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~~diseyi İtalyanlar nıı çıkardı 
abeş tebliğinde taarruz edenlerin 

alyanlar olduğu bildiriliyor 
''İT l YANLAR TAZMİNAT İSTEMEKTE ISRAR 

R E UZ AŞMAK iMKANI YOKTUR.,, 

ltalyan Somali•inde yetiştirilmiı iki yerli ltalyan a.keri, bir ltalyan zabiti/ beraber 

il ALY AN BA YRAGININ BAŞ AÇlk 
SELAMLANMASI MI iSTENMiŞ? 

t .\tlisababa, 13 (A.A.) - Reu- batta "Afdub,, da İtalyan kıtaatı-
er afonsı muhabirinden: nı kuıatmak tefebbüsünde asla bu 

l"o} liudud hadiselerine dair nef • lunmamıttır. 
ı Unan resmi bir tebliğde "Ger - 29/ 1 tarihinde Gerlogubi ci -
ogub· 

hir ı,, Habeş garnizonunun hiç varındaki hadiselerden yana da 
.. taarruzda bulunmamı~ oldu - Habe• tebligwi •u malfunatı veriyor: ~u h·ı . - :r y 

~mizon, 2 fU- (Devamı 4 üncüde) 

o sör, yaşlı karı
an nasıl kaçtı? 

leydi Astor, kocasını 
kaçırmamak için 

uğraşıyor 

Grib salgını 
ş·ddetlidir 

Mekteplerln yeniden 
ta ti 1 edilmesi 
ihtimali var 

tık okullnrdan sonra Hsc ,.e orta 
okullarda da dün, bir haftalık tatil -
den sonra derslere lıaşJanmıştır. Yal
nız, grib saJgm şekilde devamdan hiç 

(Devamı 4 üncü e) 

Buğday 
tahkikatı 

Bir kf ~iye daha işten 
el çek tirildi 

Ziraat Bankasında buğday tab-

ti Leydi A•torun kocaıı boksör Enzo Fiermonte 

i kikatını idare eden heyet dün ak
ıam bir kişiye daha işten el çektir· 
miştir. Bu evvelce buğday itle • 
rinde bulunmuş olan bankanın eı· 

Suşnige suikast 
yapacak adam! 

Muhafızlar gaz maskeleriyle eclıiz edlldlJer 
12 şubat heyecanlı 

geçti 
Abdülhak Hamid 

günil 
Viyana, 9 - Bugün başvekalet 

dairesine girerek başvekil Şuşniği 
öldürmeğe teşebbüs eden bir a -
dam yakalanmıştır. Adam ken • 
disini deli gibi göstermeğe çalıt · 

tığından nezaret altında tıbbı ad -
liye gönderilmiftİr. 

Bu ahdiae üzerine başveltalet 
binaıındaki muhafızlar çoğaltıl • 
mıt ve kendilerine birer zehirli gaz 
maskesi dağıtılmıştır. 

5 Şubatta Si üncü yıl dönür... 1ü 
gören Abdülhak Hcimidin bıı yıl dö -
nümü dün Boğaziçi liselerinde yppı
lan bir toplantıda feı·kalcidc olarak 
kutlulannuştır. 

Buna da sebeb birkaç gün evel 
binanın önüne zehirli gaz neşre . 

den bir bombanın atılmıt olması . 
d B nd b k ·ı t blerasimdc Hıf:r Tcı·fik, Faruk ır. u an aı a, nazı er ara - . . _ . 

• • • Nalız bırcr soylcv vcmıışlcr ve sonra 
fından hazırlanmış hır zehnlı gaz j Hcinıidin muhtelif eserleri okunmuş -

(Devamı 2 ncidc) tur. 

En büyük harb 
balonu 

bir kaza yüzünden 
denize düştü 18 kişi 
kurtarıldı, 2 kişi 

kayıb 
San Fran i ko, 13 (A.A) - Acu -

nun en yüce hava gemisi olan ,.e Ame 
rikan harb bahriyesinin malı bulunan 
''Makon., balonu, manevralar esnasın 
da Kaliforniya açıklarında denize düş 
müştür. 

(Devamı 2 ncide) 

Kurultay 
Bir martta toplana
cağı muhakkak 

görülüyor 

EvveJA Reisicümbur 
intihabı yapılacak 

sonra Bakanlar 
heyeti istifa edecek 

Beşinci Büyük MilJet Meclisinin ı 
Mart Cuma günü toplanacağı tnhnk· 
kuk etmektedir. Mtclis iç nizamnnmc 
si mucibince Kurultayın en yaşh aza 

(Devamı 2 ncide) 

~tl) ~o~~ (~'ttlUıt muhabirimiz. yolculann hemen hepsi Amerika
iai .... 1. b &un evvel buraya Ro- bdır ve Amerikanın yüksek muhi· t ı '4tıı .. ük' 

di. B uy ıeyyab vapuru tine mensubturlar. 
ham şubesi şefi Suaddır. Bu su· - Miıon! Senden yüz elli lira borç İ•temeye geldim. Bir ödeme 
retle buğday işinden dolayı işten emri aldım, yarın vermem lazım. 

t u ~Pur, Akdenizde bir Bunların arasında meşhur Le· 
~ etnriıt", içindeki tDevamı 4 üncüde). 

el çektirilenler dört kişiyi b!-llmuf • - Çok tuhalan be Leon? "0 DEME!,, diye emir almıı•ın da ha-
tur. Ui borç Jüıünüyorwn? 
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190 milyon 
Bu rakam 935 bütçe
mizin varidatı olacak 

Maliye bakanlığı 1935 yılı büt • 
çe.ai hakkında bakanlıkların büt -
çe raporlarını aldığından bütçe et
rafındaki hazırlıklarına başlamıt· 

tır. 

1935 y:ılı bütçesinin geçen yıl 
bütçesinden fazla olarak 190 mil
yon lira kadar olacaktır. Geçen 
yıl bütçesi 185 milyon lira idi. Fa-
kat varidat bütçesinin ilk sekiz 
ayından alınan neticeler bütçenin 
fazh.laştırılmasma imkan ver • 
mektedir. 

Bakanlıkların talepleri 935 
yılı için, 220 milyon lirayı bulmak
tadır. 

Muamele ve müvazene vergile
ri üze•·inde tenzilat yapılabileceği 
hakkmdal<i şayialar alakadar ma
hafilde tekzib edilmektedir. Ver-
gi tetkik bürosunun şimdi vergi

ler üzerinde meşgul o1duğu kısım 
tahsil usullerini basitleştirmek 

şeklindedir. 

Esnaf Cemiyetleri 
federasyonuınu 

kurulacak? 
lstabunlda bulunan bütün esnaf 

cemiyetlerini bir araya toplıya· 
cak bir federasyon kurulması ta
savvuru vardır. 

Bu tasavvur tahakkuk ettiği 

takdirde, esnafın istifade etmesi 
ve mesleğinde ilerlemesi için mek
tebler açılması kabil olacaktır. 

-o--

General Fahreddin 
Berllnde 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

General Fahrettin Altay, Ber-
line gelmiştir. Sıhhati güzelleşin· 
ceye kadar Almanyada kalacak -
tır. 

Kontenjanda 
yeni hisse 

rlABER - Akıam Pcst2:n 

• 
.,.._ ____ _,.~~~ 

Suçlu posta 
müdürleri 

Mahkemede kendile
rini nasıl mlldafaa 

ediyorlar? 
Ankara, 12 (A.A.) - Posta 

idaresindeki suiistimal suçluları • 
ı nın muhakemelerine bugün de de. 
vam edildi. Mahkeme dosyasın . 
daki evrakı::ı okunması saatlerce 

sürdü. Bundan sonra, müddei u -
mumi muavini bay Muhiddinin 
isteğile, mahkeme reiai,, bay Fah
riden umumi müdürlükteki imza 

lngiltere 
Hindistana 

Sadece bir imtiyaz 
gölğesi mi veriyor? 

Avam kamarasın
da münakaşalar 

Veni Anka c
saylavı 

Bayan Satı köyüno.a 
derslerine çalışıyor 

Ankara, (KURUN) - Kö -
yünden gelen haberlere göre, O• 

rada okumak yazmak huausun • 
daki bilgilerini daha ziyade ar • 
tırmakla meşgul bulunan Ankara 

Londra, l2 (A.A.) _ Hindiı- saylavı bayan Satinin bu çalış -
tan te!kilatı esasiyesi hakkında.ki ması biı hayli ilerlemiştir· Ba -
hükumet projesinin tadili için a- yan Sah hem derslerine çalı! • 
mele fırkası taratından verilen makta hem de vakit buldukça 
takririn, 133 reye karşı 404 reyle nahiye merk~zine gelerek nahiye 

1 mesuliyetinin kime aid olduğunu rec!di ve projenin ikinci okunu- müdürü ile görüşmekte, bilhassa 

d B F h ıı.unda kabulü, hükumet ı"çir. bü • nahiyenin mektep, yol, sağlık ve sor u. ay a ri verdiği cevapta ,. 
· 1 yiık i:ıı"r muvaffakı"yet olmuıı.tur. bayındırlık gibi işleri üzerinde ımza mesu iyetinin doğrudan ,. 
d e .. ..,,., .. vaffal~ı·yet hemen h .. rke• • Ankarada yapılacek teşebbüsler· oğruya umumi müdüre aid bu- .. u .... , • .. "' 

ı d b lf re beklenmekle beraber, gerek den malUınat almaktadır. Bayan un uğunu ve i arz telgraf işle- ' 
· d l h1.1""ku"metı"n, gerek ı"lerı· aag~ ve ı"lerı· Sabmn da İftirakile geçenlerde rı mü ür üğünün serbest bulun • 

d Sol fırkalarının her Zamandan Zl• _ nahiye merkezinde köy muhtar· 
uğunu söyledi. Gene müddei u -

""'-de hararetle müdafaa ettikle . larından, katiplerinden ve köyle-muminin isteğile bay Fahriye fU ~ 
sual soruldu: ri ._İr müzakereden ıonra elde e- :rin oktir yazarlarından karııık bü. 

ı cJehl·ım·ıftı"r. yük bir toplantı yapılmıt ve bu 
- stanbuldaki tarife komis • 

Hükdmetin tezi geçen hafta, Sir topla,.hı:la nahiyenin umumi işle· 
yonu, tarifenin çoğaltılmasına ka- 1 -,-

Hoare tarafından parlak surette ri etı·ııfm<la bazı görüşme et oı • rar verdiği halde bu niçin kabul-

Şuşinge suıkast 
( Raş tarntı I ıncide) 

hücumu planı da cb geçirilP1İf 
bulunuyor ..• 

• 
Viyanadan İngiliz gazeteler~· 

ne bildirilen bir tclyazısında, V1 • 

yanada gaz maskeli ve diğer 81 • 

keri teçhizatı bulunan askerlerİJ1• 
başvekillik ve diğer binaları JllU • 

hafaza altmda tuttukları yaııl · 
maktadır. 

Şehirde derin birendişe hükiiıtl 
sürmüı ve g~çen yıhu 12 ŞubatıI1 · 
daki büyük dahili hadiselerin Y1~ • 
dönümü dolayısiyle bu hadiseler•" 
tekrarlanmasmdan herkes kork 
muştur. 

Viyana üzerinden uçan ve U.' 
. d h" b" . • 1 bıt zerın e ıç ırı§aretı o mıy&tt I 

tayyare aşağıya binlerce yaıt 1 

kağıtlar atmıştır· Bu kağıtlard' 
1 

"12 Şubatın intikamını alacağıı·'' 
kelimeleri okunuyordu. 

Bundan batka iki nazinin }. 
vusturya mahkemelerinde öWJ11' 
mahkfun edilmesi dahili bit iıY• 
nm çıkması ihtimalini daha art · 
tınnıf, sinirleri germittir. 

Mahkum nazilerden biri t91'' 
~ında bir kız, öteki onun arkad•~ 
olan 22 yaşında bir erkektir. 

edilmemİ§tir? te~rih edildiği gibi, dün de, ame- muştur. 
t" fırkasının verdig .. i takrirdeki llnyal" Satı Ankarada otur • v· d k ·· · ti r 

- Mukavele mucibince tarife ak k 1 l k b ıyana a omunıs e b.ıthca delill"ri reddetmek vazi • m için ira i e tutu aca ir yer . ·f 
komisyonu altı ayda bir toplanır. b l k ·· b d k" b"ld"kl "d f ı· t (l11tıı fo,ini üzerine alan Sir Thomas u ma uzere ura a ı ı ı e- yen1 en aa ıye e geç ., 
llk içtimaını yaptığı zaman tari • · k y · b h'• 

lnflkip tarafından müdafaa edil. rıne me tup yazmıştır. em a · Viyana, 12 (A.A.) - 1934 1) 
felerde tenzilat yapılmasının İm· ı b • · ·· ·· u• 

mİ§tİr. yan ıay avın fU abn yırnu uçun- diselerinin yıl dönümü münaıtl1"' 
kansız olduğuna karar vermiştik. d A k l k K it "• 

Sir lnakip hulasa olarak demi•- e n araya ge ere ' uru ay:ın tiyle, tethiş vakaları çıkarın'~ 
Komisyon ikinci altı aylık toplan- ,. 1 k d A k d k J f/ 

tir ki: açı ışına a ar n ara a a a • memur edilen sosyal. komüniıt 1 

tısını yaptığı zaman yüzdeS ten • "" ·· 1 kt d" ft' 
- Muhalefetin iddiası hilafı - cagı soy enme e ır. ra komitesi heyeti, geçen h• 

zilat yapılması karar altına alın· 
na olarak, Hindistan halkı me • --<>-- - tevkif edilmişti. 

mı§tır. Bu keyfiyetin Vekiller He- A t } d f ·J 
yetinde müzakerede bulunması do nlenin siyasi cephesile alakadar n 8 ya 8 çarşa ve Bu heyetin yeniden te!eklci>. 

k f k · .. · d k d .. n b1
' layısile neticesini beklemek lazım o1maktadır. Bu meseledeki karar 8 es yasa ettıgı mey ana çı mca, u 

gelirdi ve tatbik edilemezdi. tehiri, bizim kendisine telkin et. Antalya, 13 (A.A) - Antalya bele- 20 kişi daha tevkif olunmuştur· 
melde olduğumuz itimadı kaybet- diye meclisi Nisan ayı nihayetine ka- Şehrin bazı yerlerinde, nıüf ' 

Bay Ihsan Cemalin vekili Ba • k ı ., ' tirecektir. Bu projenin kabulü dar sonu alınmak üzere çarşafın a • titler, boşuboşuna nümayiş ysr 
Ymdırlık bakanlıg .. ından •irkete dınlma01nı ve Rubat sonuna kadar 1 1 d 

:ır 1 Hndiıtan halkı için kazançtan .... '• mağa ka kışmış ar ır. . 
tebliğ edilmek üzere gelen emrin kafeslerin kaldırlmasını karara bağ • 1 r batka bir §ey değildir. Viyana ve eyaletler zabıta5 • , 
şirkete derhal tebliğ için mümey- lamıştrr. ·htı 

Bundan sonra, hatip, evvelce ............................................. le Jandarma kuvvetleri, her ı ~· 
yiz verildiğini ve hatta bayram gü. yapılan vaitleri tubııak lüzumu yan etmittir. male karşı hazırlanmış bulunıtlş 
nü müsvedde hazırlandıgymı fa • B B ld · h""k"' · H" d üzerine uzun uzadıya israr etmiş . a vın, u umehn, m • ta ır. 
kat bayındırlık bakanlığından 1 d" l . . h 11 k • . e~ lstanbul gümrükleri lıaşmüdürlü - ve ngiltere hükümetinin, Hindis- ıstan mese esını a etme ıçın Ş uşnig Londraya gideC 

ğünden bildirildiğine göre 106/ A,108/ dosyanın celbi için çalışıldığı hıl- tana bir dominion tetkilatı vadet- sarfettiği gayretleri teşrih ede • 
5

• 

B, 139/A, 394, 401, 653/ C, 377/ C. D. E. de dosyanın gönderilmediğini ve tiğini ve yavaş yavaş bu teşkili_ rek müzakereyi hulasa etmiş ve Londra, 12 (A.A.) - AYU , 

F, 378/ C. D. E. I", 379/ C. D. I~. F 38
1 

O/ bu yüzden birkaç günlük bir ge- ta aahib olabilmeleri içi!l Hindis- "siyasi mesailde layuhtilik maa - turya başvekili Şuşnig ve harici' 
A, SG4/ D tarife pozi.syonlarındnn s - cikme husule geldiğini, sonra dos- lesef imkansızdır. Bırakın12 Hin- ye bakanı Baron Berger Valcle. ,içre menşeli eşya i~in birer mikdar tana yardmı edilmesi icab eyle • • 
kontenjan tahsisatı temin edildiği yanın suretleri çıkarılarak mezkuJ diğini söylemittir· distan halkı bizim camiamıza gel- neg 24 şubat pazar günü L0;if• 
Gümrükler Tetkik l\1üdürlüğünden emirnameye bağlı olduğu halde B.Morgan Jones, lngilterenin sin!,, demiştir. draya gelmeleri beklenmektt 
bildirilmi:jtir. Bu tarife pozisyonların şirkete tebliğ edilmek üzere ko • Hindistan halkına bir imtiyaz B. Baldvinin nutku şiddetli al - Akşam yemeğinde Marki ve M'r 
dan birinci nüsha beyannameleri Ra • miserliğe gönderildiğini, bunu ta· gölgesinden fazla bir 'ey hah • lnşlarla karşılanmış ve müza • kiz Londonderry'nin misafiri 0 • 

hiblerinin yanında bulunanları 14 - hid mümeyyiz bay Halı"l ı"le 1°spat d" ... h l"f l kere yukarıda kaydedilen reyler- ye• 
2 - 935 akşamına kadnr lst. Ithalfttı §ebne ıgıne, mu a 1 ame e par · lacaklardır. Salı günü öğle . 
k t · · 1 · • • ı· 1 • edeceğini söyledi. tisinin kani bulunmadıg .. ını be - le nihayetlen. miştir. h b k l da 11' on enJan ış erı servısıne gc ırme erı, meğini ariciye a an ığın tf!İ' 

aksi takdir de kontenjan tnhsisa tın- lrijimiiiiitii~3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii"' yecek 1 er ve S ir J 0 h n Si mon 'ıı" 

!:~::=,f:deedcmiyccı&Jeri anlaşnl-ı ı Sabah 1'DZefeleri ne diqorlar? 1 _sa_fir_io_lac_aı_c1a_rdı_r. __ _/' 

En büyük harp --------- Kurultay marttB 
ha onu " italya - Habeşistan meselesi ne olacak ? ,, toplanacak 

KURUN _Asım Us bugün Jtal • Neticede bütün bu ımallere en doğ· iizere olduğunu söyledikten sonra ya· (Ba• tarafı 1 ı·ncitlt1 ~ (Bn"' tarafı 1 incide) ı · · · r 
~ ya - llabc§istan ı·e Uluslar Kurumu· ru cevabı zamanın vereceğini söyliye- zısını şöy e bıtırıyor: ;ııı 

Makon'un 80 kişilik mürettebatı, nun bu işte oynadığı rolden bah8ct . rek yazısını bitiriyor. "Siyasette namus olmaz11uş, l 1ef a tarafından açılması lazımdır. JJt~ 
harb gemileri tarafından 1mrtan1mış mektcdir. lJllLLIYET - ltalya ile Rabe~is- olmazmış, bunları anladık. Fakat ni - Büyük l\lilletMeclisinin en ynş1ı ıtı • 
zannediliyor. Aradaki anlaşamanıazlığın halle - tan arasındaki hudud meselesine do • hayet bu kadar da döneklik ve peren· Şnlr Abdülhak Hamid'dir. Eğer ıe • 

Kazanın sebebi, şiındilik belli de · dilmesi için ilk önce Habeşü;tanın U- kunarak bunun tarüıini anlatıyor ve debazlığa da siyaset denilir mi? l'e mid hnstahğı dolayısile meclise ge ~-
ğildir. /uslar Kurumuna müracaat ettiğini, Babeşistanın, bu yoldaki Jıakkını tes- bu kadarı garb medeniyeti için bir mezsc :Kurultay Başknnhğınıı bll;ıı · 

llk alınan malOmata göre, önce fal:at gerek ltalya, ı·e gerek onun ar- bit etmek üzere Milletler Cemiyetine yüz karası değil midir. Eğer .1forupa· bir zntın mumkkaten seçilmesi 111 
"Makon,, dan şöyle bir istimdad tel - kasından Fransanın Habeşistanı kan· yapb.iiı müracaatin neye geriye bıra - nın nazarında yüksek siyaset bu ise, t ld" 
sizi alınmıştır. "Balond.!' sakatlık dırdıklarını ve ihtilafı aralarında hal kıld~/ı mevzuu üzerinde düşünüyor. o halde at canbazlıanelcrini idare e - eme ır. etlj6iP 

d.. .. l l v • d tt"kl . · f 1· t ı · d Bı"lhassa lngı"lterenı·n bu husustakı· denleri Başı•ekil yapsınlar. Bunlar Reisicümhur intihabının, "111 il~ var, uşuyoruz.,, e mcgı va c ı · erını, a,.;a ne ıce e .. re, . 
Bunu:ı arkasınd:ın lıir te!si~ daha Habeşistan ltalyanın tekliflerine ya· tel<işını anlatıyor. Son gergin vaziye. takla atmada lıerlıalde şimdiki Bay bir de\•rcsi için yapıldığına go ıt' 

1 t "C" 'd' b" k v /tal ''· t l tı" d 11 ltalyan kayn-'·larından gelen nazırlardan zı·yade sal~'ıı"yet ııe nıe - içtimada tekrar edilmesi lif,zıP1 ffl' a 1"lr.ı15 ır: rn ı ır ·azaya ugra • nf'.şmayınca yanın as1'er op ama· .. W\ '"' ddur·,,. 
d:k, der.ize kon:;r konr.:::ı= balonu ter- ya başladığını ve siUihla tchdid etti • tel yazılarUe anlattıktan sonra, Ha • lıaret sahibidirler.,. mckte oldub'U kanaati mevcu e1' (t 

kcdcceği::.., ğini yazıyor. Ve bu lıalin Uluslar Ku- beşistanda Japon - ltalyan rekabe - AKŞAbl - Akşamdan akşama sü· tihnp yapılınca celse tatil edile'1~ Harb ge'llilcri nlci.icclP, balonun rumunun kıymetini düşürdüğünü ilci· tine dokunarak, Japonya llabeş top • tunundaki yazı, lstanbulda mcvcud ikinci celsede Reisicümhur J{urU 
denin dli~t.iğü r.ol~ta;)n koşmuşlar ı·e ederek yazısını bitiriyor. raklarına göz dikmi~ken, 1talya, ı·a - bazı kıymetli kitabların bir arada top gelerek yemin edecektir. tı<' 
ve ft?flı.:ıl:ırmr in<lirib mcrcitebatı CVMHUP.IYET - Yunus Nadi bu· ziyelini daha önceden pckleştirm~k lanması re bunlann bazılarının çoğal fO 
kurtZ\tmr!lıı.rriır. giinkii yazısında Avusturya mesele. istiyor,, yolunda bir söz söylüyor. l' e tılması rfoayeti tahakkuk ettiği tak • ReisicUmhur intihnbındall ·sd'': 

"h ı ·1. • d 1 Ilnşbakan Bakanlar Heyetinin •~e"'~ S:ın l'r.~ns!ako, 13 (A.A) - Amcri · sinden bahsetmektedir. Yazıda esas nı ayet ıer ı,.;ı tarafın da ÜJİinccsi- dirde çok iyi olacağını ve bu işler tan· . . ıar v 1 1' 

k•n J.-nı~ ku\•Yctlcri lıa~kum::rndanlı- olarol: Almanyamn Aı•usturya mesc- nin kuruntu olması iiltimalini ileri sii zim edildiği takdirde lstanbıdıın şark sını ~·ereccktır. Yem Bak::ın geıctl 
1: ""• k k l ı · k 1 l l · l f d d v ll d" Y rcrek, "kuruntuların da ııluslarara - eserlerı'ııı· tet'·ı"k etnıck ı"stı"yece~·ler .0 n. glin. za.rfındka. Kurultaya · t> •, :ıt.n or.,, ·" ı ııı C\ • l:ı Gnunun, esı c ra ın a sor uuu sua er ır. u· A r. 
,., ( ilr. t 1~ ' 1 b l b" 1 l\7 d" b"l/ l .. . d . . 1 . 1. "b . b" '· ıtımat 1SİIYCCt' ·tır. ,ı ._._ s .ı ı e -:ı meç.ıu u unan ır ta· mu; na . ı ı znssa şu sua uzerın e sı geçiminde büyük biiyü/; roller oy • ıçın emsa sız uc ra,.;ı sız ır mert\c: 1 · ~1 
za net:rP..sinde b~tn"~ olduğ'unu h::bcr dumyor: nadığı tarilıte göriilmüştür,, diyerek olacağından bahsetmektedir. I<abincclc tebedt!iilnt ol~<'~ :ıı~ 

k 1• ' 2 k ı ' O o 1 o t J>Ak l d• l o "kiı:111'11 ~ vtrıuP ·ttcır. Mfüet:cuntfan i; i m· 'Aı:ust11rya kcnc!ilijindcn idare i§/..illi bir §ekilde sözünü bitiriyor. SON POSTA - lkı yıldız unzalı ya. mcHu >« an ar an nr ı · ~I' 
yıbdır. Sl !~i~i h:ırh g~fl1ilcri tnrafın - şeklini değiştirir, ı:c .11lmanyo[Ja ka - ZAMAN - Zaman im:alı yazı zı !Julgarlar ve Trakua işinderı bu!t- l lıim \'l'l7İfe1ed iizerJerinc ııl:ı~dı:J
tlan topbnmı~tır. İçlerinden hiç biri tılırsa diıic,. hiikfimctlcr ns!:cr ı·e si - "Za11allı Habeşistan,, .-;erlaZJlıa::ını ta· setmeklcdir. }"azı, /1ul[m1 /arı §Unan/: j şayialarının r.e derece doğru .. v •• 

1
,6' 

dıer.ı:niyetll surette y:ır~!nr.~'§ det il Uılzla bı::ıa mütfalı!:le edccal:lcr m!· ş;yur. Ve mcden! sayıfr.n mU:cllcl' ta- bir çocul: nifıi rıörüym·, ı.·e crrıcç ke"Z· t:.ıhii yeni k:ıbincnin tcşdikulU 
dir. 

1 

dir? _ rnlrndan Haucşistamn puylaş:lmal• di başını 11emesirıccn korkuuor. 1 sonra anlaşılacaktır. 
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:a,JA;..... .. .. . . 
• :-'w+n q,o.cıışum: 

it •tbafiyeli kitablar 
ve posta 

lt~ektublarunızı her zaman pos· 
~i. fı Retiren hademe içeriye gir

~aaarnın önünde durdu. 

Düğünde 
cinayet 

Eroin Yabancı 
bankalar 

i • 

" 

it 
tı 

!,ı 

• 

it 

i· 

,. 
r 

i· ., 

....... s· 
llıı •ıe bir taksa mektub var· 

1• On 'k· b · d '1, ı ı uçuk kurut verın e 
hnı. 

Katil Hudalnln mu
hakemesi devam 

ediyor 

Arnavut köyünde bir 
imalathane bulundu 

Sermayelerini ik~ 
milyona çıkarını· 
yanlar kapanacak ~ lateınenı. 

~c~ l~erne, alay ettiğimi zannede- Bir kaç yıl evvel Y enibahçede 
bir bostanda yapılan bir Arnavud 

düğününde kavga çıkmış, siliihlar 

atılmış, Ramazan adında biri öl • 
mÜ§tÜ. 

3 kişi yakaıandı 
Memleketimizde bulunan yabancı 

bankaların sermayelerini iki milyon 
liraya çıkarmaları için hükümetin 
yerdiği mühlet on be Şubatta bitmek 

l!•lrnedi. Ben: 

t-..' lsteınez dedim ya ... diye is
·111 tk.! 
aJ ·~ırn. Taksa mektubu almak "'llef 

ızn de"'"ld" ~ gı ır. 

l'kadaşlarım: 
du' İnsan merak eder yahu! de

tt, 

l 'Be z· .. ~ıtıl nr etmem... ıra, tecru-
}ıl\ • ~ &ahittir ki, böyle mektubla
~- tçınden asla bir çek çıkmaz ... 
~:~.lı Yahud alakanızı celbede
~·11:ı/r haber de okumazsınız ... 
)\ •. ~Ye kadar kaç tane aldımsa, 
w. •-det zinciri,, denilen her-
"'Q~. b h . 
l~~ Ja ud da dokunaklı hır ya-
' n dolayı hiddetlenen bir a-

dar b · b. k"f" lıa. ' ana ımzasız ır u ur-
:~e "" 'lllt d ,onderiyordur. Poıta para-
~~\ bana küçük bir cezainakdi 

etnıittir ! 
.......... k ...... s· at, ya baıka bir ~eyse? 

lııı~ en, pek meraksız bir ada
O . ., latenıem. 
,dad- bulunan Fikret Adil: 

iiııı. On ik buçuğu ben verece-
~· faL b d .. d:~' ~at mektu u a sana gos-
1'iı. • .. Aldırmama müsaade e-

ıcıl' 

llıusun? dedi. 

~ ltay bay ... 

t"'d.~ •onra, mini mini bir pa,ket 
~~t İ~inde bir risale sarıldığı 

l'di: 
'Ş" '- ıır rnecmuasıymı~ ... 

lı.ı'.'•f .~ 1 çıkan bu kabil kitabcıklar 
~~tkllda herkes bir mütalea ileri 
, en, Fikret Adil: 

~ı. peki l l ? B ..,b amma, nası o ur.... u 
~isi"ırı Pulları yapıştırılmış! dedi. 
~tt ~k~a aldılar? 

b~k·kık edib gördük ki, zarfın 
~ {)te • b ~a.t sıne postacı: "içinde mek-

Onu öldürdüğü kaydile yaka -
lanan Hudai, İstanbul Ağırceza 

mahkemesinde muhakeme edil -
miş, ağır hapse mahkum olmuştu. 

Adliye sarayı yangınından ev -
vel karara bağlanan bu davaya 
birkaç aydanberi ağırcezada ye -
niden bakılıyor. Temyiz mahke -
meıi, kararı bozmuş bulunuyor. 

Bozu§ üzerine muhakemeye 
yeniden başlanırken, o sırada mev 

kuf bulunan Hudai serbest hıra -
kılmış, ilk muhakemede şahid va-

ziyetinde olan ölenin kardeşi Ra • 

fet de, serbest olarak suçlu mev -
kiine getirilmiştir . 

Eski ve yeni iki suçlu aleyhin • 
deki dava, dün son safhasına gel· 
mittir. Müddeiumumi, Arnavud 
düğünündeki vaziyeti, davetlile -
rin halini ve saireyi anlatarak, su
çun bu ikisinden hangisi tarafın -
dan işlendiği noktasıpda durmuş 

ve ikisinin de kurşun sıktığını sa -
bit görmüş, asıl failin hangisi ol -
duğu elle tutulur derecede anlaşı • 

lamadı[!ı noktasından, ikisinin de 
gayri muayyen fail sayılarak ce • 
zalandırılmalarını istemiştir . 

Ayni zamanda karşılıklı söyle • 
nen bazı sözlere işaret edip, bun -
ların, ikisi hakkında cezayı azal -
tıcı sebeb göstermiştir. 

Bundan sonra, avukat Osman 
Nuri, Esad ve Cemil taruflarmdan 
davaya aid etraflı olarak söz söy
lenilmiş şahsi iddia ve müdafaa 
da bu suretle bitmiştir. ~ kitti,, diye yazm•!· Fakat, mat

~~ bı· .btan mektub çıkmadı Yal-
~a< tine· Neticede, zabıtların, iddia ve . "l~ı ı ıayıfada bir ithaf iye 
ıı... • C müdafaaların tetkiki ile karara 
'll~i l enç fair, eserini, bana 
''-~ e Yolluyor ve bu, posta verilmesi için, muhakeme Marta 

h t-larınca kt b 1 bırakılmıstır. 
D<>. ~0,.1 .. b· nıe u sayı ıyor. · --o- . 
'il~ ... lt h k . • 
~ bir are etın nızama uy- K .., k ve fırtına 
~i Şey olmadığını tahmin e· ar, sogu 
\f.~. tkser k" bl . Şehrimizde evvelki gece başlı-

1)~ • ıta ar, postaya ıt- . d 
~l·ı ıle \'a ·1· B l d .. yan kar muhtelıf fasılalarla e -

•ıt b· ... rı ır. un ar an us- . . . . 
~İ) ır de . vam etmektedır, Gıttıkçe şıd -
~ ~tğt . ınektub parası ısten- delini arttıran poyraz rüzgarı 
b ~lidir Ilı lllenıurlaro. tamim et- d ld k kuvvetli bir 
,~~)}: L~anaatindeyim. Zaten şehrimiz e 0 u ça 
'~ L tı0:ıtab l soğuk yapmıtır. lı.1 ,"e ... 1

.... a ıh okuyan yok, e-
11 li ·• ·•• l k Karadenizde kuvvetli bir kara· ı\b ~Ilı· a ·say: reddetmem u-

d l~I' d 1tn eder de ithafiyeli ki- yel fırtınası olduğundan Knrade -
~hit .. , a tedavül etmezse vay e· nize çıkacak vapurlar Kavaklarda 

"'llt'I l_ ' 1 0~;ına gelenler! beklemektedir er. 

~ ............... ___ (Va-NQ) Dün şehrimizde sıcaklık en faz-
l!lk l'vr - - --- la 10 en az sıfırdı. Rüzgar sani -

ll· ~t ıt oJc u.lıabere: yede 15 metre siil''atle esmekte -

\ııiıtı~d:ı ~~ Ucun1• TUr!.ircdc y:ıhud 
ı. ~lıi .;ı,.a ı ... 
"İ~ l~ce~· • cı ı:,nn nerc<lc talısil 
L tti l ~ıiti ~· 
'~1 •ta111 --ort:y<ır. Tayyare Ce -
> ~ lltl S\\ı • . ~ ı.. l'cı it " .ıcs1ne yahuc! Yeşıt-
'I ""t~t Urn;ı d 
'%ı .. llbJ<\ tn~ anın:ı telefonla ve -

" uı·:ıcnat edih malUm:ıt 

\>~111~-
~llı ın hisarlar 

ı "ttı· ttrn nıu·· d.. .. 
~~ •• 

1 Se."ı uru 
ı.ı "Ilı 3 -\'ı ·ı~~ ı. l:llı ~ .. ~rınıızdan İnhisar· 
'~·· \J..... Udüru·· H" .... 'I '-...... llı.ıi .. usnunun ye-
'~ı ''lij.1.. Mudürlu".. T"t" l 
~- ~ t 1.1ı.ı'ii ~· ge u un ş-
.'\t ~~dike .1 

1~hatın tayini yük -
~~ 'i>.b,.h

1 c:tırak ctmittir. Mit
t ....._ '4 ta . 'b 
~.aren yeni va-

dir. 
---0-

Raıni ahalisinin isteği 
Rami ile Fatih arasında işliyen 

o"tobüslerın hiç olmazsa Beyazıda 
kadar işlemesi için Rami halkı ta-

rafından belediyeye bir müracaa~ 

yapılmış ve belediyece şimdilik 

buna müsnade edilmemişti. 

Ayni otobüslerin Eminönü, Sul 

tanhamamı, Mercan, Sülcymaniye 
Vefa, Atpazarı, Zincirlikuyu yolu 

ile tramvay yolu haricinden Ra
miye kadar işletilmesi için Rami 

halin yeniden lazım gelen yerlere 
müracaata karar vermitlerdir. 

Arna,·utkö.} ünde Amerikan mek -
tehi yanındaki yalıda oturan Ali Hay 
d:ırln arkndaşmın öteden lx>ri eroin 
yaptıkları muhafaza ve emniyet me
murları tarafından biliniyor Ye ken
dileri takib ediliyorlardı. Dün yapılan 
bir baskın netice inde suçlular yaka -
lanmış \ 'C inı.."lhlthanede 3 kilo eroin, 
6 kilo sulu afyon ve bir miktar afyon 
ile pratik bir şekilde emin yapmağa 
yarar alfıt ve edeYat bulunmuştur. 
Suçlulardan Ali Haydar, Ziya Hilmi. 
ve maden mGhcndisliği yapan Kopa -
nos nammda bir Rum yakalanarak 
derhal emniyet müdürlüğüne teslim 
edilmişlerdir. 

Suçlular hakkında lazım gelen ka
nuni muameleye ba~lanmıştır. Ara~ -
tu-malar ~ürmektedir. 

Işık lisesi 
matem içinde 

Son sınıftan bir 
genç öldü 

Dün, Işık lisesi talebesi, büyük 
bir matem günü geçirmiştir. Son 
sınıfın en çalışkan talebesinden 
Ali Fehmi, kansere çeviren bir a
pandisit ameliyatı neticesinde, A

tedir. Bu iki milyon lirahk serma) e -
yi bulamıyan bazı yabancı bankalar 
Cumartesi gününden itibaren faali • 
\'etlerini tatil etmeğe karar vermişler 
dir. Hu meyanda Amerikan Ekspres 
ve Hriso,·cln Bankaları da ,·ardır. A

merilmn }<;kspres Bankası müdürü 

Bankanın İstanbul şubesinin serma • 
yesinin arttırmıyacağını bildirmi~tir. 

Banka tasfiye işine ba~lamı~tır. Bir 
Romen Dankıısı olan Hrisoveln Ban -

kası bir formül bulmak için müdürü
nü Anlmraya gönclermi~tir. Bu banka 
milli bir banka ile lıirleşmek için te
şebbüs yapacaktır. 

--0-

Gttmrllk memurları-
na verJJen pasolar 

Gümrük memurlarına, yalnız 

resmi itlerde kullanılmak için, ve
rilen pasolarcla bazı suiistimaller 
yapıldığı ileri aürülmüttür. Birçok 
gümrük memurlarının bu pasola
rı hususi ve tahsi işlerinde kullan
dıkları anlatılmıştır. Vaziyet güm· 
rükler bakanlığına da aksetmit ve 
bakanlık bu hususta tahkikat yap-

merikan hastahanesinde ·ölmüf- tırmağa başlamıştır. 
.. Digw er taraf tan gümrükler ba • tur. 

Ali Fhmi, tanınmış yağ tüccar- kanlığı bir tamim yaparak bu şe • 
Iarından Ayvalıklı Bay Mehmedin kilde hareket edenlerin şiddetle 
oğludur. Genç ölünün cenazesi, cezalandırılacağını bütün gümrük 
muallimlerinin ve arkada~larımn lere bildirmi!tir. 

omuzları üzerinde kaldırılınıt, göz ---«>--

yaşları içinde, Feriköy mezarlığı- Yunanlstana uskum-
na gömülmüştür. ruihracatı çoğaldı 

Ali F ehminin ailesine ve Işık Son günlerde şehrimizden Yu· 
lisesindeki arkadaşlarına taziyet· nanistana fıçı içinde uskumru ve 
lerimizi sunarız. 
----------~~~------~ 

Yaralama 
Dün akşam Asma altında 11 

numaralı dükkanda han tabaasın
dan çuvalcı Hüseyin, yanında ça
lışan Mehmed Ali ile bir alacak 

yüzünden kavga etmitler. Netice· 
le Mehmed Ali Hüseyini bıçakla 
iki yerinden hafifçe yaraladığın· 
dan yakalanmıf, Hüseyin de Cer -
rahpaşa hastanesine kaldırılmıı -

tır. 

Yanıyordu 

T epebaşında Şahkulu mahalle
sinde Salti pasajında l numarada 

oturan Kalo ismindeki kadın, sa
bah ateş karıştırırken elbisesi a· 

teş almış, vücudunun muhtelif yer· 
leri yandığı halde Sen Jorj hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Akhnı oynatmış 

Dün saat 14 de Tavukpazarın· 
da Eminpaşa hanında 14 numara-

lı odada oturan 27 yaşında Rodos
lu Mehmed AH, bıçağım çekerek 

odanın duvarlarına saplamağa baş 

lamış. Bu hali gören odacı Emine 

kadın poli!le haber vermiş ve Meh
med Ali yakalanarak tıbbı adliye 
gönderilmiştir. 

--o--
Beled ye bütçesi 
Şehir Meclisi azalarına latan· 

bulun yeni yıl bütçesi dağıtılmıt
tır. Bütçenin müzakeresine ilk top· 
lantıda ha,lanacaktır· 

lakerda ihracatı çoğalmıştır. 

Karadeniz vapuriyle son defa 
ihraç edilen 330 fıçı da dahil edi
lirse son günlerde 1238 fıçı us
kumru ve 150 fıçı lakerda ihraç e· 
dilmi§ olmaktadır. Uskumrula
rın kilosu 1,60 - 2 drahmiden 
ve lakerdalar 23 drahmiden satıl-
maktadır .. 

--o-

Kültür müfettişleri 
lstanbulda bulunan Kültür Bakan

lığı umumi müfettişleri hep birden 
Anka raya gitmişlerdir. 

-<>-

Hacce giden Uygurlar 
Geçen haf ta şehrimize gelen 

Uygur Türklerinin son kafilesi de 
dün Hicaza hareket etmittir. Hi -
caza giden bu son kafile 25 kişi • 
liktir. 

--o-

Afganlstena gidecek 
doktorlar 

Efgan hükumeti Sağlık Bakanlığı -
na müracaat ederek Efganistanda 
çalışmak Uzere mtitnhassıs doktorlar 
istemiştir. Bazı doktorlarımız bu m -
zifeyi kabul etmişlerdir. 

-0--

AskerUğe davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

331 doğumluların ilk yoklamasına 

başlannuştn· Her sene ilk yoklamala· 
rı yapılırken ihtiyat efradın da Y~ -
lamaları yapılır Her mahallenin \31 
lilerile ihtiyat efradının ne günü ge
lecekleri nahiye müdürlüklerine Ul • 
dfrftmlştfr. O gUnl<'rde herkes nüfus 
hüviyet cüzdanı ile ihtiyat efradı ay -
rıca askeri klğıtlarile şubeye gelme -
lerL 

3 

"Yanlışlık,, kaç 
türlü olur? 

Doktor bir tane değildir .. F el
sef e doktoru, edebiyat doktoru, 
hukuk doktoru, daha bir sürü bil
gi mevzuu üzerinde ustalık edin· 
mit doktor çetidleri vardır . 

Felsefe üzerinde doktorluk sa
nını üniversitede almış bir deli
kanlıyı boyuna ''doktor aşağı, dok· 
tor yukarı .. ,, diye çağıran bir aile
ye, pek sıkışık bir zamanda kom
şunun biri clü~müş .. 
"- Aman, demif, doktorunuz 

bir himmet etse de f U bizim çocu
ğun birkaç gündür sancıdan gözü 
açılmıyor ... Derdi nedir bir bakı
verse .. 

Bunu anlattıkları zaman biri 
daha söze karışarak, "Ben gaze
teciyim, dedi, gazetelere havadis 
getiririm. Kendi başıma yazı yaza
rım. Birçok tanınmıılarla konuıur 
imzalı makaleler çıkarırım. Masa 
baıında, makine başında çalııırım. 
Ve bizde böyle bir adama adiyle 
saniyle "Gazeteci,, denir. 

"Benim küçük oğlum geçenler· 
de bana ne diye sona beğenini· 
nız: 

"- Baba, ıana gazeteci diyor
lar.. Sokakta ıazete mi satıyor· 

sun? 
lfo • 1(. 

Bir zamanlar pek kullanılan, 
fimdi de pek parlak olmıyan !a· 
kalarımız arasında bulunan "traı 
etmek,, meselesini bilirsiniz. 

Bir adam çok söyledi mi, yahud 
kaypak söyledi mi "traf ediyor
sun,, denir. 

Bir yatı mektebinde boyuna 
lraş etmekten bahseden biri hak
kında, mektebe yeni gelmiş ve ls
tanbulun bu soğuk takasına henüz 
alıımamış bir toy talebe: 
"-Falanı da traş ettim, deme

sine pek şaşamıyorum, demi§. Fa
kat elinde ne sabun, ne ustura gö
rüyorum. Bu adam nasıl tra§ edi
yor .. ,, 

• • • 
Tanı traş edilecek adam diye

yeceksiniz .. Fakat bu isim benzer
liği üzerine, be.km, Brükselde er
meniterin çok bulunduğu bir kah
veden bahseden biri ne dedi: 

- Ermeniler arasında bay, möı 
yö manasına (baron) ıözü vardır. 
Baron Karabet, baron Hampar
aum, diye Brüksel ermenileri bir
birini incelikle her çağırdıkça Bel
çikalılardan bir çoğunun gözleri 
parlar ve asalet ünvanına pek ben· 
ziyen bu san sahihlerini birbirleri
ne parmakla gösterir, fısıldatll'• 
larmış .. . .. . 

Daha tuhafı, eskiliği pek bıra· 
kamıyan, şakacı fakat paralı bir 
İstanbul taciri lsviçrenin bir ıeh
rinde, henüz mütevazı bir (bay) 
bile olamıyan arkadaşiyle bir mal 
alırken: 

- Pa!a, demi§, şundan alma, 
bundan al.. 

İsviçreli, beynir.den vurulmu§a 
dönerek, hürmette bir kusur etme
sin diye yerl~re kadar eğilmit ve 
hemen iltifatını savurmuı: 

- Ekselans! 

öl Om 
Teessürle haber aldığımıza göre 

Bay Mithat'rn annesi, Beyoğlu beledi· 

ye Bnş Hekimi Profesör İhsan Ali 
Tunçer ile Bostancı Istasyon şefinin 
kaynanası Bayan Hacer bu gece ihtt· 
kanı dimağt neticesi ölmU~tUr. ('enıı -
zesi Perşem he günü Fener bahçede 

Profesör Tunçerin erinden kaldm
lacaJdır. 
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h- A. di • it l l General özalp 
ft SCYI a yan ar• Izmirdeki tetkikle-

mı ÇikardJ? rlnden ~~";ıT Aydına 
lzmir, 12 (A.A.) - Birkaç 

gündenberi ıehrimizde bulun • 
makta olan Büyük Ulus Kurulta
yı başkanı General Kazım Özalp 
bazı tetkikat ve ziyaretlerle meı
gul olmuılardır. 

( 8tı§ taralı 1 ıncide) ·her tedbirin ihtiyat için olduğu • 
"Yalnız tüfekle müıellah 25 ki- nu, askerin henüz Habeşistana 

tilik bir Habeş devriye kolu, mit- gönderilmediğini bildirmektedir. 
ralyözlerle mücehhez ltalyan kıta· Gazeteler yeni bir hadise olursa 
atının taarruzuna uğramıştır, im- hükumetin asker yola çıkaracağı
paratorun evvelce vermiş olduğu nı ilave ediyorlar. 
emirlere tamamiyle riayet olunmuş Roma mchafilinde söylendiği
ve her hangi bir devriye kolunun j ne göre yeni bir hadise olur, ya 
garnizon karargahından 3 kilo - hud ihtilaf had bir şekil alırsa o 
metre öteye gitmesi yasak edilmiş- 2aman İtalya hükUmeti Habeşis · 

tana ültimatom verecek ve askeri tir.,, 
Roma, 13 (A.A.) - Habeşis- hareka ta başlıyacaktır. 

1-h ·· B Af k Roma 12 (A.A.) - Havas tan mas a atguzarı . vor , 
Reuter ajansı muhabirine demiş- muhabirinden: 

t . k' • 1 Habeşistana bir ültimatom veril-ır ı. 

"İtalya ile Habeşistnn arasın· miş olduğu doğru değildir. An· 
da bir harb çıkacağına, şahsen cak, Adisababadaki ltnlyan elçi
ihtimal vermiyorum. Bu mesele - si, 18 - 11 - 34 tarihinde Kon
nin muslihane bir tarzda halli dar ve 5 - 12 - 34 tarihinde 
mümkün olmalıdır.,, 

Maamafih, B. Afvork, hüku -
metinin bilcümle aykırı metalibi 
reddetmek azminde bulunduğunu 
da söyledikten sonra, şu suretle sö 
zi.;ne devam etmi~tir: 

"Vaziyet ıudur: Eğer ltalyan
Jar Ualual vakasından ötürü biz. 
den tazminat istemekte israr ede. 
cek olurlarsa, ki, tarafımızdan se
bebiyet verilmiyen bu vaka esna
ıında birçok Habe§ telef olmuştur 
ve eğer İtalya hükUmeti Ualual'a 
kadar olan arazinin kendi malı bu 
lunduğunu iddia ederse, bizim bu 
esaslar üzerinde uzlaşmamıza im-. 
kan olmıyacaklır ve o zaman tek
rar uluslar kurumuna müracaat e-
deceğiz.,, 

Londra, 13 (A.A.) - B. Mu
solini taraf ındnn, Habe§İstana 4 
maddelik kat'i bir ta.lebname ve -
rilmit olduğuna dair çıkan ha .. 
berleri ltalya büyük elçiliği kati • 
yen tekzib etmektedir. Bu ıayia -
Jar, geçen ilkkanunda Ualual ha -
disesini müteakib serdedilen me • 
talibin mübalağalı akislerinden 
baıka bir fey değildir. 

İtalyanın, knedi bayrağının hııa" 
açık selamlanmasını istediğine da
ir olan şayiaya gelince, esa~cn bü
tün Habet askeri ve kabile halkı 
ha~ açık gezer, deniliyor. 

ltalyanın, kendi bayrağının baş 
neferin hayatına malolan son ha
diselerden ötürü f Üphesiz tazmi -
nat iıtenileceğine dair olan habe -
rin aihati teyid edilmektedir. 

Roma, 12 (A.A.) - Yüksek 
müdafaa komisyonu bugün öğle • 
den sonra Mussolininin ba,kan -
lıiında toplanmıttır. 

Roma, 12 - Habeşistanda son 
hidise hakkında bugün resmi teh· 
lii netredilmiştir. Tebliğde 29 
lkincikinunda Af dile mevkiinde 
Habeılilerin ltalyan kuvvetlerine 
yeniden hücum ettikleri 6 neferin 
öldüiü bildirilmekte ve İtalyanın 
tedbir almağa karar verdiği ilave 
edilmektedir. 

Gazeteler 29 lkincikanunda o· 
lan hadise hakkında bugüne ka · 
dar hiç malumat vermemitierdi. 
Bunun için tebliğ etrafındaki ha· 
herler büyük bir ehemmiyetle kar
ıdanmıf, herkes gazeteleri kapış
mıştır. 

ulusal hadiselerini müteakib ol • 
dueu gibi 29,1 tarihli hadiseyi de 
şiddetle protesto etmek için emir 
almıştır. 

Roma, 11 - İhtiyat namiyle 
silahlandırılan askerlerin sayısı 

35.000 kadar olduğu söyleniyor. 
Bununla beraber resmen verilmit 
bir hnber yoktur. 

260.000 mevcuda baliğ olacak 
olan 1911 sınıfmrn tamamiyle da
vet edildiğine dair h~berler, iyi 
malumat alan mehafillerde yanlıt 
telakki edilmektedir. 

Diğer ihtiyatlarla beraber fen 
memurları da çağırılmıştır. Tec • 
hiz edilen asker henüz Floransa 
ile Mesinadan çıkmamıştır. 

'f azminat istiyor 
Roma, 12 (A.A.) - Röter A -

jansı bildiriyor: 
ltalya, Habeıjıtandan, bir taz

minat vermesi ve İtalyan hayra • 
ğına tazim resmi yapması isteğin
de bulunmuştur. 

Hiç bir ultimatom gönderil -
memiş olmasına rağmen, Adisa· 
baba hükumeti nezdinde şiddetli 
protestolarda bulunulmuş olduğu 
muhakkaktır. 

Konsey teessür içinde 
Cenova, 11 - Uluslar birli

ği ltalya - Habeşistan ışının 
bu kadar ilerlediğine dair ne Ro
madan ne de Adisababadan doğ
rudan doğruya malumat alma • 
mı~tır. Uluslar arası mehafil, u -
luılar birliği konseyinin barış 
için yaptığı bu kadar tavsiyelere 
rağmen böyle bir hadise çıkmıf 
olmasına teessüf ediyor. 

Habeş ordusunun kuvveti 
Roma, 12 (A.A.) - "Le For

ze Anmıle,, adlı askeri mecmua, 
geçenlerde Habeş ordusuna dair 
fU izahatı vermiştir: 

"Habe~ ordusu.doğrudan doğ· 
ruya Necaşi'ye tabi, yahud ki 
muhtelif yerli rüesanın kuman • 
dası altında bir takım zümreler -
den mürekkeptir. 

Ahalinin yüzde 30 u askerli • 
ğe elverişlidir. Bu suretle yarım 
milyonu ıilahlı olmak üzere, iki 
milyon asker çıkarabilir. 

Silahların cinsi pek muhtelif 
olmakla beraber, modern tüfek 
ve mitralyözleri de vardır. 

Topçu teslihatı 180 toptan i -

Bugün de saat 10.30 da Bor
novadaki haıarat enstitüsünü zi • 
yaret ederek haıarat ve hayvanat 
koleksiyonlarını görmüıtür. La • 
boratuvarları gezmişlerdir. Saat 
16 da C. H. Fırkasına gelerek fır
ka İ§lerile de alakadar olmuşlar
dır. 

Fırka dan sonra güzel Yalıya 
kadar bir otomobil ge~intisi ya • 
pan sayın misafirlerimiz clönütte 
Göztepede vali konağına uğrıya
rak fereflerine verilen çay ziya • 
fetinde bulunmuşlardır. Bu sa • 
hah şehrimiz esnaf ve ;,çiler bir
likleri tarafından şereflerine bir 
ziyafet verilmiştir. Sayın misafi
rimiz yanındaki saylav arkadaş • 
latile birlikte yarın sabah Ay • 
dına hareket edecektir. 

Grib salgını 
( Baştarafr 1 inci de) 

bir şey kaybetmediği ve havaların f e
naJığı devnm ettiği için ekseri mek • 
teplerde talebenin yarısı ile tedrisat 
yapılmaktadır. l\fekteblere devam et -
miyen alebenin umumiyetle yüzde 40 
olduğu anlaşılmaktadır. Bir. kısım 

mekteblerde hocalar da hasta oldu • 
ğundan derslerin bir çoğu boş geç· 
mektedir. 

Kültür \•e Sağlık müdürlükleri .ra· 
nna kadar bir tetkik yapmağı ve eğer 
me\ cud vaziyet devam ederse hir haf
talık hir tatil daha ,·er,mcği dü~ün • 
mektedirler. 

polislerin i~tirakiyle silahlı bir 
kaç Habeşli hücum etmiştir. (24 
Sonteşrinde şehir reiıi ltalyanm 
istediği bütün tazminatı vermiş • 
tir). 

5 llkkanun - Kuvvetli Habeş 
askerleri ansızın Ualual mevkiine 
taarruz ettiler. Fakat, zayiatla 
püskürtüldüler. Sonradan gelen 
tamamlayıcı malumata göre bu 
taarruz, Habef askerlerinden biri
nin havaya attığı bir el silahla i
şaret verilerek başlamııtır. Bu as
kerin yaptığı hareket ltalyan mev
kiinden tamamiyle görülmüştü. 

Ualual hudud muhafızları 
yardımcı kuvvet ve tayyareler ge· 
linceye kadar kendilerini müda -
faa etmitler, sonradan gelen kuv
vetler hücum edenleri püskürt • 
müştür. 

(Bu hidiıe h5.la bu güne kadar 
halledilmemi§tir. Habeşistan ltal· 
yanın istediği tazminatı reddet • 
mit ve işi hakemle tesviye etmeyi 
teklif eylemittir.) 

22 Sonki.nun - Fransız muta· 
sarrrf ı Bornar ile on yedi yerli 
muhafız Maraito kasabası yakı -
nında öldürüldüler. Bernar ile 
muhafızları üç bin kadar olan bir 
kalabalığın aaldırı~ına karşı mü · 
dafaada bulunmuşlar ve hepsi 
bogazlanmışlardı. 

(Fransız hükumeti tarziye al -
mak için teşebbüsalta bulunmuş
tur.) 

29 Sonkanun - Bir resmi teb-
Haber alındığına göre hüku -

met 5 Şubattan beri gi:r.lice iki fır· 
ka ukeri seferber haline koy -
muftur. Bunlar meck:zi Floransa 
olan 19 uncu ile merkezi Meıina 
olan 29 uncu fırkalardır. 

barettir. Bundan başka 250 mit- liğin verildiğine göre Habeı aı · 
ralyöz, 6 tane tank, 1 O kadar da kerlerinin tahşidi üzerine bir kı -
tayyare mevcuttur. sım Habe§liler yeni bir hadise vü
italya - Habet hadiselerinin cuda getirmi,ler, Afdu İtalyan 

Fırkalar ta.m teşkile.tla sefer -
her edilmiılcrdir. 1911 sınıfına 
kadar bütün ihtiyatlar çağırı1 • 
mı!lard1T. a_. tebliğ iki fırkanın ıcfer
.... ':atWitilıi lrilatıwek1e ben. • 

tarih~esi mevkiine taarruz eylemişlerdir. 
Franıızça "Beyoğlu,, gazetesi' Bu çarpı,mada İtalyanlar ta · 

ltalya ile Habetistan arasında ge- rafından 5 ölü, altı yaralı kayde · 
çen ıon hadiselerin bir tarihçesini dilmi,tir. Habetliler zayiatı daha 
ne§retmi§lİT. Cünün meselesi ol • f azladrr. 
duğu için aynen alıyoruz: (halya bu ıon hadiseyi Adisa-

Sonteırin 1934 - Gondarda • baba hükumeti nezdinde protesto 
ki Jtaban konsolosuna tehirdeki edecektir.) 

13 ŞUBAT 193~ 

Boksör, yaşl1 karı
sından nasıl kçtı? 

- ---· . 1'eJllr 
( 8Qf tarata 1 incide) beraber fiyermonte çabuk··}~ 

di Astor da vardır. Ledi Astorun ıini toplamış, karısına gu f 
töhreti milyarder oluıunda ve ko. göıtermiıtir. Böylece Ronı• 1',h • 
caıının Titanik battığı zaman Ö· ru Cezayire gelmiştir. Sef!İftf 
leoler arasıuda oluıudur. lar, şehre inmişler, şehri gezdi~ 

Kocasının ölümündenberi ev · v~ vapur kalkacağı zaın9:11 ~oıt 
lenmemı' olan Ledi Astor geçen dönmüşlerdir. Lakin, fıye dP 

P.ır sene, ltal.van boksörlerinden En · te bu esnada, kalkan vn ·de' 
zo Fiyermonte ile evlenmişti. rıhtıma atlamıı, Cenovaya 11 

Bu evlenme hadisesi çok garib bir baıka vapura binmittir· ı) 
\)lmuıtur. Çünkü İtalyan bokıör Fiyermonte'nin maksadı, f' 
Romada evliydi ve hatta 7 yatın· Astordan kaçıb, eski karıs111ııı 
da da bir çocu~ vardı. Bundan nına gitmektir. p 
bir buçuk sene evvel, boksör, A· Roma vapuru, Napoliye ıı ~ 
merikada maçlar yapmağa gitmi§, yınca, gazeteciler hemen \'SP~ol' 
yaptıktan sonra, yorgunluğunu etrafını sarmışlar ve Ledi }.t 

almak ve hak ettiği istirahate ka· görmek iıtemişlerdir. d 
'VU§mak üzere, Amerikanın met- Terkedilen milyarder Jel,; 
hur eğlence yeri olan Miyamiye kamarasına kapanmı! ve t~ 
gitmiıti. Orada, Fiyermonte Le· 15 saat gazetecilerin ınuh3 
di Astor ile tanıımıştı. Zengin altında kalarak dı§arı çı~ 
dul, aradaki yaş farkına rağmen tır. ~ 

güzel İtalyan boksörüne delicesi - Fiyermonte ise Cenov•,-,, 
ne aıık olmu§, boksör karısını kınca gazetecilere demiıtir 1'> 
çok sevmesine ve aralarında iz · - Eski kanmı ve çocu~~ 
divaç bağları olmasına rağmen, viyorum. Birdeliliktir oldu· '( 
Ledi Astorun milyarlaTına mu - onlardan ve vatanımdan k•1 y 
kaveınet edememişti. ayrılmak istemiyorum. ~i'j 

Hoş, milyarlara sade ltalyan pahasına da olsa, lüks bfr b~ 'I_ 
boksörü değil, Amerika kanunları çinde bir kukla gibi yaşaııı'1' ~ 
da mukavemet edememiı olmalı miyorum. Bu hayata, sad.er ı/ 
ki, Fiyermonte hemencecik Ame· ve hatta kazanılması güç bıt 
rika tabiatine alınmıf, karısından h tercih ederim. el. 
boşatılmış ve Ledi Astor ile evlen- Ledi Astor, hala, genç 1' 
dirilmişti. n?1 kendisine döneceğinde~-" 

Ledi Astor, ltalyan boksörün dır ve halvadan avr1lman'I'"' 
karısına teselli olarak bir hayli de ___________ ..... 

"zarar ve ziyan,, ödemi§tİ. Öde • 
mişti amma, Fiyermonte bir türlü 
karısını ve çocuğunu unutamıyor
du. En lüks hayat yatadığı hal· 
de, evlendikten üç ay sonra, Fiyer
monte Ledi Aatore kalliini kemi · 
ren ateşi bildirmiıtir. 

Ayrıca Fiyermonte vatanını 

görmek arzusunu da bildirince, 
Ledi Astor, boksöre nihayet "izin,, 
vermek mecburiyetinde kalmıştır. 

Böylece, Fiyennonte 30 ikinci
kanunda, Nevyorktan kalkan Ro
ma vapuruna binmİ§tir. 

Fakat son dakikada Ledi As -
tor, genç kocasını elinden ebedi -
yen kaybedeceğini anlamış ve şüp· 
helenmiş olmalı ki, ayni vapura. 
gizlice o da binmiştir. Sonra, va· 
pur kalkıb da açık denize girince. 
kıskanç Ledi, bin bir saadet hayali 
içinde bulunan genç kocasının kar 
tısına çıkmıştır. 

Yann akıam 1 

S A R A Y SINEMAS~~g 
TUNÇTAN VOCU'IV' 

EDDIE CANTOR'u~ ~ 
Pek eğlenceli ve cazip bıG 
sili, tamamen renkli • O 
kızlar, ilaveten : BABA ~b~ 

Şayanı hayret ve renkh 

SlLL Y SENFO_:!I 

Fiyermonte elinden kurtuldu· 
ğunu sandığı karısını göriince bü
yiik bir teessüre düsmüş ve Nev· 

k k. b' d · "H Halis ve hakiki yor ta ı ır ostuna: er şey hb t' . . w kt .,e 
mahvoldu, karım vapurda,, diye ı• a mı zı sogu an 
bir telgraf çekmiştir. Bununla ağrı1udan korur. _A/ 

••••••••••••••• .. •••••••::::::., a mttunn:tc nm:n:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: .................... •••• ~ pı.r 
ii HER MESLEK IÇtN ASRI LiSANLAR ELZE bi 
~i Y egine ve hakiki B E R L İ T z M~ktterİ~ıf· 
fi l ı sa n mütehassısları mualhOJ· "'~ 
:: ıı· 1 . . b • t 'feter :: Mülki ve askeri memurlara ve mua ım er ıçın usu!l arı 

1
., 

:: d . alıO d'' !: Kayıtlar açılmıştır. - Meccani bir tecrübe ersı d 
H Ankara: Konva caddt"s;, lstanbul, 373 lstik1i 1 .'' .. .-!··:·· . :: : : : : : ::::: ::: ::: ::: : : ::::: :::: :: : :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ····· 
r 

Bu akşam yeniden ~ 

kapılarını açan 
büyük hadrsesi, 

atı''"JI I P E K Sinemasında, dünya matb~ ıeri" 
Amerika'dan ve bütün Avrupa şebır 

evvel ilk defa olarak gösteriliyor. 

çaldalg~ 
ör oıaıs~,~ 1 

Amerikanın en büyük derdi • baştan nihayete kadar g ·i "' 
. duy\llmamıı bir heyecan, hissi ve ber kesin beğenece! : 

Çocuğunıu 

f im. Fransızca sözlü Paramount si:perfilmi. Baş roller e ıf 

1 DOROTHEA WIEK ve bfrbuçuk yııŞ 
dakl artist BABY LE ROf • 
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Şeyh Ebussaid konağında o gün 
düğün bayram vardı 

- A · .... t Zaten, o günkü bütün sevincine nnecıgım .... 
- Yavrum!.... rağmen içinde, gene derin bir tasa 
- Bilsen ne kadar mesudum!... vardı. Bu, Şahin reisle sevgili Ay-
- Ben de ... Ben de ... Hep bu- tenin ayrılık acısıydı. Ansızın me-

rıun için, bugün için yatadı~... sud olmak için onlara da kavu§ · 
Gö~leri ya§armıştı. Sıcak göz mak lazımdı ve bu uğurda hiç 

Yatları kirpiklerin arasında biriki- 'ı bir teyden çekinmemeliydi ... 
Yor, birbirinden ayrılmıyan bu , Dışarıda ten kahkahalar, ko · 
•evgili yüzlerde, birbirine karı§I· nuşmalar, gidib gelmeler, oyun · 
Yordu. Jar, gırla gidiyordu. Konağın dört 
Şimdi herkes susmuştu. yanı hala büyük bir kalabalıkla 
lıı yoktu. çevrilmişti ve her an artıyordu. Ar· 
Etraftakilerin de gözleri yatar· tık Cezayirin çarşısında ne kadar 

~l§h. Onlar da sevinçten ağlıyor· et, un ve zahire varsa Şeyh Ebusa-
16t~ı. idin konağına ta§ınıyor, sürü ile 

d·~Şeyh Ebu Said, Muraad reis ve koyunlar getirilerek bu b\iyük bay 
ıge b d · · ı d ram gününün şerefine kurban edi n· ~ . üyükler e yere ın~ış er ı. 

k ırbırıni bütün kuvvetlerıylt' hıç- 1 fiyordu. 
.ıra. hıçkıra kucaklıyan bu iki sev Ali reisin lcvent1eri kontti"m bii 

alinin etrafında, heybetli bir çer- yük selamlığına ve çabucak b?ş.al· 
Seve g'tb' d 'l tılan civardaki evlere yerleştırıl • 

ıy ı er. 
Şeyh Ebusaid herkesi o günkü m:şlerdi. Hepsi de şendiler. Yal· 

Yemeğe ve eğlenceye çağırdı. Ka- j nız Kara Yusufun, gün)erdenberi, 
ıe.niar kaynıyor, fırınlar ekmek güzel Stellanın denize bırakıldığı 
:ietiştiremiyordu. Bütün Cezayir, gecedenberi süren durgunluğu ha· 

Bir fırıncının 
fikri 

Fırıncı M ehmed Darcan gön
derdiği bir mektubta diyor ki: 

..... _ ........... _. ....... _.! 
Nakleden: ı 

< va - "o > 1 
HABER'ln 

tefrikası 

·--------"o. 18 ! 
: 
i Aşk ve His Romanı .................................. 

"Bundan biı müddet evvel ga- ..... . 
zetenizde bazı semtlerde ekmek - Ben ... Zira, ben de ona ben-1 
fiatı belediyenin vermit olduğu ziyorum .. · Siz, beni de onu da ta· 
narlıdan aşağı, bazı semtlerde nıyamazsınız ... Zira, bize hariçten 
narh üzerine satıldığını yazıyor - bakıyorsunuz ... Siz, demin, benim 
dunuz. Ben fırıncı olmak dolayı • bir para f aciasiyle kartılaıacağım
siyle fikrimi söyliyeyim: Bizim dan korkuyordunuz •. Halbuki, bu, 
semtteki bütün fırınlar belediye - beni tehdid eden tehlikelerin en 
nin vermit olduğu çetniden bas - küçüğüdür ... Bizi tehdid eden pa· 
ton ekmek yapıyor ve belediyenin ra faciası değildir ..• 
gösterdiği narh üzerine satıyoruz. - Yok canım? ... 
Bize yakın olan semtlerde bilakis - Anlamıyor musunuz ... Bizim 
hem çetniden atağı hem de vezni gururlarımızla ihtiraslarımız ara -
noksan olarak yapılıyor ve bir sü- smda daimi mücadeleler vardır . 
rü masraflara girib bizim "semtler· Sonra, yatamak için tahsi itibara 
de ve bizim gibi iyi ekmek çıka- ihtiyacımız vardır. Vahid, bana, 
ran semtlerde hayvanlar sırtların- sizin servetinizden hiç bahsetme
da ve çırakların küfelerinde narh- di. Lakin yemin ederim ki, sizi 
tan cüz'i olarak yani otuz kırk pa- bahrdığını hatırlamıyordu" bile ... 
ra noksan bir farkla satıyorlar· Korkuyor. Uçurumun kenarmda • 
Bizim temiz, gayet has çıkardığı- dır ve artık başı da dönmüyor. 
mız ekmeklerin satıtına mani olu- - Tetbihlerden nefret ederim. 
yorlar. Halbuki belediye esk"si gi- Korktuğu nedir?. 
bi ikinci nevi çetnisi verse de bu _ Korktuğu kendidir... Nite -
ekmeklere de bir narh koysa, kim, sizi de, kendinizden korkar -
hem fırıncılar rakabelten, hem de ken gördilm ... llk zamanlar böy -
ahali aldanmaktan kurtulmut ol- leydi... Ben de kendimden kor -
sa, hatta diyebilirim ki bu ikinci kardım! 
nevi ekmekler değil otuz kırk pa- "Bazı aktamlar, oraya gidece
ra, belki de daha &§ağı fiatla sa- ğimi dütününce, gitmeyim, de
tdması temin olmut olur.,. rim ... Ve hakikaten de gitmemem 

...... -. ...................... . 

Sırtını odaya, yuzunu pencere-
ye döndü. Geceyi seyre daldı. 

Ferid, birdenbire: 
- Siz onu seviyorsunuz! dedi. 
Bu cümle, kadının beyninde 

mülhit bir bomba gibi patladı· 
Erkek ilave etti: 
- Sevdiğiniz halde kurtarmı· 

yacak mısınız? 
Kamile, yüzünü döndüğü vakit. 

halinde bir perişanlık göze çarpı
yordu. 

- Çok yorgunum ... Yanınızdan 
gidersem darılmazsınız, değil mi? 
Kapıya doğru yürüdü. 
Erkek, onun yolunu kesti. Baba. 

1a1 a yakıtacak bir hareketle, eli
ni, genç kadının omuzuna koydu: 

- Beni kovmak cüretini göster
meniz için çok cesur olmanız li • 
zmı ... Eğer size bu alqam itaat et
seydim, yarın için sizi daha mÜf· 
kül bir mevkie sürüklemit olurdum 
Zira, benim vasıtamla anlatama
yınca, Vahid buraya biuat gele
cektir. Elçilik vazifemi sonuna 
kadar görmeme niçin müsaade et· 
miyoraunuz? 

Yediden yetmişe kadar bayram la geçmemitti. 
)l\pıyor, kırk yıl karın doyuramı- Hatta Cezayir lima~ı: Y?ll~~: ":""""ı;-=======--=-=--======::ı-= 
)anlar, Şeyh Ebusaidin mutfağın- konak ve konağın çok ıyı .. bı!~~~ı R A D Y O 
dan tıka basa yiyorlar, içiyorlar· koridor ve odaları onu busbutun 

lazımdır ... Buna karar vermiıim
dir .•. Fakat, ben gene beni sürük
lerim... Bu sürükleyici ve irademi 
yenici kuvvetimden korkuyorum. 

Kamile, batını eğdi. Bir müd· 
det dütündükten ıonra, gene göz· 
lerjni kaldırdı. F eridin gözleri İ· 
çine baktı: 

- Pek ili ... Ne istiyor? 

dı. sıkıyordu: 
, Celayir, en büyük zafer günle- - Ah eski günler!... Aşksız, 
rınde bile bu kadar coşkun ve yü- tasasız çocukluk günleri!... 
r:kten bir bayram yapmıt değil- Bütün hayab, tatlı bir riiya gibi 
dı... önünden geçiyor, konağın iç'ode 

.\li reis annesiyle beraher ha · ve kalabalığın arasında uykuda ge 
teıne çekilmi§, ona baıından ge - zer gibi dola§ıyordu. 
t~nleri anlatıyordu. Sonra da ikide Onu tanıyan ihtiyar utaklar: 
ır: - Hot geldin Yusuf!... Ho§ 

l - Ah, babamla kardeşimi bu· 
acağımı çok umuyordum Fakat 

&e • 
.. nı... Seni bulacağıma delir olen 
''tn'd l \ 1 le•\m pek cık· ,1~. O • . rtına-

dı tava !a, bir tat atar gib · sen; 
e . 

d nı~e attıkları zaman, bilsen ne 
erin bir acı duydum ve kurtar · 

1'lak . · k L~k· b ıçın arkandan oştum. a ın 

nırakmadılar ki .... Canavarlar! .... 
Unları .. ·· ·· 1 ~ n ocunu a acagım .. · 

1\ - O ağaç parçasını her halde 
~~ attın, değil mi? ... Eğer o ol -
"8llYdı. 

t-u ~ liayır anne! ... Onu basık bu
~ n u, Venedikli bir zabit ath sa· 
lıu ·d Pe~ iyi bir adamdı. Sonra o· 
•ind a bır dalga geminin güverte
Q ~ en denize süpürdü. Zavallı!... 
oguı 

nıuftur sanırım ... 
lir;- Sağ olsaydı, onu kardet bi
l,trı 1tnd ... Ayş~den hiç bir haber a-

•l ın ., 'li ırıı .•. 
'Yır F k buy ··· a at onu da bulaca ğım. 

tier lularıın beni hiç aldatmıyor. 
">-d kol~aki uğursuzluğa çatma
hatd 1 

' fımdi Venedikte idim. Her 
~ e Ondan da bir iz bulmut ola-

~. 

--a· ti~ ~r tek gemi ile Venediğe 
l enın "l·· 

t d~.. o ume gitmekten farksız 
llınu ... ı·· 1 .._O oyuyor ar. 

t kad d ... . 1, B ~!ttiy} ar egı .... en oraya 
l"f~ttı .~ .~eraber girecek değildim. 
_., ~~, 0 "ll'ıü göze almadıktan son

Ölu arnak elden gelir mi? 
ı-~tti. atı •Özü Habihenin içini tit-

6,.. ot· ilunu tek .. ... .. b t d .. il ,_ rar gogaune as ır ı, 
'Ott d Oıı ta r. 

) llnla .... 
~ ''tı'lld ovunüyor, ve bir daha 

tt. r ~~ hiç bırakmak istemiyor
~! L. C\~a~ k 

geldin!... 
Diyorlar, fakat o bunları sanki 

duymuyordu . 
Biran evvel çıkmak, denize a· 

çılmak, o kadar sevdiği güzel kızı 
bütün tU engin denizlerin altını 

üstüne getirerek aramak ve bul
mak istiyordu. 

Ümidi bir an azalmıyordu. 
Gele gele kendini harem kapı· 

sında buldu. İçeri girecek oldu .. 
Fakat vaktile istediği gibi girib 
çıktığı bu kapıdan artık giremiye
ceğini anladı ve durdu. 

Oradan ayrılacağı sırada bir -
denbire kapı açıldı ve Ali reis gö
ründü. Habibe de yanındaydı. 

Ali reis Yusufu görünce elini o-

nun omuzuna koydu: 
-Bak, anne! ... Kara Yusuf bu

raymıf ... Onu görmek İstemez mi-
• ? 

sın .... 
- Nasıl istemem? ... Karıı. Yusu

fu ben senden ayırdetmem ki .•• 
Benim bir oğlum da odur. 

Kara Yusuf batını eğmit, Habi
benin ellerini öpüyordu. 

Habibe onun sırtını okşuyor: 
- Nasılsın? İyisin ya!... Hot 

geldin! ... 
-Te~ekkür ederim ... 
Kara Yusuf başını kaldırdı. Bu 

iyi kalbli hanımının yüzüne bak-
1 

tı. Sanki onun bakışlarında kendi 
derdinin tifasını bulacaktı. 

Baktı ... Uzun uzun baktı. 
o· gözler .. • 
O kara, derin ve ışıltıh güzel 

gözler ... 

Bugün 
175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
11,SO 8Ö7J cr, 18,80 Kızılordu ıı:ın neşriyat. 

19,SO Şarlnlı lı:onser. 22 Çekte nc§rlyat, 2S,Ol 

lngllfzce n~rlyat, 2 1,05 Alma nca ne5r lyat. 
828 Khz. VARŞOVA, I S!:) m. 
18 SoımtlAr. 18,2a Kadın, 18,S:S Şarlnlar, 

Söı.ler. 19,16 J>Uık,'lU,i5 Konfera ns, 20 Şarkı· 
lar, ııözler. 20,35 KlArnet muslldsl, ııözler, 

22 (.Jboplnln eserlerinden konser, 22,SO 
Fran111zca konferans, 22,W Şarkılar, 2S Rck· 
IAmlar, 28,16 Dans. 

Kbz. PRAG, 470 m. 
1'7 SkJ rcportaJı, 18 Çocuk tiyatrosu . 18.SO 

Pınk. ıs,ıo Sözler . 18,50 P llilt, s5zler, 19.0:S 
PlAk. 19,10 Amele neşriyntı, 19,20 Almanca 
ne~rlynt, 10,55 Haberler ve saire , 20,2.> A!I • 
kcr muzıknsı, 21 ,05 Şarkılar (Piyano birli • 
ğll le) . 21,46 r.adyo piyesi. 2s,ıs PlAk, 2s.so 
ı··mnııızca haberler. 

Khz. LEİl'z.IG, 382 m. 
18 "Der kla lne Snp(K'rlot., adlı iki pE'rde • 

ilk ı:ocuk opern.<ıı, 18,50 Haberler , 19 PlAk. 
19, tO Konferans. 20 l ' aul LlnchenJn ldaresln· 
de fllharmoıılk konser. 21 :::ıaberler, 21,15 U
lusnl nt>şrlynt. 21,45 Spor sohbetleri, 22.10 
Anton Broclml'rdcn romantik S - Dur sen -
fool!ll. 23.10 Haberler, 28,20 Pl6k ile l}llrler. 
2.& Gece konııerl. 

645 Khz. BUDAPEŞTE, 550. m. 
18 Orkestra k onseri, 19 Amele saati, 

19,30 Çingene musikisi, 20,10 Konft>ranıı. ıı 

PIAk, 22 Dı, slyaııası. 22,20 Piyano birliğiyle 
şarkılar, 22.li5 Hal'lf'rlcr, 2"·' O Piyano birli· 
ğlylo earkılar, 22.55 Haberler, 30,10 Piyano 
konaerl, 2t Caz.. 1,03 Haberler. 

~--~--~~~~--~~ı 
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ISTANBUL ANKARA CADDESi 

lelgral Adnıal : l~TANHUl llA.UKH 

TPh•fon Yıum ılH7! lıtıue: !41'"10 . ···························:····················: 
ABONE ŞARTLARI I 

1 ı e u ayna ! 
nlrldyeı ııo 1150 MO 1%50 RJ'1. 

Ec.nebl: UM> Mo K4G 1110 

ıt.A" TARiFESi 
nranıl UAnlarının ut.an iZ.at 
~mJ UAnhu ı O Luruesur 

·········································--·-Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

• 

Kamile güldü; fakat Ferid, bu
nun, istihza mı yoksa heyecan mı 
ifade ettiğini anhyamadr, bir SÜ· 

kuttan sonra, genç kadın sordu: 
- Neyle ya3ıyor? 
- Kendisine verilen parayla. 
- "Verilen,, ne demek?... Kim 

veriyor? •. Kadınlar mı? 
- Vahid kendisine para veril

mesini istemiyor, Ki.mile! 
- Mademki size paradan bah

setmemi§, bunu nereden biliyor -
- Bu hayatı sürmeğe .ırtık da

sunuz?. 
yanamadığını bana söyledi Ve siz 
timdi bana niçin eski hayatını ar
tık yafayamıyacağını anlatınız. 

Hiç değilse birçok sebeblerden bir 
tanesini söylediniz .• Fakat hükmü
nüzü derhal vermeyin, Kamile! [. 
ğer arkadatlarının yanına döner
se, ona, sızın verebileceğinizden 

pek daha fazla para temin edebi
lirler. Halbuki, o, o azılı arkadaı
larından ayrıldı. 

- Kimmit bu arkada§lar? 
- Paraları hol kimseler ... Va-

hid onları eğlendirsin ve sefahat
leri içine biraz zerafet, biraz ze • 
ka, biraz can katsın diye keseleri-

- Hayatının tarzını değittire • 
cek. 

- Değiıtirsin, efendim! 
- Sizin yardımmz olmasa, bu-

nu yapamıyacak. 

- Sözlerinizden bir ıey Anlamı· 
yorum. 

- Yanınıza gelmek istiyor. 
- Bu eve mi? 
Kamile, F eridin ellerinden kur

tuldu. 
- Olur şey değil... Korkuyor ve 

bu eve gelerek yafamak istiyor! 
Vallahi batka §eyden ziyade bu
raya gelmekten korkacağını ta • 
savvur ederdim! Elverir, elverir, 
Ferid! Bütün bu muhaverelerden 
hiç bir şey çıkmıyacak ! Esasen 
sizin bütün bunlardan bana bah· 
sediıinize tatıyorum. 

- Öyleyse, Vahidin bunları si· 
'le bizzat anlatmasını tercih edi • 
y\lrsunuz? Bu evdeyken halinin 
da ha iyi olduğunu bana anlattı 
ve bunları bana öyle bir tarzda an
lattı ki, eğer sizin yanınızda söy
leraeydi, inanacaktınız. Hayır, ha
yır! Bana müsbet bir fey söylemez 
seniz bu odadan çıkmıyacaksmız. 

(Devamı var) 

-------------~ nin ağzını açmağa hazırdırlar. .. Davet 
Onlarda para bol, zevk ve akıl 
yoktur. Hayır, tüphesiz, siz Va - Türk Ginekologi Kurumu Ge· 
bide, onların temin edebilecekle- nel Kat:hliğinden: 
ri lüksü temin edemezsiniz. Türk Ginekologi Kurumu bu 

ayın toplantısını · 13 - 2 - 935 Lakin, sizin yapacağınız, onu kur-
tarmakdır. Bu, sizin elinizdedir. Çarıamba günü saat 18,30 da Ca
Vahid, sukut edecektir. ğaloğlunda Etibba Odası Konfe-

rans salonunda yapacğından, aza
Misafir konuttuğu sırada, evsa- sından bulunan bütün kadın hekim 

hibesi, yerinden kalkmıf, salonun 
leriyle, arzu eden meslekdatlar 

öte tarafına kaçmıfb. Doğ~; ko-
davetlidir. 

tarak kaçmamıttı. Yava§ yavaı ---------------
uzaklatmıftı. Fakat, gene de, bu, 
kaçmaktı. 

F eridin sözleri değil, kendi es
ki dütünceleri heyecanına sebeb 
olmuttu: "Nihayet dütündükle -
rim oluyor, oldu bile ... ,, diyordu. 

Kirahk yah 
Çengelköyünde Kuleli cadde

s:nde dört odalı kullanışlı müsta
kil bir yalı gayet ehven fiyatla 
kiralıktır. Yaz ve kıt oturmağa 

müsaittir. Bahçesi ve kumpanya 

Q .qtahu·' ocası ne olacaktı? Kı-
tı~ı, ır ne halde?... Oğlunu 

Onları çok iy biliyordu. Daha 
ilk görüşünde onların sürükleyişi
ne kapılmış, onların hayalini ka -

d • ISaıııılıııtı yerı t \'ı\KIT) Mııtbaaaı 

fasının içinde derin erın yaşat - •••••••••••••-

Gün gelib çatmıttı itte ... Vakıa, 
o, bugüne kendini çoktandır ha. 
zırhyordu. Fakat, gene de hazır 
değildi. 

suyu vardır. Görmek istiyenlerin 
ittisalindeki 79 numaralı hane>:e 
nıüracaatlan. (3820) r'nıaktnn alıkoyamazdı. mıştı. ( Devamı var ) 
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' Şık giyinmek . için 
Galatada Karaköyde kain meşhur 
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2 Liraya 

takdim ediyor 

En iyi ve müntahab ku
matlnrdan, büyük bir itina 
ile dikilmit ve kusursuz bi
çimlerde yalnız 

iki prova 
ile en mü~külpesent zevk sa
hihlerini bile memnun ve tat· 
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HAE~!? - Alq am I'ostn:ı 

daha ne bekliyorsunuz? =1 
Ayni ticarethanede: 1 

Kadın, Erkek e Cocuklara ... 
mahsus 

Kat'iyyen rekabet kat>ul etmez fiyatlarla ' \ 
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Pardesüler 
Mantolar 

Paltolar 

Muşambalar 

K .. 1 ' ostum er in 

en şık ve mtintahab çeşitlerini 
bulacaksınız 

iki prova ile 
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Kostümler 
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GALATA-KARAKOY 

Liraya 
·. .· ,· ... •. :- . ' - ~ . ' . - . t . . . ~ ' ... - . ~"·,. - .. -. . .. ~. - - .... - - . . .. .. :. . 

!inhisarlar u. Müdürlüğünden:! Saçl~~~ökülenler r=nn~ht;;;~===~ı;ı;~'b'~i'''H;'ik~~; 
1 - idaremiz için ıartnamesi mucibince bir adet iki devirli veya • • .i. •• 

but iki devirli ev.af ve ıeraiti cami olan bir devirli otomatik matbaa (f.~J ~ ii M Ü J · D E 
makinesi açık arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 41 inci mad • )) lfaııı ~ ~! lstanbulda seneden seneye sebebsiz artan mahrukat fiatlarııı• 1 
tlesine tevfikan açık eksiltme sure\ile satın alınacaktır. 4~· :;;;, .J1 • • ii nazarı dikkate alan • 

r!c: a-lm~::.d~~=-a şartnameleri Cibalide levazım ve mübayaat tubesin. 1. !, . ~ ~~Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi i! 
3 - Kırdırma 20.2.1935 tarihine müsadif çar§amba günü saat 14 i~ idare Meclisi hükfunetin müsaadesi ve Ziraat Bankasının yardı· 

de Cibalide alını satım komisyonunda icra kılınacaktır. ji miyle Almanyadan külliyetli miktarda kok getirmeğe ve Anka· 
4 -Talip olanlnrın makine için teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 :: rada olduğu gibi lstanbulda da mahrukat fiatları üzerinde nıı· ' 

niıbetinde muvakkat teminat parasile birlikte müracaatları. (650) n zımlık vazifesini yapmağa karar vermi,tir. 

r=~~===============?====?~?·=::=::::::=======:::::===İ 1 K oKöDif mftii tM ÇÔ~af ô ~ft· t ediH p Ü
0S 0 n ~ o 

1 P. Komojen Kanzuk !~Pek yakında a!}ağıda gösterilen Hatlarla kok satışına başlanaca1't11' 1 
:ı O e ? :: s Ek • • E Toptan depoda teslim (21,5) Lir' ~ 

.lı.~ ısım aranıyor. il aç Slrl ~ Perakende ikametgihlara teslim (23,5) ~ 
:: :: Saçların dökülmesine ve ke· ı= Cinsi: -~~lay yanar, sobaları ?o~~az, çok ısıtır, kır~lmak istenıeı· ; 
ii Pek yakında Beyoğlunun en güzel bir yerinde bayanlar için ji peklenmesine mani olur. Komo· Kuçuk parçalı, tozsuz en ıyı cıns Alman teshın koku. · p, 

ii ipekli, yünlü, pamuklu kuşantılar satış yeri açılıyor. ·.:i.· jen saçların kökl · · kuvv ti d' (ASGARi 7200 KALORİ AZAMI 7 9 KÜL) ~ erını e en t· , - ıı 

ii Bu satış yerin gördüğü işe en uygun ad bulana beğendiği İpek- ii rir ve besler •. ~omojen. ı~çların gı. ~~ Tesellüm Şekli: Koklar ayarlanmı! basküllerle mütterileri~ ~ 
H liden, yünlüden, pamukludan dördermetre verilecektir. ~~ d ... a~ıdı~. Ta~ıı renklerını bozm~z, si veya adamlarının gözleri önünde tartılır • ~ 
H Seçtiğiniz adı vitrinde göreceksiniz. Seçilecek adda birkaç kiti ~i latıf hır rayıhası vardır. KomoJen ii Ağızları dikilmiş kurşun mühürlü çuvallar içinde kamyonlar

1
" ~ 

:; b l _1 :: Kanzuk ıaç eksiri maruf eczane. ~!. ikametgahlara kadar gönderilir. P. 
i: ir eıir ise armağanı kur' ayı kazanan wacaktır· Kim olduğunuzu :: 1 1 1 d ~ :ı :: er e ıtrıyat mağaza arın a bulu. i.:.· T A R T 1 .. T A M ı. H 1• L E y O ı,/ 1 · ii tanıtmak istemez iseniz yazılml§a bir ıilre koyunuz. ii f' !i Verilecek karıılıkların 23/ 2/ 935 günlemccine kadar istiklal $~ nur. ~~MÜRACAAT YERl : Sirkeci Mühürdar Zade hanı No: 

3ı ~ 
iicculderi No. 282 E. Arsebük adresine gönderilmesi. i! .t-----------~ ~~ ANKARA MEMURLAR KOOPERATlF ŞiRKETi ~ 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u:::fs Cüdiye ve Zühreviye H İstanbul irtibat bürosu ... Telefon 23074 Mahrukat deposu: s6 ~ 

lstanlıul 7 inci lcra Memurluğun • rinci açık arttırma suretile Taksimde Hastalıktan mütehassısı i5 Telefon: 4()4 •• ::::~ • D ÇIPR UT ~........... . .......................................... ·-·~ ·········································::::==·· · dan: stadyum karşısında Şehit ~luhta.r r. .. ........ -. .. xı:: ................................................ ı......................................... ~~ 

Mahcuz olup bu kere paraya çevril Bey caddesinde 94 No. h dükkan önün Beyoğlu, Asmalımesçit Bursa Zayi ve itibardan düşmü~ pasaport. ve 1065 Hususi numaralı ,.e ~OIİ ~' 
mcsine karar verilmi:. olan otomobil pazarı ittisalinde Atlas Han river l:l01 rn ı EYJlıl t92ii tnrıll •c f 
al.!it , -e edevatı, Bisiklet ,.e motosiklet de satılacağından talih olanlann ma- lstanbul lran General l\onsoloslu· saport başka bir. kimsenin cli~"....ı 0 • 

17 - 2 - 93::: tarihine tesadüf ec1en hallinde hazır bulunacak memuruna Tel. 43353 v d ·ıa ı ı 1\1 ı t ~ d ı t 1C
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Arkadaşlar, takdir ile delikanlıya 
b.ı.ktl. Mmltılar işitildi. Prens l\lan -
fı·edi, elini Ragasınn·a uzattı. 

- Hoş geldiniz. Şövalye! Aramıza 
1•arıştzğınız için çok memnunuz! 

f<'akat, Şömlre, herkesin hayreti 
kaı·şısında, bu dostca nümayişi kabul 
etlllcdi. Kendisine uzatılan eli sıkma-
dı P- .. .. ğd" 11 · ><lŞJnı onune e ı. er zaman ne-
§ i c endişesiz olan yüzünü bir hü -
z 

c keder kapladı. 
H rkes, şaşırmış; bunun manasını 

nı •1lak için birbirinin yüzüne bakı
) n Ju 

b' rer. altı knbri;1i bir emniyetsizlik, 
i/· "oğukluk kaplamıştı. Primver hile 

1 '
1 ıldıın geri çekildi. Iler:zi ~apsnrı o

t~rak, yüzünü Şövalyeye ~eYirdi. Bu 
arıı hareketinin s<.'bebini Sövnh·eyc 

Sortı ... ·o 'b' . ~ . 
.J r g"J ıydı. 

Jl Hagastan, başını kaldrı·dı. Yiğitcc 
aı·ltynn .. 1 . . f d" d' t goz ennı etra ta gez ır ık -

den onra Primverin üzerinde durdur 
u lv• .. d' · ·· 1 • ·· 1 d" "•• ısıne şu so1. en so.} c ı: 

tıiı; -'1ndum! Ve si:ı .:\lö~yölcr! ... llt•. 
li ·.ı Şunu biliniz ki, aramızda clt.•h et 

•ll" y 1 ,.0 1 
an ış anlaşma olmuştur. Yalan 

de) •• elllek, hakikati saklamak adetim 
{ildir '"" t" · do~ . • .ı.'\e ıccsı neye varırsa vnrsın, 
.. ıtıyu hab •· o · · 1)1.Jıl .. . er vcrecegım. nun ıçın, 

<len tıl o:· lıyeyinı ki, r.omaya geldi,rim 
Ji,a Jerı. ben. Monsenyör Sezar Bor. 

• Ya p lllensub bir adamım. 
blh rens l\fanfredi, kendini zaptedc • 

.;Crck: 

- lla· r <hı, be ın • diye haykırdığı bir sıra -
l>a 

1 
ş on hm1Ç<-r birden karanlıkta 

r adı, 

ı, .. ltagastaıı, soğuk kanlılığını ' 'e ya -
.. tını h 

tarı lllu afazn ec!!yordu. Namusldl.-
c \·ek _ ahramanca dedi ki: 

fendinu Yaptığım hainlik değildir, e· 
• lllJ{b liyte b~ a tıl etmem!.. Aramızda 
lıl 'uı· ır • anlaşamamazlık oldu ki, 
hu sa •Yeti bana aid olamaz... Eğer 
~attfcttiğiniz "hain,, sözünü haşkıı 
ti k altında söyleseydiniz bu tahki· 

anınız Pahasına öderdiniz! Lakin 

hem ilıtiynrlılınıza, hem de te:;-ebbüs 
ettiğiniz gayenin büyiiklüğüne hür • 
met ediyorum. Bilhassa izah etmek is 
tcmedii;rim başka bir sebep te var. İtj· 
te, bütün hunlardan dolayl sizi affe· 
diyorum! 

ihtiyar Pı·ens, büsbütün hiddetlen-
di. Bağırarnk dedi ki: 

- Nasıl'! .. Na ıl'! .. Beni af mı edi
yorsunuz'! ... Hele 9u söze de bakın! ... 
Bir prens l\lanfrediye kar~ı, ·özün bu 
kadar ağm ilk defa olarak söyleni
yor. 

- ihtimal, efendim ... Falmt, bunu 
söylemcğe hakkım ,·ardH". Zira beni 
hainlikle itham ettiniz! Siz, Prens <lc
ğil. Kral, İmparator, Papa bile olsa -
ıuz ı;ıu dnkiknda, ben, sizden daha 
büyüğüm ... Çünkü tahkirinize karşı -
Irk vermemek için l•encli kendime ha -
kim oldum ... 

l~:ıgastan hu sözleri ara.} ib bir he -
yecanla söylemişti ki, bütün oradnki
lcr, on un ruhun un temizliğini ~t.;>zdi. 

Ragastnnı takdir etmekten kendileri
ni nlamadılar. Primvcr ise yüreğinin 
çarpmasına mfıni olaml.)arak, hu man 
znrayı uzal<tan ~e) rediyordu. 

Prens i\fonfredi, muttasıl dudakla
nnı yiyordu. Sert bir sesle: 

- Maksadınızı anlatın bakayım. dc
cli. 

Jfagastan, PrimYCre di)nerck cernb 
vereli: 

- Efendim, yolda size rastlamak 
saadetine mazhal' olduğum ve mnhud 
papasın aranı1.a girdiğim ıaman, ki -
min dostu, ldnıin düşmanı olduğunu -
zu bilmiyordum. Uenim Jcrimde her 
kim olsnydı, belki ayni tarzda harel{et 
ederdi. Hunu, bir insnniyet ,·azifcsi o
larak ynpmıştım. Paltat, neticede • e
zar Borjiyanın intikamına uğrıyacn -
ğımı bilmiyordum dobrrusu ! Eğer ne· 
ticenin böyle olacağını bilseydim, ha
yatımın bu suretle tehlikeye konulma 
sını kendim için büyük bir şan, büyük 
bir şeref sayardım, madam. Lakin, bu 

- Rozita ! diye bağırdl. Elleı·ile le yerde yaşayamam. Ben hayatımda 
karanlıkta sevgili gene kan~ım bey- daima gece gündüz serbest yaşamağa 
hude yere aı-adl. Ellerine çamurla taş alışmışım. Oturdu~um )'ere muayyen 
hırdan başka bir ~ey tesndüf etmedi. saatte gidip gelemem. Halbuki ı:ato
Diz üstü kalktı. Ve göğsünü paralar - nun kapdarı saat dokuzda kapanıyor. 
c.ısına yeniden: Diyerek burada oturmayı ı-eddet~ş, 

- Rozita ı Uozitıı t diye çağırdı. Güzel Janus otelinde kalmayı tercih 
Rafael yavaş yavaş bütün feci ha- etmi~ti. 

kikati lıntırlaın:ığa başladı. Rozita 
/ 

Seı.ar llorjiya fazla ısrar etmedi. 
kaybolmu~tu. Genç karısını elinden Bir gün evvel muarızların arasından 
almışlardı. Derhal ayağa kalktı. Ma- sıyrılıp ka~masını nnsıl takdir ettiyse 
gadan bir malUmat almağı iimid edi· bu teklifi reddetmesini de öylece tak
yordu. Getto mnhaJlesinde oturan si- dir etmişti. 
hirbaz kadın elbet ki her ~eyi biliyor- Ragastan otclde.n nynldıktan son
du. Nitekim Rozitanın Rornada büyük ra uzun müddet yollan dolaştı. Veni 
bir tehlikeye maruz kaldığını ve biran hayet Apyen yolanıı ~ıktı. Bu uzun 
en-el Roma.}'} terkle Flornnsaya kaç· yolun ilci tarafında bir çok eski me
mnlarını tavsiye etmemiş miydi'! zarlar bulunu) ordu. Ragastan hem 

Kafasına yediği kılıç sapı dal'besin yürüyor, hem de söyleni.) ordu: 
den hala kendisine gelemiycn Rnfael - Güzel Primn•r bana soldan yir
sendeliye sc11deliye Getto mahallesine mi il~üncii mezar demişti. Parolada 
doğru ko~mağa başladı. ltonıa kelimesine mul\abil Amor diye--

Nefes nefese eve vardı. içeri girdi. cektim. 
Odanın bir köşesinde sönmek üzere Ragnstan hem mezarları ~ayıyor, 
olan bir mum yanıyordu. Uafnel bu· hem de Prim\·erin hayalini bir türlü 
nun aydınlığından her tarafın kat·ma gözünden ayıramıyordu. 
karışık olduğunu, ve ~ihirbaz kadının Böylece yirmi üçüncü mezarın ö-
ortada bulunmadığını gördü: nüne vnrclığı zaman kalbi şiddetle :ıt-

- Maga ! Maga ! diye haykırma la- mağa ba~lnmıştı. l\1e1.arrn etrafını clo
rına da hiç bir cevap alamayınca Ro· laştı. Hiç kimseyi göremedi: 
zitanın eski oda ·ına girdi. Uuranın da - Ya geç kaldım, yahut da erl\en 
boş olduğunu büyiik bir dehşet i~inde geldim, di~·e düşündü. 
gördü. • Bu ~nada Lir ~nlr yığınının nrka-

-1:3-

APYb'N YOLU 

Rafael ile Rozitanın e\'lendikleri 
ak~m, Ragastan da hfılft oturmakta 
olduğu Giizel Janus otelinden çıkmış-
tı. • 

Halk, l•'rnnsurnnın katili diye Ra
gast<ını öldiirmek istediği gün Sezar 
Borjiya, Ragastana Sent-Anj şato
sunda oturmak için bir daire aynlma 
sını söylemişti. 

Fakat Ragastan: 
- Benim i~in hazırladığınız mükel

lef daire bana bir kafes &'İbidir. Böy-

sından hafif bir Sl"S duyuldu: 
-Roma! 
Ragastan büyiik bir se\ inç içinde 

pa'l'o1aya cevap nrdi: 
- .Amor! 

Bu sözü ~öyler söylemez çalılığın 
arasından derhal bir adam çıktı. Yir
mi iiçiincü mc1.arın hir cephesini teş
kil eden tunç kapıyı iterek Ragastana 
yol gösterdi. Ragastan ilerledi ,·e ken 
disini hafif bir ışık ile aydınlanm11 
olan dört kö:.e, dar bir odanın içinde 
buldu. Odanın içinde muhtelif mezar
ları te~kil eden mermer kapaklar gö· 
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rünüyordu. Ragastan bunlardan biri· 
nin kaldırılmış, ve duvara dayadrl
nuş olduğunu gördü. Bunun altından 
siyah bir delik görünüyordu. Şövalye 

· ilerledi, gözüne ilişen eski bir mermer 
merdh'enden aşağı doğru inmeğe baş
hıdı. Bu yolun ta nihayetinde bir ışık 
göriinüyordu .• 

Hagastan ilerledi, ~eni5 bir odaya 
vardı . Burası Romanın eski ve me~
hu r yeraltı mezarlarıydı. 

Geni5 ve yuvarlak odanın etrarın
d ıı } irmi kadar i"kemlc bulunuyordu. 
lh•r i kemleye bir adam oturmuştu. 

ltagastnn içeri girince bu me~hul 

adamlardan uiri Ragastana oturmak 
i ·in hir i5kemle gösterdi. Ragastan o· 
turdu 'e neticeyi bekleme·re ba~ladı. 

Bir ~eyrek saat kadar hiç bir ta
raftan bir ses duyulmadı. Ragastan 
etrafrndaldlere göz gezdirdi. Fakat 
bütiin bu adamlar maskeli} diler. Bun 
ların ancak gözlerini görebiliyordu. 

Ragastan kendi kendine ~öyle dü· 
şünliyordu: 

- lşte bir takım adamlar! Acaba 
bunlar kimdir? Pı im,·er'in bunlarla 
ne alakası var? Beni buraya ne için 
~nğırdı? 

Ru esnada galeride yeniden bir a· 
ynk sesi duyuldu. Bütün başlar bura
ya doğru çevrildi. • Şövalye bir göz atınca kalbi titre-
di. l'rimver, etrafında üç dört muha
fı :.rylc birlikte ilerliyordu. 

Pl"im!_er :sıyah bir elbise ı,>iymi~. \e 

yü~ıine siyah bir tül örtmüştü. Her
kes u ağa kalktı. Genç kadın ilerJiye
re?i ;;ar'ona girdi ve sırtını duvara da
)'n iU. 

" Hazır bulunan ihtiyar adamlardan 
biri kendisine doğru ilerledi. Eliyle 
gen·~ kızın elini tuttu: 

-Neyin ur &>atris? SöyJc! Başı
na hangi f ela.ket geldi? 

l'rim,·er eJiyle yüzündeki siyah tü-
18 kaldırdı: 

- Bir feJlket Çok iyi halduno~ 

= 
Prens .l\fanfredi. Hiç ummadığım bir 
felakete uğradım. 

Genç kadın bir hareketle siyah tü
lünü büsbütün yüzünden sıyırdı, ve 
büyük bir istirap ifade eden sesiyle: 

- Annem öldü! diye ilaxe etti. 
Orada bulunanlar arasında: 

-Kontes Alma ölmüş. diye bir çığ. 
hk koptu. Genç kız, olanca kuvvetini 
topladı. Artık duvara dayanmıyor, 
intikam almak istercesine etrafına ha 
kıyordu. Bir kabı-aman ruhu ile, hay· 
kırdı: 

- E,·et, Kontes .Alma öldü. Lakin, 
eceliyle değil. Onu öldiirdüler. Zaval
lıyı zehirlediler .. A.!hk bu zulüm el • 
' '<.•rir. Bıçak kemiğe dayandı. Ey mnl· 
ları mülkleri yağma edilen, evlad ve 
ayallerinclen mahrum kalan sen) ör -
ler ? •• Ey baba ocakları söndürülrniiş 

prensler. baronlar, kontlar, kahra
manlar! .. Bu alçaklıklara daha ne ka 
dar dayanacaksınız? Bu boyunduru -
ğa ne zamana kadar boyun eğeceksi
niz.. Esaret zencirini sürüklemekten 
bıkmadınız mı? •. 

"ltalyanm kurtulması uğrunda ça
lışan bunca mücahitler ~imdiye kadar 
nasıl ortadan kaldırıldı ise, işte, anne 
mi de, gene o zalim eller vurdu. Kana 
doyamıyan, işkenceye yorulmıyan o 
adam, annemi yok etmeği kurdu. O 
namussuz papa, zavallı şikarınr pen -
~e ·ine geçirdi! 8ezar Borji~·a ann<'mi 
zehirledi. 

Uu dehşetli sözleri iı:şiten ~ö,·alye 
dö Ragastan : 

- Sezar Borjiya mı? .• diye harifce 
haykırdı. 

Beti benzi mosmor kesilmişti. Ken • 
di kendine, şöylece, hayretle düşün • 
dü: 

- Sezar!-. Demek ki ~czar'l ... Be
nim ,·elinimetim? .. Benim hamim o -
lan Sezar? .. Bana )Üzha~ı11k rütbesi
ni veren, beni bölük amiri yapanu Se
zar? •• Kendisiyle birlikte harbe gide
ceğim Sezar! ... 

ADAMLARt SlRENA VAT\NA 
vvı<LETİVO~LAR 

Borjiyanm ismi geçmesi üzerine, 
Hürriyet mücahidlerini bir titreme, 
bir ürperme aldı .. Ağızlarından bir 
nefret sayhası bile çıkmamıştı. Llikin 
hepsinin yüzünde dindirilmez, söndü
rillmez bir kin ifadesi belirmi~ti, Yü· 
reklerinin hir intikam sevdası ile alev 
alev yandığmda şüphe yoktu. 

Prens Manfredi söze başladı: 

- Beatris! ... Kızım ... Size, ''kızım,, 
diye hitab etmeme miisaade ediniz! .. 
Çünkü sizin bir babaya ihtiyacınız 

var ve babanız, işgal etmesi lfmm ge
len mevkii tutamıyor ... Kendine layık 
olduğu gibi hareket edemiyor .. Onun 
için ben size kızım diyeceğim. Beat • 
ris, evladım ... :Mateminizi gidertmek, 
sizi tazi} e etmek için hiç bir söz bu -
lamıyorum .. Lfıkin, ne çare? Metanet, 
sabır ve sebat l:lzım ! .. Muhterem an
neniz Kontes Almayı zehirlemek cür
etini gfü~teren Borjiyalardan yakında 
deh~etli bir intikam alınacağını bi -
Jin ! .. Dunu, yaralı knlbiniz için bir te
selli sayın, yavrum! Sizin hizleri ça -
ğırdığınız bu gizli toplantıdaki bütün 
aı kadaşlann hepsi sevinmeğe değer 

haberler getirmişlerdir. Romagne ta
rafları isyana hazır oldukları gibi, 
Floransa da Borji)aların kun·etin -
den telasa başlamıştır. Hele Bologne 
,.c Plombino ha ayaklandı, ha ayak -
Ja nacaklar .. Forli, Pesaro, Jmola, Ui
mini eyaletleri isyan bayrağını kal
dınyorJar. Şimdilik i~in için yanmak
ta bulunan o dch~etli yangının bir • 
elen bire parlaması için hir krvtkım 
kafidir. 

Beatris, göz yaşlarıııı silmişti. Bu 
güzel yiizde artık kahraman ve inti -
kam istiyen bir sebat ,.e metanet ala
meti okunuyordu. Gens, kız, başını 
dimdik tutarak dedi ki: 

- Aziz Senyörler! Başıma gelen hu 
f eJaket a~la a zmimi, imanımı kırma -
mı:;tır. Gayret , .e faaliyetime zerre 
kadar ltalel gelmemiştir. Bu can, bu 
vürudda oldukt.a. mücaltede ttzmimi -

zin, mukaddes maksadımızın husule 
gelmesi için son derece çal~cıncağun. 
Jlk defa Monteforte, Sezar'a karşı 

kendini müdafaa etti. Bu ikinci defa 
da, kurtuluş hareketi orada patlak 
verecektir. Sezar'rn Alma kalesine 
doğru yürümeğe hazırlandığını bili • 
yorum. Zira, buraSJ, hürriyetimizin 
en son sığındığı yerdir. Senyörler! 
Öyleyse, bi.itün kunetıerimizi Mon • 
teforte'de toplamamız lazım gelir. lş· 
te, ben de size randevuyu orada ,·eri· 
yorum. Eğer birinin başka bir planı 

nrsa, bildirsin. 
Hep bir ağızdan: 

- l\fonteforte'de ... -diye bağırdılar. 
Bu yüreklerden taşan bir sesti: 
Bunun üzerine, kahraman kız, tek· 

rar söze başladı: 
- Şu halde ayrılma zamam geldi 

demektir. Fakat, ondan olan sizlere 
karşı bir nzife daha ifa etmek iste • 
rim. 

Bütün Senyörler: 
- Buyurun. 
- Aramıza giren şu yeni arka daşt 

hepinize tanıtacağım. 
Bütün hürriyet taraftarlarının 

gözleri Ragastan'a çevrildi. Ona mu • 
habbetle karışık bir merak i~inde ba .. 
kıyorlardr. 

Prens Manfredi: 

- Sahi ... Bu zatın demin buraf11 

girdiğini görmüştük. Fakat, ona, bU • 
raya girmek için Jazım olan parolanı~ 
sizin tarafınızdan kendisine verilm1~ 
olduğunu düşünerek itiraz etmemiş " 
tik. 

Primver, Ragastan'ı elinden tuta • 
rak Prense tanıttı. dedi ki: 

- Senyör! lştc, Ragastan Şö,'111Ye
ı:ıini size takdim ederim. Kendi..qi, ıulı· 
cının hakkıyle sahibi bir cengfı,·erdir• 
Ona karşı, son derece itimadım ~-~~ 
drr. Ilorjy:ı zalimlerinfn kfnini ,·c ~u! 
manhğını asla düşünmiverck bcıtı . ıııt 

canavarların pençesindt.>n kurtM 
işte bu kahramandır. 


