . 
ak d b. 'ki tl .. ..1 .. ıdaresının varıdatını arttırmak ne y ınm a ısı e e goru mut 
1. k 1 t için resmi muhaberelerin de üc • ve po ıaçe ya a anmış ır. . . . 

ı .1. d' 1 b d . rele tabi olacağmı, ıımdıkı halde 
ngı rz ıp omab uu a tan· k · k ...... __ it h ti b .. mer ezın anca UC9 a ı a a ag-

hi bir mevkii ziyaret etmek üzere 1 ld ğ h ld b · · 

"Haydi nelıirel S1:1-ga 
gir de temizlen I n 

Bükrqten "Newa Chronicle,, 
gazete.ine bildiriliyor: 

Bir hayli ıüren Yahudi aleyh · 
tarı nümayiıler karıısmda bura
daki Yahudiler arasında heyecan 

Atatilrk'e hediye 
edilen 

ASLAN 
lstanbula geldi 
Ankaraya gitti 

Dünkü ekıpreıle bir çok yolcu• 
Jar arasında bir de aalan «eltnit • 
tir. Bu aa1an Bulga.ri&tanda bir 
ırktaıımız ta.rafından Atatürk çift
liğine ~rmağan olarak gönderil ' 
mittir. 

Gümrük salonunda. bir müddet 
alıkonulduktan aonra, içeri antre • 
polara götürülmü§, ak§am Hay• 
darpa~aya geçirilerek Ankarar• 
g(;n derilmİ§tir. 

Aslan erkektir. Tabii bir maa• 

Fransada ilk 
kadın polis•er 

büyüklüğünde bir sandığın içint 
Franaız poliainde muavin memuriyet- yerlettirilen bir demir kafes içindi 
ler ihdası meselesi söylendiğinden be bulun.maktadır. Durduğu yerdt 
ri bu işler için hep kadınlar ileriye sü- gükreyor ve sandığın içinde bulu , 
rülm(kteydi. Nihayet 10 • Nisan - 935 nan demir kafeıin içinde dövün\İf 
günü aabahleyln lki kadın ilk olarak 
Fransız polisinde hizmet almışlardır. yordu. 
Bu poll& uardımcıları bilhassa içtimai Dün gÜmrükte kendisine, ıu .,e 
sa,'ıada çalışacaklar ve kadınlar, genç et verilmi§, aslan büyük bir ittih~ 
kızlar ve ~ük çocuklarla me§gul o- ile bir saniye içinde dört kilo eti 
lacaklardır. Kanunun tayin etmiş ol· 1 • b" . • • 

.. 'b' b kad 1 yemı, ıtırmı~tır. dugu ıartlar mucı ınce u · ın arın l . S. k · ~e 
her ikisi de henüz otuz ya§ına ı:arma- Aslanın ge mesı, ır ecı rtf 
~lardır. Haydarpaıaya. nakli halk aras 

EYÜPTEKi 
YANGIN 

da büyük nlaka uyandırmıttır. 

Sigortalı ve sigortasız 

i}\nkar~ telefom~ 
Ankara 

kahvecileri 

.· 
birkaç dilkk4nı HUktl.met oyun yasa-' 

kili etti ğından zarar gUrece1' 
diyorlar 

Ankara, 14 (Telefonla) -" 
Ankara kahvecileri yarın um~ 
bir top antı yapara vilayeU t 
Hazirandan itibaren kahvelerd• 
oyunun m~nedilmesi hakkınd~ 
karannı görüıeceklerdir. 

Kahvecilerin iddialarına görf 
bu karardan kendileri kadar ~' 
zine de ıarar görecektir. Çünkii 

I her sene oyunlardan maliyenin ~' 
belediyenin aldığı resim 700 bılf 
lirayı geçmektedir. 

Bu iddialar üzerine malumatın' 
Dün gece y4nan ıekerci dükkanı müracaat ettiğim maliye müstet'' 

Dün gece Eyüpte bir y3ngın ol- rı: "Memleket menfaati mev:ıll~ 
muı ve sigortalı bir frrın ve bir bahıolunca gelir meıelesi düşüPiİ' 
düki.nla i1'~ sigortasız dükkan lemez.,, dedi. 
yanmıfbr. Eyüpte Büyük camiin Sovyet artistleri 
karfııında olan bu yangın gece Ankarada 
tam saat 1.30 da başlamıştu. Yan- Ankara, 14 (Telefonla) / 
ıın lımail Cendere aid f::.nnm i· b _ lıı 

Sovyet opera artistleri bu ıa ~ 
kinci kabndan ve zannea:tdiğine geldiler. lstasynoda Sovyet elçi~ 
göre atq sıçramasmdan çıkmış · llet' 

Karahan ve Halkevi mümeasi 
tır. Fırm.Jaki çırakların yangını tarafından karşılandılar. Karah-" 
Mindürmek iıtemelerinden ve itfa· 11 · · · 1 rll Halkevi mümessi erını artıst e 
iyeye yaktinde tefefon edileme- tanıttırdı. Artistlere Halkevi n• ' 
meainden itfaiye yangın yerine mına buketler verildi. Artistler bıt 
ıeç ıelmittir. O vakte kadar da a- rada Halkevinin miıafirleridir. 
tet bOJ'iimüıtür. itfaiye geldiği Tayyare cemlyett11IJJ 
zaman f1nn tamamen yanmıı ve ğ d .... ••t ba@sıf 
ateı yanmdaki dükkanları ıarmış ça ır ıgı mu e / 
bulunuyordu. Ankara, 14 (Telefonla) 

Tayyare Cemiyetinin getirdiği ttt"' Bu yangının neticeıind'ı lsmail , 
töraüz tayyare milteha.asııiyle .,_ Cendere aid fınn, Hacı Necibin , "d' ı o u u a e unun yırmıye çı -

1 ı. k 1 .. h h . "k' h . 
Polis kendisine sorduğu zaman, 

İngiliz diplomab pasaportunu 

arı acagını, er angı ı ı ıe rın uyanmıtlır. ıekerei dükkanı, gazete bayiinin 
ratüt mütehas1111 bugünlerde Ati 
karaya geleceklerdir. Bu müteh"': 
ııılar ''Türk kuıu,, na aza yazıı
caklara u~mağı öğretecekler~ göıtermit fakat polis hi.li fÜphe 

etmekte devam ebnittir. 

Bilhassa bir lngiliz dF?iomatı· 
n m bisikletle buralarda do1aıma-
ıına bir mana verilememı,tir. 

İngiliz, vaziyeti protesto ede -
dursun, polis kendisini karakola 
kapamı§tır. Roma hfidiserlen ha· 
berdar edilinciye ve "derhal tah
liye,, emri gelinciye kadar lngiliz 

beklemeden telefonla konutulabil
mesi için tedbir abnaca.ğını, Tür -
kiyenin beynelmilel bir muhabere 
yolu olması için, tetkikat yapıla • 
cağını söylemiştir. 
----------------~~-------
:······-················································ı i HABER i 
i lstanbulun en çok satılan ha·! 
i kiki akıam gazeteıidir. ilanla JI 
i rmı HABER'e verenler kir e • 
i derler. I , ........................................................ . 
::-====~~==~~~======="""==~ 

dip!omatı Bay Montgomerı orada kında, İtalya hiikiimetinin gayri 
kalmııtu. reımi surette dikkatini celbet -

İngiliz elçiliği bu mesele hak · mektedir. 
\. 

Geceleyi» ve sabahleyin erken- dükkanı, k:uap Mehmede "id dük. 
den Yahudiler aleyhine nümayit kin tame.men yanmııtır. 
yapan halk Yahudi dükkin1an • Bugün ıaat 10,5 da yangın 
nm cam1armı kırmıf, Yahudi ta • tekrar parladığından itfaiye tek· 
cirlerini dükkanlarını kapamağa rar gelerek çalıımağa b:ı;lamıt • 
mecbur etmittir. tır. 

Nümayİ§çiler tarafından dö - ==-============ 
vülen üç Y l'hudi "Bir banyo alın mı, nihayet bunlan dağıtmıt ve 
bakalım!,, diye nehire atılmtftı.. 30 kiti tevkif etmi§tİr. 

Sahibi bir yabancı olan bir si· B. V. P Ajansının mütemmim 
nemaya baskın yapılmıf, bir kaç bir telgrafma göre, bu nümayiı in 
Yahudi ve Y ah 1di milesseselerine do]ayısile, Romanya Kralının ar-
hiicum edifmittir. kadatı olan Musevi Bavan\ Lu 

Polis talebe kalabalığı ile teh· peako'ya kar§ı yapıldığı söylen • 
rin açık bir meydanında çarpıf · mekto imİf •• 

ltalyanlarla 
Habeşler 

uyuşuyorlar 
Londradan bildirildiğine S~ 

ltalya hükUmeti, iki memleket st', 
aındaki ihtilafların halli için 1'~
hired e bir uzlaşma komiteıitl;, 
toplanm~sı maksadiyle Habef ~ıfi 
kUmeti tarafından J:&pılan t~ 
kabul etmiıtir. 



14 NtSAN - 1935 

13enün q,ötiişiiff!; ---"Genç kızlar 
okuyamaz!,, 

B. . b. t ms"ıl uıüeııe -
ır ıınema, ır e .. 1 

sesi yahut bir kitab, hazan şoy e 
, .. a.caat 

bir cümlenin reklamına mur 

ediyor: esi 
"Genç kızların seyretnıeın 

· olu· (yahut okumaması) tavııye 

nur. 'd T 
San iÜJllerde de bu çedf ı ı anO· 

. .... rnmakta ır. • 
lar "özümüze ~.. lbebn 

ı . nazarı dikkatı ce e-zer enne 
m~k, etraflarına roütt~ri top~ama· 
mak için isinılerini zıkretmıyece-

ğiz .. 

y uak olan ıeyin mer~ ~e. ~ • 
'-'- dı'" ötedenben bıhnır • 11 gtCIJUA o• 

B reklamları gazetelere verenle-
u k" rin bu kaideden istifade etme ıı· 

tedikleri belli değil midir?. 
Genç kızlan vikaye için mi bu • 

nu yapıyorlar?. Eğer böyleyse, ıi· 
nemanm kapısında adam beklet • 

mitler midir?. 
Dahası da var: Eğer bu filmler, 

piyesler cidden götterilmiyecek, 
ahlak bozacak, fena 9eyler öğ~ete· 
cek hırsı tahrik edecek nevıden 

1 • b 
ise, ıerlerinden korunması ıca e-
den yalnız genç kızlar mıdır 1 · 

Delikanlılar, yahut dullar içeri
ye serbestçe girebilir mi?· 

(;örüyorsunuz ki, her yanından 
sakat olan bir iş ..• • 

Biri bir roman yazar, yahut tab
lolar yapar. Bunların içinde açık 
aahne1er, parçalar bulunabilir. Fa· 
kat onca açıklık ahliluabk değil -
dir. Bilakis ahlakı kuvvetlendiren 

ıstanbul 
tercümanları 

Eskiden 110 ken şlmdt 
52 kişidir 

Yeni yapılan imtihanlar neti • 
eeainde vesika. aJan tercümanlar 
elli iki kiıidir. Bunlardan dokuzu 
kadındır. Tercümanlardan ikisi 
yediıer liıan bilmektedir. Otuz se
kizi ise Fransızca, yirmisi Alman
ca ve Fransızca konutmaktadIJ". 

Bundan bqka Macarca, Rumca, 
ltalyanca, lspanyolca, Hindce bi • 
len tercümanlar vardır. lki ay 
aonra altı tercüman daha imtihan 
edNecektir. iki ~ene evvel 110 
tercüman varken bu aene yet.mit 
be§e inmiftİ •• Bunlardan bir kısmı 
da kursa devam etmedikleri için 
vesika alamamı,lardır. 

Reddedilen davalar 
Türk. Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde on bir davaya ba • 
kılını,, hepsi de reddedilmiştir. 

HükUmetimiz aleyhine açılan 
bu davalaradn istenen tazminat 
iki yüz kırk bin lira idi. Bu mah· 
kemede Mayıs nihayetine kadar 
bütün i!1er bitecektir. Mahkeme 
heyeti ıab günü ak§amı Garbi 
Trakyada Sofuluya giderek bir da
va hakkında ve mahallen tetkikat 
yapacak, pertemhe günü lıtanbula 
dönecektir. 

-o-

Mahmut Esadın 
konferansı 

Cevap 
ihracat tacirlerı 

Bertin ticaret 
mümessilliğinin 
raporunu yanlış 

buluyorlar 
Bertin Ticaret Mümessilliğimizin 

bir kısım ihracat tacirlerimizden şi
k~yetle Türk Ofis umumi merkezine 
bir rapor verdiğini yazmıştık. Bu ra-

poriyle ikinci defa olarak ihracat ta
cirlerimizin A vnıpa itha1!tcılanna 
karşr aldığı vaziyetten şikayet eden 

Berlin Ticaret MUmessilimiz ihracat· 
eılarırnızın maalesef ihrıı.c eşyamıza 
kastettiklerini yazryor n bana mi.sal 

olarak soğan ve portakal fiyatlarının 
talep karşısında nasıl yükseldiğini 
gözönüne koyuyordu, 

Memleket iktisadiyatı bakımından 
çok mühim olan hu meseleyi lazım 

gelen ehemmiyetle karşılayan gazete· 
mlı bir arkadaşrmm bu iş etrafında 
tahkikata memur etti. Bu hususta fa. 

nınmı~ ihracatcdanmızdan olan aynf 
zamanda kabzımaUar cemiyeti reisi 
bulanan Ziya KıJıç oğlu mnharririmi· 
ıe şu izahatı "rermiştir: 

"- Berlin Ticaret l\lüme..cısilliğiml· 

zin hakikatten tamamen aykırı olarak 
Ofis merkezine nrdiği rapor bütün 

ihracatcı1arı çok mUtee83ir etmiştir. 
Bu raporda iami tnk sık geçen Milnlh· 
le Hem Tremumer finnaıı ile gerek 
portakal ve gerek ıoğaıı işini firma· 
mız yapmı.Jtır. 

paldkat Berlin Ticaret ,~ümeıttl· 

limL"'in yazdığından bii&bütün ba§ka· 
dır. 

ispanya ile 
ticaret 

Bugün bir heyet 
ispanyaya gidi yor 
Ökonomi bakanlığı hukuk mü • 

ıaviri Necmeddinin ba§kanlrğı al
tında ispanya.ya giderek Türk. la· 
panyol ticaret anlatması müzake· 

relerini yapacak olan heyet bu • 
gün ispanyaya hareket etmekte-

dir. Heyet, müazkereleri Madritte 
yapacaktır. 

Türk. lspanyol ticaret anla§ıtıa· 
aı hük\ımetimiz tarafından fes he -
dilmitti.. Müddeti bu aym 22 inci 
günü akıamı bitmektedir. Şu va· 
ziyete göre lıpanyaya bugün ve 
birde çar§a.mba günü hareket ede
cek vapurlardan sonra lıpanyaya 
mal göndermek imkanı kalmıya • 
cak demektir. 

Eıasen ıon zamanlarda lspa.n -
yanın döviz takyidabnın ııkıhğr 

dolayısiyle lapanyaya ihracat he • 
men hemen durmuf gibidir. la • 

tanbuldaki komisyon evleri Ana • 
dolu ihracatçılarının bir sandık 

yumurta için S. 4 lira komisyon 
vermelerine rağmen lıpanya ihra
catı kabul etmemektedirler. Çün • 
kü ihracat için yatmla<:ak parayı 

aylarca ölü vaziyetle bırakmak 
icab etmetkedir • 

--0.--

Ecenbl profesUrlerl 
geliyor 

Önümüzdeki yaz mevıiminde 

3 

~·! 
Güneş-Libertas 

Bugün taksinıcle 
karşılaşıyorlar 

Cuma günü ilk maçını Galata· 
sarayla yapan Viyanamn Liber· 
tas takımı, bugün ikinci maçını 

saat 16,30 da Taksim stadında 
Günet taktmryle yapacaktır. 

llk oyunda yol yoraıunluğu, AA• 

haya. alıtkanıızlık gibi §ıt.ttlar ~ı .. 
tında oymyan ve ihtimal bunun 
için iyi bir varlık gösteremiyen 
Libertas, ihtimal bugün beklenen 
oyununu oynıyabilecektir. 

Duyduğumuza nazaran, Günet 
takımı, bugün lstanbulspordan 
ve Peradan bazı oyuncularla tak • 
viye edecektir ki, bu takdirde, A· 
vusturyalıiar kartılarmda çok 
zorlu bir rakip bulacaklar demek· 
tir. 

Güne9lilere en hüyük tavsiye, 
çok silratli olan Lihertas oyuncu· 
lan karırsında, topu mümkün ol • 
duğu kadar ayakta az tutmaktır.· 

Muhacimler, her f ıraat bulduk .. 
ça, Viyana takımının kaleaine va
kit ııeçirmeden tüt çekmelidirler .• 

Viyana takımtnın bugün nasıl 
bir oyun oynıyacağı şimdiden 

kat't surette bilinemiyeceğinden, 

fazla bir ıey ıöylenemez •. 

Bugünkii maçın da biz: mem • 
nun eden bir huıuıiyeti, Cuma 
günü gibi, oyunu genç hakemle· 
rimizden birisinin, idare edeceği 
ve yeni bir istidadın daha, önün
de bir inkiıaf sahası bulmuf ol • 
masıdrr ... bir teYdir. Bu takdirde mesele 

yoktur. Ben de ,ahsan açıldığın 
hlak$ızlık olmadıiı düıünçesini 

bea eyenlerdenim •• Çocuk ve genç 
mürebbisi olsam her feyi bu yeni 

Bugün saat on yedi buçukta 0-
nivenite kon erans aa onunda 
Mahmud Esad tarafından "Türk 
inkılabının milliyetçi esasları,, 

mevzulu bir konferanı verilecek -
tir • 

Portakal ihracatında hedef imiz ka. 
:~tan :dyade Türkiye portakallan
nın Almanyada tanınmWJıydı. Bunun 
içindir. 1d mimune. olarak •attığımız 
800 aandık portakalımızı latanbulun 
o gilnkü satış fiyatlanndan da güzde 
be§ noksanına verdik. Bu ıekildc yan. 
ıı, raporlann tavzilıi için de o tarlhtP 
vaziyeti Of isin /stanbul Şubesine bil
dirdik. Jstanbul Ofia de aatıı fiyatla· 
rımızı ı1c muamelcmizin esasını yakın 
bir alaka ile takip ederek fiyatta gös
terdiğimi:: bu fedakarlığımıza te~ek· 
kürle mukabele ctmi§tir. Dmek Berlin 
Ticaret milmessilliğimizin bu lıusus
taki raporunda yanlışlık ı-ardır. 

Alman ve İtalyan Üniversitelerin· --------r.:ıı~---r~

yetiıen inıanlarm aratma katar • 

dım. 
Fakat, körpe dimağlar üzerin • 

de menfi tesir yapacağında kani 
ola ola onları ticaret maksadiyle 
tahrik ebnek olurıeY değildir. 

(Vl·"O) 

-0--

Yenl kültfir mUdllrll 
lstanbul Kültür Müdürlüğüne ta • 
yin edilen İstanbul lisesi felsefe 
hocası Mehmed Emin yarın yeni 
vazİfe$İne ba§layacaktır. 

den bir çok profesörler yaz tati1ini 
geçirmek üzere ~ehrimize gele . 
ceklerdir. 

Profıörler, Onivenitede misafir 
edilecekler, Üniversitede muhtelif 
mevzular üzerinde 
vereceklerdir. 

-0--

konferanslar 

Haogl eşyadan liman 
resmi alınacak? 

Keresteciler hAll 
Belediye imar müdürü Ziya ile 

iktnad müdürü Asrm Süreyya dün 
kerestecilerdeki sebze hali yapıll· 
m tetkik etmiılerdir. 

Hal in§aatı on beı Mayısa ~a • 
dar bitirilecektir. Meyvah09 cıhe. 
tindeki yangın duvarmm kenarına 
Clükin~ar yapıla~k ve buralarda 
kavun, karpuz, limon ve portakal 
aattla<:atır. Şimdiki ıebze hali ci· 
hetindeki yangın duvarı yrkda • 
cak, bu istikamette hale yeniden 
iltve yapılacaktır. Yalnız bu ili· 
Ye gelecek sene olacaktır. 

-o-

Petrol depoları 
Belediye tarafından Çubukluda 

yeniden iki yüz elliıer tonluk üç 
tane petrol depoıu yaptırılacak • 
tır. Bu depolar 15500 lira keşif 
bedeli ile eksiltmeye konmuştur. 

Butarihterı lfonra Ben11 Trcmmcr 
flrnuuıının lstanbul mümettsUi gele
rek Almanyaya ilk defa &odan llırtıf 
rlmek i~in temmlara glrlştf. lıtan

bulda aoğamn toptan fiyatı 1--8 ku· 
ruştu. Kendilerine altı kuruı fiyat 
teklif ettik. Fakat l~panyada soğan 

İstanbul Liman idaresinin güm. 

rük muamelatına tabi olmryan et· 
yadan liman ücreti alamıyacağı ö. 
konomi bakanlığı tarafından bil • 

diri1mitlir. Okonomi Bakanlığının 
Uman Umum Müdürlüğüne teblii 
ettiği bu karar Liman ldareıi va • 
ridatını oldukça mühim bir düıük. 

lüğe uğarAtacak bir §ekildedir. Li

man idareıi timdi bu yeni tekilde 

hangi muamelelerden liman reani 

-o---

Askert talebenin 
tmtlhanı 

Askeri liselerin iıntihanlan bir 
Nisanda batlaımştır. İmtihanlar 

• . .. Nı·ı·-· kadar ıürecek, 
yırmı \lÇ ~ 
• • ·· Nı· ••nda Gülhane parkın-

yırmı uç .... 
da merasim yaprlacaktır. 

altntı6 paraya satılırken bizden allı 

kunışa alnıaağ bittabi imkan göreme
diler. Aradaki fark az değildi ki iki 
tarafın f cdakcirlığı mevzuubahsola
bilsin. lstanbulda soğan altmış para
ya olup da biz altı kuruşa satmağa 
kalkışsaydık fiyatlara zamettik 
denilsin. işte Bertin Ticaret ılfümeı· 
silinin hiç bir luılı:ikate istinad etmi· 
yen raporlarının lçyü:ü budur . ., 

aiınmama11 li:uın geldiğini 

ayn tesbit etmektedir. 
ayrı 

--o-- -
Adana'da sıbht • • ~ -1 

;t.d:a:~~~~A.~şlerlGeçen [ ş E H R 1 N D E R D L E R 1 
Me.rt ayı içinde belediye dişpan • b ı b k ı ' 
.erineınüracaatedeııha.talarmye Istan u u en ozu yo u. 
ldlnu 794 kitiye V&rmıftır. Bun· 
lardan 527 sine bedava ilAç veril- lst~nbulım en berh_,at, en fena yapılı caddesi hangi• l 

5 h t memleket i · · ı· b'Ji"·or musunuz. • . . mit ve 26 at a çı ve stc ·~~. ~ •yok ki hepiniz bir çok cadde ısımlerı sa?a- j 
dqı hastahanelerine gönderilmiı • k ~up e Belki de hepinizin ayrı ayn hakkı var. Hepıni· 
• <"~ sı~ız. rece-· sokaklar böyle bir müsabakada derece 

tır. z;n ~sı~dar~erbnt olabilir. Fakat hen iddia ediyorum 
~ı3~retadan, Unkapa!'ma. fn~n cadde, ls~n~u.l~n ber· 

ıınnı ıııınııwınuflllllll~ıı bathkta cidden ya bırincı!lğı, yahu_t ~a ikinc1hğı kaza· 
lltffllD'lllıfflıttıllMUllllAffnltl1 Hltlfl b"l tek derecede olan hır cndde-,ıdır. 

na ~:ıert veya. işleri bu cadde üz~rinde ola.n arabacı ye· 
23 Nisan li. Marangoz ömer, Berher Falın. odun tilccarr. I~usc· 

yin de benim fikrimdeler. Bunlardan :ırabacı 'elı şu 
·ık sözleri söyledi: . • • 

Çocuk Bayramı hafttı$ınıtı 1 
_ Bu cadde lstanbulun en işlek caddelennd~rı bın· 

günüdür. } o:vrularınatn bayr"'1t' dir. Unkapanı köprüsUnden geçmek mccburiyetırıde bu· 
• • lunan bütün yük arabalan bu yoldan geçerler.. Bu1:!a 
ırın htı%1rlanınız. tnllkabll on senedir bu yoldan gelip geçerim. Bır .. gun 

blle yolun adamakıllı tamir edilmiş olduğunu .. gormc
llı11111ııe111H111t11ünıJlllftfllllllılttlıllııtffll_llllll_!!llllllll"n (lim. Yol değil, hecin deDesi sırtı! •• Bu yolun böyf P. ol· 

masmın. sebebini bir Uirlii anlıyamıgorum. 

Marangoz Ömer de şu dikkate değer fikri ileri sürdü: 
- Bu caddede parke htldırımlar kum üzerine değil 

toprak üzerine dizilmiştir. Bir yağmur yağdı mı Bula; 
toprağı 11ürüklüyor. Bunun ncti<'eslnde c-adde berbat 
oluyor. 

Marnngo:ı Omcrin galiba hakkı ,·ar. Çtinkil ,·oldan 
geçen otomobil \C arabalar müthi~ hir toz hulutÜ ~rka
nyorlar. Eğer parke taşları kum illerinde olsavdı bfr 
otomobilin r.addeden bu lrndar dchşr.tli bir toz. b~hıtu 
crkarmasrna imk{tn bulunmazdı. 
~ Odun Tüccarr Hüse)iıı de şu sözleri ~öylf'di: 

- Bu cadde kı~ın dalıa berbat oluyor. Çamıır di:: bo· 
yunu buluyor. lkı yandaki yaya kaldırımlar dn hem 
çok dar. ı:cm de çok bozuk. Y anırnzdan. bir otnmobil 
geçerse, s1ri haşton aşağr t;omurn bulama.&ı iıten hile 
değildir. 

Bu talihsiz c~dd~nin fyl -re esa h bir ş<'kilde Japıl· 
masr lflzımdır. Şımdıyc kadar lwrasını tnmir etmek için 
earfedi1.e!1 para ile bu cndde on defa asfalt olarak 
yapılabılirdl. 

Tepebaşı bahçesi 
açılıyor 

T epeba~ı bahçesi bu ayın niha· 
yeti11e doğru açılacak, cuma. ve pa-

zar günleri tehir muzika11 çalacak· 
trr. Bahçede geceleri varyete ve 
operet oynanacak danaedilecektir. 
Aari sinema dhetin ~eki kısım da 
çocuk bahçesi olarak kullanılaeo.k· 
tır. 

-6-

Yalovada l apılacak 
yeni otel 

Akay idare~i Yalova.da yeni 
yaptıracağ1 oteli münakasaya 

koymuıtur. Bu otelin proje ve §Art· 

namesi tama.mile hazırlanmışl1T. 

Otel 350 bin lircıya çıkacııktrr. O. 

telin in~aatı ancak kı§a doğru ik· 

mal edilecek, otel gelecek sene a· 

çılacaktır. 

--0-

Zllhrevt hastalıklar 
hakkında konferans 

lstanbul Halkcvinden: 

İılanbul (Deri ve Zührevi Haa • 
talıklat) Kurumu tarafından E • 
vimizde düzenlenen (Zührevi haa
taltklar) kurslarının ikinciti de 

15/ 4/1935 Pazarteei günü ıaat 
18.30 da Çağaoğlu merkez aalo • ,.. 
nunda olacaktır. 

Bu kunta Dr. Saim tarafmdan 
(Kisbi frengi, alınması, - göşter • 

diği tablo • an1aşılmuı, kemik, 
ciğ-cr, kalp, böbrek ve dimağ üze• 

ı inde yaptığı tesirler) anla.tılacali 
ve mulaj ii:r.erinde müceasem gö • 

rünüıleı·1 boyalı planlarla hakiki 
resimleri ve bu kunun temaı ettiği 

fi)mler gösterilecektir. 

Bu kuralar bütün yurltatla.ra a.· 
çıktır. 
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Alman casuslarının 
·Fransadaklşefi 
itirafta bulundu 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

Z şuaının lcad edildiği 
doğru mudur? 

KURUN - A•ım U• bugün 11azl1Uf 
olduğu baflMlcalede Almanların icat 

Esir Kadın 
---·--···--·-----· Nakleden: i 

< vı - no ) 1 ·-----······· .. ······•· ... ···· 
HABER 'in 

tefrikası 

r-
= no. u 
1 Aşk ve His R : _____ ...... 

Bu adamın metresi 
anlatıyor? 

ettikleri z. Şumndan bahsetmelıtedir ••...... 
J'azı11a göre böyle bir ıuaın icat edil- Tıpki Kamileye baktığı, onu ı - Sen misin, Ki.mile •• Gel 
mi~ ol.nuuı pek fliphelidir. Esasen i':"t büyüttüğü gibi, oğlunu da büyüte· değrl mi? Seni öyle seviyorma 

neler 
(Baştarııfı 1 nclde) 

Bir ka~ zamandır mukahil ca • 
aua tetkililrnın kendiıini t'lkip et· 
melde olduiunu anlayınca. otur · 
dulu apartımanı deiiıtirmeie 
k•llDflDJ9 v~ tam otomobile biner·! 
ken yakalanmıthr. Poliıte ilk ver-ı 
dili if ad~ de: 

- Ben Almanım. Ren &rmağı . 
nm ate.inden gelmit bulunuyo -1 
qam. T tbbi müatahzarat yapan 
bir firma~ı .ten:ı•il .etmekteyim. ı,. 1ı te bunun açındır kı ıık ıık Berline 
ıider ıelirim. 

Demitti. ifadesi yazıld\ veca· 
sus ud hatayı bu ifadenin altına 
imza koymakla iıledi. Çünkü po. 
lia ele 'bu adamın evvelce yazmı• 
olduiu bir mektup vardı ve böyle
ce el yazısı kartılqtmldı. Artık 
Eclvard Bembuber'in mukeı· 

dütmiiftü. Çünkü poliıte olan 
mektah Fransız erkinı harbiye· 
•inin Franaada Ye yabancı mem· 
leketlerde faaliyeti, en aon Ulua . 
lararuı konutmaları, merkezi 
~wupadaki devletlerden biri için 
Pariıte aon ıünlerde yapılan mü· 
zakereler, o ıünlerde Fransa, Al· 
manya ve lnıilterenin •kdettiii 
andlqmalar hakkında malGmat 
iati1ordu. Bu ıualler bir otelin 
Kthimı t&fıyan bir mektup ki . 
iıdma yazılmıftı. Poliı komiseri 
ı..- -•liıLw '8d&)IP'"..,,.. ..... IP" 

JV'e 1&nc811mi müliim bir meblağ 
vermek ımetile sözde hizmete a · 
lmdığını undıiı Armand Avron · 

.... 

cdılmıf olsa artık ordulara, ve diger cekti •. Ojullarının neı'eıi, onlan Eskiıi ıibi: 
müthif •lldhlann hiç birine lüzum b" _,_ · d k cakt D Fakat K" ·ı · · 
kal Bi k I 

L::ı- • .. L::tü· UZU111Cnn en onıya ı.. a - , amı enın aeaı 

d b 
mtı· r aç en uv ugu u. n h b" k nl . · t• 

aart a lı ir adama mektubu ve . dünyayı beı on gün içinde mahvede- a ır ço zama ar aevıtecelder , mıt ı 
rip vermediğini sormuttu:. bUir. Sonra böyle bir siltil& icat edil· hiç bir surette fenalık yapmıya • - Eskisi ıibi mi?. Eskiden 

Alman cuusu istintak hakimi diği takdirde buna karp tesir edecek. caklardı. Atkta hiç bir yenilik, hiç miz eksikti ki .. Bu anlattık) 
tarafından bir çok defa ıorguya yahut ta tealrlni azaltacak diğer bir bir fevkaladelik taraftan olmıya· yaptın?. 
çelrilmit ve bütün .bu itler ~üyük silôlı da he~n icat edUebUiT. Netice- caklardı. Afıtkanlıiın güzelliği - Kamile .. Mea'ud olacafd 
bir ketumiyet altında yapılmııtı. :';.__~ Zl • Ştuaı i":.'::'}arbiçin hartbll im,- içinde yüzeceklerdi. - O zaman mes'ud delil 

E d 
-ız Of ıraca., .. ouan u aure e su • K" .1 he kar h d.k? 

vin e yapılan araıbrmaiarda da /aa hizmet edecektir. amı e onun m w, em ı .. 
ıaz mermileri atan tabancalar bu· CVMHURIYET- Yunu• Nadi bu metresi olacaktı. Şimdi zevkine Vereceii cevabı bilemiyordu 
lunmuıtu. günkü bafmakaleslnde memleketimiz- vardılı aabahların ıüzelliii için - - Daha meı'ud olacafız ••• 

Pariı Soir gazete1inin muhabi· de iş, ve ifçi büroları bulunmadığın- de uyanacaklardı. Yazlan bera • kekeledi .• 
ri bu Almanın dostu olan ltalyan dan fikaget etmektedir. Memleketi- ber denize gireceklerdi. Kııın o- Ve yeiıle: 
dansöz Matmazel Dima Saronni "'.~z~le eaasen .kipt izdol'!"'·dıığrlını, ortada cak batında oturacaklardı. Çok - Beni bir türlü affedemi 

goru en az mı ar a ıpız e n de ko- • 
ile görütmeie muvaffak olmut . laylıkla malatelil yerlere yerleıtirlle- tennz d~la'? olacaktı. ıun, Kamile ... 
tur. Bu matmazeli iıtintak hikim1 bileceğini ileri sürerek bu ı, için hü- Hem cıddı, hem mahcub ve -Affettim ya İfte ... 
de sorguya çekmitti. Gazeteciye kümetin muntazanı ve re•ml ı, büro- münzevi olacaldardı. Bahçelerin- - Affettin, fakat mazur 
9unları söy1emi,tir: ları tefkil Ptmesl ldzımgeleceğini lla· de, çiçekleriyle beraber oynaya. miyoraun .. Hakkın var .. 

- 8et"nhuber en lüks yerlerde ve ed;'e~ yazıaını bitiriyor. caklardı. Çiçeklerle, kuılariyle.. Bir kadının fahite olduo"hlll'lıd 
dolqan ve çevresinde herkesin · -~ MALL ı:!J -d vlAhtml e~ ŞükrühtElsll- Çocukları uyuduktan ıonra, bu erkek, timdi yatakta ya: 

.. _ r vru,,.,...a e e enn mu e . . . 
sevgilini kendiıine çekmeli bilen isimler, ve muhtelli tarzda iki gü:z kendı ınzıvalannm tatlı earanna Kamile ona bakıyordu .. Bu ela, 
tık, kibar ve aüzl,l bir adamdı. mlaalcla birlblrlerine bağlı olduğunu dalacaklardı. hite ruhlu bir erkek delil mİJ 
Bµnunla beraber inıanı kendiıin· aögledikten sonra bu devire millaklar Bu tiiri yaratmağa kabiliyetliy • Galiba, Kamile, bunu ......... _ 
den çekindiren tuhaf bir hali deı devri denmeainin pek doğru, ve pek diler.. Vahid, bunu anlıyordu .. le anlatm19tı: 
vardı. Vaktini ıözde temıil etmek· yerinde olduğunu aöglügor. Ve Al- Karısı, kendine muti bir ıurette -Ah, Kamile .. Eğer Mı 

ld .. f" . • • .. manya etrafında yapılan ve yapılmak ki d O fk • d b. k d im le o ugu ırmanın ıtlermı gor ı.tetten miaaklan Lehı.tanın 6 i- ya aııyor u. mı, te atı içinde e ır a m o aaaydm, imi 
mek için hep Berline gidip gel •aklarda ognadıj; rolü anlatı,,:r. m ıallayıp uyutuyordu. diye kadar nerelere ai"iı' Plilıııll.-ıt 
mekle geçirirdi. Alman olmadığı· ZAMAN - Zaman imzalı gazı in- acaba?. 
nı iddia eder ve Avuaturyah oldu· ,,Uizlerln mqhur .. bekliyelim ve göre- Mınldanıdıiı cumleler, bir aksi Kamile, bu sefer, yaden 
iunu söylerdi. lnaan onun yanın· lim'!. düaturunu zikrederek A"rupanın ıada gibiydi geçti •• Bu adam, onu nere;re 
da kendinden geçerdi. F l"anıızca- ~ugu"k!!' d!'rrunanun bu fekilde oldu- - Anlat... • rükleyeceiini soruyordu. An 

Al kad ..:ı ı k gunu Boyluyor. Ve lngillzlerln sırf bu Bu aksi ıadaya cevab Yeriyor. b. Bir an diınag"'ından ı-~ 
yı manca ar ... ze onuı · teenni ve dikkat ·-'lzlüuk A ~ 
~. "b" R h · •• n Drupa d 1 b tu .... gı ı usça, atti Çınce de al11.-dine hdldm oldıildaruu Udve et- u... an amıı ••• 

bilirdi. tikten sonra gamını fU ,ekil de bitirl- - Bir f ah ite gibi. • Ki.mile titriyordu... •• Ditleri 
• • • yor: O kadın, bir fahite gibi kendini birine vuruyordu. 

Franaada casuslar çok canlı "Bu vaziyet lıaricinde Framızlarla teılim etmitti. O da, bu kadına Vahid, bunun farkına 
'* fwlb•;a•••= 1 atm'. !!:' anların verecekleri /faı:ıu.lann, r .. lfJJM p;yıw!e et • Muhaverenin buraya kadar 
ön aydan beri Fransada tutulan m yeli ikinci derecede kalmağa mah· • • 
casusların sayısı dörde vamuı . kiımdur. Bunun böyle olup olmıgaca· Tuvalet odasının kapısı açıktı .. 
tır. ğını anlamak için de bizce de "bekli- Kadın, orada, aynanın karıııın· 

gelim, görlJrüz,, demekten bQfka çare da duruyordu .. 

.. 
11oktur.,, - Anlat ••• diye tekrarladı •• 
AKŞAM - AkfCllllCı Bugün Hıe- Ve Vahid, kelimeler ketik kesik 

sinde deniz yolları ı,zeıme•igle vapur- cümleler seyrek 1eyrek anlattı.ya
<'uluk ıirketi aramdaki rekabetten 
balıaetmektedir. Vapurculuk flrketi- hut genç kadının kulaklarına bu 
nin arkasında lıllktl~t olan denizyol. cümlelerin en bariz parçalan ke· 
lan ifletmaigle rekabetine imkan ol- sik kesik çarptı: 
madığuu söyldikten sonra bu ıfrfre. - Kolaylıkla kendini bıraktı ... 
lin rekabet dugguau Ue lıarlcten ç;;. Bunun içindir ki, benim nazanm
rllk vapurlar almaaının kendt.i için da hiç bir mana ifade etmedi •• 
çok lena olduiumı, böylece mUll pa. 
ranua da //Ok gere gtıbancı memleket- Kimile, aynanın karıuında, çok 
lere kaıçtılını Utiw edil/Or. dekolte olan geceli.jinin kordeli • 

SON POSTA - Bir Yıldız llnzalı lanna bakıyordu. Bu korde1ilar. 
11azı kitap lhtilnde yapılan ban •ta- dan vücudunun yalnız kollarında 
U.tiklerden beluedigor. Ye Ruagada değli, ti belinin yanında da çıp • 
bir •enede 4'6 mJlyon, Nev11orkta 120 laklıklar görünüyordu: 
mJlgon kitap baaıldığını aögledlkün 
sonra bumı TQrklge Ue mukagne e- "- Kolayblda keadini bıraktı .• 
dlgor. • diye dütünüyordu •• • Kolaylıkla! 

_fi RADYO 
BugUn 

lSTANBUL: 
18: Dans muildsi <plak.) 18,30: 

Jimnastik - Bayan Azade Tarcan. 
18,50 Muhtelif plAldar.19,30: Haber. 
ler, 19,40: Ma)'fstro Goldenbel'I' ko • 
rosu. 20: Ziraat Bakanhfı namma 
konferans. 20,30: Bayan Nimet Va • 
hlt (§&il) 21,20: Son haberler - Bor
salar, 21,30: Stüdyo caz ve tanıo or
keatralan Bay Çadıra (pn). 

18: Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Orkestra konseri. 18,40: Ço • 

cak yayımı. 18,50: Konferans. 19. 
Şarkılı piyano. 19,45: Muhtelif söz : 
ler. 21,13: Fransız eserlerinden 
plüdar. 21,45: Sözler. 21: Hafif ma. 
siki, 21,45: Duyumlar. 21,55: Sözler. 
22: Lembergden şen yayım. 22,30. 
Sözler. 23: ReklAmlar 23,15· c:ı_ f • • • •"7Cn o • 
nik orkestra konseri. 24 : Sözler. 
05: Orkestra. 2', 

175 _!<hz. MOSKOV A, 1724 m. 
J 1,fo: (Euıene Onesufnfw adlı 

Çaykovskinln operuınıa radyo adap-
tuyonu. 15: İsveççe yayım. 17,30: 
Parti yayımı. 18,30: Kmlorda için 
konser.19,30: Dana maslldsl ve kan. 

Benim gibi .. ,, 
Ve, sonra, eaefleniyordu: 
" - Bunca yıllık aebatım, emek. 

lerim, izzeti ne(sim bir hamlede 
hiç oldu .. Ben ne minuız bir ka • 
dnmııtım .. Demek ben ele onun 
sibiyim... Karısı elmakbimı bir 
mazeret tqkil etm9'.,, 

Boğazına bir feY tıkanıyordu • 
Ailayacak aibi oluyordu. 
Erkek hali, yatakta, 11rt üatü 

yatmakta ve anlatmaktaydı .. 
Kadm, sendeleyen adımlarla 

içeri girdi .. 
Vahid: 
"-Geliyor .. ,, diye dütündü. 
Ve, zevk içinde kansının vücu • • dunu hayalinde canlandırdı •• 
Fakat, Kamile, bu yarı çıplak 

haliyle bu erkelin karıısma çık • 
mıt olmaktan çok muazzepti •• 

Erkek gözlerini açtıiı vakit, ka
rııınr, utanır vaziyette, elleriyle. 
kollariy)e örtünüıken gördü . 

flk konser. 21: Senfonik kolUM!I', 22: 
Almanca yayım. 23,05: lqilizce. 24, 
05: Almaaca. 

- Haydi, gel, yabana. 
yalda titri yonun? 

Kadm, birdenbire batım 
dırdı. Göiıünü titirdi •• Dacl 
nı ısırdı.. Ayakta sendeledi •• 
ta diifecek sibi vuiyetıe,.li •• 

Vahid kalktı •• Karwam · 
etrafına kollannı aardı. Ona 
iaıötürdü .. 

- Beni affet ... Adamakıtlı 
fet ••• 

Kimile, ıene: 
- Seni seviyorum, aeviy 

dedi. (Devamı var} 

Pr. Vansene gl 
Adana imar 
çok müsaid 

Adana, 14 (A.A.) - Oç 
gündür tehrimizde tetkikler 
tehir miibtebauraı profair 
aen Lugün Meninıe aitmiftir. 
nn T~ da 11ira,acaktır. 
f eıör tehrimizin her ,erini 
ve tebircilik bakımından A 
nın inkitafa çok müaaid Wr 
rumda olduiunu ve tetk~n11119.' 
memnun kaldıiını aöylemiftir• 

---0-

Sotuktan lime 
Odemitin, Beydalı nabiyell 

kınlarmdaki dalda iki ceeed 
lunmuttur. Yaypılan maa 

bunların Nevıehirli lbiı M 
ile Memit oldutu, ve ıoiuJ~IF 
dükleri anlqılmııtır. 
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Yüz yüze, erce sava~ı. yaz 
mevsimine buakmak ıyı olur 

d maamın &01 ce-
Hıristiyan on.an ·k 

. 1 Mitel Barbarı o, nahi olan amıra ... k 
Ahiloı çayının ağzına ~ogru ay -

K 1 burun demlen çıkıntı· 
dı ve anı k 

1 k Pella adasının ena · 
yı do aıara 
rnıdan gitti.. . & • 

Merkezde Hılal şeklınde kuru • 

1 sıl saf bulunuyordu. Bu kuv • 
an a . l' p d .. Parm 
vet Savva amıra ı rens o 
ile Cenova amirah Dük Dürben ve 
Koınandör Kasti! kumandasında 
! _J • 

wı. d' 
Don Alvaro dümdarı idare e ı . 

Bunu açık denizde yapmak hayll' -
hdrr .. Sahile yakın bulunmamalı •• 
Sahil yakın olunca yılgın askerler, 
hemen baştan kara etmeğe sava -
fırlar .. Bundan başka gemilerin 
manevraları, biribirlerine yardım
ları zor olur. 

Eski savatlardan, Barbaros ve 
Turgutlardan örnekler gösterdi •. 
Lakin Derya kaptanı AH Paşayı 
gene kandıramadı •. 

Çaresiz batkumandanm emir • 
ferine boyun eğdi ve ne söylen • 
diyıe yapmak için hazırlandı · yordu. . . . 

Safın başında üç amıral ılerh • O gün öğleden sonra iki donan-

ı d Ortada Don Janın, onun · ma karşılaştı .. yor ar ı. 

sağında Papa amirali Marko An · Güne§ bütün parlaklığiyle de -
• Kolonanın solunda Vene · nizi ve her yanı aydınlatıyordu •. tarıyo , 

dik amirah Sebastiyen Veneryo • Düşman donanmasındaki askerle-
nun gemileri görülüyordu. rin miğferleri, zırhları, kalkanları 

Aynca ihtiyatta, sağ ve sol ce · ve çeıid çetid silahlan Türklerin 
nahların yanlarında, Ma~ta, lspan~ gözlerini kama9tmyordu. . 
yol ve Cenova amiratlerı yer al • Düşman askerleri de Türklerin 
mıtlardr. çe§it çeşit ve koyu renkli elbiseleri· 

Güne§ bütün kuvvetiyle tepeden ne, gemilerdeki altın fenerlere, ay. 
iniyor ve etrafı yakıyordu. . Jr yıldızlı, tuğralı, zülfikarb san • 

Türk donanmasının merkezınd~ caklarına hayran hayran bakıyor. 
Derya kaptanı Müezzin ~adc Alı tardı. 
Patat sağında kara asken kuman- Her yer sessizdi. Emirler veril. 
danı Pertev Paşa. solunda da mif, herkes yerine geçımİ§tİ.. 
Hazinedar vardı. . Epeyce zamandanberi her iki ta 
Sağ cenaha Ağriboz bey•. Çolak rafta biribirlerine bakarak durdu

Mehmed, aol cenaha Cezayır Bey• lar. Sanki biribirlerini ıaırmaktan 
lerbeyi Oluç Ali Pata kumanda dl 

çekinen yüzlece ejderha. i i er. 
ediy rlardı. 

Dütman donanmasının ln-e--~b"-a-=h=lı~' Don Jan ile yanı batında olan 
üzerine geldigi haber alınınca Mü- Venyero ve Kolona, gemilerini 
e7.zİn zade Ali Pa~anın gemisinde ileri sürdüler ve saftan çıkaral< 
bir Kurultay kurulmuş, ne yaprla · kendilerini gösterdiler. 

cağı görüşülmü tü. . . Müezzin zade gemisinin büyük 
Kurultayda Müezzın zade Ah, direğine selam işaretini çekti .. 

Ol Ali ve Pertev Paşalardan Sonra Pertev Pata gemisiyle bir· 
ba;~a Trablus Beylerbeyi Cafer Jikle saftan çıkarak ileri atıldılar. 
Pap Barbaros oğlu Hasan Paşa Oluç Ali Pata, Kaptan Papnm 
ve 0~ beş sancak beyi vardı. yaptıkalrmı uzaktan seyrediyor • 

Oluç Ali Paşa: du. Onların saftan ileri atılmala · 
_Altı aydır denizde gezmekte· rı büyük bir yanhtlıktı. 

· Gemilerin eksikleri çoktur •· Bir donanmaıun da bir ordunun yız... r 
Bundan başka lnebahtıya ge ~n • da bat kumandanları böyle deli-
dikte "sefer dönüşüdür,, dıye, cesine savaşa atılırlarsa kendileri · 
sipahi ve yeni~~i.ler~e t~yfalarm ni ölüme ıürüklemif olur. Bunun· 
bir kıımı izinlı ızmsız dagıldılar · la yalnız kendilerini öldürmüş 
Bu hal ile açık denizde savat ya • olsalar bir ıey değil .. Lakin başku· 
pılamaz .. Limandan müdaf~.a ge - mandanın ölümü bütün ordu ve 
rektir. Boğaz kalelerinden duşma~ donanmayı yıldırır, böyle.~~r ordu 
giremiyeceği için kartı koynı~ ba 1 kesilen bir hayvan gı 1 çırpı· 
kolaydır. Yüz yüze, erce. ~~aşı nı;, dövütür ve ölür .. Zaten asıl 
yaz mevsimine bırakmak ıyı 0 ur. safın bozulması, donanmanın par· 

Dedi. çalanmasr her zaman korkuludur. 
Pertev paşada bu sözleri doğru Bütün donanma çelikten bir duvar 

buldu. . gibi düşmana kar§ı koymalıydı · 
Kaptan Ati Paşa çok cesurdu ·· Kaptan patanın bu çılgınlığı~ 

Lıikin tecrübesi yoktu.. Oluç Ali kartı genç Don Jan'ın olgun hır 
Paşaya: kafası vardı. 

- Donanmada askerin eksikliği Asıl saf arasında olan altı ta-
bizi savaştan alıkoyar mı ?. ne Venedik kalyonunu ileriye sür· 
, Diye kızgın kızgın cevab ver • düve kendisi ile asıl safı onların 
di: arkasına aldı. 

Hemen açılmayı ve düşman üs • B kalyonlar kadirgaların dört 

~ üne gidilmeyi ileri bıürdl ü._. . be• ':nisli büyüklüğünde, yüksek 
B. k sancak ey erı ve saır ,- k l l 

ır ço .. . . bordalı, büyük ve bir ço op ar~ 
lalkavuklar da bu 5ozlerı taıdı~ 1 milerdi ve Ti.irklerdc eşlerı 

.1 V donanmanın hareket\- o an ge 
~llı er.. e yoktu. . . 
ne karar verildi.. . .. .. Bu altı kalyon, Türk gemılerın+>; 

Oluç Ali Paşa ken~ı duş~;çc:ı: k ıl donanma için bir kalkan 
. . k b l ttiremeyınce arşı as 
mı a u e k i in aklı· gibi kullanılıyordu. 

mazsa savaşı kazanına ç k" f d 
. .. vurmaktan Şimdi her i ı tara gene ur . 

na gelen çareyı açıga her za· muşlardı. Her ikisi de karşıların • 
kendini alamadı .• Zaten ° . ku b" 

k eö l""l"g"' Ü cesaretile aynı daki dütnıanların vvet ve u . 
man açı z u u ' k ,.üklüklerine §aşkın şaşkın bakı • 
derecede olan tedbirleri ve uza · " 

yorlardı ..• 
tan g8riitlerile tanınmıştı... ~ 

- Madem ki sava§ yapacagız ·· 
(T)eyam1 nr) 

ta mühim bir me•eleye temaa ede-
Ali Cengiz yeni palto ile biri vah verdi: . rek diyor ki: 

kt l · tavus gibi kurulup dola!8-rak: - Bunda lüzumsuzluk falan "Son zamanlarda, me ep erın 
d - Biz, dedi, peşin para, gümüş yok, ben paltoyu arrf bir iktıaatçı ders saatlerinde kahveler e, so • 

kaklarda mektepli gençleı görü • akçe vereceğiz .. Bunu gözönünde dü§Üncesiyle ıatmadrm.. Sonra 
yorum. Bunların mekteplerinden bulundurarak fiyat veriniz. zannederim ki palto benim ma. 

B ı Bir deste para satıcılar üzerin - lım ... kaçtıkları anlatılıyor. u genç er 
kahve köşelerinde iskambil vesa· de iyi bir tesir yaptığı için pazar - Nejad itin ağız kavgasına vara· 
ire oynamakla vakit geçtriyorlar. hlda müşkülat çekmediler. Üç kat cağını kestirerek: 
Hatırladığıma göre mekteplilerle elbise ile üç çift potini 91 liraya - Haydi, haydi, dedi .. Kavga _ 
on sekiz yaşından küçük gençle- almışlardı. Nejad parayı sayaca • ya başlamayalım .. Biz §İmdi dok • 
rin kahvelere devamı yasaktı. A- ğı zaman Demir AH Cengize: san bir lira aarfettik. Bize lüzum • 

d "dd - Fırsat, bu fırsattır. Dün ge - lu çamatırları satın alması için caba bu gÜ'zel karar ne en tı et-
le tatbik edilmiyor? ce sırtından çıkardığın paltoyu kom9umuza on lira bir para vere. 

başnnızdan atalım.: Artık o giyil· Jim. Geriye kırk dokuz lira bir 
Antalya ambarının mez bir haldedir. Derhal satalım. para kalır •. Adam batına da §Öy. 

dikkatine - Hakkın var •. Böyle mühim le ... Dur bakalım ne ka1ryor •. On· 
bir alışverişten ıonra elbette iyi dan olıa otuz, on betten o!sa on Okuyucularımızdan A. E. gön· 

derdiği bir mektupta diyor ki: 
"Jspartaya iki defa birer bu • 

çuk kiloluk paketler halinde ~e -
ker gönderdim. Antalya anhan 
vasıtasiyle gönderdiğim bu paket
lerin nakliye ücretini burada ver
diğim halde lspartada birinci de· 
fasında 20, ikinci defasında ise 
35 kurut ayrıca para almışlar. 

Antalya anbarına müracaat ede • 
rek sebebin; ıordum: "Burada 
Af yona kadar nakil için t•cret a -
lınmıf ta ondan!, dediler. Halbu
ki ben lspartaya gönderilmesini 
söylediğim gibi makbuza da böy
le yazılmıştır. Makbuzun numa • 
rası 86326 dır. Bu ne it?.,, 

-o-
Iskonto yapan 
sigortacılar 

Memleketimizde çalııaıı bütün 
sigorta irketleri bundan b1r müd· 
det evvel araların<la anlaıara 
her ne tekilde olursa olsun müfte
rilere komisyon, iskonto, ve ikra
miye vermeği menetmi§lerdi. Hal· 
buki gene bir taraftan bu şekilde 
müşterilere tenzilat ve iskonto 
verildiği nazarı dikkati celbet · 
mektedir. Bunun için aigorncılar 
merkez dairesi ve sigorta prodük· 
törler birliği bir tamimle bu vazi· 
yeti alaka.darlara bildirm;ştir. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 

bir fiyatla satmak imkanı olur. beı daha kırk bet·· Geri kalır. 
Elbiseci: dört .. Bunu da üçe taksim edersek 
- Ben, dedi, eski elbise almaz · bir lira otuz üç kunı§ .. Yani tam 

sam da bir göreyim.. Hatmmzr adam batma on altı lira, otu:z: üçer 
kırmak istemem... kurut dü~üyor •• Bu pra da bizi i 

- Bir gör bakalım.. ler tamamile aydrnlanmcaya b,. 
Köşede çamur içinde duran pal- dar idare edebilir zannederim .. 

toyu eline alıp baktı ve alçak bir Demir: 

~esle: - Ben de öyle sanırım, diyece-
-Alçaklaı-, dedi .. Nasıl da yırt· vah verdi.. On altı lira otuz üç 

mışlar!.. kurut cebinde, yeni elbiae arka • 
Dedikten sonra: . da .•. Dünyada bundan ala teY bu-
- Al bakalım, bak , dedi.. Junabilir mi?. 
Elbiseci daha eline almadan: A1i Cengiz, Nejada: 
- Parça, parça olduğunu görü- - Benim hissemi timdiden ver . . 

yorum .. Dedi .. Size bunun için an- Nejad: 
cak altmış kurut verebilirim, aa • - Jıte komıuya vereceğimiz 
nırrm .. Bundan ancak parça çuha para ... Dedi v kapıdan seslendi: 
ç.ıkanlabilir. Başka bir işe yara • - Matmazel Marika ıizi gene 

maı:. rahatsız ettiğimizden dolayı aff,. 
Demir Ali Cenaize seslendi: nızı rica ederiz .. Lutfen biraz ge-
- Haydi ver Ali.. Ver de bit· lirmiıiniz 7. 

sin... Ma.rika koşar k geldi~ 
AH Cengiz paltoyu elinden bı - - Ne istiyorsunuz? A~ Tebrik 

rakmıyarak: ederim .• Bu ne ııkhk böyle ... Amk 
- Altmış kurut pekaz, dedi. timdi istediğiniz yere gidebilirsi ~ 

Fakat mademki çuha parçaları çı- niz ..• 
karmaktan başka bir şeye yara • Demir: 
maz diyorsunuz, o halde.. - Artık bizi bu halde kadmla-

Ali Cengiz bu sözleri söylerken rın beğeneceklerini sanırım, iz ne 
elini paltonun gağ}am kalmış olan dersiniz?. 
yegane cebine sokmuftu .. Birden • - Niçin beğenme.inler, sizden 
bire durdu .. Çehresi bozuldu .. E - daha çok çirkinlerini beğeniyor • 
lindeki yırtık paltoyu gidip bir lar ... 

köşeye koydu.. Genç %n:ın bu sözü Demirin pek 
Nejad: de hoıuna gitmemiıti •• Onun için 
- O halde dedi, altmış kurut arkasını dönerek, kravatım dii-

noksan vereceğim .. öyle mi ? zeltmekle metgul oldu .. 
Ali Cengiz haykırdı: Nejad: Urolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
Kraköy - f:kselsiyor mağazası 

yanıiıda. ll<:r giin öğleden sonra 
2 • den • c kadar.. Tel: 11235 

- Hayır, hayıt .. Ben fikrimi de· - Matmazel, dedi.. Bize kartı 
1 ği,tirdim .• Bu paltoyu satm,ıyaca- çok lutuf gösterdiniz ve biz bunu 
· ğım .. Bana lazım.. . ı;uiistimal ediyoruz . .itte ıize biraz 
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- Neye lazım olsun? Altmış daha para .. Bununla bir miktar sa· 
kuruş çuha parçalarındaı' daha maşır almak istiyoruz .. Bi~e çok 

çok işimize yarar.. Ne yapacak· lüzumlu olanlarını .. Erkekler alı§ 
sın? veri,ten anlamadıkları için bunu 

- Tamir ettirir, kullanırım .• Sa- ~n gene sizden rica edeceğiz •. 
hahları kalktığım zaman ceket - Memnuniyetle! Elimden ge • 
yerine giyerim .. Satmak iatemiyo - leni yapmaktan gel'İ kalmam .. Ba· 
rum. na odanızın anahtarını bırakın •.. 

Elbiseci: Bu aktam dönüşüniizde ümid ede. 
- Nasıl isterseniz, dedi .. Satın rim ki ... 

almazsam daha iyi olur.. Allaha Matmazel birdenbire durdu, 
ısmarladık efendiler ... Gene bir §e- ve: 
ye ihtiyacınız olursa bizi unutma- - Ben gidiyorum, dedi... Ali 
manızı rica ederim. gene pantalonunu çıkaracak.. Siz 

Elbiseci ile kunduracı gittiler ... anahtarı bana getirirsiniz .. 
Nejadla Demir de acele giyindiler. Nejad, komşu kızı gittikten son-
Ali Cengize gelince, giyinir gibi ra: 

görünmekle beraber işi uzatmak - Ali. dedi. sen sıkılmıyor mu· 
için çareler arayıp buluyordu. aun?. Sabahtanberi pantalonunu 

Demir: ç1kf\r1p tekrar giyiyorıun, biz ha • 
- Alinin bu hareketine bir tür· rı:ı ... Fakat ıen daha. henüz giyin • 

lü akıl erdiremiyorum .. Bu yırtık zrrız... Fakat .sen daha henüz gi
paltoyu altmıt kuru§a satmamak! yinmedin .. Naci bizi bekliyor. 
Elimizde azıcık para var ya .. Böy- _ Bundan ben de müteesaifim •• 
le lüzumsuz hareketlerde bulun - fakat ne yapalım? Bu pantalon 
masa rahat edemez,., . beni rahatsız ediyor .. Zanneder • 

Ali Cengiz, pantalonunun darlı· sem ay2kkaplarım da biraz sıkT • 
ğmdan §İkayetçi gibi görünerek yor. Onları da çıkaracağım .. 
düğmelerini çözdü ve Demire ce - (Devamı var) 
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~örülmemiş bir kedi muharebesi JUVANTiN -Oda duvarları kana 
bula mış, kırılmadık 
eşya kalmamıştı 

Yavruları için sekiz azgın kediye karşı 
koyan ana kedi 

iki ö!ü ve bir yar~h var .. 
Geçen sene Bursa ve :2nik o · 

valarında kartallarla leylekler & · 

ruında hayli uzun suren bir hava 
muharebeıı olmuıtu; her iki ta . 
rafın bir lıayli zayiatiyle a1eticele· 
nen bu meydan muharebesinde 
kartallara ı.azaran adetlerı fazla 
olan leyleklerin muzaffer olduk
ları da aöy lenmiıti. Bu haber. 
Taymiı oev'ınden en ağır batlı 

Garp ga~etelerinde bile, sütun sü
tun yer itral etmiıti. Hayvanlar 
araaında pek nadiren gö ·ülen bu 
çarpıtma henüz unutulmd.mıtken 
Fatih Çm;ırında bir evde bir de 
kedi muharebesi olmuıtur. 

Bu çarpı§ma, insanlar arasında 
olduğu gı!>i toprak, yahut para 
gibi mülkiyet davala11 yüzünden 
çıkmıı değildir. Bu, yaVTUlarını 
parçalamıya gelen erkek ~t-diler · 
le bir ana kedi arasında eeçmif · 
tir, ana ked! yavrulan uğrunda 

bir ayağını feda etmiı, ve yara . 
lanmrttu. 

Eaefle kaydedelim ki, mütear 
nz kedilerin çokluğu y"jzündcn 
tek batın" bunlara kartı koyamı
yan kedinin iki yavrusu ela par · 
çalanmııtır. 

1-l•r"•n'e&r an:ı.ınndak1 yavru 

tefkatinin ne kadar kuvvo:tli ol 
duğunu gösteren bu hadiseyi ya
zalım: 

Fatihti! Çırçırda otura.ı bir a 
ilenin Samur isminde cin• bir ke· 
disi vardtı". Evin genç kızı Samu· 
ru çok sevmekte, geceleri odasın
da yatırmaktadır. 

Samur bundan on aiin evvel 
dört yavru doğurmuştur. t:~in kr 
zı kedisinin doğurduğunu görün
ce hemen yaVTUlar için bir yer 
hazırlam't• Samura dah'l fazla 
aüt verdirip bealenmiye ba9Jan · 
mııtır. Samur bir gece vavrula • 
n için haı:ırlanan yeri beğenme 
mit olacak ki onlan teker teker 
alarak m•ıtf ağa ta9ımıf, kendisi 
de üstlerine yabnıftD'. F cıkat ıa 
bahleyin Samur yavrularından 

ayrıldığı bir sırada mutfağp giren 
bir kaç k~di yaVTUlardan ikisini 
kaptıklan gibi pencerede·, aavu · 
ıup gitmittlerdir. Samur mvtfağa 
dönünce iki yavrusunun verlerin
de olmadı&mı gönnü§ ve adeta 
~elirmiıtiT". 

da d~lqaı-ak hal~ın 
0

arahk pen - s AÇ B Q y ALA RI 
cereaınde11 eve ıırmıtler, aaiı, 
ıolu kokhyarak arattmnıflar. Ni- Kanzuk Eczahaneıi Müıtahzera • 
hayet Samurla yavrulannın bu- tından: 
lundutu yeri ke§fetmiıler,Hr. Saçlarrn sabit ve tabii renklerini 

Samur dıtarda erkek kedi ıes· iade eder. Kumral ve siyah renk • 
terini ititmc.e bırJamıya b~lamıf, !erde tertip e~lmiştir. Ter . ve yı • 
bu hırlamalar öteki ked~•~r; daha kanmakla dahı çıkmaz. Daıma sa
ziyade azt'ıımıı. nihayet s:-kiz ke· 
dinin tımaklarile, kafala~He yok· 
ladıkları 'ı'1a kapısı nasıha açılı · 
vermittir. 

bit kalrr. Yegane zararsız ve sıhhi 
saç boyaJandrr. Tanınmış ecza -
nelerle itriyat m~ğazalannda bu -
lunur. 

Kapının açılmasıyle de- oda S k b h ) 
muharebesinin bqlaması bir oJ. I 8 tJ t J a Ç e İ e V 
muştur. Şithane, itfaiye karakolu 

Günlertlen beri diğer ik; yav . kar91aında Jakenderiye aokağı 
64 No. lı dört kat, üçer odalı 270 

runun da kanma girmek iıtiyen · 
metre bahçeyi havi ev ıatılıktır. 

azgın aeki2. kedi keskin miyavla·, 
l 1 k kud b 

.... 
1 

. l Beyoğlu lıtikli.I cadde.inde 38 
ma ar a or an uzu m.,, o an N l b·ı 1 d A • • •• • , J o. ı mo ı ya aa onun a gop 
ıkı yavruuun uzenne ab.mıt ar · Ef _..ı• •• t. 

enaıye IT'".-"caa 
dır. Muh.uebe ıahaıında trk batı· - • ••••• .. 
na kalan :)a.mur da sekia kediye 1 İstanbul asuye U çüncü Hukuk 
kartı koyı,.ak üzere mü i"faaya mahkemesinden: 
geçmiı. ya"'l'ularını boğm~J 3 ça • Ihsan tarafından kocuı lmıirde 
lıtan kedi!rrin boğazlarmı. ın1- Dibek batı lımetpa§& mahallui 
tarını diş\Emeğe batıamtf,O'. O . ya~dakç. ı~kak 53 No. ~a oturan 
da muhart- ı ~si kediler ll.'"1tamda ı Saım aleyhıne 2313 No. ıle bo~an. 
şimdiye '<'\~ar görülmernit bir 1 ma davasından dola11 mumaıley• 
f iddetle hnyli müddet ıüı mü§, he arzuhal ıureti ıönderilmit 
muharebe aeki:.ı:. azgın ke1~vr kar- iae de müba,ir tcrhine ve PC>-

lia tahkikabna göre nerede otur .. 
şı koyan tek kedinin mağlObiyeti· 

le neticelenmiştir. Mub:,r~benin 
galipleri Minikle Şahini boğup 

parçalamıılardır. Çarpışma esna· 
aında Samur da ıol ayağ•m kay 
betmif, mahtelif yerinden yara • 

lanınıttır. Akpma dotnı evin ba· 
yanı ile kızı eve dönmüş!~-r; Sa · 
murla yavnılannın bulundu~ O· 

da kapısını arkasına kadaı açık 

görmüıler ve büyük bir tefa,la i · 
çeri girince çok feci bir manzara 
ile karıılatmıı lardD': 

Samur, boğulan ve parçalanan 
Minikle Şahini bir köteY~ ıakla 
mıı, kendisi de üstlerine t"abnıt • 
trr. Odanm her tarafı, dıvarlar 

kana bular.mıt, odada kırılmadık 
etya kalmamııtır. 

Bu mııınzara bayanın ainirlne 
dokunmuf, üzerine f enal. ~ ıele . 
rek bayrlmr9tır. Genç kız tanıdık
larından doktor Bay FuaJ> çağır
mış ve bayan ancak bu suretle ve 
güçlükle ayıltılabilmittir. 

Genç k12 da hayli müddet fe · 
nalık geçirmİ§tİr. Minikle Şahin 

göz yaılan arasında bah~enin bip 
köteıine ısömülmüf, aai kalaıt 
Samur da tedavi albna ahnmı§ · 

duiu bilinemediğinden baldan · 
da ili.m:n tebliğat if uma ve 
mahkemenin 7 Mayıı Salı günü 
ıaat 10 na talikine karar ve· 
rildiğinden yevmü mezkUrda As • 
liye Üçüncü Hukuk ınıUıkemeain
de huır bulunması veya bir vekil 
gönderilmesi ve akıi takdirde gı • 
yaben mahkemeye devam oluna • 
cağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur., (82) 

,~. BORSA -
Hi21l2nnda -.ıldu ·şaretı '>lan1aı fizc· 

rinde 13 4-935 de n uamek "örenler 
dir. ı f{a1<am•ar k aı anış tiatfarmı tösterir 

Nukut ı Sahş) 

• l.o ı dra ()(.ı~ . - • Vtvııoı ta. ~o 
• l\cvyork ıt;C. - • Mı'.irtı 17, -
• 1 arls 169. - • Berlln 44, -

f\ lllılo 20.". - • VarfQva !4., -
Prllt~e 83. - • Pudıpeştt ~a, -

• /o t ı111 rn. S!! • Bükres l6, -

• c tııenr 810 •• • f!etrrar ~ •• -
• Yo~obıma 34. - l 
• Altın 1:40, -
• Mecidiye u. SO ı 
• R~ıılınot HO.-=-. 

• ~Olla !4, -
I • Anıstttdııı 82. -

• Prıı 10!..-
• "ınHın"' ~? • • 

(ekler tkap. aa. 18) 
Looı.ıra 6~. 7: • Sıokhlm 311-

! • f\eV)otk 0.796 1!1 • Viyana 4,l3 
'f· ı n s li.<•~7~ • Madrlı !!.l!I ~ 
• !\ ı lltao Q.~1! • Rerlln f.97 
• Prflkse' 4 691' • Vırson 4.lO'l4 
• AtlDl &Ul33 • Rudapeştt 4.'ıJ'l.4 

Hadise evce de anlaşıhnca Sa . 
mur oturma odalarından birine a· 
lınmıthr. Geri kalan iki yavrudan 
birine Minik diğerine de ~ı,hin a·I 
dı takılmıf, yavaf, yavat ylirüme- tır. • Cenevre ?.4'41! • RDtr_, 78.400 

ğe başlıyan iki yavru evin içinde -------------
bir ne~e yaratmıştır. İstanbul Mahkemesi Uçüncü 

Bir kaç gün evvel evin hanımı Hukuk Dairesinden: 
ile kızı u~nk bir yere davetli ol • Şerife tarafından kocuı Osman 
duldan için Samurla kedilerini aleyhine açtığı boşanma davaımm 
bir oday~ J, apıyarak evden çıkıp I icra kılınan muhakeme neticeıin . 
~itnıiılerdir. Hanımla. kızı evden de: Tar feynin boıanmaJanna da· 
çıkarlarken kar§ıki bahç~ı!e ıe· İr çıkan 27 /21935 tarih Te 934 .. 
kiz kedin;n mrrnavlaımakte ol • 1789 No. lu )taran havi i!imın 
dnldarmı s:örmüıler se d~ bunla· müddeia •eyh Osmanın ikametga. 
~ hir feJ.;kete ıehep olal,'lec~k h? meçhul oJmasma mebni ilAncn 
lerini akrHarma getirememişler tebliği ten~İp kılrnmıt olduğundan ..... 
dir. tarihi ilandan itibaren on bet gün 

Ev sahipleri evden aynldıktan içinde mumaileyh Oımanm temyiz 
sonra mahııH•nin sPkiz erkek ke · edebileceği tebliğ makamına kaim 

, diai bir müddet bnhçe dıvlArlarm- olmak üzere ilan olunur. (.83). 

• Sofyı 65.7'J!IS ııeınaı ~ma 
• Amsıcrdaıı ı.1~20 , Yoknhamı t.81>4• 
• Praa 18;':-.~6 • Mostovı 1088 - 1 

iş Rantas• 
Anadolu 
Reji 

ESHAM 
Hl. - 1 ramvay 
~s. ı o * c:ımeoto as 
2 !'O ('nyoa Oef. -.·· 

~lr. Hıvrtn r~.!10 "art O~ -.-

1 

Merke.t Ra•hsı tt3. Ralyı 

ll. sı~orta -.oo "ark m. ec:n ~-
"oı .. notı ıı 90 felefon 

-.-
-.-

rstlllraz~. - tahvili;; - ! 
• ı93JTGrt r.or. ı , 9 7 · ~ ~.Jektrlk -. -

~ • il 28 CO frımva., JI. 70 
• • . in il M Hıllunı '7,00 

, latttrazınıbllt ı 97,S~ • .a nıdoTo • "' 9~ 
trıaaı istl~ram 91). , Anadolu it 43.91' 
ıQt. A M ıo. Anadolu nı 46,-

14 NiSAN - 1935 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik Muvakkat 
kirası 

J(3paJıçartıda Divrik S. eski 45 yeni 47 No. lr 
kigir dükkan. 36 

Zeyrekde Demirhon mah. Mehmetpa§& S. 18 
yeni N. 12 oda ve bahçe ve çeımeyi havi ao· 

tük kuyu medresesi. 480 
Fatjhte Kirmasti mah. Tetimmeler S. 12 oda· 
1: yeni 20 No. kagir tetimmeisani mcdreaeıi. 288 

Vefada Kalenderhane mah. Kovacılal' S. 
25/ 100 No. lı iki odalı kagir eıki mektep binası. 60 
Kapalıçarııda Hacı Haaan S. 16 No. h kagir 
dukkin. 36 
KtıTagümrükte Keçecipiri mah. kilise S. ku • 
yu. havuz ve muhtelif meyva ağaçlarını ha -

vi b~tan. 84 
Cığaloğlunda Alemdar mah. Hilaliahmer S. 

H1tdım Hasan ~ata medresesinde 4 No. 1ı oda. 30 
Zindankapıda Ahçıçelebi mah. Zindankapr 
S. üstünde 1 odalı 46 No. lı dükkan. 96 
Uzunçartıla Zindankapı C. Rüstem Pa§& 

mah. Uzunçar§ı S. 348 yeni No. h kagir 

dükkan 96 
Chtaköy Cavitağa mah. eski Türk S. 2/1 yeni 

No. lı ahpp dükkan. 24 
Aınavutköy Lutfiye mah .. Küçükayazma Hki 
30 yeni 65 No. lı iki kattan ibaret 4 oda ve 

bir mutfağı havi kagir ev. 84 

Çenberlita§ta Mollafenari mah. ÇenberHtaf 
S. KüÇiik Vezir hanmm ikinci katında 6 No. 

h ki.gir oda. 36 
Zeyr~kde Zeyrek mah. Zeyrek yokuş batı S. 

31 yeni No. b 7 odalı Haliliye medresesi. 156 

'Zeyrekde lıhak İbrahim mah. ibadethane S. 

64 yeni No. da bir adet kuyu ve bahçeyi havi 

Zenbilli Ali Ef; Mektebi binaaı. 72 

Kapalıçarııda Kazasker S. 44/ 46 yeni No. lı 
kagir dükkan. 24 
Koıkada Mollakestel mah. Çukurçetme S. 
Tathan içinde 7-23-25-30-31 No. it 5 oda. 120 
Kapahçaf!ıCltr. atptr.k~ı ar • 

~ükkin. 180 
Çukurboatanda Fenai mah. Fenai çepne S. 1 
det'sbane 1 oda 1 aralık biraz da bahçe,; ba • 
Yİ yeni 2 No. h cşki Çavuı Yusufağa mektebi 
bına.t. 

K•palıçar91da Yorgancılar S. Alipaıa hanı-

60 

teminat 

2 70 

36 

21 60 

4 50 

2 70 

6 30 

2 25 

7 20 

7 20 

ı 80 

6 30 

2 70 

11 70 

5 40 

1 80 

9 

8 10 

41 50 

nın 2 nci katında 10 yeni No. lı oda. 30 2 25 

B'tiktatta Sinanpap mah. Camiiçi S. Sinan-

pap. medresesinde 2 yeni No. b oda. 30 ' 2 25 

lfocapafada Ebüssuut C. ve S. iki kattan iba· 
ret 3 odalı S yeni No. lı kagir matbaa binası. 480 36 

Alipqada Hubyar mah. Alipaıa C. iki katlı 
107 No. 1ı ahşap dükki.n. 42 3 15 

Yukarıda yazılı mahaller 936 ıenesi Mayıs sonuna kadar 
kira.ya vermek için ayrı ayn açık arttırmaya konmuttur. istekli· 

ler teraiti anlamak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne. arttır· 

maya girmek için de hizalarında gösterilen teminatla beraber 
ihale günü olan 25 - 4 - 935 Per§embe 2ünü aaal 15 de Daimi 

Encümende bulunmalıdır. (1801) 

Cinai Boyu Eni Kalın Irk Miktan 
Metre mik'i.b 

Mete 6 metre 22. 25 s. 4 s. 10 

,, 5 ,, 22 -25 s. 10 ,, 10 
,, 4 ,, 25 s. 25 " 

10 

Gürgen s ,, 22-25 s. 7 ,, 20 
,. 7 " 22 s. 22 " 10 

" 6 ., 25 s. 25 , . 10 

Çıralıçam 2 ,, 22 S. · · 6 ,, 20 • 
Unkapanı köprüsü için alınacak olan ve yukarda ci:ısi, eni. 

boyu ve miktarı yazılı bulunan kereste açık ekıiltmeye konul· 
mu§tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Kerestele
ri11 tahmin bedeli 2790 liradır. Eksiltmeye girmek iatiyenler 
2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 209 buçuk liralık teminati· 
l" ihale günü olan 25 - 4 - 935 Perıembe günü aaat 15 de Da· 
in)i f;ncümende bulunmalıdır. (l 798) \ 

li nhis~rlar U. Müdürlüğünden:! 
40,000 adet muhtelif eb'atta likör titeıi kapsülü 
1,050,000 adet muhtelif eb'atta konyak 9i9ui kapslilü 
Şartname ve nümuneıi veçbile pa-ıarhkla satın alrn~cağın• 

dan vermek istiyenlerin 29 - 4 - 935 tarihine müaadif Pazar • 
tesi günü saat (14) de (% 7,50) güvenmelerile Cibalide Lev•· 
'7nn ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (1808.l 
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SATIŞ DEpOSUı 
Sofmade Mehmed Eadıa • 

HaWk ad• Rahmi • Mersin 
~ı Ha..Jİll Hiiml • 
lmdrı Tarsan Etref • ~ 

Zabıta memur· • 
ı.rma mahıuı 

200 M. mesafe,,; 
göaferir. 

Oaimon 
CeJ> fenerleri 

aeJmiıtir· Her 
~· 1526 No. 
tabbnda arayı • 
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yASA' 11.USA 

p- Cildiye ve Zühreviye.._I 
Ü mütehas11aı u 

Kullanmakla tedavi edilir. 

•• • •• L-....;.,;:.;:.~ .. :-r--:ıı~-
.. • i' 0 9' '~ITABlV 1 H ~ ,,, nt.1I r&I e&dd •ı\ 111 t'l Uniyeti tenbih eder, einirleri ve 

HORMOBiN 1 
.. Dr. Bahattin Şevki 

Bahçekapı Ta.ı Han 2 inci kat 1 
==:aaat 9 dan 7 ye kadar.amm 

"r•n~v_ climaiı kunetlendirir, vakibiz ih 
--=-~_..iiiiiimıtmııııaiiııım.S~.ııid~iiiiiii-- ti"-,.b- önüne geser '"yaF1 

~l"qJi L'tfaJ tıasta.ne5ln e ~- llJ''" --3-
'S ll' u mak. nqeıini iade~. 
Göz mütah1UISISI doktor 

Rı çat Ahmed Göz berk Jıtanbu1da fiyab ıso kuru 
/,. ı Halk Fırkası suuında kız Ii- Eczaııef erde bulunur. 

- Yaz mevsimi için 
Gömlek, Pijama ve iç kostümler 

ipnrlşinirl Beyoğlunda Galatasaray 
Lisesi karşısmda 178 No: lu 

;esi ı.arpuıda 3Z aomarada. M:.r Ad<eo: Galata Posta lamuu 125 

t' _ _, saat 15 ten 18 e kadar iı•• yene saa ~· 

David Gömlek Ticaret
ı--~hanesine veriniz-.... , 

! 

~~7il lnf TelsaJl 
ka,.uan uııa 
~ııe up~ urr 
duuınfı e c. ı J 

Alafranga ve alaturka. 

YEMEK ve TATLI KiTABI 

...,.~....,,- acım sıııır. 

~OK.UY~ 

~=----------------~--~ı~-==-r;=J:er~in~f~·,._.:::ce:r:e:y;e~kn~ld~ır;.dı.~Prim;;;.:;v:er;-;o· _,_ .. ı:Ierf gı1d par ryor- r-· 

lıkta. bir dcnu ıo dibinde insan radaydL 
du. ~tan duvarın ördü. Hemen - Ukin pencereye nasıl çıkmalı? 
gölgesi gıbi blrd~Y ... !ardı. Dişlerinin Ragastan bu ~orguyu telaffuz etti. 
hançerini kınm aıı !r"' ği esnada hakikaten pek tuhaf otan 
ara51na aldı. Duvardan atlayıp ~~- sesinden kendisi de ürkmliştii. 

sı öldürmeğe karar verm ş • Giakomo söyliyeceği sözlerin her 
hol şah tini btıtün soluk kanlılı· hecesini dikkatle df nlemekte olan bu 
;.!~~:ı::e ı.wn bu insan ıöigesi iki adamın hafızasrna işlemek ister 

eJjni sallayıp: Ra tan gibi, yavaş ya'ıı.ş dedi ki: 
r bok! Diye seslenince gu _ lyi dinleyin! Sezar Borjiya gel· 

-~a tanıdı. Bu 
Giakomo olduğunu df. Krz kardeşiyle birliktedir. Şatonun 

:;1~a lspada Kapya du,-arm iistün· merdivenlerinden yukan çıkn1ağı dil· 
de belirmişti: şünmeyiniz! Bu mümkün değildir. 

_ Mösyöt. lpin bir ucunu ben tu- Daha yan yola varmadan sizi öldü· 
Siz de öteki ucundan bahç~ye reeeklerdir. J§te pencere şudur. Bura· 

tnysn. -" i in bir ucunu belıne dan girmenin çaresine bakmalı. Hem 
inin 1 .. Dlyerı::a. p .. _ - ' 1 A I 
sarıp kendisini davamı öbür ~iMma de mutlaka girmeli • n ıyor musu-
wıattt. öteki ucuna RapStan gn· nuz Mot1aka bu pencereden içeriye 

ye indi. Bu mrada lapada gir;eJisinfz:!. Yakandaki _odadan rık· 
Jıp bah~ duvarın üstüne çıkınrıtt· tıktan sonra sol taraftakı sofayı tu
Jrapy& yalda durdu. Karanlık· tarsınız.. llk rastlryacaj'ınız merdi
Bir~ ~~d~ :uvarm Ustüıtil f(iyle bir venden inersiniz:. Doğruca ~tonun 
ta goıle.ııY kend.Jsini fırlatıp duvar· merasim adusoıuı varırsınız. Kapıda-
llçt(L Sonra ki muhafızlara gelince hunlar da baş-
dan aşağıya attı. ka bfr işle uğraştca.kla.rdır. Anlı~ or-

Gfakomo: .2-' s·· le usunuz?. Bibiik kpıdan serbestçe 

-
"•bukl Tam zamanıwı. .... oz - m "d' 

_,_, - etti. Ve kestinne gıtmek g~bileceksiniz. lşte ben gı ı~.°~u.m. 
;ı-J.J..U nin dar yollarmı brrakarak Allahasmarladrk.. Siz hemen şmıze 
için bahç:ı niun üzerinden koşarak bakınız! Çünkü on daldka sonra artık 
çi~!ie :aşladı. Ragastan ile Jspa· şatonun tist katından aşağıy& inemez· 
flerl h" bir -Y söylemiyorlar. siniz! .. 
d :Knpya ıç ~- "bl Giikomo fırlayıp gitti. Şatonun iç 
~ bir tedbire uymadan çrJgın gı d ~. k 

bıç G"akomoyu takfR ediyorlar· bahçesine açılan kapıya o,,." ·oşa· 
bir ııatde 1 rak göz:den kayboldu. İçeriye girip 
tir. .,_,.nra kadar bu suretle koş- ~ofayr geçti. Sonra bir kapc nçtı. Bu 
B~ cıuıun Iık Giakomo birdenbire odadan gl'niş bir sof aya geçiliyordu. 

tular. Bfr ara yanına. ve oraya di- Bu oda tamamen kuru çalı yığınları 
durdu. Şatontuun,. bir heykelin dihine iJe doldurulmuştu. Giakomo bunlaı n 
kilmiş olan ny bakarak kendi kendine mmldandı: 
vamırşta.rdL .• 

1 
rini yukarıya kaldır· - LQkres ile Sczar Borjiya yuka· 

Giakomo goıde hafif bir ışık çı- rıda kapalıdırlar. 
dı. Bir pencere e.n .,.fa doğru kal· Bu canavarların babası olacak öbür 
Jqyordu. Kolona bu ı,.. canavar da. knpa1ıdır. Dehşetli daki· 
dmtrak: d" Ragastan göz- kalnr yaklaşıyor.. Iademki celıcn· 

l da' De ı. ha nemlik olnn ateşde yanacaklnrdır. 
- şte ora H. düşünceyi, her • BorJ"i'•'8larm bütün ailesi de atc,.dt 

lerlni yumdu. er tmak için ken· J 

lecanı. her fstirabı un~0 Sonra göz- mahvolmalıdır. 
dini tutmağa çaJışrYor • 

anaıtTX' 

- IAkfn belli nfçfıı bahçede görmek mahvolacağını söylemiştin.. 
istemedin?.. - E,·et?. 

- O vakit sizi öldürmek isteyen - Kurtarırım .. Hem zaten )emin 
kattlin gözüne çarpardım. ettim; yeminim mukııdd tir .. Dir Pa· 

- Demek ki beni öldürmek isteyen pa yemininden dünmu.? .. 
· katil bu şatonun içindedir öyle mi?.. Borjiyanın elinden tuttu. Kupaların 

- Eğer hayatınız bir tehlike karşı· bulunduğu dolabın önüne götürdü. 
emd& bulunmamı~ olsaydı benim bu- Papa dolabın halini görünce: 
rada ne işim vardı? - A .. Açık!. Bunu kim a~tı. Dile 

Maga. bu sözleri biraz mUphcm ŞC· haykırdr. 
kilde söylemi katilin şato içinde olup - Papaz Anjelo .• 
olmadrfmdan bahsetmemlştJ. Ukln - Anjelo mu?. Ah yılan ht'rif. ah 
korkudan ~ırmış olan Papa bunun alçak hnbis!. Zaten bu haine o kadar 
fa.rkına varamadı: itimat etmekliğim hata! Yay alçak 

- Şimdi avazım çıktığı kadar bağı- '1ly. Şarap1an zehirledi Ö)le mi? .. 
:racağım. lmdat isteyeceğim.. dedi. - Kupal:tra bakın. 
Hakikaten kaprta dofru }1lrUdU. Ut· - Gördüm!. Altın lmpa.yn doku· 

ı kin Maga soğuk bir esle: nulmuş. Yerinde değili nu iki kııpn-
- BağırmaymızJ. Kimse ~ağırma- yı koydu~om yeri 1>1ce bfllrim. Gü· 

ğa lüzum yok.. ÇünkU çağıracak olur- mUş kupaya dOkunulmamış. O yeı in. 
sanız ölüm gelir, dedi. de duruyor. Likin altın kupa yerin. 

Papa hemen l\taıarun yanına soku· den oynatılmış. Buna dolrnnnıuşlar!. 
Jarnk yntm.ran bir tavırla: Vny hain papaz \ay! .. Biraz cV\tl ya .. 

- Ne denı k istiyorsun? .. Beni hUs- nımdan ~ıkaı kcn )"'lizünUn Mrarmış 
bütün şa ırttın !. Brr:ık da azıcık :ık· olması bo. değil iş. S beblnı imdi 
Jrm başıma. gelsin?. Kat.il şatonun i· anhyorum-
çindedir diyorsun .. Şu halde beni Papa bu sözleri süyl rl en tir tir 
mutlaka öldlirccekler öyle mi?.. Ah titriyordu. Maga cevap \erdi: 
benim merhametli l\lagacığım.. Gel - Evet! Altın kupa ~ crindco ov-. . 
şuraya otur! Eğer ğ ve salim ola· namı~tır • .Anjelo bu gece alıut )arm 
rak Romaya dönel"6em seni ill)-a ede- sabah onunla ~.ınµ isccc(;i .ızi ümit 
ceğim. O kadar para vereceğim ki en ederek altın kupa) ı ıe 1h Jcdi. 
zenginler bile haset edecekler. Ah in- - Halbukt şarap (çmek için hangi. 
saniyetli l\ln~aI Enelce de canımı si elime gelirse o kupa), hiç nyırt et· 
kurtarmış olduğun gibi şimdi de kur· meden kullanırım. 
tarıyorsun .• Yarol Magn 1 Ah l\tag:ı - Orasmı htrnıem.. .c?nim bildığim 
seni ne kndıır sc,iyorum bilsen?.. bir şey varsa o d'.l altn kupanın ze-
Dunyada. senden başka kimseye itima- hirli oldugudu • D~ kupa u~ kim hir 
dım yoktur. Bana. hepsini anlat •• Her şey içerse zchfrlt. .• erek ölcccii şliphc-
şe)i söyle l\lagacığrm! sizdir. 

- Ilayatmızr bu cfer de tehlike· - Allahrnt !. llahım !. •n .. :ınların 
den kurtarmak i tcdim. Çünkü Kont kalbine bu kadar köt ·mk girebilmesi 
Almanın kızını mutlaka kurtarmak kabil midir .. Bu kadar f cna kalpli 
istiyorum. Siz onu serbest hırakt! a· bJr insan dfişünülebilinir mf?. 
cağmıza yemin ettiniz .• Burada onu Papa birdenbire ihtiyar Masanın 
izden b:ışka kurtaracak sözü geçer kolunu yakaladı. Diı;;1crini gıcırdata. 

bir tıdam yoktur. rak sordu: 

- Ben kurtarmazsam Beatrisin - Emin misin? Kupalaı·ın iki ini 
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286 non.ıt\· 1' 
c:;:r ... 

Jnhut şarabı :1ehirlcmemiş olduğunu 1 

iyi('e hiliyor mu:-un .. Oöı.lcrinlc gör- ı 

diin mii:' .• 

~faga giilünı cdi. Gümü;; kupayı ı 

alclı. ~arap si!"elerinin birini rnkaln
clı. J\u.paya y~;ıdan ~ok ~arap doldur· I 
du. ~onrn yaYaŞ yam~ ı-on damlaıo;ınn 
Jrnd:ır içti. Hu sırada ihtiyar Ilorjiya 
sihirbar. kadının her hnrrkctini dik· , 
katle gözlüyordu. 

~iiphelenecek gibi bir şey göreme
di. l\laga gene e\ nlki gibi gülüm i
ycrek dedi ki: 

- Gördiinür. ya!. Şarap zehirli de
ğildir. Anjelo yalnız nltın kupaya 1.C· 

hir ~iirdü 1. 

Papa, sihirbaz kadının bir kı~mmı 
i!:mi" olduğu şarap şişe.sini yakaladı, 
Bir masanın iizrrine koydu. ~arap şi · 

~esinin yanına iki kupayı koydu. Son· 
ra Maganın yüz.üne haktı. Jhtiyar 
JJor jiya "ahsl vahşi glilü) ordu. !ay
lı bir esle dedi ki: 

- Şimdi hak ne yaparnğım?. en 1 
u küçük odaya ı-aklan I Oradan sl'y· 

ret! Bizim okUJ UC'u olacak genç ım· 

paza na~ıl hir oyun oynıyaC'ağım. 

l\taga ayaklarının ucuna ha arak 
ya' a -ça küçük odaya geçti. Papa hız. 1 
Jr hızh çıngırağı çaldı. Sonrn kapıyı 

a•:tı. Acele ile koşup gelen uşağa ım· 
paz Anje]onun hemen yanına gönde
rilme ini cm rt.'t ti. 

J:ir dakika geçmeden Anjelo J>n
panııı odasında belirdi. İhtiyar Borji
)"n. :.:-;: tCJaş göstermeden genç papaza 
doğı·q. l\i)nerek dedi ki: 

- .\njclo oğlum! Jfonimlt' •,;r:H,tı• 

şu şaraptan içmekJiğin için eni hu. ı 
raya ~ağırdım!. " 

Başı dönmeğe. gözleri kararmağa 
'8şlamış olan papaz: 

.... -Aman, muhterem peder! •• 
l<i7.lerini Mrla kekeliyebildi. 

- . • .. o eYladrm ! ·~ oluyor un? •• 
Sana şarap ikram etmek i tiyorum! ı 
Bunda teli.' edecek ne var? .A 1 baka-

J ını 'i u altrn kupayı .. Gümüş kupa ih• 
de hen it;eceğim .. 

f;enç papaı;: 
- Ne miithi~ : Öleceğim .. J)i)e dii· 

~linclii. Zaten Anjelo Papanın odıtsın:ı 
g-irJr girme:r. Hıliyetin kötiilügiinii 
anlamış n• aklından: 

- Eyrnh! i\laga beni ele lerdi .. 
Mah\Oldum ! Dii..;üncc i gecmi:.-ti. 

Bu sıra da arkalarında sağır \C ha· 
fif bir gürültü belirrni ti. fı;;pada 
l\apya hemen yiizünü döndH. Dudak· 
ları ara~ından bir ~e,·inç çığlığını hı· 

tamadı. Şiirnlyr)i kolundan yakah
yarak yüıünü giirültünün geldiği ta· 
l'rıfa çe\'irdi. Ye duvarın yukarısından 
aşağıya sarkıtılmı:;; olan hir şe.}i gÖS· 
tereli. Ragastan: 

Papa iki kupaya da 'liarnp ko) du. 
Gümiis kupayı kendi i aldı. Anjelo}a 
ela altm hupayr göster<'rck: 

- iç! diye emretti. 
Papaz diz ~ökcrek: 

- .Aman! Muhterem peder .. 
Uiyc ) almı'1yordu. 

- Deli mi oluyorsun Anjelo:' .• 
- <;cndiğinıe acıyın! I.hı yn,.ta na-

ı;ıl öle~im? 

- Ölmek mi:' .. Uu na~ıl . öz. ?. :-:ana 
kim öleceksin diyor? .. lnsan hiraı ~:ı
rap içmekle ölür müymü<:?. işte bak 1 
Ben nasıl içiyorum? 

ihtiyar Horjiya giimü;: kupaJ ı hn
rnyn kaldırdı. Sonra giıyn i~indekini 
ı;ok leııetli huluyormu;; gibi ağıını 

şnpırdata şapırdata son yudumuna 
kadar içdi. içinde bir şe) hırakmadı. 
~onra genç papazın kulağının dihindc 
top gibi gürliyen korkunç hir srs: 

- lç! •. lç diyorum sana! .• Diye tck
rar emretti. 

njclo altın kupayı aldr. Gözlerini 
yumarak şarabı içti. 

Papa bir kahkaha kopa~Jı. Paırnıın 
elinden tutarak dedi ki: 

- J~y njelo ! .. Na.,.rlsın bakrıyım? 1 
'l'a arladığın cinayeti yapabilecek mi· 
sin?. Velinimetini zehirlemek fikrinde 

BOR.1 n· A 

clm·am ediyor mu un ? .• Geber alçak 
herif! Geber hain papaz! .. Benim için 
dii ·ündüğün ağrılan, i tiraplan ~in' · 

di son nde..,indc'. cnıı , ·erirkt>n Ç"ke
ceksin: l\aıdığın l<Uyu) ıı dfü .. tün .• 
r\endi hazırladığın 1.rhirle gene sen 
öleceksin I 

- Hayır! O ölnıi)ccek! ~en gebere
rcksin .. 

Papa, bu deh etli ~özleri i itince 
ötüm nefe inin .,ırtını Ü üttüğiiğü 
duymu gihi hemen arkasını döndü. 
Maganm ~mrı IJir ) üı.le kendisine kor
kunç !Jakı hır rırlatnıaktıt olduğunu 

gördü. Şa,. tı. Aklı ba,.ından gitti. Son
ra bir canarnr gibi i\laganın iizcrinc 
atılarnk ha) kırdı: 

-
1c dedin bakayırı1 t·ehcnncmlik 

cadı? .. Nt! hntt ettin mel'un sihirbaz? 
...;öyle bakaJ ını, ne dedin?.. • 

l\fa •a biiyiik hir sc' inci gösteren 
tanrla ce,np 'erdi: 

- .Ne mi dedim':. Bu genç papa7. öl
mb t•cek ! On un yerine Hodrik Bor ji· 
ya alçnğı gehcret·•·k dedim!. Altın ku
panın zehirli olmadığını, fakat senin 
imdi içinde şarap içtiğin gümüş ku
panın miithi surette zehirli hulundu· 
ğunu söyledim .. Anladın mı?. 

Bu ce,ap Ü7.erine odada iki yayga· 
nı koptu. piri derhal kapı~a atılıp a· 
ran Ye titreyerek dı an fırlayıp ka
can Anjelonun sc\·in · çığlrib. i.ihiirü 
.ı\ Hıncı ,\ leksandr Borjiyanın hoğa· 

zından fırla~·nn yt>is ,.,. hiddet hınltı
sıydı ! 

Bu ~ımda hir takım çatırdılar, çı
fınhlar duyulnıağa başladr. rzaktan 
uzağa çığlıklar kopuyordu. Oda.} ı hir
denhire ~iyah lıir duman kapladı. Kr· 
ııl nıe,·l<'r gece karanlığında her yeri 
korkunç hir ısı~a boi{du .. 

Utkre in şatosu çayır çayır yanı· 
yordu . 

-U-
1'U;\'Ç llEYKJ.,,'L/ı\' 0ST0NIJf; 

<'ANT,,/ HEYl\.Ef, 

Gecenin saat dokuzundan biraz 

-
sonra Jspada Kap)a, Şörnlye.}; dal
<lığı hayal U)'km•undnn uyandırmJ:;tı. 
Haga:-:tan ace.le etmeden şatonun yo· 
lunu tuttu. Yolda acele etmiyordu. 
llattfı balıkçı köyünden şatoya kadar 
olan kı~a yolu bir saatte nldı. 

Yük ek duvarın yanındaki kaya· 
nın fü•tiinc varınca başını yeisle sa Ih· 
yarak l<~ndi kendine söyJcndi: 

- Hoş! ... Hiç bir şey yok!.. 'e bir 
ni ·an 'ar, ne de bir iz ... Demek ki Gi
akomo bir şey ) apamadı. Zaten ne 
yapabilirdi ki?. Hiç? Uizim on çar· 
pı,. mamız mutlaka şatonun kapı ta
rafında olacaktır. Azizim t pada Kap· 
ya! Henüı vakit larken sen bu i ten 
çekil! Benim için <"anını boş yere teh
like.} c koyma l 

- Bu sözler henim için en acı bir 
hakarettir Mö yöt Eğer kaderimde 
rnr<;a sizinle birlikte canımı veririm. 
Beraber öHirüz .• Utkin biraz da}ıa 

bektiyelim, kirnbilir? •. Delki .• 
- Peki 1 pada Kapya .. Diraı daha 

bekliyelim ! 

- ~faliim! ... 
- Lakin imdi bana öyle.. Şu ka-

til meseles ini anlat!. Beni bu şatoda 

kim öldürmek Ltiyor .. 

~taga hiç ceyap vermeden ihtiyar 
- Bir ip! .. 
Diye haykırdı. 

1 pada l\ap) a hemen ipin yanına 
fırladı." ipin urunrı biiyiicek bir taş 
hağlanmı 'c bu uretle du,-ardan a· 
şağıya sarkıtılmıştı. Ragastan da ipin 
~anma ko~tu. Artık bir kelime söylf~· 
medPn hemen ipi ynkahyarak duvar· 

dan yukarıya tırmanmağa başladı. i
ki dakika sonra duvarın üstündeydi. 
Duvarın genişliği iki ki:.inin yanyana 
ayakta durabilme ine eherişliydi. 

Ragastan süratle içeriye bir gÖ7. 
gezdirdi. Duvarın dibinde bir takım 

ı-ık 'e hodur ağac;lar vardı. Şatonun 

lnhçe~i orada biti~ ordu. Bahçenin ge
ri~inde t-:irah bir kitle halinde şato· 
nun binası 'ardı. Pencereleri kar&Dp 


