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HABEŞ KRALININ BEVANATI 
Sene: 4 • Sayı: 1120 

''Ordumuz takviye edilme
den de bizi koruyabilir,, 

ltaıyanlar geniş askeri harekata\ 
girişiyor; fakat paraca sıkışık 

vaziyetteler 

CEZA 
KANUNUNDA 
Değlşlkltk yapılması 

isteniyor 
Yeni ıaylav se

çilen An.kara 
müddei umumisi 

Fuad ceza kanu· 
nunu~ derhal de 

Japonlar Türkçe öğreniyor 
-- -

Birinci ders 
' 

( ti f.t) 

...... ---- ~ - ~ .. -~ 
Kalem Gff) -kitap (*)-defter (q;~.rır-kağıt <kit). 
Bu (::ı v)-~u (:1 v ) ne-({PJ)-evet <"''O. 

Bu ne ? < ::r v "'fıiJ"") - Kalem. Şu ne ? - Kitap. Bu 
ne ? Defter. - Bu nedir ? - Şu bir gazetedir. < '1 ı,..- -''11r 
116~7 ;r. ) . (1) - Bu kalem mi ? - Evet, kitap. Şu kitap 

mı ? - Evet, kitap. Bu def ter mi? (2) ~u kalem miwr? 
- Evet, kalemdir. Su bir kitap mıdır? Bu bir defter 

~ 

midir? Su adam İzzet midir ? < 'I / "jj -1 -ti'/ 1- 7->,7';-f -Jı) . 
Bu adam Mösyö Charles mıdır? Su Jules müdür ? Bu . ~ 

Paul mudur? 

Ankara Japon •elareti •abık katip lerinclen Naito, Türk - Japon doıt· 
iitlirilmesi hak· luk cemiyeti namına Japonlara Türkçe öğretmek i~in bir kitab hazırla· 
kında Kurun ga- mııtır. Naito'nun vücucle getircliği kitabın birinci cler•inden bir par· 
zete.ain~n bu M· ~anın kliıeıini yukarıya dercediyoruz. Türk - Japon cloıtluk cemiyeti 
bahki nüıhuın- Bay Cevdet Ferid bu eseri güzel bir 1ekilcle baımıfhr •• 
da bir m :.talea bt"van etmiıtir. Bu
nun üzerine bir muharririmiz a· 
vukat Cevdet Feridle görüftü. A· 
vukat Cevdet &-:id ceza kanunu· 

' 'lrvnmr 4 üncfide) 

Bay Fuad 

Yunan donanması 
kuvvetleniyor 

Zabltlerde seciye 
arıyorlar 

Atina, 19 (Hususi) - Den;z 
itleri Bakanı Hacı Kiryakoı yap • 
tığı temular neticeıinde yeni hah 
riye bütçesini teıbit etm'ttir. Büt
çeye yeni inta edilecek iki muhrib 

Yurdumuzun Ak
deniz kıyılarını 

dolaşıyor 
Antalya, 18 (AA) - lstanbul-

~çin tahsisat konulmuıtur. dan Eğe vapuriyb ayın on altısın-
Deniz itleri Bakanmm göster • da hareket bu)-uran Reisicümhur i 

diği lüzum üzerine deniz muhare- Atatürk dün Çeıme önlerinde aa - ~ 
be kıt' alarmdan pek çok zabit ka· at 18 de Zafer torpidoıuna geçerek i 

k · ·ı · l · 1 Alanyaya doğru yollanna devam 1 ra ıtaabna geçırı mış ve yer erı - ! 
etmiılerdir. Zafer torpidoıunu A· • 

Habq orclruunun ialahattan evvelki ve •onraki hali 
Tevkifhanede 
boğuşma 

ne kara kıtaatından zabitler alın- 1 : datepe torpidoıu da takib ediyor- i 
mrttır. Bu değişikliğe sebeb ola- f du, Alanyaya bu ıabah saat yedi- i 
rak bu deniz zabit vekiller' nin ! de muvasalat edilmi,, Atatürk A· i 
kanaatleri dolayısile kendilerine i lanyaya çıkarak üç aaat kadar kal. i 
emniyet edilemiyeceği gösteril • ~ (Devamı 4 üncüde) 1 

. ~t ~diaababa, 18 - Habet impa
t\l 

0~ lnrt!iz ajansı mümeufüne 
..........._ •oıJıe•ı-r· •· ı · · _ ~· aoy emıftır: 

~ 
't;;,.kiye, } unaneli 
llQ t1e Bulgareli 
~ f1~.etenıi:dc, yer teprenti&i yil
tlctttı, 1'11.rk topraklanrun sarsıldığı 
le bC:,~~ Bugün aşağıya ince harfler
&"loa,. llllnız eatırlan okuyunca ise, 
t.,,,.e, tl ı:c l'unan lllerinin de gene o 
~'-•l~ den örselendiklerini öğrene • 

() z. 
L ıeıf .. _.P. d- •• ül k ..,,. ı1 d •oeı; • uzun uzun Uflln ece · 
o~ ,::,~u midir: 
~ il '1ıfu ülkenin topralclannda 
~. '1lrııer ( nıahauller) birbirine 
6i • llılrdda,lanrun görenekleri 

"'6(,.lertne (Devamı 4 ünçüde) 
~" llıu llrikındır; bir yıl bolluk 

.. lbal a hf-pimlzin birden /,'ÜZÜ gü • 
~"""1 ~zdır li· tütilnlerlmizi, ge 
tt'ıt zı, zeytinlerimizi, yumurta • 
~"ll6İ U kol'lfervelerimlzi batılılara 

• ~'111 e Ve danıııklı olarak ıatar· 
lle'hek elı rıkacağız-

ı. ~ e,. t ' flharlarınuz birdir_ 
'Qf ~ e11renme 1 • 

~ 0 .. s , •araki yakamızdan 
1ıt::'" ll ll , ~ınüzü birden ıaramı1tır: 
;~c... ç,k ... Aklınızı ba§ınıza topla-
111~trı .. 1arların::, ka.:anıclannız ü • ;"V( _, z •. , 
t~ • 6qf~ tloreneT.leriniz bir olduğu 
~ da bi ı~ oelecek bulaklar (beld

ftt "~ l'dırı 
~ 1/t,ı~'llhnın en ~ok Bulgarilinde 
rrı.~:!r.'"'- de aynca gözden 
Sor~, l · (Vl•rtO) 

8 (A.A.) - Bu ıabah ıa· 
.<Devamı ' Uncilde). 

Mevkullar boğaz 
boğaza geldiler 

Dün lıtanbul tevkifhanesinde 
ıaat 11 de mevkuf!ar araımda bü
yük bir kavga olmuı bu kavga ne

Yunao sefiri Atlnaya tice.inde bir mevkuf ölüm halin. 
çağrıldı de üç mevkuf muhte-1if yerlerin. 

"İtalyanın seferberlik ilan et· 
meı~ne çok mütee11irim. Halk bu 
hareket üzerine itimadını kaybet
mi§tir. Fakat ben ltalyanm ara· 
daki ihtilafı hakem uıuliyle hal-

( Devamı 4 iincüde) 

Atina, 19 (Apoyematin:)- Yu den 3.ğırca yaralanmıtbr. 
naniıtanrn An!u.ra elçisi mütead- Tevkifhanede iki numa· 
did meseleler üzerinde görüımek J' r.alı koğuıta bulunan meıhur sa -
üzere Atinaya çağrılnuttır. (Devamı 4 üncüde) 

A vustur;a kuvvetlerini 
arttırmak zaruretinde 
Fakat, tahşidattan resmen 

haberleri olmadığını söı 1 :iyor!ar 
Viyana, 19 (A.A) - Yan rea - fn emniyeti tehlikede olduğu za .. 

mi Rayıpoıt gazetesi, hükumetin man ailah altına çağrılacakbr. · 
"Şuıtokorpı,, u yeni battan tenıik Böylece milis kuvvetleri ihdasına 

etr.ıek istediğini ve buna son gün doğru ilk adım atılmıı olacaktır. 

lerde yapılan kabine toplantrsm - Viyana, 19 (A.A) - Salihiyet
da karar ver:ldiğini yazmaktadır. tar zevat, Avusturya - Almanya 
Bu kıt'alara girecek efrad Heim- hududunda Bavyera kıt'alannm 
wehren'lerle, katolik Sturmıaren' hareketleri için olduğu gibi, ltal • 
ler, Freyhayl-1>und ve Hiristiyan ya kuvvetlerinin Brenner'deki ae .. 
jimnastik klübleri azalarmdan a - ferherliği için de hiç hir maliima· 

lımıcaktır. Bu kıt'a, ba~lı batına ta aahib olmadıklarını aöylemiı. 
bir ukerl laınet olacak ve dene- terdir. 

miştir. ,-······-·--· .. -·---...... - ......... 

- Sigorta olmak iyi ıey! 
- Ôyleyae niçin olmıyoraun? 
- Her feyi kaybeclerim .• Maazallah ölürıem makbuzu göıter- ~ 

meclen p11rayı naıl alınml-
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Yunan gazete
leri diyor ki: 

HABER - :Akşam Poıla11 ' 

"Bulgarların taarruzu 
çılgınlık olur!,, 

:Atina, 17 - Yunan hükUmet 
gazeteleri, Bulgaristanın ıili.hlan· 
maamdan bahsederken, bugünkü 
şartlar altında, Balkanlarda arazi 
statükosunun bozulmasının im • 
kanaız olduğunu yazıyor ve §Öyle 
diyorlar_: 

Fon Falkenhaymın casus 
karısı idam olundu 

"Balkanların arazi statükosu • 
nu koruyan Balkan andlaşması 
mevcud iken Bulgaristamn kom • 
şularından birine taarruz etmesi 
çılğınlık olur. 

Bilhaaaa Türkiye ile Yunaniı • 
tan arasında mevcud olan andlaş
ma, ~üşterek hududlarınm mesu· 
Jiyetini temin ediyor. · 

Romanya Dıı lıleri Bakanı 
Bay Titülesko, Balkan andlaşması 
imzalandığı zaman bu andlaıma-

dan maksad, Balkanların bugün • 
kü hududunun bozulabileceği ze: 

babını sureti katiyede ortadan 
kaldırmak olduğunu söylemişti,,. 

---<>---

Kahraman 
bahriyelilerimi
ze hediyeler 
Ankara, 18 (Haber) - HükU -

met, ordu ikramiyesi nizamname
sinin bir maddesini değiıtirmiıtir. 
Yeni tekle göre, bir talim senesi 
içinde donanmanın top torpito 
atqlerini en yüksek muvaifakı -

yetle ba§aran, bu suretle donan
manın top torpido atıf birincilik-

. lerini kazanan gemilerin su men-

suplarına if ti han atıf hediyesi 
verilir. En iyi topçu abtı yapan 
geminin topçu zabitine, nipncı -
larına, her toptaki neferlere, on
b&§ılardan itinde muvaffak olan 

ikiıer kiıiye, meaaf e aletile man
zumecilerinden altı kiıiye, gemi
nin top zabitine, denizaltı gemi
lerinde kumandana, her kovanda-

ki nefer ve onba,ılardan ik",er ki· 

§İye torpidolarda mesafeci man -
zumelerden altı kişiye iftihar atış 
hediyes: verilir. 

-0-

Ankarada "Ev yapma,, 
kooperatifi 

Ankara, 18 (Haber) - Anka
rada kurulan ''Bahçeli evler yap
ma" kooperatifi Halkevinde tep 1 

landı. Daimi idare eheyeti. ~ü -
rakiplerini, toprak komitesi üye
lerini seçti. Kooperatifin eıaa ni-

zamnamesi Bakanlar Heyetince 
tasdik edildi. 

----0-

Çift.;llere yulaf verlllyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Lehli ca
sus Sonovski'nin muhakemesi ne
ticesinde ölüm cezasına mahkUm 

olan Anita Yonberg ile Renate 

Von Natzmem ismindeki iki ka • 
dm bugün idam edilmişlerdir. 

Ani ta Fon F alkenhaym, Fon 

Falkenhaym'ın boşanmıt karı!ı i

di. Bayın Renate Fon Natzmer ile 
birlikte Lehli Sonowski'nin mu -

hakemesi esnasında 15 Şubatta 

yapılan gizli bir celsede casusluk· 
la itham edilmişti. Her ikisi de 

Berlinli idiler. Ve askeri esrarın 

ifşasından dolayı mahkU.m edildi

ler. Bundan baıka Lehistan teba -

asından Jorj Fon Sosnovski ile 
Bayın İren Fon lena ayni cürüm • 

den ötürü müebbet kürek cezasına 
mahkum edilmi~lerdir. 

Bay Hitler af hakkını kullan -
madığından idam hükümleri infaz 
!!dilmittir. 

HABER - Bu telgrafta 11mı 

geçen casus kadın umumi harbin 

meŞhur simalarından Fon Falken
haym'ın gelin· dir. 

Bolşevikler 
Romanyanın kasala

rını iade ediyor 
Bükre§, 19 (A.A.) - 1917 yı

lında Avusturya Macar orduları
nın Romanyada ilerledikleri sıra

da Romen hükumetinin Rusyaya 
gönderdiği hazinenin iadesi hak

kındaki müzakereler neticelenmi! 
tir. 

Hariciye müste§arı, Sovyet hü
ltumetir{in bu hazineyi ihtiva eden 

kasaların Romanyanın emrine i

mi.de kıldığını parlamentoda söy
lemi,tir. 

-0-

Fetblyenln krom ve 
zımparası 

Muğla,· 19 (A.A.)-Birincika
nun ayı içinde dış ellere Fethiye
den 7.362 ton krom ve 798 ton 
zımpara mac.1...~ni çıkarılmı§tır. 

• 

Cenevrede Amerikan 
teklifi kabul edildi 

Daimi oir silahsı·zlanm~ komis
yonu teşekkül edecek 

Cenevre, 19 (A.A.) - Silahsız-

lanma konferansının komitesi 
• müzakerelerine esas olmak üzere 

daimi silahsızlanma komisyonu
nun teşekkülü, vazifesi ve işleme· 

sine dair olan Amerikan projesi
ni kabul etmittir. 

Sovyet hükfuneti silahsızlanma 
konferansının bir sulh konferansı 

haline getirilmesi hakkındaki fik

rini teabit eden projeyi henüz teb
liğ etmemiştir. 

Sil Ah ticaretinin 
rnen'ine doğru 

Londra, 19 (A-A.) - Bay Mak 

Donald avam kamarasında bir su-

ale verdiği cevapta hususi harp 

silahları ve mühimmatı imal ve ti

caretinin men'i ve bu bapta bir 

devlet inhisarı tesisi imkanlarını 

tetkike memur t~hkik komisyonu

nun kat'i olarak teıkkül ettiğini 

bildirmi§tir. 

Bu yıl yurdumuzun 
delniryolları artıyor 

500 kilometre döşenecek 
Devletin eline yeni hatlar geçecek - -----

Ankara, 18 (HABER) - Kuv
vetli bir kaynaktan öğrendiğimize 
göre 1935 mali yılı İçeriainde 

yurdun muhtelif kötelerinde ye
niden 500 kilometrelik demiryo· 
lu dötenmesi yapılacak ve bu 
yeni intaat 1935 yılı sonlarına 

doğru işletmeye hazır bulundu -
rulacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı, bu mak
sadın temini için timdiden bir 
takım esaslı tedbirler almağa 
baılamıttır. Bu cümleden olmak 
üzere Sivas - Erzurum hattının 
inıaatının süratle ilerlemesi ve 
evvelce tayin edilmit müddetten 
daha erken bitirilmesi için müte
ahhitlerle hususi anla,malar yap
mıt bulunmaktadır. Ergani - Oi. 
yarıbekir hattının da muayyen 
müddetten erken bitirilmesi için 
lazım gelen tedbirler almmakta
drr. 

1935 yılı içerisinde vuku bula
cak demiryolu faaliyetinin, 1934 
ve 1935 yıllarına -aa:ıtaran daha 

olgun ve verimli olacağı ümid e

dilmektedir· Yakında satın alın -
• 

ması kararlaştırılmıt olan Aydın · 

İzmir demiryolunun 600 kilomet

relik uzunluğu da hesaba katı -

lırsa 1935 mali yılı sonunda dev

let elinde bulunacak muazzam 

demiryolu tebekesinin ehemmiye-

ti ve geni§liği bir kat daha can· 
landırılmıf olacaktır. 

Muğla hastahanesi 
Muğla, 19 (A.A.) - Memleket 

hastanesine modern yeni bir pav· 

yon daha ilave edilmiştir. Büyük 

pavyonda rontken dairesi vardır. 

Açılma resmi yakında yapılacak

tır. 

[ Sabah ~azeteleri ne diqorlar? 
. 

''ORTALIK GENE KARIŞIYOR MU?,, 
Ankara, 18 (Haber) - Zira

at Bakanlığı Ankaradaki muhtaç 
çiftçilere 1 O bin kile yulaf dağıt
mayı kararlaştırdı. 

-o-
Diyar1bekirde elektrik 

KURUN - Asını Usun bugünkü/ le bu dU bütün yer yüzünün en güzel 
"/stanbulluların bir dUcğin bCl§lıklı dillerinden biri olmak şartlarının hep 
yazısı Kadıköy ve Bostancı Ue Boğaz- sini kendisinde toplamıştır. Elı-erir 

içi arasında muhakkak surette doğru 1 ki biz yolunda çalışmayı bilelim. Biz 
ve aktarmasız seferler yapılması lü - bu yolu bulacağı:, biz bu yoldayız.,, 

meselesini anlatıyor. Neticede yazısı· 

nı şöyle bitiriyor: 

"Bunu11la beraber nmlıakkak olan 
bir şey de var, ki o da son nünde Av· 
rupada sinirlerin gene ziyadesile ge -
rilmiş olduğudur. Bu gerginliğin ise 

ve su tesisatı · 
Ankara, 18 (Haber) - Diya

rıbekirde ·yeni elektrik ve su te -
sisatı yapıl&caktrr. Binalarının 

inşası münakasaya konulmu~lur. 
Belediye bu işler için yüz bin Ji. 
ra harcayacaktır. 

zumundan bahsediyor. l'e bir arkada- MiLLiYET _Ahmed Şükrü Es· 
şının Kadıköyünden Rumelihisarına 

gidip gelene kadar çektiği sıkıntıları 

anlatıyor. 

CtJJfHURIYET - l'unus Nadi 
Tiirk dtlinin temizlenme işinden balı-

Arııc ~,ra-T~c-;:-..,t odaSI f senen bir yazı yazmıştır. Dil üzerinde 

bina yaptıracak 1 çalışmaları uzu~ uzad.ı~a. anlattıktan 

A 1 ıs (LI b ) A k ı;nurcı yazısını şoyle lntırıyor: 
It . ;:ır;;, .r a er - n a- . 

· b 1 c!. ı "IJili düzeltme işi ne Luyünden ya-
re. tıc.a.ret oc!es!, e e ıye y.ınıncla d .. b .. d b. ·ı· ·

1 
bil" 

-.... '- ..:· • rır.a, ne e uç eş gun e ı ırı c ır. 
' ... ;lele ... ıycye au.l bulunan ann- l 1111 iş çol: çalışmakla birlikte uzunca 

da büyük b~~ licnret ocJ:ısı bim\sı l'ft!dt if.Uucn bUyiiT• bir iştir. Hem öy
Jc~,rma!< iio::ere tcıebbüs etti. Bele. le !lercldl bir iş ki onu başarmakta 
d:y" bu hususla ti.:aret odasına lıiç bir giiclük fıizi yıldıramaz: Tür
?Urdt'l) ~de,:;ektir· kür. k~,;di di!i vardır ve ıılusun üzeni-

mer turizm meselesinden bahseden 
bir yazı yazmıştır. Fransanın bu işten 

dolayı senede on milyar franktan zi. 
yade para kazandığını söyledikten 

sonra bizde de bu işe t;ok ehemmiyet 
urmek lazım gele/iğini sö11lemektcıdir. 
Bunun için de billıas.~a gümrük. tu
rizm ııe otelcilik işlerimizin iyi bir dÜ· 

zene konulması Uizını geldiğini ilciı•e 

etmektedir. 

ZAMAN -Zaman imzalı yazı 1935 
senesine girerken ortalığın yatışmış 

gibi olduğu halde şimdi birdenbire 
karıştığını yanyor. Ve ltalya - Ha
beş mesclesile Avusturya - Almanya 

ergeç bir büyük mesc•le çıkarması 

korkusu da şüphesiz baş ucumuzda 
dolaşıp duruyor. 

Evet, Fransız gazetelerinin hakkı 
ı·ar.1935 yılı hakikaten bir "düzenlik,, 
yılı olacağa benziyor.,. 

SON POSTA - iki yı ldız imzalı 
yazı kıyafet inkıllibı dolayısile Türki· 
yede artık dini kıyafetlerin müzeye J 

kaldırılmasını büyük bir memnuniyet ı 
le karşılıyor. 1 
AKŞAbl - Akşamcı bugünl:ü yazı· 1 

sında yol yapmanın memleket için çok 
lüzumlu ve faydalı olduğunu az fakat 
iyi yol yapmamız lüzumunu söylüuor. 

19 ŞUBAT 193:l 

Avrupada hava
lar fena bozuldU 
Fırtınalar bUyilk 
tahribat yapıycr 
Londra, 18 (A.A.) - Hafta tali• 

linde İngilterede pek ~iddetli hir fıdr• 
tına olmuştur. Rüzgar bazı yerler t 
saatte 70 milden fazla bir siiratle t:I 
miştir. Fırtına ile hnaber tnf anı at1 

dırır yağmurlar yağmıştır . 
v "'ınur Bazı ovalan su basmıştır. ı ııg 

ve f ırtma denizde ' ' C karada zarar · 
Iara sebeb olmuştur. 

Berlinde 
Berlin. 18 (A.A.) - Dehşetli bir 

f ırtmn Berlinde bir çok ha arl:ıra ~~ 
behiyet vermiştir. Ağ:ıçlar de,·riJını; 
ve lıntta kiiklerinden sökiilınii~ ,e 
hir çok damlar uçmuştur. Fırl1~11 

diğer hir takım şehirlerde de mülıtııı 
hasarlar ika etmiştir. 

. ~e~lin, 18 (A.A-) - Otomo~il 6t~ 
gısının kapısın<lakı 23 metrehk ı~ı 
lı kule, f ırtmadan devrilıni~tir. \ s· 

:o 1 ·r 
ralı yoktur. Başka yerde yıkılan .>1. 

yerde itfaiye neferlerinden hir.kı;~ 
yi (i}diinniiştür. Layipzigte de bırç0d. 
Jın arat vaki olmuş ve bir elektrik 1 

reği sokağa <lii§müştür. 
Amsterdamda ölenler 
Amsterdam, lS (A.A.) - Şiddet• 

li hir f ırtma, hir çok kazalara se • 
heb olmuştur. Ölen 5 kişiden üf 
hoğulmuştur. Ayrıca bir çok yara' 
vardır. Gemiler, limanlarcla kah11ıt 
larclır. İki çan kulesi yıkılmıştır. 
Varşova sular altanda 
Vnrşova, 18 (A.A.) - Nehrin tar 

ması bilhns n todz schrindc tahrİ • 
hat yapmıştır. Bu şeİıirde küçiik b.it 
ırmak siiratle büvük hir nehir hahtl 
ne gelmicı ve ı:eh~in kenar mahalle • 

~ ~ b • 
)erinden bir kısmmı ım altında 1 

rakmı~tır. Yüzlerce halk evlerini bo· 
şaltnıı§tır. Ilugiin sular azalmağa b•t 
lam ıştır. 

Var O\' , 18 (A.A.) - Poznı~" 
cİ\·armda Gorzevice me\ kiir.de, uÇ 
kişi, rüzgarda lıarap olan hir e'·.iıt 
enkazı altında kalarak ölmü~tii; 

48 saattenheri, Lehistanda ku'" "' 
li :bir lcn.cı rı;n hüklim cilum:;kıG ' 

büyük hasarları mucih olmaktadır· 
V nrşovada birçok damlar uçn11l~ 

antenlerin çoğu kopmu~tur. ·r 
Kar Ye buzların erimesinden bJ 

çok nehirler taşmıştır. Lodz kasab:; 
smda, 60 amele ailesi, su altında t 
lan evlerini boşaltmışlardır. sellt 
birçok köprüleri alıp götünnii~tür• 

---o--

Sarda Nazi taşkıJJ-' 
lıkları , 

Sarrebrüken, 19 (A.A.) - S&., 
hük\ımeti reis vekili, geç~11 ge' ıt 
Fransı7. 2arre hud:ıdunun k•~~I 
ır.asma ve"Hen siynsi mahiyeti . 
man heyeti murahhaaaıı nezd; 
de protesto etmiştir. Hudud . 
man milli marşları çalınarak ~ 
patılmıştı. ··J1Y 
Diğer taraf tan bir Alman go 1'• 

rük muhafızının da Sar'a gitııle Jıi 
te olan bir F ransızın üzerindeet· 
Fransız gazetelerini müsadere ,.. 
me.si de Alman heyeti murahh•~ıı 
sı nezdinde protesto edilJ11if ~e tt' 
lıeyeti murahhasa Fransız gaıe it" 
lerinin bir Marta kadar Sar'•: it 
mesine müsaade edileceğine ,. 
teminat vermittir. 

Belçlka-;;-yallstletl 
galeyanda ti•' 

Brüksel, 19 (A.A) - So•:.,,.. 
fırkası reisleri yaptıkları he~ ıttt' 
h bir toplantıda hükunıetın bit' 

netmiş olmasına rağmen~~ f1l)'jti• 
ta Brükselde sosyalist nuııı~ Je~ 
n!n yapılmasına karar "erp1•f 

d:r. tıii• 
Sosyalistler bugün nıecliıt~11ıJ 

r iy~Hn ihlal edilmekte old~ bt' 
·ı · ·· k h 0 'kA tl n istızll .. ı erı surere u ume e ıııt•· 

b 1 Aırıerıto ulunacaklar ve par a . defi' 
ekseriyeti hük\ımeti tasvıP e ·bJ-

. ·ı ·de jttJ . sosyalıst fırkasının ı erı . ;çıt' 
edeceği hattı hareketi tesbı~ .,._ti• 

esı b 
fevkalade sosyalist kongr 
maa davet olunacakbr. 

d 
b 
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'1lfııifM. CJiküşiim: 
HABER - ~kıam Poıta11 a 

8 ~azazedeler: 
ilt alılar, yol arda 

"lngiliz parmağı,, 

n 
1 
bayılanlar ••• 

e tdiyenin dikkatine: 

d ı}oıı nushalarımızdan birinde, 
· •atte k . d hij. h n açmaması ıcap e en 

AMATÖR 
TERCüMANLAR 

Kaçırılan 
şekerler 

AÇICI 
ÜCRETLERi 

Bir takım 5iyasal hadiseler ü
zerinde durup dütünülürken: 

"Bunda İngiliz parmağı var,, 
gibi bir söz söylemek nedense a
det olmuştur. 

aher vardı: 
Bey .. 1 ı1 I og unda bir tramvay kaza-

L 1l rnus· b" k d ... d.. .. 
~f • • ır a ıncagız uşmuş, 

asrnd k ... 1 ~f... an anlar akmaga baş a-

eunun .. . . d b l 
~ln uzerıne, cıvar a u u-
~a. tof örler, ~eytan görmÜ§ gibi 
lll·:~ıtlar; çil .yavrusu gibi dağıl-

·~ ıır 
t" ••• 

ta:..'·ebeb: Yaralıyı alarak b · r has
''il.ne b'çe. Ye taşımamak... Neticede, 
t l'~ kadın tramvayla taşınmış ... 

tıı11 t düşünülürse, şoförler, çok-
Z•ahahatlidir? 

~ıe;nne:miy.orum. Çünkü, zaten 
)a.~1

1Yenın, otomobilleri hasta, 
)id 1 

\re ölü taşımak işlerinde tak 
e1tı eden nizamları vardır. Sonra, 
~:r taksi şoförleri fakir adam
'°'llrır, Bu kazazedeleri tandıi~ır.n 
~ ~, Para alamamaktan korkar
~~b t •a.:le taşımala da lm!maz. 
~~1t/~1n içi bulaşır, kirlenir ... 
,,lik \re dczenf eksi on için de 

Seı lll~sre.f lazımdır. 
't a·· edıyece, bunlar temin edil

' tllJ>h • 
tq~I es•z, şoförler de kaçmıya-

atdrr ])· . 
~İtd: 'Yeceksiniz ki: Belediye, fa-
'lrteıt"" Bu masrafları ihtiyar ede ,, 

1-'ak 
icada at, kazalar yıkım olacak 
h,l r Çok mudur? ... Çoksa, kaba

Rene h I d" · d .... 1 "d" ? 1 . e e ıyenm egı mı ır. 

dtt ~n başka feci bir ci. ti var-
~ ' 1 olI ~ı b rda sarı.aya tutulan, ya-
~! al'ılan olunca, lb~ına halk 
'~~~~tııyor; bu lhicarenin ne yapı-

tlı ke t' ·ı -......_ ı ırı Pmiyor. 

'1hhı .\ına.n, telefon edin! imdadı 
otoın b'I· ... a o ! 1 çagırm. 

~•ı ~ ?loınobillerin imdada koş
~llırı 1~111 bir tek şart varmış: ln
~t c C\n zayi etmesi ... Kuru ku-

)\1 'ttı çekişenlere uelmiyorlar •. 
l b &a.ct, ı d k . 'lı I sı: mda a koşma ter-
~~-b~ ~anbulda çok noksandır. 
it ~ ' er hastahane nezdinde 

~~~;zede n~kli büt~esi ola
t·~)i l'laJc Öyle hır fasıl kı, 1<azaze
~~i ltad leden otomobile icap et
~'· hq ta~r .Para verilebilsin? Hay
~ıJ· liah sısatr da belediye, yahut 
~ h~l'le} ?ntre yüldemiyelim. Has
d ~Uerj~r~e birinci ve lüks mevki 
f fııı heş erın ziyaretine gelenler
~"ıt ihder kuruş aimsa, böyle 'bir 
;t.

1 

~okı as edilıniş olur ... Hasta:u-
~il aına .. 
, >'ırı ) h ga gelen kalantor bir 
j.~~li a: Ud Bayanın .o gün zaten 
~;~ede taleyan halindedir. F ela
ı. ~~ hi .eın§erileri diye bu kadar 
~l!~ r ıcti 

e~. - lllai muaveneti es:r-

~~(ltı (Va·NOl 

Böyle tercümanlara 
müsaade verilmesi 

mevzuubahs 
Dün İstanbul Tercümanlarının 

imtihanı yapılmıştır. imtihan üç 
saat kadar sürmüştür. 

Tercümanlara birinci sorgu o
larak lstanbulun Bizans çağından 
1453 yılına kadar geçen safhalar 
sorulmuştur. 

ikinci sorgu "1453 den sonra 
İstanbul,, ve üçüncüsü iseı bir 
"seyyaha 1stanbulda bir günlük 
gezinti proğramı yapmaku ve 
"Sinanın Eserleri,, olmuştur ... 

Tercümanlar Belediye Koope
ratif salonunda imtihan edilmiş
lerdir. Bu yapılan imtihan, şimdi
ye kadar 14 ders olarak okutulan 
lstanhul tarihi üzerinedir. Bundan 
sonr~, gelPcek Pazartesi günü bil
dikleri yabancı H,anların derece
sini yoklamak üzt.:re bir imtihan 
daha yapılacak ondan sonra ehli
yet kô.ğrtları verilecektir. 

Söylendiğine göre, bugünkü 
"P.rofesyönel,, seyyaih tercüman
ların dan başka bir de ayrıca 

"Amatör,, tercüman sınıfı yap
mak düşünülmektedir.: 

Fazla seyyah geldiği zaman 
ve hususi hallerde bu sınıftan da 
yardı.m görmek uygun ola'cağ~ ile
ri sürülmüttür. 

-0-

Ayakkabı sanayll 
ve Histik 

Ticaret odasını bir yıldanberi 
meşgul eden bir rapor vardır. Ge
çen kı! lastik ve ayakkabı sana
yii arasında görülen rakabetten 
sonra ortaya çıkan bu işin Oda ta
rafından bir türlü halledilemiye

ceğini gören lastik fabrikatörleri 
aralarında bir toplantı yapmışlar 
ve bazı kararlar vermitlerdir. Bu 
kararlar arasında lastikçiler Tj. 

caret ~dasına müracaat ed~rek bir 
senedir bu meselenin mevzuunun 
çok değiştiğini, binaenaleyh bu 

husustaki noktai nazarlarını yeni
den bildirecelderini söylemişler

dir. Oda idare heyeti bu hafta 

toplanıp lastikçilerden gelecek 
bir heyeti dinliyecektir. 

Aldığımız malumata göre las
tikçiler Odada teşekkül eden ko
misyon tarafından altı aylık bir 

çalı§madan sonra hazırlanan deri 
- lastik rakabeti raporunu iyi ha

zırlanmamı§ bir şekilde bulmak. 
tadırlar. 

--o-~lllgel'iye seferleri 
ili~ ı,kcnd!~ıl mamıştır Fransa ile ticaret 
t, ,11>l(<lt rıyeye sefer yapan de- Jı;ı.Jeri 

1~· l Va.p 1 "il' 
~tı-~ı'tl &efc:-n.ı~t art-:r.ızm bir haf. Fransayla ti~aret mukavelemi-
\: e"İt~ · 

1 
geri hITakmjsı, Is- zin tatbik işleri üzerinde görüş-

~~ 'tı r»t~~ arttı. ı;.:fer yapılmı- ·· F T" 
"\ ,!\ı ~ı~ı bn mek uzere ransız ıcaret Ateşe-

'l'ı ""~\ Z; ~"'Yialar ç.ıkması- . .. 
t'~ cl=t:u,L .. r F k t ;ı.... • sı Bay Pesro dun akşam Ankara-

(11 ı l'<! ... l ... • a a 'oızım . . . 

'
. e \.., · erden .. ... d" .... • ya gıtmıştır. 
~h .. 1~;.rl~ b· ogren ıgımıze 

•li it --0-

1 l?ıe~i · §ey yoktur ve dü- O imilbadllle' i 
) . t~~ ... d ;tar. ayr r n 
.~ q er· f l i ~i~ dal<ll':a 'Ye seferi, vapur vazi- Ş er . 
,d~eri 'bıyle Ynlmz lbu hafta Gayrimübadiller Cemiyeti iş-
d~\o &.ıı a021 traı~lınıştrr. Seferler leriyle uğraşan komisyon, Gayri
~\~~ et! r~ ~er zamanki gibi mübadillere ait işlerin hepsini üze 
'~leri ~e.nir. Hele gezinti rine almışı dosyelerin hepsi ko
~~- d, ~ın Yakl2.!tığr ıu za- misyonun eline gelmiştir. 
•~ııuııİl'et u seferlere daha ~~k Ziraat Bankasından komisyon 
~~ L ~U~u "eykuvvet vermek dü- eline gelen dosyelerin sayısı on 

Qt· ~ e . ki 1 
c:.rt}\ln nı re. amlar, ilan- bindir. Şimdiye kadar iki bin dos-

• lllalrta<lı ' . f' . 1 ' r. 1 yenın tas ı)·esı yapı mı~tır. 

Gümrükteki kaçakçı- Gümrükte daha ucuz 
lığın yeni safhaları tarife kabul edildi 
meydana çıkarıldı Ekonomi Bakanlığı l:tanbul 

· Gümrük Muhafaza Teşkilatı ve Galata Gümrüklerinde idhalat 
İstihbarat Bürosunun bundan bir l 

eşyasından alınacak açıcı ücret e
müddet evvel meydana çıkardığı 

ri tarifesin: tasdik etmiştir. Ali.ve bütün safahatını yazdığımız iki 
büyük .şeker kaçakçılığının yeni kadarlara bildirilen bu tarifede 
safhaları meydana çıkarılmıştır. bakanlık komisyonunun (fevkala
Gümrük Muhafaza Başmüdürü de olarak eşyanın hepıi açıldığı 

Hasamn Başkanlığı altında bir takdirde açılan diğer kaplardan 
heyet bir kaç günden beri bu İ§le on kuruı alınır.) diye koyduğu üc 
uğraşmaktadır. reti beş kuruta indirmi§ b.ulun-

Bulgaristandan gelen göçmen- maktadır. 
lerin gümrüksüz şeker getirebil
melerinden ist:fade ederek yapı
lan bu milyonlarca liralık kaçak
çılık işinin zannedildiğinden da
ha büyük olduğu dün ve evvelki 
gün yapılan sorgulardan anlaşıl

mıştır. Bu hususta !kendisiyle gö
rüşen bir muharririmize Muhafa
za Başmüdürü Hasan demiştir ki: 

"- Göçmenleri alet ittihaz e
derek yapılan şeker kaçakçılılda
rından yeni safhalar meydana çık 
maktadır. Bu husustaki sorgulara 
devam etmekteyiz. Bir kaç güne 
kadar kat'i netice alabileceğiz. 
Şimdilik fazla bir şey söyleme
mek doğru olacak. 

-o-

l\1ezbaha • 
resmı 

öl{onomi. Bakanlığı 
meselenin yeniden 
tetk ·kini bildirdi 
Hayvan başına alınmakta olan 

mezbaha resmi, Şubat başından i
tibaren kilo üzerinden alınacaktı. 
Kilo üzerinden dokuz kuruş mez
baha resmi alınacağı alakadarlara 
tebliğ edilince hemen itirazlar 
yükseldi. Bu resmin et fiatlerini 
yükselteceği ileri sürüldü. 

Kasaplar cemiyeti yaptığı bir 
kaç toplantıda Belediyeye, Öko
nomi bakanlığına baş vurmağa 
karar verdi. Bu müracaatlar üze
rine de kilo üzerinden resim alma 
işi bir müddet geri bırakıldı. 

Şimdi haber alıyoruz ki, lktısat 
Bakanlığı bu meselenin yeniden 
Şehir meclisince ~etkikini Beledi
yeye bildirmiştir. Kilo üzerinden 
resim alma meselesi Şehir meclisi
nin bu ay içindeki toplantıların
dan birinde tekrar görüşülecektir. 
Meclisin bundan evvelki toplantı
larında et meselesi hayli müddet ı 
müzakere edilmiş, dokuz kuruş 
resmin mutedil olduğu ve et fiat
larınrn fazlalaşmasına tesir etmi
yeccğine karar verilmişti. 

insafsız nişanh 

Çengelköyünde Hamam soka
ğınd~ oturan Anastas kızı Zahara, 
nişanlısı bulunan Abbasın evin
den bir gramofon ve on beş plak 
çalmak suçile yakalanmıştır. 

Yaralama 

Bundan başka gümrük ambar
larında beşde bir açılan her kap~ 

tan 1 O kuruş, kafesli sandıkların 

~çıLmasında 5, dış ambalajları ıağ 
lam ve hacimleri büyük olan İn

giliz ambalajlarından 20, 500 kilo 

dan fazla sandıklardan 20,piyano 
sandıklarından 50, komple otomo 

bil sandıklardan 300, şasılardan 

200 kuruş açıcı ücreti alınması 

bakanlıkça kabul edilmiştir. B~ 
tarifenin derhal tatbikine baıJan
mıştrr. 

-o-- I 

Irak elçisi 
Evvelki gün Ankaradan şehri

mize gelen Irak Elçisi Bay Naci 
Şevket, dünkü T oroa ekıpreıiyle 
Bağdad'a gitmiştir. 

---o-

Fındıklıdaki • yenı 

mekteb 
Fındıklıda yapılan büyük ve ye

ni ilkmektebin bahçeıi küçük ol

duğu için civardaki bazı arsalar a

lınarak bahçe genitletilecektir. 

Belediyeden bir heyet bu gün
lerde mektep civarındaki arsaları 
gözden geçirerek fiat koyacaktır. 

--o-

Mekteplerde difteri 
aşısı 

Mekteplerdeki çocuklara difte
ri aşısının yapılmaaına yarından 

itibaren ba§lanacaktır. Bu husus
taki hazırlıklar tamamlanmı§br. 

-o-

Darülaceze memur-
larını teftiş. 

Sinema ve tiyatrolarda vazife 
gören Darülaceze memurları yeni
den teftişe tabi tutulmutlardır. 

İki memurun, vazifelerinde ih
malleri görüldüğü için, dün vazi
felerine nihayet verilmittir. T eftit 
devam etmektedir. 

---<>-

Şehirde yeni binalar 
Belediye istatistik birliği tara

fından çıkarılmakta olan aylık 

bültene göre, ikinci kanun ayı zar

fında lstanbulda bir apartıman, 
iki dükkan, yirmi iki ev, sekiz 
muhtelif bina yapılmıtıtr. Bundan 
başka yüz elli iki bina da tamir 
edilmiıtir. 

Tibette zelzel~ olunca, lngilizin 
biri demiş: "Bunda da İngiliz 

parmağı mı var?,, 
Kim bilir, belki lngiliz parma

ğı o kadar kuvvetli değil... Yal
nız, her zaman mühim havadis
lerini kaydettiğimiz Anadolu a
jan"'mın gecen günkü bir telgra
f ın<la: ''İngiliz kralının oğlu Jor
jun karısı Prenses Marinanın a
yağının oynak yerinin tayyareden 
inerken incindiği,, yazılıyor. 

Bl!ndan İngilizlere has siyasal 
bir mana çıkarmak acaba mÜm· 
kün müdür! 

Acaba, lng"11z kralının Düklük 
sam verilen oğlunun Dü§es olan 
karısının ayağının oynak yerinin 
incinmesi "kastı mahsusla,, tertip 
edilmiş bir gösteriş hastalan!"~ 

yapmacığı mı, yoksa ... ilah ..• 
'1- "" ~.t· 

Gene tünel 
Tünelde üç Alman seyyahının 

çekmediği kalmadı. Herhalde yo
lu kısaltmak, yahut ıehrin, bir de 
bu nakil vaaıtaıını kullanmak is
temişlerdi .. lçersinde iki defa diit
tüler, üç defa kulaklarını tıkayıp 
hatlarını salladılar. 

Ve üzerine doğru bir kaç kerre 
devrilir gibi oldukları iki genç kı
zın kıkır kıkır gülmesinden ade
ta utandılar diyeceğim. . . Bu us
talığı neden beceremiyorlardı!? 

,,. l(o ,,. 

Evet, gerçi tünelin bu pek eski 
ve kıyamet gibi gürültüler çıkaran 
araba)rında ahalimizden bir ço
ğuna bir ıey olmuyor. 

Tek ayak üzerinde, hem iki ya
na sallanarak düımeden durmak 
gibi türlü cambaz ustalıkları gös

tererek bu bir buçuk dakikalık 

yolculuğu muvaff akiyetle başa· 

rııımız gerçekten seçme bir hal
dir. 

Yabancı müıterilerin aldandığı 

yer de burası olmuştu .. Böyle bir 
ustalık lazımgeldiğinden haber
ler; yoktu .. Ve sonra öbür hatta, 
f&~ırtıcı bir Lüna Park eğlence-

5inden çıkıyormuş gibi tekrar ıtı
~e kavu§tukları vakit, her üçü
nün de yüzünde "Y aıamancn, 
mutlaka tecrübe etmek ve öğren
mek,, demek olduğunu anltan bir 
ifade, daha olgunlaşmı! birer in
snn manası açıktan açığa okunu
)·oı du. 

Randevu! 
Dün, Perapalas oteline tıknaz 

bir kadın girerek: 

- İngiltere vcl?ahti saat üçte 
benimle burada buluşacağım söz 
vermiıti, dedi. Geldiğimi haber 
verir misiniz? 

Kapıcı bozmıyarak: ; . . . 
- Veliaht, bu sefer başka hir 

otele indiler .. 
Kadın, veliahtin bu sebatsızb

ğına adeta kızarak gitti. 
Hikmet Münir 

Halkevlnde 
konferans 

Beşiktaşta oturan .şoför Sela
hattin kendisinden borcu olan 20 
kuruşu istiyen ahçı çırağı Ömer 
oğlu Durmuşu yüzünden bıçakla 
yaraladığından ynkalanmışıtr. 

bir erkek çocuk bulunmuş ve Da
rülacezeye kaldırılmıttır. 
K Perşembe günü saat 16 da Halke 2

Kza k M h . . H t vi merkez salonunda profesör Dr. 

Çocuk bırakma 
Dün akşam saat 19 da Feriköy, 

Dede sokağında Nikonun bahçesi- ı 
ne bırakılmış tahminen iki aylık 

um apı u sıne a un ma- . . . 
h il · F d k k k - d 13 · Akıf Şakır tarafından (Denız ke-a esı ın ı ıran so agın a . 

. . narlarının, deniz hava veıkliminin 
numaralı evı tamir eden Halıl us- k .. d ht }"f · 

çocu vucu unun mu e ı sıste.nı-

ta, evin en üst katında çalı§ırken lerine fizioloji tesirleri) hakkında 
bir köteden düten malta taşı dül- projeksiyonlu bir konferans veri

ger Azartankilaı ve Yuaufun ba§ı- ı Iecektir. Bu toclanlı herkese acrk-
na isabetle yaralamıttır. 1 tır. 
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Habeş Kralının 
beyan ah 

= 

(BQf taralı 1 incide) 
)etmek için vermit olduğu sözü u
nutmuyorum ve bu söze itimad e· 
diyorum. Fikrime göre aradaki 
ihtilafların halledilmesi çok ko • 
lay ve basittir. 

"Sonra Habet ve İtalyan kuv· 
vetlerinin arasında bitaraf bir 
mıntaka bulunması Cenevrede tas 
dik ed:lmiıti. Bu yerin bir an ev
vel tesbit edilmesine taraftarım. 

"Habet kuvvetlerinin Afdub 
mevkiine hücum ve orasını zab -
tettikleri iddiası doğru değildir. 
Kıaac:uı Habeşistan milletler ce· 
miyetinin hakemliğine taraftar • 
dır. Cebir ve tehdid ile müzake -
reye giremeyiz. 

"Horor ve Balideki daimi or -
dumuz takviye kıtaatı almaksızın 
buralannı müdafaa etmeğe muk· 
tetlirdir. Zaten Ogode çöllerin -
de haya o kadar 11caktır ki bu -
ralarda daha ziyade kuvvet bu • 
lundurmak aıkerin sıhhatini bo • 
zar.,, 

Habel)lerln Roma 
sefiri 

Buaün ıelen lnıiliz gazeteleri
nin yazdıklarına nazaran Roma
daki Habeı elçisi töyle demittir: 

"Eier ltalya harp ilin ederse, 
ton ferdimize kadar çoluk çocuk 
barbederiz. Arkamızda 6000 yıl
lık bir istiklal maziıi var .. Habe
tiatan sulh iatiyor· Garp medeni
yetini benimsemekte olduğumuz 
fU zamanda savqa girmeğe mec
&ur kalıtımız bir haile olur.,, 

Parla, 18 - Gazeteler, büyük 
fqist meclisinin kararı hakkında 
uzun makaleler yazıyorlar. Malen 
p.zetesi diyor ki: 

"Fafist mecliainin müzakerele
ri müdafaa tedbiri bthomnun 
ıeçildiiini gösteriyor. Seferber -
lik ıenitletilmekte, ve askerler 
n.pura yükletilmektedir. Bu hal 
ltalyarun ileride Af rikada genit 
mikyuta bir askeri harekete gi -
rifmeii dütündüğünü gösteriyor.,, 

Roma, 19 (A.A.) - Maliye Ba
kanı, iktisadi ve mali müvazene
yi tutıiıak için ticaret bilinço;ıu 
üzerinde doğrudan doğruya mü -
e9m ~an ef yanın ithalini müsaa -
deye tabi tutan bir emirname net • 
retmittİt'. 

iki tabur daha 
Napoli, 19 (A.A.) - Faıist 

milislerine memub diğer iki tabur 
da bugün Şarki Afrikaya hareket 
etmit ve halk coıkun tezahüratla 
ha taburları aelimlamııtır. 

Napoli, 18 (A.A.) - Havas A
jansı muhabirinden: 

Şarki Afrikaya gidecek iki gö
ıııiillü Miliı taburu, Romadan bu
raya ıelmittir. Hararetle alkııla
-:3an taburlar, tarkılar aöyliyerek 
kqi.ya gitmiılerdir. Bugün Piye
mon prenıi, taburları teftit edecek 
Te ıoma vapura bineceklerdir. 

Napoli, 18 (A.A.) - Bugün 
eaat 12 de 200 ton barb malzeme
ıi, 2 bin ltalyan askeri ve katır 
yüklü Ganj vapuru Somaliye git
mek üzere yola çıkmıttır. Eritre • 
ye hareket eden Milisler, halk ta
rafmdan alkıtlanmıtbr. 

Pariı - Muhtelif meseleler 
üzerinde müb.lealar yürüten ga • 
zeteler, ltalya - Habq mesele -
sinden, büyük F atiıt kongreıin • 
den ele bahsederek diyorlar ki: 

"Büyük F atist müzakereleri, te
dafüi tedbirler kadroıunun qtl -
•lf olcluimw p.tsmektedir. 

Ddn tem inkar edilen kıtaa -
tm ıönderildiii bugün reamen ta· 
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Beyaz- kadı=n==T=e=vk=if..;;;...;;:;h---a.;.::.._ne---=d===e====Hau ptman İŞİ Bugün 
siyah erkek boğuşmak Siyasi mahiyet al- Ankarada 

(Ba§ taralı 1 incide) mıya başladı tJoi' 
Gene bir Jlnç bıkalı bahriyeli Müslim 8 numa - Nevyork, 19 (A.A.) - iki Al- Tramvay şirke l 

teşebbUsll ralı koğuttan bir masa almıt ve man teşkilatı, müddei umumi Vi- Nalla aleyblndek 
Naıvil. Amerika .. , 19 (A.A.) kendi koğufuna götürmek istemit· · lentz'i, Hauptmann'ın muhake- davasına bakıfSC~ 
Bir beyaz kadının ırzına teca- · mcsini Almanlara karşı' zehirli ııl ) 

vüz ettiğinden dolayı ölüme mah- tır.Bu esnada gene sabıkahlardan bir propaganCla yapmak için veai- Ankara, 19 (Tel~fo ı:ı V 
kuAm edilmi• bulunan bir zenciyi h 1 !e ı'ttı'h"'z etmı'• olmakla ittiham Devlet turası bugün lstan ~ 

T F eriköylü lbrahim işe müda a e '" s dat tpr 

zorla almak istiyen halkın üzerine etmit ve buradan bir kavga çık • etttekteair. Bu iki tetkilit, Hapt- kını çok yakından alaka t.rıJ1' 
zabıta ate• etmi•tir. b 1 mnın'm lehine iane açmı• olan lıtanbul Tramvay ıirketİ . r 

s s mıştır. Evvela hafiften at ıyan T 1 bin' 
Dört kiti ölmüttür. bu münazaa büyümüt ve biraz G.·ı·ma·ıi~ ile yeni Germania ce- dan Nafia Bakanlığı a eY 
Bunun üzerine ahali, hapisha- nonra kavgaya lbrahimin kardaşı mi:rctleridir. çılan davaya bakacaktır· ~ 

neyi dinamitle uçurmağa tetebbüs Yatar, Arna'\·ut Hacı, kunduracı --o- Bu davaya hükUme~ ;J' 
etmiıse de nihayet dağıtılmıılar- Kemal karıtmıttır. Ruzveltin linde büyjik bir ehemmıyet ,..r-
dır. Bu aralık biribirine giren bu sa· mektedir. Şirket bu davaJI -'' 

d bıkalılar arasında İbrahim Arna - ted b İ rl eri Bakanlığının evvelce yakp~•-' 
Ceza kanunun a vut Hacıyı bir sustalı çakı ile ağrr- lan mukaveleyi feahetme.- 1 --41 

d .., . ·krk en yaralamııtı. Arnavut Hacı da Amerikan borsasında sine mukabil bu davayı ~ 
egışı ı bu vaziyette bot durmamı,, o da tesirini gösterdi Şirketin kanaatine göre ~ J 

(Baştarafı 1 inci de) lbrahimi sol katı üzerinden yara· Vatington, 19 (A.A.) _Yük- hükumet tarafından taıdık .,,., 
nun değittirilmesi etrafındaki mü- lamıf, bu arada Y aıar da sol elin- sek divanın hususi mukaveleler İ· mit olan iki taraflı bir 111uıı-8' 
taleasmı töyle ıöylemittir: den yaralanmııtır · çin altın kaydını kaldıran karan nin bir taraf tarafından feah ..,; 

- Ceza kanunumuz 1888 de y k' .. dd · T ~ h b Jlllp· a a mu eıumumı ıge a er Birletik Amerikanın bütü.'l ticari memesi lazımdır. Bu iddia• .... J 
mevki meriyete giren ltalyan ka- verilince derhal müddeiumumi ve ll"illi piyasaları üze,-inde keneli- ıik için Şirket beynelmilel bşoıİoJ" 
nunundan iktibas suretiyle alın - · l · te kı'fhaneye gı·tmı'ıı. -muavın erı v :f ni hissettirmittir. d 
mıt ve kısmen hükümleri de eski ler ve yaralılarla dig~ er kavgaya çularm mütalealarını • 

Vol-Strit'te kambiyo bonaınn- d l · · 
ceza kanunu makamına kaim ola· karıtanların ifadderini almışlar - ev ete vermıttır. da Jolar yüksel91ittir. Devlet is-
cak Yeni. bı' r kanun yapmak üzere d Y alıla hastahaneye kaldı - h rr. ar r ~ikrazları c:;ok faaldir, fa~iat U"U· 
tqkil edilen komisyonun vücuda nlmıt ve dig" erleri tevkifhanede f 

.s~ esham zayı tır. 
ıetirdiği ahkam ıokulmak üzere ~ecrid edilmittir . Bu kararın Şikago hububat bor-
yapılmıttır. Bu suretle kanunun Vak'ada kalbinden yaralanan nsında muameleleri duı·durduğu 
heyeti umumiyesinde bir vahdet Hacı, Ağır ceza mahkemesi tara· bHdiriliyor. 
y~ktur. Kanunun esası aşağı yu- fından, Zeyneb adlı bir kızın ken· 
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karı 47 - 48 senelik bir kanun ol- di.ine verilmesine mani olan Şük· 
masına göre, eski ve diğer taraf· ı·üyü öldür~k suçundan idama 
tan bazı hükümleri yukarıda söy- mahkUnı edilmit fakat bu karar 
lediğim sebebler de dolayısiyle te- usul noktasından T emyizce nak
kerrür etmit olmak itbiariyle mü· zedilmiıtir. 
tenakıs hükümleri havidir. Bil· Sabıkalı lbrahim de bundan ev
baasa memuıinin irtikab etmit ol· vel muhtelif suçlardan 90 seneye 
duk1arı suçlar da ayni fiillere aid mahkum edilmit bu suçu 30 sene
ve birbirini nakıı maddeler var • den fazla hapis cezası olmadığın
dır. dan 30 seneye ve daha sonra muh-

Nitekim memurinıin vazifeelri- telif zamanlarda bet seneye indi
ni suiistimal hakkında bu hususta rilmit ıonra aftan iatifade e~erek 
. birkaç madde ıörülebilir. Bir de hapishaneden ç.ıklllJt bir mahkud:ı 
Ununumuzdalri ceza sistemi ha -. d ur. 
pishanelerin vaziyeti hazm~sına Fakat hapishaneClen çıkar çık-
göre pek garib bir vaziyet arzedi- maz F eriköyünde yolkesen lbra

yor. Ağır hapisle, hapis, hafif ha· him tekrar tevkif edilmiıtir. 

Almanyaya yeni 
bir darbe 

Baltık denizine ikinci 
bir kanal açılacak 
Berlin, 19 (A.A.) - Havasa

jarı.aı muhabirinden: 
Almanya Kil kanalına kartı re

kabet istememektedir. 
"Politisyen,, isimli bir Danimar 

.ka i&Zete,.i, itıizliğe kflrtı müca .. 
\1.~l~ sarF-'i ola~a~, timat denlJl Ue 
Baltık denizi arasında Noyer' den 
Flensburg körfezine elli metrelik 
bir kanal açılamsını teklif etmit
tir. Berliner Tagbelatt gazetesi, 
saçma olarak tavsif ettiği bu pro
jeye kartı makaleler yazmaktadır 
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pis ayni müesseselerde ve ayni ıe- Tevkifhanede tahkikatı idare 
rait dahilinde infaz edilmekte o- eden müddei umumi muavinlerin
lub halbuki suçun ağırlığına göre den Hikmet bu sustalı çakının ve 
tayini icabeden ceza netice itiba- diğer cerh aletlerinin tevkifhane

riyle ayni ıekilde tatbik edildiği ye nasıl girdiğini tetkik etmekte- Esnaf Bankası 
için, ağır suçlar hakkında tatbik dir. Bunun için alakadar memur-
edilmesi lazım gelen ceza hafif ların ifadeleri alınmııtır. Dün tasf·ıye edı·ıecek 
kalıyor, hafif suçlar için tatbiki i- Tevkifhanede umumi bir araıtır-
cabeden cezalar da ağır oluyor. ma yapılmıt fakat bir tek çakı bu- 490 bl JI b çlo 
Para cezaları hakkında da bu nis- n ra or 

lunabilmiıtir. 354 bi il 1 ki ! 
betsizlik göze çarpmaktadır. Ger· ----------- D ra a aca 1 
çi bu .. adaletsizl!ği ka_ldmnak için Türkiye Yunaneli Esnaf Bankasının vaziyeti hak-
bazıguna kanunı tedbırler alınmak • kında tetkikat yapan lçiıleri ve 

i~tenmi.t ise d.~. bunla~ın w~t- ve Bulgarelı Okonomi Bakanlıkları tetkikleri-
lub netrce verdıgıne kanı degılım. (Ba§ taTalı 1 incide) ni bitirmişler ve Bankanın tufi • 
Omid edilir ki, kanunumuz yeni f 1 k" yesi lazım geldiği belediyeye bil • at 8,40 da merkezi So ya< a 220 ı-
battan gözden geçirilerek ahenk· Joınetre uzaklıkta hir zelzele hisse • dirilmittir. Bu tezkere dün Şehir 
sizlikler kaldırılır ve bugünkü ih- <lilmi;:tir. Zelzrle cenı~. ı llulgnri tan Mecliainde okunurken Banka mü-
tiyacımızı karşılıyacak bir kanun 4\aki Hodoplar mıntnka ·ında ılalrn dürlüğünün bir tezkeresi de okun-
vücuda getirilebilir. kun ctli-lıis cılilnıi~tir. muftur. Bu tezkerede de banka 

Daha ziyade teknik mahiyette Sclfınik, 18 (ı\.A.) - Bu sahalı müdürlüğü bankanın 490 bin ı:ra 
Hnlkiılik ı::ibicczircsinclc 12 saniye 5 b' ı· 1 v ld olan prensipler hakkında yevmi .. borcu ve 3 4 ın ıra a acagı o U· 
t-Ürcıı ~icldctli bir zclzcJc olmu~ 'c 

gazetede söz söylemeyi mümkün iki ev yıkılııu~tır. İn anca z.ıyiat ol· ğ~mu, bankan."11 alacaklılarına hiı 
bul 1 d · b' ) h k JJ tk se senedi vererek bir anl• .. 1na ya• muyorum.,, ._ u;-;una aır ır ıa <'r yo tur. a - -r-

Not: T anınmıf cezacılarımızın ] 9J2 de oldu~u gibi evinin yıkılma· pılması teklif edilmektedir. 
bu meaeleye dair mütalealannı m<lan korkarak kırlarda oturmakta Bu tezkereler . tetkik ed~lmek 

yarınki nü•laamızJa da yazacağız. _:_aı_r_. -------------- üzere meclisi kavanin ve iktisat 
--0-

Inglllz kadınları ve 
rey hakkı 

Londra, 19 (A.A.) - Kadınk
ra rey hakkı verilmesi için ulusal 
birlik batkanı Dütes Roıfukold 
ıerefine verilen bir ziyafette birli
ğin gayesinin kadınlara belediye 
aeçiminde rey vermek hakkının te 
mini olduğunu ıöylemiıtir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
niılemektedir. 

Romada, Af rikada halyanın 
emniyetini ve müateml~kelerinin 
ıenitletilmesi için büyük mikyu • 
ta bir hareket olacaiını hiıaetti • 
ren bir han vardır. 

Madenci Bay Mehmed _e_n_cüm_· _e_n_le._n_·n_e_h_a=v:--al_e:--e_d_ilm_it_ti_r._ 

~ Arif uıdn Atatürk 
.Memleketimizin maruf tüccarların-

dan Madenci Bay Mehmed Arifin bir (8Qf taralı l inciJe) 
scne<lenberi mübtela olduğu hastalık- dıktan sonra ayni vasıtalarla An· 
tan kurtulamıyarak nfat ettiğini bü- talyay:ı teırif etmiılerdir Antalya. 
yük bir teessürle haber aldık. Memlc- blar Atatürk'ü emaalıiz tezahü • 
kete, bilhassa kurtuluş savaşında bü • ratla karıılamıılarcbr Şehir battan 
yük hizmetleri görülmüş olaıi Bay A- bata donanmıtbr Halk büyük bir 
rifin ölümünün, kendisini mümtaz Ye sevinç i~indedir. Bir fener alayı 
iyi kalbli bir insan veya bir arkadaş yapılmıı, ikametgihlan önünden 
olarak tanıyan herkesce elemle karşı- milli marılar söylenerek ıeçilmİf-
lanacağı muhakkaktır. tir. Saat 19 ela Riyaseticümbur 

Merhumun cenazesi Çarşamba ·a- heyetini taııyan Eie vapuru ela 
bahı saat on buçukta Taksimde Cüm- limanımıza ıelmiıtir. Sevinç ve 
huriyet apartımarundan kaldırılarak tezahürat .;vam etmektedir, 
medfeni ebedisine te,•di edilecektir. Antalya, 18 - saat 17 de içişleri 

Kederdide ailesine samimi taziye - Bakanı Şükrü Kaya Antalynya 
Jerhrd•l beyan. eyleriz. gelmiştir. 

Asansörcüıedr 
grevi başla 1 

. t 
Amerikalılar yilı f 

lı binalara nas• 
çıkacak ~ 

Nevyork, 19 (A.A.) - ~ 
ye reisi la Guardia, 1000 ;,: 
binada asansör grevinin . / 
geçmeğe çalıımaktadır. Pa;;;
dürü, 3 tün için izinleri kal 
br. Grev, süratle yayıla~~ 

Brodvey' de bulunan 20 ~,I 
nal-rda 20.000 asansörciİ i'-' . 
bırakmıt!fırdır. 
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Parls borsa~!~ 
Paııc, J 9-(A.A.) - Par~cli': 

ıının 1~;2 tarihli vaziyeti~ 
Esham bonası, pek aS .,Z 

ve• eceY. bir istidad göat ~ 
Bütün yerJi eıhamda, ~ 
baııka, k<ımür ocakları ~~I 
vı maddeler istihıal tirk ,.- I 
hamında bazen kayde .~ il. 
tüklükler görülmüıtur. ~ 
rantları iia bir kaç punto 1 
mi•t~r. Yabancı esham d.ı:./ 
tumluclur. Yalnız rio, aS~ I 
nıb satış fazlalığı yüziill 
,emiştir. 

---o-

Balıkçılar 
cemiyetinde~" 

Balıkçılar cemiyetind: ~ ~ 
bah heyeti :dare azasın~,.~ 
itten anlar balrkçılarnı z1'-, .. 
bir toplantı yapılmıtt~-..- ., 
tıda ekonomi bakanlı~~ 
sulannda balıkcılığın kıısd 'J 
alınacak tedbirler hak ı' 
yetten sorduğu mütal-~ 
hazırlanmıftır. f 

---o--- ıetl 
Papas ınekteP~)lt 

den kapanacS ~ 
Şelır:mizde bul-:1 #..,J 

mekteplerinin kapaıılll ~· 
kib etmek üzere F~~ ~ 

.... rü ~ olan Senbenova ınudu .-
ze dönmüttür. SenbeoOd• f'I,. 
rünün yaptıiı tenıaatar • .- r J 
mektepler'nden talebe'I ,.~ 

lann kapatılmasına kaı:~t' 
mittir. Diğer taraftan bl~' 
marabetlerin de 111ekte. t,fY. 

k 
• , .. , 

patarak memle et•!!! ... 
celderi söylenmektedir'· 

• • • Seferberlik ıe • 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.....;...---~~~--~-~~ 



~ş , 
~Y an adasının ardına geçelim 

orayı fırtına tutmaz.,, 
Sicilyadaki Palennoyu çoktan 

~eçnıişlcrdi. Oraya dönünciye ka
ar hu azgın f ırtıno. onlara çok-

la.n " t• • d d J e ışır ve arkaların an vurur· 
u. 
. İleride Polikastro ve Belveder 

~tbi İtalyan limanlan da vardı. 
~kat oraları da daha şimdiden 

rarınışb. 

- Orada direğin ucunu görü
yorum .• 

Diye mırıldandı. 

lkl öc bir arada ... 
Gece yarısına doğru fırbna ha

fiflemitti. Sabaha kadar, her ta
rafın dünkü gibi durgunlaıacağı
anlaşılıyordu. 

Gök yüzündeki bulutlar dağıl
mıf, yer yer yıldızlar görünmeğe 
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BORSA 
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İ Aşk \'e His Romanı ··-....-...-..................... . ................................. 

F eridin otomobili, kırlardan, 
evlerin aralarından geç:yor, ilerli
yordu. 

Yaptığı it, doğrusu, hiç de ho
ıuna gitmemekteydi. Prensibine 
uygun değildi. Başkalarına fena
lık etmeyi ıevmezdi. Oyun masa-
11nda hücum ettiği insanlar, dai
ma silik kalan, ne ıeseleri duyu
lan, ne de yüzleri farkedilen k :m
ıelerdi. Halbuki, Kamilenin yüzü 
böyle miydi ya? ... Ondan fu da
kikada ayrılmıf olduğu halde, 
genç kadın, hali yanında gib!ydi. 

Bir gün, kendi arzusu ile bu dün
yayı terkedebilirdi, Tıpkı Ferid 
gibi ..• Fakat Ferid, kendinin pek 
ili giriıebileceği bu teıebbüsten 
doıtunu menetmek kuvvetini ken
dinde buluyordu. 

Vahidin intihar etmesi ihtima· 
linden genç kadma bahsetmeyişi
nin sebebi, onu, tehdide benz:yen 

bu haberle zor mevkie sokmak is· 
tiyormu§ tesirini vermekten kork
tuğu idi. 

Ferid, düti.inüyordu: . . ~ Herlce:ı, gitihçe artan ve kor • 
nç hir hal alem bu fırtınaya kar

~1 Ali reisin ne yapacağını merak 
ec}· 

haılamıftı. Biraz sonra ay da do- \';.;---~ ===E=S==H:;:;:::;A=M====~I 
ğacak, ortalık aydınlık olacaktı· iş Hankası 

Şimdiye kadar doattula1'. Fa
kat artık bu dostluk mahvolmu§
tu. Arkadaşı Vahid, bir gün, ona 
ıöyle ıöylemİ§ti: 

"- Fena bir İ§ mi yaptrm aca· 
ha?,, 

Y~rdu. 

ICüçük Hüseyin ko§arak geldi: 
- Reis!.. 
-N ? e var •.. 

r. - Hemen bir tarafa sığınsak .. 
ltlına çok fena! .. 

d - Biliyorum .. Fakat nereye gi
tceğiz? Onu düşünüyorum. 

d··~~i reis son çare olarak ıunu 
Ufunüyordu: Bütün yelkenleri 

~a.Yna ettnek, baılıca direkleri 
, 'btınak, kürelderi içeri aldıktan 
honra. kendisini fırhnanm önüne 
ıtaknıak .. 

lttı Geldiği tarafa bakılırsa bu fır
lık~ onu Şeytan adasının kaya
ta, a.rıua değil, daha aıağılara a-
Caktı. 

...._ Küçük Hüseyin: 
ş ...._ Dütünecek ne var 7 .. Hemen 

0 
eyta.n adasının ardına geçelim 

)' r~Yt fırtına tutmaz. Adanın ita
.~ ıkla.rı ve tepesi 'ı'ze güzel bir 
t~er olur. Bunu Şahin reisle be
" er olduğum ıırada bir defa de-
ellıi11.f k ;ı ı ... 
Ded· li ı. 

huı epai de bu dütünceyi doğru 
dut ar 

bu~~le Deli Mehmedin yüzün~~ 
tiil~~~ bir müjdenin parıltısı gö
tle u. Şeytan adasına doğru dö
\t:~k biraz evvelki küçük kayığı 

!(·~ fakat gör~medi. 
~eJ:tı~çük Hüseyin dümene geçti. 
'ltı ~döndü. Sert bir fırtınanın 
~fa~ı e. denize ıerpilmi~ olan irili 
lcrck 1 kayaların kıyısından ıüzü
clın Reçti ve Şeytan adasının ar-

ea. ıığındı. 
~l' U~ada küçük bir koy vardı. 
)İiltı a 

1
1
•
1dar bıçakla kesilmit gibi 

hir k. c 'Yor, yalnız onların dibinde 
"e 

8 
.. aç adını geni§liğinde temiz 

h Uzel bi k 1 .. .. .. d uc . ' r umsa gorunuyor u. 
Ur P?•ı oldukça durgundu. Rüz-

~1tnd' •itıd 1 Şeytan adasının tepe-
1 ell'" 1 \tlJa. gu tular yapıyor, kara bu-
~o~ul' denize abanacakmıt gibi 
ı... Yor · 'lttlii ' §trn!ekler çakıyor, gök 

Yordu 
Cetn· • 
'>· 

1 dernir attı· 
~tnc· 

~tıden ~ sesleri, gök gürlemele-
l l)eli MYulınuyordu. 
ll~hera. ehnıet bütün bunlardan 
~ltılıia ız, kenarları, girinti ve çı
)al', 0.,.rıl dikkatle gözden geçiri
k l\r:>y:n&rda bir §eyler anyordu. 

1te •i· . ~cunda kayalar birden· 
" •"l"ılıyor ·ı· d I '-'ta.d .. , ıerpı ıyor u. 

\t 'iarda l'u~Ierce irili uf aklı oyuk 
l\ l. 

~· \tt!ar 
~, 1tler Çoktan bu oyuklara gir-
~1lıi d,~:;.ada bir, içlerinden bir j. 
~Otlar çıkıyorlar, acı acı bağı-

)atla,, ~c tekrar yuvalarına dö
l) ar. 

'~~ tli P.t--lı . • 
''lld k·... met Sıvrı kayaTarm 

a ı bir noktaya uzun uzun 

Zaten büyük fırtınalar hep böy. 
le olur. 

Bazı adamlar birdenbire köpü
rürler, haykırır, çarpar, kırarlar 

ve çok geçmeden kesiliverirler. 
Birdenbire ve çok kızan adamlar 
da böyle olmazlar mı? 

Her zaman da böyle azgm ve 
geçici fırtınalardan sonra havalar 
günlerce, hatta haftalarca çok 
güzel gider. 

Ali reis bunları düıünüyor ve 
ıeviniyordu. 

En uf ak bir zarar bile görme
den kurtulması da bu sevincini 
katmerleştiriyordu. 

Hemen yelken açmak, adadan 
ayrılarak sabah olmadan önce 
Mesinayı geçmek iıtiyordu. 

Fakat küçük Hüseyin onu bu 
düıüncesinden vaz geçirdi: 

- Şeytan adasının her yani de
nizle bir yükseklikte, yahut bir iki 
karıt aıağıaında ıivri kayalarla 
doludur. Gece yarısı, ay ııığı olsa 
bile böyle bir yerde manevra yap
mak korkulu olur. Bence ıabahı 
beklemek daha doğrudur. 

Ali reis bu sözlere hak veriyor
du. Gideceği yere bir an evvel 
varmak, herhalde eyi bir §eydi, 
fakat her ıeyi ölçerek biçerek ve 
tartarak yapmak ta lazımdı. E
ğer böyle yapmazsa önüne bir ak
silik çıkması ve bu büyük işin ya
rıda kalması beklenebilirdi. 

Kabul etti. 
Akıamdanbcri deli Mehmet 

belki on defa §Öyle söylemitti: 
- Reis, bana biraz izin ver!.. 

Şu adayı dola§ayım.. Çok merak 
ettim. 

(Drvamı var) . 

HABER 
Akşam Postası 

t DAR J<; EV 1 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

fel~nlJ "drfllll: •~rAl'llHlll HAHEh 

................................................ 
ABONE ŞARl LARI 

• 1 • u •10• 

ftrldyeı 120 '50 fil!O 1%50 KJ't
Ecnebh ı:w» Uo "40 1810 

il.An TARiFESi 
llcıtrt'I llAnlarının .. ıın ıı~ı 

ıc.-ııml lllnlıu lO l.uruetur ................................................ 
Sahibi ve Nesrivat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Bıııulaıtı fPfl C \'AK rf) l\lalflauı 

1 

ıo. 

·.Anadolu 2~.9~ 

Reji U7 
~ır. flayrfYe fl'i.~O 

• Merke7. Ban tası tı3,60 
U. Slıtorta -.oo 
Romontl li,Q:I 

rramvay 
•Çimento u 

Onyon r>e~. 
fark l>c!!. 
Ralya 

fart m. ecza 
reıeron 

~ı.~o 

13.SS 

-.-· -.--.--.--.-
- Maalesef yakalandım... Za

vallı bedbaht olacak .•. Onu sana 

Fakat hayır, fena bir iş yaptı
ğına da kat'i surette kail olamı• 

yordu. Zira, Kamile mes'ud değil-
di. Çiçekler, kutlar, güneş, insanı 
bahtiyar edemezlerdi. Bütün bun-

====~==~~=================-:il enıanetediyorum! 
Jar, saadetin kafi unsurları değil

Ve Ferid, Kamilenin çok bed-istikrazlar tahviUer 
l•l93JTürk Bor. I 30.i7 Elelttrlt 
'• • . • ıı 28.87 Tramvay 

I • • .. . Hl 29.40 Rıhtım 
lstltr.t.ııDahlll 1 94,1 ' • Anadolu 1 
Erıaaı lıtlkraıı 97,- • Anadolu ıı 

9t8 A M - .oo Anadolu m 
Rıldıt, -.~ • ''finıe~~ll ~ 

-.-
S1.7S 
17, 30 

47 8~ 
47,85 
46,
!l~~o 

=ıı l<ADYO_jj= 
BUGUn 

İSTANBUL: 
17,30 - inkılap deraleri. Üniversite 

den nakil. Sinop Saylavı Yuıuf Kemal 
18,30-Jimnaıtik. Bayan Azade, 18,30 
- Dana musikisi. Plak, 19,30 - Ha
berler, 19,40 - Şehir tiyatrosu artist• 
lerinden Bayan Semiha, 20,00 - Ma
liye bakanlığı namma konferans, 20,20 
- Demir caz, 21,20 - Son haberler, 
21,30 - Münir Nureddin, radyo ve 
c:a.z orkutralan. 
na Kh-z. VARŞOVA, m. 
ıa: Orkestra. 18,%5: Sösler. 18.&'i: Şarla· 

lal'. - Sözler. 19,16: Radyo orkestruı. 19,'5 
Sör.ter. %0: Sözler. 20.-(0: Akttıaı.ıte. %0.SO: 
Şarkılar, ııöıler. %1: Hafif mu lkl. 21,45: JI.&.. 
~rler. %1,M: SöıJer. n: 8. B. o. orkeatrau 
plAJdan. %2,lG: Vlyanadaıı naklL 28: Bek
llmlar. 28,U: Dans m~slkl ı. :ıs,t5: Konfo-
rans.%t,03: Dana. 
ıu Kin:. MOSKOVA, 171' m. 
17,SO: Fırka nctrlya.tı. 18,80: Kzılordo e

misyonu. 19,SO: liolkoz neerlyatı. 19,tSG: Kon 
-.er. 21: Ak'tun mualkl&I. 22: Almanca ne,rl
yat. 2S,05: ı··ranıızca neşriyat. 24,06: Fele
menkçe neşriyat. 

832 Khz. 1\IOSKOVA, ( talin) SGl m. 
17: lluslkl b:llılalerl. 18,20: Opera t.emsW· 

nl nakli. 22,SO: Dans muslklııl. 21: bpanyol
ca ne,rlyo.t. (kadınlar için). 

18: Opero orkcstraaının konseri. 19: Sö:t· 
ıcr. 19,ŞO: Ca1; orı,eatrur. -9,M; Güzel ıwuı•
aUar. 20,2.1: Budapeato operruıından "Felegcn 
de Jlollander" operasının nakli (l'aper). 
U,~: Ha°IM'rler. 2S,S5: Çtnge.ne musikisi. 

9:14 l\h7:. JIA:'\mURG, 832 m. 
19: Sözler. 19,4:5: BorNı.. 20: Gençllk uyu

yor, söylU~or, dnneedlyor. 20,40: 'l'aylı 811Z• 

hır konM'rl (kt'mıın ,.e orkestra, Haydanm e
serlcrlndrn). 21: Hııhcrltr. 21,10: "Unut nud 
Esel., adh muılldli şen likeç. 22: "l'lnlandlya 
adlı kle orkeııtraın tarafından' l<onser. is: 
Haberler. 2S,2S: Uluslar nr.Lt11 masa tenlııl 

netkeııt. (PIAI• reportajı). 23,40: I\luslkl 24: 
Ne eli mıı,lkl ve damı. 

9j0 Khz. BR1':~1.AlJ, 8ı6 m . 
17,80: H:ıfıf mıı'1kl. 19: Sözler. 19,20: A· 

mele konseri. 19,')0: Sözler. :o: Dı,an Al· 
manlarma hDll< hınıüan. %0,So: Söı:ler, 21: 
OUntln f,153 bnberl<'rl. 21,lC: "Jlclılrn der 
Arbelt'' adlı keç. 22: Keman mnslklsl. 28: 
Habf>rlcr. 2S,%S: S<izler. 23,85: Dans ımısl
kl!'>I. 

Kartonpiyerci 

BAV PARSEH 
CEZAIRLIYAN 

vefat etmittir. Cenazesi 20 Şu
bat Çarşamba günü öğleden 
sonra saat 14 de, Pangaltı Feri
köy, Ermeni Kilisesinden kaldı
rılarak Şiıli Ermeni mezarlığı-
na gömülecektir. 

Arkada! ve dostlarına dave
tiye makamına kaim olmak ü
zere esefle il5n ederiz. 

Zevcesi ve Çocukları 

baht olacağını dütünerek, iıtemi-
ye iıtemiye, onunla meıgul olma-

ğı kabul etmiıti. Genç kadınla. 
dost olabilmek, onun yalnızlık mu 
hit:nde yer edebilmek için, az gay 
ret ıarfetmemiıti. 

Ki.milenin ruhu pek hafifti. 
Ferid, onun yanında iken pek bü
yük b:r intirah duyardı. Çok ba

ıit, çok açık, çok tabii bir inıandı. 
Eğer delikanlı çoktan beri kolay 
aıklara alıımamıı bulunıaydı, e
ğer kendi kalbini dinliyecek bot 

zamanı olsaydı, şüpheıiz, bu ka
dına aıık olurdu. 

Kamile, yaradılışında ne§' eliy-
di. Her §eyden zevkalmanın, net' e 
duymanm kabil olduğunu sanki 
bütün dünyaya anlabnak istiyor
du. Atkıız da meı'ud olunab!lir 
iddiasını guya ispata uğraııyor

du. 

En uf ak §eyden sevinecek bir 
§ey çıkarıyordu. 

Ferid, timdi bozulan hu ha
yatı yeniden kurmak vazife~·ni 

üzerine alınıştı. Vahid istemişti. 

Bu arzuyu yerine getirecekti. lra
deıine tabi bulunan ~nsanlann em 
re benziyen arzuları ne gariptir! 
insan hemen boyun eğiverir ... Va
hid de, güzel zevahiri ile, işte böy 
le, insana bot görünen ve :ıtedik
lerini kolaylıkla yaptırabilen bir 
insandı. 

O sabah gelmişti. 
F eridin başka çaresi yoktu. Va 

hid, bu ıabah ona, boynu bükük 
bir halde gelmitti. Kendisinde, in
tihara karar verm · f bir adamın 
hali vardı. Deliımen bir insandı. 

di. 

Saadet, ancak ihtiraatad.tr. ih
tiraı ise ancak mücadelededir. 
Tehlikelerdedir. Tehdit edilmiı 
mevkide kalmaktadır. Hayatın bir 
jeıte mahvolabilmeai ihtimalin. 
dedir. 

Ferid, böyle düşünüyordu ve 
böyle dütünerek gülünuüyordu. 

Her akf8.m, bir kumarhanede 
yahud bir huauat evde oyun oynar
dı. Oynadığı da yüksek kumardı. 
On on beı ıeneden beri, her gece 
ıaat ondan itibaren mevcudiyeti-

nin hikmeti buydu. On oldu muy. 
du içi içine ıığmaz, baıka bir şey 
de dütünemez di. iskambil kağıt
ları, onu kendilerine doğru çeker. 
di. 

Dürdane Hanım, onu morfin 
meraklılarına benzetmekteydi. 
"İğnenin battrğmı vücudunda hiı 
ıet.mekıizin kend ·ne gelemez!,, 
derdi. Kadıncağız doğru söylüyor 
du. Lakin, Feridi bir büyük iıtira
bı unutmak :çin bu İ§İ yapıyor san 
makla aldanıyordu. 

( DerJamt rJar) 

lıte beklediğiniz Aık - Heyecan - lhtiras ve yükse'k 
macera filmi 

CASUS KALBi 
Bu derecede muazzam bir film pek az görülmü§tür. 
Oynıyan: BRlGITTE HELM Per§enıbe Mafnehrinde 

iPEK sinemasında ...... ____ _ 

~! ................................ . 

~!lffillili ımnım· ınrııııııııı!llll--lffillill ll••j YEr41 CIKTI 
. ınıınnımımıııııımıııımııııJ 

111 Alafranga ve :ı.1aturkJ ıııı. ı:ııu~uııınıımıımıııııı. 
YEMEK ve TATLI KiTABI - 1 Ht'rgUn pişecek yemeklerin ve tatlıların listesin• \e yapılışlarını 

Cılth 125 bu kitahda bulacaksınız. 
ci l tsız. 100 ~ııtış yeri f.,.taııbul Ankara caddesi No l5i 

kuruş 

illlllillm&lllflllllilllmll-Mllıııı. lnkallb Kitabevi "'ııuııııi!lıbı.I 
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ADAPAZARI ---1 
Türk Ticaret Ban.kası 

Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiş sermayes 

z,zoo,ooo lUr~ lirası 
TUrkiyenln her yerinde 9ube ve muhabirleri vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
latan bul Şubeıi: Telefon: 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

Kuyruk Satışı---. 
Takriben 2500 kilo ıığır kuyruğu satılacaktır. 

isteklilerin 3 Mart Pazar günü saat 15 te Beykozda Deri Fab
rikasına müracaatları. 

Arıntı ve Kazıntı satışı~ 
Beykoz Deri Fabrikaıında bir sene içinde birikecek arıntı 

ve Knmhlar sahlacakhr. isteklilerin 2 Mart Cumartesi günü 
saat J !) te Bevkozda Fabrikava müracaatları . 

.. Çuval Satışı ___ _ 

1 
Takriben 10.000 kadar muhtelif boyda kullanılmış çunl sa· 

tılacaktır. isteklilerin 24 Şubat Pazar günü saat 15 te Beykoz· 
da Deri Fabrikasına müracaatlar.. 

Keçi Kılı Satışı ..... _ 
Takriben 2500 kg. Keçi kılı satılacakbr. isteklilerin 26 Şu· 

bat Salı günü ıaat 15 te Beykozda Deri Fabrikasına müraca· 
at uı. 

iyi brq olmak için bütün 

bıçaklann fevkinde olan 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇA~I 

kullanınız ve heıt yerde arayınız 

Dr. R:fat Ahmed Gözberk. 

Göz mütahassısı 

QıPA ~AR)(A 
Müstahzanlı 

HUBUBAT UlflARI 

SIHHAT 
VE 

KUVVET 

Jlr-\Ei3!1 - ı.ı:,oım l'oı: ta::ı 1! j l JA1' 1 

Kasa: 

======~= 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

f.\KTiF 

14 I 2 ı 1935 vaziyeti 
PAS i F 

Lira Lir o 

C. Halk fırkaşı sırasında Kız 
Lisesi karıııında 32 Na.. 

Altın: satı kilogram 13.954 483 L 19.628.138. ;2 
Hanknol....................................... I " 10.404 855 -
Ufaklık ... .. .... .. .......... .. .. ......... ... . . ,, 681.915. 12 

o{)(J .. S ermaye ......................................................... ı s.ooo. ~a 
lhti\nı akçesi· ................................................... · 1 G639f 4 

Muayene saatleri hergün saat 
{14-17) 

Yani Haritonidi Efendinin Ne
sim Leviden alacalı olan iki kıta 
altmıı liradan 120 liralık ıenedi 
zayi ettiğimden dolayı bulan iç~n 

hükmü olmadığını beyan ve ilan 
eylerim. (3973) 

Eyüp Camiikebir Tabak
hane sokak No: 20 de 

· lamail Berk 

Yeni ~ıktı ---11111ıııı.. 
Hayali Sosyalizm 

ilmi Sosyalizm 
Bu bahse dair en mülrenınıel eserdir 

En,,els o 

Haydar Rifat 
• 50 kunıe 

lc.bnbul Üçüncü İcra meınurlu 
ğuncfar.: 

s~tıhr.ıt!ltna karar verilen ga
yet kıymettar demirciliğe ait mak · 
k:ıp , Torna, makas, prez, vesair 
ma~:ir.o ve alet ve edevatı 21 Şu· 
b~t 1935 gfüı1cmecine rnst!.ıynn 
Per~e:nbc ~i.inü saa~ 12 den 13,30 
4:"1 k:ufo.r bir'nd açık arttırma ile 
To;:>haned~ iskele caddesi 14 nu
m:ıralı fa brika önünde ı:ıtılacağın 
da:ı isHyen!erin m~zkW- gün ve 
ı<ıatte yerinde h:ı..zır Dulunacak 
memuruna müracaatları ilin olu- J 
nur 

Dahlldekl Muhabirler: 

Satılık iki bina Ahın: SaEI l\g .•......... J. 788-024 ~ L 2.515.004. -
l'ürk lirası ••.•..•..•..•................ !I " .514 6 T !l07 

Galatada dört dükkanlı, on iki Hariçteki Muhabirler : 

odalı ve ayda 90 lira iratlı iki bi. Altın : Safi kilogram 3.807· 024 fl 5.354.894. 75 

na acele , satılıktır. Rıhtımların l\ltı na lahvıli kabil Seıbesl dövizle• /i l8.73J 837. ~5 
tevsi ve terakki etmek üzere ol · Hazine Tahvlllerl : 
duğuna göre fiat kelepirdir. Deruhte t:dilen evrakı naktiye 1 

• karşılığı . IL I58.748.563.-
Galata, Topçular cadclcsı Ka Kanunun 6 ve 8 inci mad· 

raoğlan sokılğında Kahv~ci Salim delerine tevfi kan vaki rediyaı fı .,, ıo.ı2 1 .623.-

efendiye müracaat. (3896) Senedat CUzdanı : 
flazme borıolan . ........... ............ ~ L. 3.722.497 60 

• • l"ıcarl senetler ............ - ........... ~. •. o. fı~O.~:i2 49 

•ıımı~ KE~!a.l . Eaham ve Tahvilat Cüzdanı : 
i\J I' .. ..... esham { üeruhte edilen evra· I 

ve kı nakriye karşılıgı .. 30 336 387.19 
ıahvilAt [ itirari kıymetle j 
~spam ve TahvilAt ................... 4.8fı9.982 4 

Al tı n \·e dö,·iı üzerine avans fı ~ 20. 1 95 .~2 
T ahvflAı üzrrine avans .792.779 91 

Hissedarlar······· .. ············································· 
muhtelif 

Yek On 

30 714 90884 
1 ec!a vUldeki B anknotlar: 1 

3029 617.0? 

1908873210 

Deruhte edilen t!H8kl na l,ıiyc r. 158 748.563 -
Kanunun 6 ' e 8 inci madde 
leriııe ın li l an \'n l, i ı eıi i yaı 10.12 ı ()2J. -

Deruhte edilen evra ,ı na .. ı ıvt 

L:ı '<ıresi ........ ...... . -·· ..... . 148 626 940 -
Ka ı şılığı tamamen altın ol:ırak 

1 tedııvülr vazedilt>f'I ...... 1. 15. 088.000. 

148626940 -

J037285009 

~5.206 369 60 

812 975 83 

4 5000CO -

Türk Lirası Mevduau : 
VaJcsiz ............................... 
Vadeli ·············· ............... 

Döviz Mevduata : 
Vndesıı 
\'ade'ı ................ ············ 

, ~ uhtelll ...... .... . ........ 

19 715 218 :-c 

ıo 319.1 45 2~ 
7;"0.484 (18 

······ ..... ·•• · . 

T T 4fi:l 490 97 j 
o;$.815 884 :iU Yek On 

lfı4~14q~O "" 

'0 
1971S2fb' 

903 
J I 089 6l . 51 
53 032 ısı 

Gr p. 
.:ıczle, 

soğuk 

algrnlı~ı 
ve 
bütün 
ağ,ıı 3r <ı 

karşı 

2 Mart 1833 tarihinden itibaren: .~ 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans..yüzde 4 1 

_,,/ 

Diş tabibi Bünyamin 

Nişanla§ - Vali konağı caddesi 

No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-

1 rt ,(3884) 

-------Türk Gümrük Komisyoacuları 
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BORJtYA 

Ölrnüşlerdi. Bir aralık çocuklar dün
l'aya geldi, Evlatlarıma sarıl!nak, ha
Yatırnı onların se,·gisine vermek isti
~ Ordum. Bir gün Rodrik kendisini ra
~atsız ettiğimi evinde beni daha faz. 
J. harındıramıyacağını açıkça söyle
):· Dizlerine, ayaklarına kapandım .. 
.~h·nrdım. ağladım .. Ertesi günü 
~Yle bir pusln bırakarak ortadan ı 

'lJboldu. 

. " 1ademki sen defolup gtimek iste 
llltJ or un, işte ben gidi) orum ! . .,, 

. Ptıslnyı okuyunca aklım başımdan 
Cıtını:ı. ti. Deli gibi bir halde hemen ço· 
CUltJn )' • rın odasına koştum.. Heyhat! .• 

erlerinde yeller esiyordu. 

Giyakomo lanet dolu bir sesle: 

d.- ~eJret! .. di .. ·e hnvkırmaktan ken 
1 • " • 
nı alm:nadı .• 

~laga devam etti: 

01- :N_a.sıı deli olmamıştım?. Nasıl 
'\' ~ernıştim?. Ben de bilmiyordum .• 
laa. ruz dehşetli bir hummaya yaka· 
dündı'!' .. Bu humma tam altı ay sür
~i~ ~e dersin Giyakomo?.. İ) ileşti
hi ~ Zarnan içimde hala onun aşkını 
Ulç ~tıneyeyim mi?. Ve ben hunun bir 
(j,,ha Irk olduğunu bile bile norjiyayı 

" a s 1 :n ene erece uzaktan se\'dim. 
k ..... ~dtik Romaya gitmişti. Den de ar
l'et,e~tda? ?ittim .. Bütün hallerini, ha
tliişfl erını kimleri se\•diğini, kimlerle 
lüJo P kalktığını uzaktan uzağa göz
cle i:t~~hl. l•'ak:ıt yavaş yavaş kalbim
bı.ı a 1 anı arzusu doğdu. Biraz sonra 
''nr~ t?.; ~detn bir ihtiyac derecesine 
t:ı.ı·p'· Çtnde aşkla kin uzun müddet 

ı. tı,•r N'h l:eldi.. • .. · ı ayet kin aşka galib 

-Y _ a Çocuklarınız? 
tı' Cocuklarım 1 Onl b'' ''d"kl zam ... ar uyu u e -
li anla~n ken~ilerini görmek, hakika-
~\!Zar ı::~k-· ıstedim.. Büyük oğlum 
~--- d nı oldürmeğe, kücüğü Fran • 
~ ··c a d ı· . . ~ 
~a kl\tk e 1 diye tımarhaneye atma • 
lco"du. ıştııar. Kıznn ı~ukres i!-le heni 

'Vah 
zavallJ madam nh !. Lakin 

bu acıları anmak sizi ha5:ta etmez mi? 
- Bilakis, bunlardan bahsettikce 

kendimde bir iyilik hissediyorum. 
Kalbimin ~anısını deşib karıştırdı -
ğım zam~n hastalığımın hafiflediği

ni anlıyorum Giakomo ! Bu hnstalı/:'lm 
ise Rodrik için duyduğum kinle kan. 
şık bir aşktan başka bir :.ey değildir •• 
Bu aşk gittikce azalıyor. Dinle Gia • 
korno!. Bitirmedim henüz ... nodriğin 

sevmiş olduğu bütün kadınlar arasın· 
da bir tanesi vardı ki en ~ok ona kin 
bağladım.". Ve düşman oldum. Rodrik 
bu kadını hakiki olarak seviyordu. 
Sonradan o kadının ondan gebe kal -
dığını, nihayet bir gün de doğurduğu. 
nu haber aldım .. 

Bir kız .. nu kıza ne kadar büyiik 
bir hınc bağladımsa onun \'ahşi baba
sı ,.e canavar anası tarafından bir ki
lise kapısına bırakılması da beni o ka
dar sevindil'di.. 

- Bana dehşet veriyorsunuz ma
dam! 

- Dinle Giakomo! .. }{ızın annesi 
Kontes .Alma idi. Çocuk Melekler ki
lisesinin merdh•en taşları iizerine bı
rakılmıştı. Km aldım .. Evime götiir
düm. Ne kadar hmcım varsa zawl!ı 
talisiz ve hcrşeyden habersiz kızcağır. 
dan ~ıknrmak istiyordum. Onu deh -
şetli bir cadının eline teslim ettim. Jı:;
kenceden. dayaktan. hırpnln.mal.ta;1 
canını çıkarıyordu. Hu hal, kızcn.ğ'ız 
on yaşına gelinciye kadar de\'am et -
ti. 

Lfıkin bir gün cadı karı kızı gene a
yaklarının altında ezerken ve kızca • 
ğız can çekişir gibi bir halde iken da
ha fazlıı dayanamadım. l{nlbimde hir 
acı n bir pişmanlık belirdi. 7..avnlhyı 
cadının ayakları altından alıb tekrar 
eve getirdim. Onun karanlık evime 
giri!5i güneş ışığının cehennemi aydın
latması gibi bir şey oldu. Kıza Rozita 
ismini ,·erdim. Seneden seneye biiyü • 
dü. Serpildi. Canlr güzellik denmeğe 
llyık bir dilber oldu. Ben artık kızı 
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ğilim; bir ze\'ce değilim; bir sevgili 
değilim; artık bir kadın bile değilim .. 
::;;imdi ben karımlıklarda ilerli) en in ti 
kamın ta kendisiyim. 

Bundan sonra dışarı çıktı .. 
Getto mahallesinin dar, girintili, 

çıkmtılı . okaklanndan geçtikce büs
bü tiin sakinleşti. On dakika sonra da 
Şen sarayın önüne gelmiş bulunuyor· 
du. 'l'iber nehri tarafına doğru ilerle
di ve ufak bir kapının önüne vardı. 

Cebinden çıkardığı bir unahtal'la ka • 
ınrı açtı. lçeri girdi. 

Maga Lükresin sarayını sanki iyi
ce biliyormuş gibi bilyük lıir kolaylık 
Ye serbestlikle ilerliyordu. Bir a\·luyu 
geçti, uzun hlt- koridordan yürüdük
ten sonra önüne bir merdi\'en tesa
düf etti. Buradan da çıktı. Bir ~ok o
dalardan, koridorlardan geçtikten 
sonra bir kapının önüne geldi. 

Kapıyı tırnağıyle hafifçe tırama

Jadı. Dir kaç suniyc lıeklediktt.>n son
ı·a yeniden tırmaladı. Bu ikinci tırma· 
layı~ hususi bir şekilde yapılmıştı. 

Bir dakika sonra kapı arnlnndı. Ka
ranlıkta kısık hiı· ses Maganın elini 
tutarak söylendi: 

- Siz misiniz Madam'! Elleriniz 
ne kadar üşümüiji? Şöyle bir dakika 
durun ela meşaleyi yakayım. 

!\leçhul adam ~1agayı elinden çe
kerek bir kö eye doğru götürdü. Bir 
1,aç saniye sonm da meşaleyi yaka
rak odayı aydınlattı. 

MqııJenin kızıl aydınlığı altında 

Güzel J an us Ot!linde Ragastana bir 
kese altın getiren Giyakomo'nun yüzii 
göründü. 

Giynkomo söze b:ışladı: 
- Şu şalı omuzun uza alın! Ayakln

rınızı d.ı ~u yastığa daya},n ! Nasıl 

oturduğunuz yerde rahatsınız ya? 
Bundan sonra koltukta rahatça o

turan ihtiyar kadının karşısında bü
yük bir hürmetle ayakta durdu. 

Maga yavaş sesle dedi ki: 
- Onu görmek istiyorum Giyako-

™ :t5i ;c iL L O Wı9 

mo! 
Lukresin kethüda~• yerinden sıçra

dı: 

-Xe dediniz, ne dediniz? Anlama· 
dım ... 

- Lukresi görmek istediğimi söy-
ledim. 

- Aman, bu nasıl olur Madam? 
- Nasıl olacak basbayağı olur. 
- lyi amma Lukrcsi nasıl U) andıra 

bilir, ona kendini görmek istediğinizi 
nasıl söyliyebilirim? 

- Sana kendisini uyandır diyen 
var mı? Yalnız odasına girmek bte
diğlmi söyledim. 

- Uyurken mi? 
- Evet! .. 
- ihtiyar adam kollarını salladı: 
- J.'akat Ltlkre. U) anırsa sizi öl-

dürür. Bir kaplan gibidir. 
- :Fakat sen tam itaat etmen l3.zım 

geldiği bir zamanda sözümü dinlemi
yol''Sun. Halbuki sen benim her sÖ7.Ü· 

mü dinliyeceğine, ,.c bir işaretimle 

kendini öldüreceğine incil üzerine ye
min ederek hana söz \'ermemiş miy
din? 

Bu sözler üzerine Giyakomo diziis
tü dü~tü. Yüzünde korku ile karışık 
bir yah·arma okunuyordu: 

-Beni affet Madam! Emret, ken
dimi öldüreyim! 

- Hayır, bana ölümün Hlzını değil, 
yalnız beni dinle Giyakomo ! Bir gün 
ispanyadan Uoma.ya gelmi;;tin. Ve bu 
rada bir adamı öldürmeğe yemin et
miş bulunuyordun. llatırlryor mu
sun'! 

- Uu adam benim hayatımı ıchir
lemişti. Jatim'da bir zamanlar tapı
nırcasına ıo:c\·diğim bir karım vardı.\ 

Bu adam karımı meş'um bir kapana 
düşürdü. Sekiz gün sekiz gece büyiik 
bir ümidsizlik i~inde şehirde, dağda 
delicesine karımı aramıştım ..• Bir ak
şam e\'e döndü. O kadar sararmış. o 
kadar bozulmuştu ki ona hiç bir ~eY. 
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oramamıştım ... Fakat o ... Bana feci 
hakikati anlattı. Bu adam onu berbat 
etmi ti .. Bunu söyledikten sonra koy· 
nundan çıkardığı bir hançerle kendi
sini gözümün önünde \'Urdu. Ben hiç 
kımıldan.ıdım ve mani olmak istem<.'· 
dim. Çiinkü eğer o kendisini öldürme
s eydi, ben onu \'Ururdum ... Karım öl
dükten sonra cesedinin önünde inti
kam alm:ığa yemin ettim. Ye karımı 

herbat eden adamı takip etmeğe baş
ladım. Ifomaya geJdi. avvela Kardi
nal ,.e sonra da Papa oldu._ lktidaTı 
,.e kun·eti eline o kadar sağJam aldı, 
o kadar yükseldi ki ondan intikam a· 
Jahilmek ümidini kaybetmek üzerey
dim ..• lşte bu esnada size rastıadım. 
1'~lbi eleriniz fena idi. 1''akat ben sizin 
Jativa'daki kibar Ye asil kadm oldu· 
ğunuzu hemen tanıdım. 

- Doğru söylüyorsun Giyakomo ! 
Sen o zaman çok me'yustun. Ben seni 
teselli ettim. ı•akirdin; ı:ıana para ver 
dim. Zayıf ve ümidsizdin; ı:ıana ümid 
H ku\•\·et , ·erdim. Sana her zaman 
yardın edeceğimi söyledim. ' 'c zanne 
dersem '\"aidimi de tuttum. 

- Evet, doğru söylüyorsunuz muh 
terem l\ladam. Ayni zamanda elimde 
kalan son hazinemi de kurtardınız. 

.Jatim'dan gelirken kızım Ninayı da 
.beraberimde getirmiştim. Kızım Nina 
" kadar güzeldi ki ona baktıkça ann«'· 
c;;i zanr.ediyordum. 

- Sözünü bitir Giyakomo ! Hafıza· 
nın ne derece kunetli olduğunu gör· 
dük~e hen de se\'iniyorum. 

-Şimdi seneler oluyor. O 7.aman 
Lukres Dorjiyanın sarayına ikinci 
kethüda olarak girmi~tim. Şüphe yak 
ki bu memuriyete de gene sizin ta,·si· 
ye.nizle kabul edilmiştim. Gene sizin 
taYsiyenizle bir e .. · tutmu~, ve artık 

lrlr genç kız olan Ninayı bu e,!e yer· 
Jeştirmiştim. Nina bir hizmet~i kadın
la evde yalnızca oturuyor, ancak ge. 
ce vakti dışarıya çıkabiliyordu. 

Ve siz Madam, bir gece biricik ev-

Ji'ldımı kurtardınız. Birisi Ninayı gör· 
müştü. Bu adam Papanın oğlu Sezar 
idi. Babası karımı berbat ettiği gibi 
oğlu da kızımı berbat etmek istiyor· 
du. 

.Fakat siz o akşam beni buldunuz. 
Nina f~in tuttuğum evin yanında se
ninle gizlendik. Bana hiç bir şey sör· 
lemiyordunuz. Ve ben hiç bir ~ey an· 
lamıyordum. Birdenbire on. on iki ka 
dar silahlı adam göründü. Bunlar der 
hal el·i sardılar. Ben çılgın gibi ol· 
muştum: 

"-Ninacığtm, Ninacığım ! diye hay 
kırarak Üzerlerine atılmak istedim. 
Siz buna mfıni oldunuz ve: 

''- Nina eruniyettedfr. diyerek 1><!· 
n.i temin ettiniz. 

- ::>özünüz doğru idi. Haydutla•· 
.Ninayı bulamadılar ,.e küfürler savu
rarak evder.. uzaklaştılar. Siz daha 
en-elce bu 1tfldiseyi nasılsa haber al
mış, ve ~evgili yavrumu başka bir e\·e 
kaçırarak mahvolmaktan kurtarmış

tınız. 

O geceden itibaren Borjiyalara kar 
şı olan kinim ne kadar büyük idise, 
size karşı da o kadar büyük bir min
nettarlık duymağa başlamıştım. 

- Galiba bu minnttarhk yüzünden 
teklifimi reddettin'! 

- Hayır Madam .. Sizin hiç bir em
rinizi reddetmedim. Benden hayatımı 
isteyin, ,·ereyim. Söylediğinizi yap
mak istememem, gene sır( sizin için
dir. 

- Benim için mi? Ah sen hiç bir 
şey anlamıyorsun Giyakomo! Sen in· 
tikam nedir~ bilmez misin? İntikam 
nlmnk istemez misin? 

- Elbette isterim! ... 

Giynkomo'nun göT.leri kin \ 'C lurs
la parhyordu. Sözünü tekrarladr: 

- Elbet isterim!- Çünkii ben yal· 
nız onun içtn, intikam için yaşıyo

rum. Bu kadar seneden beri beni yaşa 
tan şey intikamdır. Bu kun·etin kal· . . 
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bimde ne kadar büyük bir yer kapla
dığını buradan anlayınız. 

Maga ihiyara yeis ,.e ümidle bak
tr: 

- Pek ala Giakomo I Benim de ay
ni intikam hırsryle yaşadığımı bilmi
yor musun? Senelerden beri kalbimi 
yakan intikam arzusunun dehşetini 

anlamıyor musun? Giakomo, Giako
mo ! O mukaddes intikam saatinin ar
tık gelmiş olduğunu anlamıyor mu· 
sun? Cevap Yer! 

Sihirbaz kadın bu sözleri garip bir 
şiddet ,.e sesle söylemişti. Bunlan 
söylerken derileri gerilmiş \'C adeta 
gençleşmiş bir vaziyet almıştı. 

Giyakomo bunu farketti: 

- Ah Madam, bu sözleri söylerken 
sizi o kadar gençleşmiş görüyorum 
ki? 

- Beni gensleştiren kin ve intikam 
dır. 

- Sanki Jafü-ada gördüğüm genç 
kadınsınız. 

Du sözleri duyunca l\taga bir gö
ğüs geçirdi. 

- İspanya! ..• Jath·aI- Ne kadar 
uzak? Ne kadar uzak? •• diye mırıldan 
dı 

l\Iaga bir müddet sustu, sonra Gi
yakomo'nun güçlükle duyabileceği bir 
sesle kendi kendisine söylenmeğe baş· 
ladr. 

-1\.le..;ı'ud, ah e'•et o zaman ~ok mes 
uddum. Zengindim. ispanyanın en 
şöhretli ailesi olan Vanozzo ailesinin 
"" seYgili kızıydım. ömrümün on se
kiz baharında hulunuyordum. O ka· 
dar mcs·ud, o kadar mes'ud idim ki 
bu saadetle fldeta yarı yarıya sarhoş 
bulunuyordum. Babam, annem bana 
tapmırJardı. Vanozzo şatosunda her 
istediğim, her arzum bir emir sayılır; 
hemen ~apıhrdı. Bir çok gen~ güzel, 
zengin asılzadeler bana aşktan, evlen 
mekten bUyük bir meftunlukla bahse 
derlerdi. Fakat hen hiç birini se\·mez· 
dim. 

.. .. .... --===:=::=================--
Fakat bir gün o geldi. Allah tara·. 

fından gönderilmiş bir beta gibi şato· 
muza girdi. Vanozzo ailesi Papa üçün 
cü Kalikstin yeğeni olan Rodrik Bor· 
jiyayr büyük bir merasimle karşıla· 

mıştı. 

Giyakorno kin dolu bir sesle sör· · 
lendi: 

- Rodrik Borjiya, o ırz ,.e namus 
düşmanını öyle mi? 

Maga bu sözleri hiç duymamı~ gibi 
devam etti: 

- Onu görür görmez aşkın ne de
mek olduğunu anladım. Rodrik Bor· 
jiya güzeldi. 1''akat bu gür.elliği uğur- . 

suzluk ve felaket getiren bir güzellik
miş. Güzel gözleri beni yakıyordu. }.-· 
teşli sözleri kalbimin en derin kö~e
sine kadar tesir ediyordu. Sevdim! .. 
Gönül nrdim ? •• Benim için dünyada 
biricik bahtiyarlık kendimi RodrikBot 
jiyanın kucağına atmak kendimi ona 
teslim etmektir zannediyordum. Şa·. 
todan ayrılırken Borjiya bana yalnız, 
bir işarette bulundu .• Ve ben de.rhal 
anamı ;baabmı, evimi, her şeyimi ter
kederek sevgilimin arkasından şato· 
dan çıktım. Onu bir kul gibi bir esir . 
gibi takip ediyor, ve bunu dünyada eP 

büyük bir bahtiyarlık sanıyordum. }.r 
kasından niçin sürüklendiğimi ben de 
bilmiyordum ... O bana yalnızca "gel,. 
demişti. Ve ben de gidiyordum. O ıuı· 
dar? .. 

Maga mütemadiyen söylüyor. i,.~ni 
döküyordu. Karşısında kendisini dıl1" 
liyen Giyakomoyu bile unutınuştU• 
Sözlerine şöylece d"·am etti: 

- işte o zamandan sonra benim i• 
çin çok acı günler başladı. Evlenece
ğimize dair etmiş olduğu yemini ke?· 
disine hatırlattığım zaman Rodrık 
Borjiya bir kahkaha kopardı .• Gözl: 
rinde okuduğum aşkın, beni bil)i.il:: 
yen sözlerinin hulasa bütün hareke le 
lerlnfn yalan ve sahte olduğunu artı 
anlamıştım. Kederli ,.e uzun seneıer 
&'~ti. Aımem babam kederle.tinde" .. 


