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Hitler gırtlak 
iltihabından 
rahatsız 

Riiytlk hatibe 
geçmiş olsun 

Paris, 20 (A.A.) - Bay Hitle
rin sıhhi vaziyeti iyi değildir. 

"Maten,, in Berlin muhabiri tara
fından bildirildiğine göre. Alman 
devlet reisi gırtlak iltihabından 

muztariptir. Kendisini profeıör 

5cıuerbruch tedavi ediyor. 
--0-

Yugoslavyada 
Jandarma ile köy

lüler çarpıştı 
Belgrad, 20 {A.A.) - Dün Sta

vonskibord yakınında, Sibing' de 
kanlı hadiseler olmuftur: 

Sarlioş oldukları rivayet edilen 
bir afay köylü vahim kantıklıkla
ra sebep olduklanndan dolayı 

mevkuf bulunan üç kitinin tahli
yesini istemeğe gelmitelrdir. Bun
ları; yalnız haıına karııhyan jan
darma kumandam, revolverli bir 
tahsın taarruzuna uğramı~hr. ,,.__ 
hali arasında ateı edenler bulu-

. nunca jandarmalar da ıilah kul
lanmağa mecbur olmuşlardır. 

Neticede 7 kiti ölmüf ve jan
darmalardan olmak üzere 6 kiıi 
yaralanmıştır· 

Dahiliye nazın, tahkikat yapıl
mnsmı emretmittir. 

-0--

Ziraat müdürleri 
kursu açıldı 

Ankara, 19 {A.A.) ·_ Bugün 
yüksek ziraat enstitüsünde saat 
9 da ziraat müdürleri kursu açıl -
mı~tır. 

Bu defa kursa 23 vilayetin zira 
al uıüdüril i9lirak et.uıitlir. Diğer 

müdür ve memurlar için ik!nci ve 
üçüncü kurı bunu takip edecektir. 

Kursu Ziraat Bakam Muhlis 
Ekrem bir söylev ile açmıfrtr. 

-0--

. Seyhan ve Ceyhan 
taştı 

Adana, 19 (A.A.) - Son gün
lerde yağan bol yağmurlardan ve 
d.ığlardaki karların erimesinden 
Seyhan ve Ceyhan ırmakları yük· 
selmiştir. 

Bu yüzden Seyhan üzerindeki 
bazı setler yanlmıt ve sular ce
nupta ovanın bazı köylerine yayıl· 
mııtır. 

Ceyhan ırmağı da tatarak Ak
göl ve bot tarlaları doldumıuttur. 

--0--

Tiirklye, beynelmilel 
panayırlara lştlrAk 

ediyor 
Yakında açılacak olan bir çok 

ıergi ve panayırlll!a Türkiy~nia 
de İftiriki için davetler yapılmak
tadır. 

Bilhana 10 - 17 Mart tarihle -
rinde kurulacak olan uluılar arası 
Viyana ve Holandada Utracht pa. 
nayırından davetler yapılmııtır. 

27 Nisnda açılacak Brüksel pa
nayırına gelince, ıehri.mizdeki 

Milli Sergi ve Panayırlar komitesi 
bu serg:ye yalmz inhisarlar idare
sinin itlirakine karar vermitti. in
hisarlar idaresi iç:n sergiden 240 
metre mürabbaı müstakil bir pav
yon ayrılmıştır. 

Son olarak komite Yunan ve 
Bulgar hükUmetlerinin de sergi
ye :ştirak edeceklerini göz önüne 
alarak tüccarlarımrzm kollektif 
bir tekilde sergide eıfyalarmı tef -
bir etme1.::ine karar vermittir. Bu 
nun iç:n tüccarlarla komite tema
sa giri?miıtir. 

HABER - 'Aktam Poıtan 

Türkleri tetkik fikri her 
yerde kuvvetleniyor 

Paris, 19 (A.A.) - Türk dili
ne, Türk tarihine ve Türk mede • 
niyetine dair tetkikatı telif, tan -
zim etmek ve inkişaf ettirmek 
gayesiyle Pariı Üniversitesinde 
bir Türk tetkik merkezi ihdas e • 
dilmittir. 

Bu merkez, Parie Üniveraitesi 
rektörünün, başkanJığı~da edebi -
yat fakülteıi Duayen'i ile ayni 
fakülteden bir modem tarih pro -
fesörü ve bir san'at tarihi profe • 
sörü, F ranaa koleji ve tedrisatı 

Türkiyeye dair tetkikata taalluk 
eden ıark dilleri mektebinden 
profesörler, lstanbuldaki Fran -
sız Argeoloji enıtitüsü müdürü, lı 
tanbul Üniversitesinin bu hususta 
Türkiye Kültür Bakanı tarafın -
dan gösterilecek olan müme11ili, 
Dıı lıleri Bakanlığı nezdinde ec -
nebi mpmleketlerdeki' Fransız e

serleri ıubesi müdürü ve Türkiye· 
nin Pariı büyük elçisinin bir mü -
mesıilinden mütetekkil bir idare 
meclisi tarafından idare edilecek· 
tir. 

Türk tetkik merkezi her ıene 
Türkiye hakkında konferanslar 
tertib edecek ve bu konferanslar 
en salahiyetli Fransız mütehusıs· 
lariyle Türkiye Külütr Bakanı ta
rafından gösterilecek TÜl"k profe
sörleri tarafından verilecektir. 

Bundan batka, bu tetkik mer· 
kezinde Türk medeniyetine aid 

bütün tezahürler hakkında tetki • 
kat yapılacaktır. Bu senenin pro
gramında, Köprülü zade Bay F u • 
adın orta zamanda Türk tarihi, 

Bay T eny'nin Halihazırda Türk 
dili ıslahatı, Bay Gabriel'in Ana -
dolu Argeolojisi ve Bay Şabud'un 
Anadolu jeolojisi me5eleleri hak -
kında konferansları mevcuttur. 

Türk tetkik merkezinin açıl -
ma merasimi 25 Şubatta yapıla -
caktır. 

Paria Üniversitesinin Dış l§leri 
ve Ulusal Terbiye Bakan1ariyle 
tamamen mutabık olarak yaptığı 

bu teıebbüı, genel münasebetler 
arasında bu kadar semereli bir 
dostluğun haRladığı iki millet ara
sında daha geniı ve daha samimt 

bir fikir te§riki mesaisinin delfü • 
dir. 

Pariı, 19 {A.A.) - Şubatın 
27 sinden itibaren, Paris Oniver -
sitesinde, Türkiye büyük elçisi B. 
Suad'ın Başkanlığında ve wümtaz 

profesör ve bilginler tarafından 

verilmek üzere Atatürkün muh -
telif sahalarda ve bilhassa Türk 
dil, tarih ve medeniyeti sahaların· 
da yaptığı ıslahat hakkında kon • 
feTıtnslar serisi tertib edilecektir. 

Ruzveltin tedbirleri 
Amerikada esham borsasında 

yükselişlere sebeb oldu 

B • • b d Şimdilik 
ızım orsa a: gö!~~:~dİ 

Vaıington, 19 (A.A.) - Yük - için hükUmetin derhal kah eden 
aek divan, kongrenin parayı tan - tedbirleri ittihaz edeceği tüphe -
zim için kanun yapmaya salibi • aizdir. 
yeti olduğu lehine karar vermit - Vaıington, 19 (A.A.) - Yük· 
tir. ıek divanın hususi mukavele1er i· 

Yübek divanm karan beyaz çin altın kaydını kaldıran kararı, 
evde hükGmetin tam bir zaferi o- Birleıik Amerikanın bütün ticari 
larak kartılannfıttır. · ve mali piyaaaları üzerinıde kendi-

Bay Ruzvelt, Hull, Morgentav ni hiuettirmiıtir. 
Kummings ve ayandan Benıon i- Vol - Stritde, Kambiyo borsa· 
le uzun uzun ıöriiftükten ıoma ıında dolar yükselmittir. 
hiç bir idari ve kanuni tedbire ih· Nevyork, 19 (A.A.) - A!bn 
tiyaç o1madığına karar v~rmiıtir. kaydı baklanda yüksek divanda 

Vqington, 19 (A.A.) - Yük- verilen karar esham borsaımda 

ıek mahkeme, mukavelelerde büyük bir yükselmeye ıebeb ol -
münderiç altın kaydının nazan i- muı, fakat sattı yapılıp karlar el
tibare alınıp alminıyacaiı hak - de edildikten somaJboraa, bir do· 
kındaki kararını vemii!tir: !ardan dört dolara kadar giden bir 

Bu karar iki kısımd~: yükselme ile kapanmıştır. 
1 - Husuat senetlerde attın Buğday ve pamul( pjyasaları 

• 
kaydının hiç bir hükmü yoktur. yükıelmiıtir. 
Kararın bu kısmı hükUmetin net- Vaıington, 19 (A.A.) - Dev -
retmif olduğu kanunu tasvip ma- letle eşhası huı:ısiye araıındaki 
hiyetindedir. mukavelenamelerde muharrer al -

2 - Federal hükUmetin bono- tın kaydının kaldırılmasını kanu· 
Jarmda, eğer meYcud ise, altın nu esasiye muhalif telakki ebnek
kaydı muteberdir. Bu kısım hükU- le beraber ali mahkeme, hamille
met aleyhinedir. rin altın olarak tediyat icrası ne • 

Karardan şimdilik anlaııldığı· ticesini elde edebilmek için e11e -
na göre, şirketler altın kaydiyle rinde hiç bir kanuni çare olmadı -
çıkannıt oldukları bonoları kiğıt ğım lin etmiıtir. 
dolar olarak tediye edebilecekler- Bu suretle verilen karar, hü • 
se de federal hükUmetin bonoları, kiimet aleyhine bir harekette bu
altın kaydını ihtiva ettikleri tak - \ lunmava mani olmaktadır. 
dirde, gerek sermaye, gerek faiz SON DAKiKA - Amerikan 
itibariyle yüz dolara mukabil 169 borıcuındaki bu tahavvülün bizim 
dolar üzerinden tediye edilecek - borıaya tuir edip etmediğini tet.' 
lerdir. kik ettik. Şimdilik hiç bir tebeil-

Bu vaziyete karşı koyabilmek dül olmamışıtr. 

r ---------------------~ · Sabah ~azeteleri ne diqorlar? 1 
" Dünyayı ateşe verecek kıvılcım nereden çıkacak?,, 
KURUN - Asım Us bugünkil 

yazısında lngUtcre ile Fransa arasın
da imzalanan hava anlaşmasından 

bal:setnıektedir. }'azıya göre Fransa 
bir hücum lc{ırfunnda kalırsa bu mu
alıedeye gört /ngUtere kendisini hcwa 
kuvoelleriyle koruyacak, ayni şekilde 
lngUtere de bir hücum karıısında ka
lırsa Franstz tayyareleri kendisini 
miidcılaa edecektir. llalbuki lngllle
re ltaly.ıya karşı hiç bir tealılıüde 

girmek istemiyor. Yani eğer /tal yan 
Tıer lıangi bir deı:letle lıarbe tutuşa
cak olursa /ngiltere kendisini lıiç bir 
şekilde korumayı teahlıüd etmemel•te, 
ayni fel•llde ltalyadan da yardım 

beklememektedir. Bu suretle lngil· 
tere gene eskl tecrid siyasetinden ay
nlnuyor demektir. 

CUJIHURIYET - Bugünkü baş
makale Dr. Muhlis Ete imzalı ı·e "U
lu.ı;lar arası sergi ve panayırlara işti· 
rak meselesi,, ıerlevhalulır. Yazıda 

Türk iktisadiyatının ge~rcliği paaJ/-

ken aktif olmak inkılabı anlattıktan [ ne Trakyadan balısetmekte ve milli 
sonra şimdi daha çok mal satmak, ve misakla çizdiğimiz ve iti/cif kuvvetle
mallarınıızı ha,-ice tanıtmak için bey- ı ri11in bile tasdik ettikleri lıududu Bul
nelmilel sergilere iştirak etmemizin garların ne şekilde değiştirmek hayal 
faydalı olacağı anlatılıyor .. En ıonra 
da, devlet taralından idare edilecek 
bir sergi komitesinin bu işi en iyi ba
şaracağı söyleniyor. 

M/l,LIYET - Alımet Şükrü nmıer 
bu[dlnkü yazısında unwm dünya du· 
ruşıınu gözden geçiriyor. Dün11arun 
yavaş ycu·aş gene unı11nı lıarbten eı>

ı-elkt lıaline geldiğ'ıni, lıer tarafın bir 
silcUı deposuna döndüğünü ve aradan 
ateş çıkması için bir kıvılcımın l•afi 
gelcreğini yazdıktan sonra bu kıvıl

cımın nereden çkabileccğini araştırı-
11or. 1' azıya göre. umumi lıarb kıvıl
cınu Balkanlardan çıktığ halde §imdi 
en sağlam eullı buradadır. Ve kıvıl
cun çıksa çıksa ya ıızak §arkta, ya or
ta Aıırupada. vegalıud da Amcrikada 
çıkar. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı ge-

lıamını bcsliyebile1:cklerini hayretle 
soruyor. 
AKŞAıJI - Akşamcı imzalı yazı 

"Hayırlı bir müesıese., ıerlcvlıası al -
tında lstanbul vilayeti tarafından Bü 
yükdercde l:urıılan meuva ağaçlan 

fidanlığından balıscdiyor. Makale 
mııharriri bıı fidanlıörn faydalarını 

anlattıktan sonra bu fidanlık yanın
da ı·eya başka bir yerde çiçeklik ku
rulmasının çok münasib ııc faydalı 

olacağını işaret ederek vUliyetin aça
cağı bir çiçek bahçesi lıall:a ucuz fi -
dan ve riçek satarsa bugün nıeyı.:acı • 
lığı teşvik suretiyle yaptığı hizmeti 
tanıanılaml§ olur • ., demektedir. 

SONPOSTA - "Umum serveti art
tırma,, yolunda bir ya..""1. yazara/• on 
bir yılda cümhurlyetimizin meyda -
na koyduğu bütün işlerin dünya yü • 

20 ŞU.BAT 1933 
--".'"~-~~ - . 

!Almanlar 
lngiliz nazırını 

Hitlerin ayağ!na 
v 

çagırıyor 
Berlin, 20 (A.A.) - Havaı DIU 

habirinden: 
Alman hük6meti, Londra be

yannamesi üzerinde dofrudan 
·doğruya mükalemt lere girİflllek 
için lnıiliz nazırlarından birinin 
bnraya aelmesini çok arzu etnıek· 
tecJir. 

Siyasal mahafilin bu arzusuna 
haysiyet meselesi de lmil olmak· 
tadrr. 

Bütün matbuat, bu merkezde 
neşriyatta bulunuyor. 

"Berliner Taaablatt,, diyorki: 
"Alman devletinin ıiyasasınds 

ancak B. Hitler hakimdir ve gele-
cek müzakereler arif eainde Jnıi· 
tiz mümessillerinin yeni Almaıı· 
yayı iyice tanım alan fay dalı O

lur .. , 
"Doyçe Algemanye Çaytunlr' 

müzakereye 'memur edilecek yt· 
hancıların derhal B. Bitlerle t.
masa geçmeleri lüzumundan hah· 
sediyor. Diplomatik notaların tea· 
ti safhası artık geçmiştir. Cörütil• 
lecek meseleler, o derece ehmaıİ· 
yetlidir ki, karııl&§acak şahsiyet· 
terin de o derece mühim olmaları 
gerektir. 

-o-- _ 

Lot6rl nasyonal 
plyankosu 

Cezayir, 20 (A.A.) - Frantd 
ulusal piyanıoaunun bir miJyoJJ 
franklık ikraıniye.i 69.887 n~ 
ralı bilete çıkmıfbr. Bu biletin,.. 
bipleri, biri denizci, ikisi d• 
kaıap çırağı olan 3 yerlidir. 

-0--

Stnemalarda kftçil1' 
çocuklar 

Sinema ve tiyatrolara küçii" 
çocukların götürülmesi yasak ol· 
maıına rağmen ucU2 ıinemal-"' 
küçük çocukların alındığı ,orı 
günlerde yapılan kontrollarda _.,. 
lqılmıttır. Böyle yape.n üç aineııt• 
hakkında zabıt tutulmuıtur· 

-0--

Rıhtım Ş.frkettoln · 
aJdığı ücretler , 

Eski Rıhtım ıirketi nhtını51 

yerlerden de rıhtım ücreti al~; 
İstanbul tüccarlarının mütcı:oP 
t ikayetleri üzerine Ticaret od•· 
aında kurulan bir komiıyon °":: 
nomi bakanlığı nezdinde tet• Jı 
büslerde hulunmuı ve B~ 
ta bu tekilde ücret alınmaıı~ Y:i 
sak etmiıti. Fakat. Rıhtım ıır1''@ 
bu defa da buna yeni bir forJO 
bularak bu parayı palamar ii&'; 
ti namı altında almakta def' 
etmekteydi. ti 

yeni J:.iman idaresi ayni u~;:, 
Kuru çeımedeki kömür tahJJ11 

• 

tahliyeıinde kabul etmit ve ~ 
ayyen bir para almağa baılatO ıı· 
daki kömürlerden ton baflll• ııı 
tır. . fi 

Kömür depolan sahipler•, 
kömür tüccarlan Liınan ııııs rtr 
müdürlüğünün bu karaflOI 1' •·· 

~, ... 
tesot etmiılerdir. Kömür rJsli1' 
rı bu hususta icap ederse d·ııd' 
ve Ökonomi Bakanlığı neı 

1
1 rırı• 

teşebbüslerde bulunacak 8 

söylemektedirler. ~ 

zünde hayranlıkla amlışını ~'f~· 
Fabrikaların, iş mücsseseler•n;:;ıd' çl 
nik bakımından tam moder ~ 
i~rinin uerlrn ıartlanntı uud retlG/t 
derecede kazanç elde etmek '"~" 
ökonomlk kalkınma ve uırlt 
balıaediyor. 

t 
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~ <l&ii#im: 
~sıı başı; c;;a. 
•IQı ayaklar çPker 
~~~ fu ajanı telgrafını o 
~-q lllu? 

Yen;~ork, 19 (A.A.) - Beledi
~dalti La Guardia, 1000 kadar 
~ asansör grevinin önilne 
~'r .~alışmaktadır. Polis Mü
tır. Q gun için izinleri kaldımuş-

B rev, siiratle yayılacaktır. 
~dvey'de bulunan 20 katlı 
ili hıra: 20,000 liMnsörcü işleri-
8-ıı ış1ardır. 
~·~ ıae demek olduğunu 
~ ~ aetiriyor musunuz? yel 
~1 ~ ~, yüz, hatta yüz küsur 
~deıa el-ıkan binaları ... Bininin 
~ ~aörü iılemiyor... En 
~ e otur.. l h ı· · d'" ·· .""il. '1.& ..... n arın a ını Uf U· 

~ ~ fonter.', in tilkisi ağaçta 
!\eıe..':'1n ağzına bakar gibi, ta 'eti eki Yataklarına sokaktan 
~... e •Gzıun süzgün • bakıyor-

~hetiz, "anan yahıi, baban 
~ di)'erek asansörcüleri da
~- \'&zgeçirecekler, "gak,, 
~ leler \'e eğer beceremez
~!• kuvvet'yle bofazlarmı 
~ ı-:k,, dedirteceklerdir! 
!'-, "'1ı ··· Fakat, bugüne bu
~~ &arcülerin grevi, bir em
~'-r h, •İz ona bakın ... Ameri-
~ ·~ kuvvet, semalara 
l'~ ıyorlar ..• 
'-aag lnınet .... 

'a tel ~en aklmıza fu . · .:ılar 
~ lbıyor mu: 
~1 laız baıın cezasını ayaklar 
~· 
~ ~ h: Dünya üzerinde bu ka 
~>et to~rak dururken, oturaca
&Jeıi lcekik k~kulu kırlar, 
~ ~ haYn'lar, yeıil orman
~~ayıp serpİ!lİrme de, 
"'~ ın üıtüne çık... lıte, 
·~ • l'Ciiler ıre\'i bu budalaca 
~~ İatihza ediyor ıibidir. 
'f llledeniyetin cezaamı, 

' ferdler çekiyor! 

~.. (Va•T'IQ) 

"'lllstana hayvan 
\' 1horeatımız 
~~ olan hayvan ibra
\ İlci~ l&nziaıi ve ihraç İ!lerin
~~!t •fııı da takib edeceii yo
~ ~bnek üzere bundan 1 ay 

~ • el bir heyetimiz Yuna,....._ .. 
)\ d ·~ııtı. Bu heyet dün An 

-'· aııı.ı·· t·· 't '"lldıL. ~\&! ur. 
~~in.uz ınalUnıata göre Zira 
~ ~alet. •i11ı1n Bulaıık Hayvan 
~ı ~ t'1 ~uhe Müdürlerinden 
~ ~ ıle Baytar Müdürlerin 
~ \" ıa. en nıürekkeb olan bu 
~ ıa.ı.ııiıtaııdaki temasları 
~' ~ e Y'unaııiıtana hayvan 
"~I llok~ıından tetkikler 
~it lr Y~parak mühim esaı
\L.~İ "-~ ttir. Heyet bu hu-
\'t~ ~l"Qn~ hüklimete vere
~ ~~a Yunan hük\imeti 
\ ~i ~. tı~ecek hayvanlar i
~ dtıgu baytari kayıtlar 
~ ~ t~~hirlerinin bizim 
~ '~e ltı~~es~ir eden kısım
'-.~ "'0•~ıd bir ıekil bu-

~' L. bln, kaaablık hayvan. "l\t ~ita .. t 
~~di,., rt ~en beri baılıca 
~~ ~'-f u itıb~Ja bu itin iki 
~ ":" S...ıı· ~tlenne uygun bir 

'til~~ hiiyiik bir ehemmi
llt~dir 

~>~ 
~~tllh geliyor 
~.,.,it deki CUma günü Aki
~~ aeynı. npuru, 300 1 

,. teyyah getirecektir. 
-......_....;mo..._'_tü_ .. ~n_ü_öil~den sonra 

HABER - Alipm Poamı 

Bir emirle, Istanbulda, kok 
ihtik8rının önüne geçildi 

bakanhğı havagazı şirketinin ökonomi 
insafsızca 

Okonomi Bakanbiı dün viliy~ 
le lıtanbul halkını çok 1akından 

alikadar eden mühim bir tebliğ 

yapmı,tır. Bakanlık kendi tetkili.· 
tı \'urt.aaile yaptrrdıiı tetkikat n~ 
ticesinde lstanbulda kok kömürü 
ihtikarı oldutu teıbit edildiğin
den fU tekilde hareket edilmesini 
bildirmittir: 1 

1 

Yerli koklar topdan izaml to •' 
nu 16,5 ve perakende 18,5 liraya 
fabrikada satılacaktır. Alınan ko
ku en fazla 21 buçuk liradan aatı-
laCAktır. 

Bet tondan fazla aatıılar top • 
dan tarife.ine tlbi tutWacaktır. 

....m11••••-•• ı rı ._, ............ ,. •••11ı_w_.....__,_ 

fiyatlarını indirdi 
Bakanlık bu tekilde hareket J "- Bakanhlın bu emrini her-

etmiyen kömür tacirlerinin 1913 1 keıten z;yade biz alkıtlamakta;ıı. 
numaralı ihtik&rdu koruma ka - J ÇünkU hu biıl delil, herhalde ha
nunu mucthinc:e del'lıal mahkeme- va ıa21 ıirketlerile bir kat toptan-. 
ye verilmelerini bHdirmiftir. CIJ'I alıbdar edet. Ban aorar .... 

Bu emrin dünden itibah!n tat· mı yerli koklar~ln komalan fiat· 
bikrna baılannııtbr· ' lan bile fıHla ı&rilr\lm. Çünkü 

Ök • L.-. '--~ı "' ı ta ıaz tirk.Uerl kullandıkları kiSmü-onomı utUUUJ ı.ının ı D· f . ı 
bulda ıenelerdenberi devam edip rUn paraamı, ıu tart uı ~pı ~ 
d kok k ··m·· ·· •ht'k~ bu ken, hükamete ıösterdiklennden uran o uru ı ı armrn . 

l ·· .. · ili! ı. d l bunull paruını lialkt.n almakta-
ıuret e onune ı~mesı a a&& ar ar I Ş bald kok k d"l · 

d b•ıh k- .. • .ı dır ar. u • en ı erme 
arasın a, ı aıaa omur ticareu- I lmaktad H lb 

. • · • bedavaya ma o ır. a u 
nı rllerınde tutan Hava gazı tır- ki h lka t l k L• b. ... 
,_ I d b" "k b' k lık a sa ı ır en anaı ır uaa· 
•et erin e, uyu ır f&f ın u- Jiyeti varmıı ıibi fiat isteniyor. 
yandırmııtır. B h l .. n1" çtü t u a .... un r •. 

lıtanbulda kok kömürü ibtiki- _ - ... - ..... ·--·-· 

3 

'lleucu, 1le1JOlı .. ~---=----~ 
Tütkiy•cle gazete 

ve mecmuacılık 
Yapılan bit ıtati.ti(l göre Tü..,. 

kiyede 219 paete ve mecmua var. 
dır. :Bwılar.dan 38 zi ;find.ılik. 
73 ü ıünJelik olmatatı ıazete, ve 
1 oa •İ de mecmuadır .. 

Türkiye.le mevcud ıündelik aa 
zetelerin 20 ai lttanbulda, 5 ıi ta
mirde, 2 ter taneıi de Ankara, A
dana, Balıkeıir, Merain ve konya
dadır. 

Gündelik razetelerib 24 dti 
Türkçe, 6 11 Fransızca, 4 dii Er
menice, 3 9ii Rumca •• biti Al
mancadır. 

Türkiyenin en kii9ük ra .. ıeıl 
Ktliı gaıteteti olup 31 tantim boy 
ve 20 santim enindedir. 

Cündelik gateteler araııftdA eıı 
yatlısı Fransızca lıtanhul ı•eteıi· 
dtr, .tam 67 yqındadır. Ôbdan 

sonra 40 yaıla lzmirin Yeni A11r 
ıaıeteat ikinci, 26 yatla l!rtneblte 
Jamanak gazetesi üçüncü, 25 Jat
la Babalık ıaaeleai dördüncü, 24 
ya9la lzmirinAnadolu ıazeteti be 
tlnci ve ondan aoma da altıncı o-· Yllan hikayesi 

I ... Asttk deri rekabeti 
mesel esi ne halde? 

rı bilhHaa son bet 7d içinde Eaz
lalaımııtı. Halkın odundan zj ye.
de kömüre bakmaiı tercih ettiii
ni ıören alakadarlar, bilhasaa ha
va ıazı ıirketleri fiatları alabil. 

Halkevleri • larak 18 yaşla lıtnbuldki Kurun 
ıa2eteıi gelmektedir. 

Cµmaya yıldUntımft· 
merasimi yapılacak 

Ticaret odası idare heyeti ya. 
rın toplanarak meıhur "deri ayak 
kabı - liatik ayakkabı rekabeti,, 
raporunu tekrar gözden ıeçire. 
cektir. 

diklerine yükselh\'iılerdi. 

Bu Jiibelit bqüne kadar de
vam etmittir. Şimdi Bakanlıim 
emri mucibince lıtanbulda yerli 
koklar perakende olarak en fazla 
18,5, ecnebi koklar ea çok 21,5 
liraya ıatılabilecektir. Halbuki 

Dün, memleketimizin Halkev
lerinin kuruldufu günün yıldanU
müyd&. Oç 111 ince 19 pabat 132 
de Anbrada ilk defa olarak Halk 
evleri merkainin açılma meraai· 
mi yapdmıfb .. Qok Ml,Ok hism ... 
leri olu Halbvleriıaia ydcllnti-

Oda mec.liai, bir çok alikadar
lann büyük bir merakla bekledi
ği bu raporu idare heyetine hava
le etmek karannı verirken idare 
heyetinde bulunan zevat ta hep 
birden ellerini kaldırarak kararı 
tasvip etmitlerdi. Bu harcd<et ıös
teriyor ki idare heyeti bu raporu 
meclisten ıeri almak iıtemittir. 
Söylendifine ıöre eıki idare he
yetinin bu hususta tetkikler ya
pan komiıyon rapo'hınu aynen ka
bul etmesine mukabil, yeni idare 
heyeti, rapor etrafında her iki 
taraftan dı-. yükselen itirazlan göz 
önüne alarak iti yeniden 'tetkik 
etmek karanndadır. 

düne kadar 1ıtanbul&la yerli kok- münil kutlulamak için.cuma pMl 
Jar tonu 23, ecnebi koklar 26 lira- yurdun her tarafında büyük mera• 

Bunun için iti ıür'atle hallede
cek üç kitilik bir idare heyeti en
cümeni kurulaaft zannolunmak
tadır. 

U.tikçiler noktai nazarlarını 
Ticaret oduma, yazı ile defil ti
fahen bildireceklerini bir mektup. 
la yazmıılardır. 

o 

GayrlmUbadlller 

ya kadar &atılmaktaydı. 

Okonomi hakanlığının bu ka
rarı dün kok ticareti yapanlara 
Belediye tarafmdan bildirilniit
tir. Bu karanıi hariçten aatm aJı. 

nacak kömürler dolayııile alika .. 
darlara bir zarar yüklemiyecefi 
anlqılmqbr. 

Dün bu huıuıta kendiıile ıörii
lell. bir muharririmize kömür tüc
carlarından Mehmet Vuıf demit
tir ki: 

--o-

Bufı•lay y.ol!luzluğu 
lıb: I ,uldaki bufday yolsuzlu • 

tunu ltkik eden ekıperler komis
yonu llün akıam raporunu Ziraat 
miistqan Abfa vermiılerdir. Abf 
raporu bugün ve yarm tetkik ed~ 
rek cuma .,_mı Anakraya ıide
cektir. 

Gayri mübadillere dağıtılmak it AL ı ~ T ~ı 
üzere Muhtelit mübade~e k-:'i:'- d~ ,_ ' 111 
yonundan geçen otuz hın lngılız •-ı:ımw~;...,..a.-.·------... 
lirasının, gayri mübadil iılerile I Dayak 
uğraıan komisyonun maıraflanna Ka•1111patada oturan Aamı bu 
karıılık konulacağı ~ivayeti hak- sabah polise müracaatla Hava ao
kmda yaptığımız tahkikat netice- katında Alinin lokantaamda 
ıinde beyle bir f~Y oluıadıimı müıterilerden Münir ve Ferid ta -
öğr~dik. rafından dövüldüğünü iddia et -

Eaaaen daiıblacak para, bu ka. mİf, Münir ve Ferid yakalannuı
dar da tutm•maktadır. Veba pa-ı )ardır. 
ranm dağıtılması üzerine akçe H • 1 k 
b k 1 b. k "im" 1 r iZ 1 a an ılınca ır arar •en ıı B bah p ı.._. ah il · u aa azar~ı m a e11 
değildir. Köpriilülconak .okaimda otum 

"--O-- Pakize poliae müracaat etmiı, ve 
Evlerin numaralan- komıuıu bahçivan Rizanm evine 

ması işi girerek bazı çamatırlarmı çalmıı 
Evlere numara koyma itinin olduğunu eöylsniftir. 

evvelden kararlqbğı gibi bu ayın Denize dUtme 
ıonuna kadar bitirilemiyeceği an. Dün gece saat 19 da, Beyoğlun-
latılmııtır. da oturan Evdoksiya iamindeki 

ıim yapdacaktır. Bu merasimi, 
zannedildiiine ıöre, Ankarada 
Bqhabn .-...ı ısmet lnlaü bir 
nutukla açacaktır. Bu mtlnaaebet
le ,elırimizde de Halkm merke-

zinde bir toplantı yapılacak ve 
yıldönümil kutlulanacaktrr. 

Cuma ,unu birçok tehir \'e kasa
balarımızda yeniden Halkevleri 
açılacaktır. lstanbulda da o ıün 
yeniden ilç HalkeYi açılacaktır. 

Bunlardan bir taneli Kadıköyün
dedir. Hale ıinemaaı yanındaki 
binada kurulan bu ıube çok ıüzel 
bir tekilde tanzim edilmittir. B• 
ıi.ktatta da bir Halkevi ıubesi ku· 
rulmuttur. Bir tube de Oıküdar· 
da Doıanalarda vüçııcla ıetiril
miftir. Cuma ıünii bu üç tubeye 
de ayn ayn ,idilecek ve her biri 
merasimle açılacaktır. 

--0-

Şlrketlbayrlye yeni 
vapurlara heveslendi 

Şirketi Hayriyenln A vrupada 
yeni yaptırac:aiı ~ vapura ait 
projeler hazırlaDJlllfbr. Aldıiı
mız mal6mata ılre tirket bu va
purlan timdiye kadar muhtelif 
vapurların kullanqmclan elde et· 
tiii neticelere ıöre J&pbracak f&
kilde bir proje hazırlamıtbr. Va
purlar yakında ıİparİf edilecek
tir. 

-0--

Itfalye . için bir 
milyon IAzım 

Belediyenin 935 bütçeaindeki 
itfaiye tahsiaab arttırılmqbr. Bu 
yıl yeniden bir kaç makine alına
caktır. Haziranda bir de itfaiye 
mektebi açılacakbr. itfaiyenin 
tam ve muntazam bir bale ıelme
si içi bir milyon li~an fazla pa-

Gündelik obiuyan ıazetelerden 
en yqlııı 28 yaımda olan Erzu
rum ıazetesidir. Bu gazete hafta
da bir çdcar .-e numaruı 3IOO •jA 
bulmutlur Bundan sonra Diyan 
bekirle Kutamoni 64, Bursa 63, 
Sivaa 57 •• Karagöz 27 yqla ıel
melrtedir. 

Mecmuaların en yaıl111 da ls
tanbul Ticaret Odası mecmuaıı-
dır. Bu mecmua 49 yaıındadır. 47 
Y&f la lnıilizce Ticaret mecmuası 
ikinci ve U1&Dlf (Serveti Filnun) 
da 44 Jatla üçüDdi s•lmekteclir. 

Tilrkiyede çtkan ı 08 mecmua
dan 62 ıi lsta.nbulda \'e 23 çü 
ınahtelif Yiliyetlerde çıkmakta • 
dır. Bu mecmuaların bUJiik bir 
kwm ceınıiyetlerindir. 

Sporcuların, izcllerJn 
kılıkları ve rozetleri 

Kiave kanuıiunun tatbikabna 
dair olan niazmnamenin ruhani • 
lerin kıyafetlerine dair olan macl. 
deler müıteına dördüncü madde • 
den aonra olan maddeleri 'busDn
den itibaren meriyet mevkiine 
girmiıtir. Nizamname mucibince 
bugünden itibaren bütün lxilik 

ıpor teıekkülleri cemiyetleri her 
nen birlik kurumlan kendileri 

için kab~ilcleri kryalet , all· 
meti rozet ve nipnlan bir ay zar-

f mda hükUmete •erereli bunlann 
kullanıhp kullanılamıyacatmı ao
racaklardır. 

-0--

l'ine sarlıpş tavuklar 
Geçende biz Edimekapı dlf&

naında bazı aenerilerin tavukları 
rakıda ka7aablmıı mıaır Ye atpa
larla aarhot ederek nuıl çaldıkla-

rını unn uzadıya J&ZllUfbk. iki 
üç sün önce de batka bir ıuete 
bir takım çinıeneler tarafillclaa 
ayni uıuliln tavuklara KaclddS, ta
rafmda tatbik ediltini yazdL Dün 
ıene haber aldık ki Edirnebpıda 
meyhaneci Bay Muhiddinin ta
vuldannı aarhot ederek &fll'mlf
lar ve Bay Muhiddin tawldarma 
hem &ClllUf hem de plerek: İstanbul yakaaındaki evlerin kız Kadıköy iakeleame Yan&fDUt 

mum.ralan bitmiftir. Beyoila ci- olan ErenkiSy YapahliiCill haf ta
bctinde çalııılmaktadır. Bütün ı... rafm~ yiiriirken miiTazenetini 
tıınbuldald nlerln numaralanma. ka erek denize de ihti hiad ol tubit • '=:..:..:....;::;......ı.-=~::..::=-ı=. 



Ceza kanunu 
(Baf taralı l incülc) 

den bqlıyan ve çok eaki zamanla
rm hidiaabna ait yeni vakayii ci
mi bulunmlfan hükümler kaldı
rılırken konacak kaidelerin yeni 
l)&diıclere :ıygun ve f aydab ol· 
muı için evelemirle hadiseleri bil 
mek te elzemdi. lnkıli.bm adli, si
yasi ve içtimai pleyam her teJİ 
birden deiiftirmek iaticalini lü
zumlu kıldı. Bu sebeple de kanun 
lar tanziminde bi.dise ve vakıala. 
rm bittabi teabit edilemiyenleri 
oldu veya hi.diseler kanunları ta
kip etti· 

Şu itibarla ceza kanunu, usul 
kanunu, medeni borçlar, kara ve 
deniz ticaret kanularmı hidiaab
mızı teabit ile bunları çok yeni hu
kuk bilgilerile mezcederek yeni 
bqtan tetkike ihtiyaç bulundu
iunda tüphem yoktur. 

Bundan bqka en tayam ehem
miyet bir nokta var ki, bunu ·hiç 
bir an unutmamak lazımdır. O da 
ıudur: 

Meseli güzel bir bette, en mun-
tazam akordlu bir piyanoyu hazır 
luak bunu Ç.alacak kimsenin o bea 
teyl bu ilab muıikiyi okumak ve 
çalmaktaki kudreti her ne ise ne
tice de o kadar olur. Binaenaleyh 
bmmlan hadisata uypn bulun
muile beraber onu tatbik ~decek· 
lerin kudretleri ile niı'het taayyün 
eder. Bu itibarla bir 'kanun velev 
ld hükümlerinde karıtıklık, eksik 
veya ziyadelik buluma dahi eğer 
onu tatbik eden muktedirse bata 

ve arar daha az olur ve eier onu 
tatbik eden ıayri muktedirle itte 
o zaman feliket iki mislini bulur. 
Netice, yalnız ceza kanunu delil, 
her kanunun tanzim ve tertibi ve 
1'lltf tatbik edeceklerin kudretleri 
yukardaki kayıtlar dairesinde bu
hnmaıt, intizam ve emniyeti Am
meyi temin ve tatmin eder. Zaman 
ıeçtikçe her kanwnm ek.sik ve faz 
lalıiım hidiaat ıötterir. Bu ıörül
dükçe de uyıununu bulup koy
makta yüksek Millet meclisince 
durmayıp çalıtdmaktadO'.Türkiye 
cümhuriyeti bili tefrik ve iatiana 
bütün fertlerini müsavi bir hakkı 
ıiyuiye malik kdmıttır• "Hiki· 
miyet bilikaydü tart milletin
dir,, eaaaı bu yeni devletin 
temelidir. Bu itibarla bir müekkil 
bütün umuru ve tefekkürü yalnız 
Tekile tahmil ile ıeri çekilmeme
lidir. Hadiseyi aydınlatacak, VU• 

kuab teabit edecek mal6mab ile 
vekile yardon etmelidir· Bu itibar
la ıiyul, adli ve içt~ ve her ne 
ıUna varbionız varsa onu tanzim 
ve idare vekillerimiz, Büyük Mil
let Meclisi azalarına tevdi kılm
Dllf olmakla beraber biz fertler 
de vekillerimizi tenvir ve irtat için 
hil,Uerimizle onlara yardım dev
letimizin umumi menafii ikbzası 
olduiaadan ""'birlerimiz üzerine 
ba, bir vecibedir. 

Avukat Ali Şevkette tunları 
18ylemittirı 

-Ceza kanunu etki ltalyan c. 
:m kanunudur. Bay Mahmut Eaat, 
bana, yeni kanun diye tercüme et
tirirken ltalya biikGmeti bu kana· 
nil iJı, ebnİJ, yeni bir kanun yap
mqtır. Cr%a kacunu yazılq itiba
rile karııı!, mi~ çıbbiJecek te
kildeclir. Il!r çok İtl\1:rm~ ve bin
di11Ce b:saplan varda ki en basit 
bir Jıa,Jiae&e tal\l!crco Lir mate
hnama he~p yaptırmak li.zuu ge-

Bulgar zulmü 
Arlık kollekslyon 

teşkil edecek 
kadar çoğaldı 

Dün aldıionız bir mektup Bul
ıariıtanda Türklere kartı yapılan 
vabıice' tazyiklerin ve zulümlerin 
hili sistemli bir tekilde aurup 
ıitmekte olduiunu göstermekte
dir. Buıün Bulıariatanda canım 
kurtarmak kayguıuna düten bin· 
lerce Türk bir pasaport elde et· 
mek ve Türkiyeye gelmek için bü
filn varmı yoğunu terkediyorlar. 

Son zamanlarda Bulıarlar Türk 
lere yaptıkları itkenceleri ve taz
yiiJeri büsbütün çoğaltmıtlardır. 
du t.azyika bilhup Rusçuk taraf. 
lannda dayanılamıyacak dereceyi 

~oklan qmıtıtr· Buralardaki Türk 
fer sabah erkenden itleri tiatma 
gidf'medikleri ıibi, akpmlan da 
erken erken evlerin dönmek, ve 
geceleri ıtık yakmayıp tamamen 
karanlıkta oturmak mecburiyetin
dedir Jer. Bundan bqka buradan 
Türkiye adresine gönderilen mek
tuplar postaya verilmeden evvel 
bir Jefa açılıp okunuyor. Bun
dan dolayı çektikleri korkunç ezi· 
yetleri haber •eremiyorlar. 

Bulıariatanda bir Türkün öl
dürülmediti Ye yahut ölmek dere
cesinde dayak ablmadığı rün yok 
tur. 

Fransa ile iktısaden 
aramız açılıyor 

(Saf taralı l incüle) 

birdenbire 33 milyon kUsur fran· 
ga dütmüttür. Halbuki bizim 
Franaadan ithalatımız 933 te 68 
milyon lira iken 79 milyon liraya 
çıkmıfbr. 

1933 yılmda Fransa ile aramız. 
daki ticaret itlerinde yalmz bet 
milyon küam franldık, aleyhimiz
de, bir fark varken bu nisbet 934 
te 933 teki farkın dokuz miıli ola
rak 45 milyon kCiaur franp bul
muttur. 

Bu deiifikliğin sebebi, Fransa· 
da dahili iktıaat ıiyuetinin detit
mit olmasıdır. Fransızlar, lnıi
lizleri takliden kendi müatemlike
lerile sıkı bir anlatma yaparak, 
mütekabilen biribirlerinin malım 
J..ullanmak yolunu bıtm.utlardD'. 

Müıteınlikelerinde, bizim mal
lanmıza benzer mahsuller zuhur 
ettiii için, onları tercih ediyorlar. 
Paris•~ bu gayeyi takip için topla
nan lonf eranıın mesaisi dabar. 
müsbet netice verdikçe, yukarıda 
anlatbğımız müvazenesizlik büa
bütün artacaktır. Onun için, ıiya
aette doıt olduiumuz Franaaya 
kartı maalesef iktuatta ayni bi. 
leri beslememek mecburiyetinde
yiz. Celil Bayann buıünkü pze
temizde intipr eden cümlesi de 
unutulmamalıdD': 

Malonızı almıyanlar, her gün 
Bu cümleden olmak üzere f1I- daha ziyade piyaumızı kaybet

babn yedisinde Eski Cuma T arıo- mele mahkamdurlar. 
Vİft& kaaabumda yeniden acıklı --------------
bir bidiae olmuttur. yeni kontenjan 

Eski Cuma zenıinlerinden ve k • 
kavvaf tüccarlarından Gacive oi- . ararnamesJ 
lu Mustafa aaat yedi buçukta dük· (B411 taralı l incüle) 
kanım kapabp evine ıiderken rini itmam ettiiini aöylü7or. 
karaabk bir aokatm içinde kup. ~ ,...__ inkiafmı aq.. 

ıma üç Bulgar çıkınıı, Bulıarlar, !atıyor: 
Muıtafaya: ' llk devrede, Türkiyeye sokulan 

- "Sen daha Türkiyeye ıitmi- bütün. mallar tahdidata tibidi. 
yecek misin?,, diyip hücum etmit- Şimdi, bu tahdidat ancak yarım 
ler, ve zavallı adamı ıopa ve tü- milyon liraya inhisar etmektedir. 
fek dipçiklerile ölü ıibi yere aer- Bir çok devletlerle klerinr, yahut 
mitlerdir. Ertesi aabah ıokaia çı- tediyat müvazeneai ,apdmıttır. 
kan Türkler zavallıyı yan ölü bir U6ylelikle, kararnamelerin is
halde bulmUflar, ve derhal hatta· tihdaf ettiği ıaye, tahdidat olmak
baaeye kaldmnıtlardır. Mustafa. tan çıkb; milli iktuat Ye korunma 
nm hayab te~ikededir. oldu. 

Bundan bqka Eıki Cumada Halen umumi lthalA.tımtz ,.Uzde 83-
Armutluk mahallesinde Ali ismin- 6 kllrlng veya tediyat mUnzenesl • 

de bir zavallı, camiden çıkarken 
bir Bulgar çavutu kılıçla üzerine 
hücum ederek bqmdan yarala
mıt, ölümden kurtulmak için kılı
cı tutmak isterken de bq parmaiı 
keailmiıtir. Hacı Çakır isminde 
bir ihtiyar yatlı namazmdan 
dönerken fena halde dövülmüt-
tür. 

Bütün bu hidiıeler Bulıarlarm 
ne derece Türk dütmanı oldukla
rmı açıkça ıöıteriyor· latanbulda, 
daha doğruıu Türkiyede oturan 
Bulgarlarm raha~ yqamalanna 
ve para kazanmalarına kartı Bul-
ıarlann oradaki Türklere ka111 
böyle hareket etmeleri hem ayıp, 
hem de günahbr. Bunu biç olmaz· 
aa Türkiyede yqıyan Bulıarlar 
mektuplarla Bulgar hükametine 
bildirmelidirler. Ve bu biraz da 
vicdan borçlarıdır. 

Ayasolyadakl IAv
halar lndlrlldl 

Ayuofya camiinin iç!ndeki liv
halai müzeye nakledilmek üzere 
tamamen indirilmittir. 
~~---~~---~~~~~~-

saslı anlaşma yaptığımız memleket -
lerden gelmektedir. ihracatımızın 
yilzde 8' 6 bu memlf.ketlere gitmfk· 
tedir. 

Bizim deii§mlyeftk politikamız: 
"malımızı alanın malını almaktır.,. 

Bu polltikamıznı pmdlye kadar te
min ettiği neticeler plardır: 

1 - Memleketla aanayileımesl n 
lllilll lktiaad dJıulanm tamamlama 
1&V&fllllll lcab etirdlil fazla ithalat 
memleketten döviz çıkm•bmn mal -
la ödenmlftlr. 

2-Anlqma memleketlerinin mem· 
leketimize fazla lthalAt yapmak için 
atrqmalan, bilmukabele Türk malı 

arayıp almak neticesini beraber sti -
rükllyerek, ihracat mallanmıza tale • 
bl artmıt ve fiyatlarını normal yıllar 
flyatlanna yaklaştınnıftır. 

3 - Memlf.kette eski senelere nls -
beten mühim denecek hiç bir ibra~ 

mahnm piyasa üzerinde tazyiki kal • 
mamıftır. Fazla olarak, yeniden Türk 
piyasasından Ttirk mab almaya hazır 
anlqma memleketlerinin 24 milyon 
liralık bir karşıhtı merkez bankamız. 
da bulunmaktadır. 1 

lir. 

1 

nu mühb.cı ta.dildir. Deği,mesi li-
lta lya da J:..ı kanun tatbik:ıb İ· %!D1 gelen bir kruıundur. Yini bq. 

7İ Nllke v:rmcrn•ile deiit~irilme ı tan bap yenid~n değiımeai lizım 

4 - lthalA.tm artması, anlaşma 
memleketlerinden kayıtsız ithal ko • 
laylrtı, karşılığı olarak Ttirk malı mü 
hayaası iki bqlı f aallyet temin ede • 
rek it baemlnl arıtırmı§tır, ithallt 
mallannm mtilılm teeatlsiintl temin 
etmlftir. Ticari kredinin yeniden vii· 
eade plmeSial kolaylqhrm!ftrr. 
TUeearıma ve mtlatahsiliılllze htl

kt\metin politikasını anlamak ve onun 
feablanna '2ymalı: için dtlşea milli 

~ de p.ter.r ki Türk ceza Una- ae!en im krnnndu:ret\ . 1Mi7-i1k ftlifeler vardır. )fftetahsil da-

Piyos davası 
mühim safhada 

Türklüğü tahkir etmekten ıuçlu 
Onyon sigorta tirketi müdürü Pi
yoa'un davasına bu aabah onda ü
çüncü ceza mahkemesinde devam 
ed:Idi. ilk olarak phid Semiha 
d:nlendi. Piyoıun ismini biç itil
mediğini, bir akp.m Turan posta· 
nesinde koc:aaı Memdubla oturur
ken madenci Cemal İ8minde biri
ıinin hızla içeri g:rerek kocasına 
tehadetimden ben vazgeçtim. Sen 
de vaz geç dediğini ve kocaamm 
"ben poliste ifade verdim, geç -
mem,, dediğini söyledi. 

Poliı Hüsnü Piyoaun b:r defa 
ifadesini aldıiım ve bir gün masa 
ıı üzerinde bir mektup bulduiunu 
söyledi ve dedi ki: 

- Mektub komiıere hitaben 
idi. Açtık. Okuduk. Cemal imza -
ımı tafıyan mektubda "ben buta
yım. Gelemedim. ifademi mektub 
&a gönderiyorum. 

Şah:d tüccar Ahmed dinlendi. 
Bir ıey bilmediğini söyledi. 

Bundan ıonra suçlu Vekili Sa
di Riza: 

- Davanm uzamaya tahammü 
lü yoktur. B:r an evvel bitirilme -
ıini isterim dedi. 

Mütealaben tahid Hakkı Tur -
gudla Memduhun vaziyetleri hak
kında zab.a.tadan aorulan bus111la -
ra gelen cevblar okundu. Emniyet 
müdür muavinl~ğinin imzasını ta
flJ&n bir tezkerede Hakkı Turgu
dun tüpbeli itlerle uiraftıiı ve ha 
zı ıuçlardan hakkında tak:bat ya
pıldığı bildiriliyordu. Memduh 
hakkmdaki tezkerede ise aabıkuı 

' Ye suçu hakkında hiç bir kayde te-
aadüf edilmediii bildiriliyordu. 
Bunlar okunduktan aonra suçlu 
vekili söz aldı: 

- Jetanbul vi""•tble müraeaat 
ettim. Memduh hakkında tu ma -
lUınab elde ettim.Kendisine ıeçen 
-:elaede doktor, Sarı Memduh den 
d · ğini aormuflum. lnkir etmitti. 
Bu evrak kendisinin nuıl füpheli 
itler yaptığmı göıterir, dedi. 

Evrak okundu. Dolandmcılık • 
tan ıuçlu ve tüpbeli eıbutan oldu 
iu bildir :liyordu. Bunun. üzerine 
müddei umumilik zimmet defteri 
getirildi. Mahkemeye Memduh 
hakkında verilen evrakın k · min 
tarafından almdıiı ve verildiği 
tetkik edildi. 

Mahkeme icabını dütündü. 
Mahkemeye huta olduiuna dair 
tezkere ıönderen tabid Ahmed:n 
ıetirilmeai için muhakeme 8 Mart 
aaat on dörde .bırakıldı. 

ima daha ucuza mal etmete çalıpna
lı, ihracatçı müstahsilin alın terini 
kal'fllıyatak n onu yolanda ilerlete • 
cek fiyatı temine uğrqmah, itbalit
çı, Türkiye malını istemlyen memle • 
ketten mal almamayı milli düstur e • 
dinmciidir. 

Yeni llsteletln esaslan pnlardır: 
1 - •s,, yani herhangi memlfketten 

Hrbestce gelecek mallar listesi. Bu 
liste bu defa kllring memleketlerin • 
den gelecek mallar ki listesine alın • 
mak suretile claraltılmıttır. 

2 - ki yani anlaşma mevcud veya 
umumi prensiplerimizi tatmin eder 
mübadele vaziyeti mevcud memleket
lerden serbesce gelebilecek eıya llste
ıL 

Bu liste de çok ktlçülttllmtlftilr. 
3 - k yani kontenjante olarak her • 

hanp memleketten gelebilecek efya. 
Bu liste de çok kUçUltillmfit bulun

maktadır. 

4 - v listesi yani vfkaletlerin. mu • 
saadesiyle girebilecek etya. 

Bu liste aynen kalmı§tır. 
Kararname metninde esaslı defi • 

şlkllkler yokar. Tticcarlanmızla mU. 
tahsillerimizin, bu kararnamenin de 
tatbikatına aid görilş ve temennileri 
olana, vekllete bildirmelidir. 
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T ramvay-şir~eti} 
Nafia Vekaleti 
davası başladı 

) ... 
Ankara, 20 (T elefaolf,., 

Devlet Şuruı dün tıtanbol 
vay tirketinin Bayındıt'lık 
lığı aleyhine açbğı davaJJ 
ie batladı. Dün üç celse J 
Ştlaryı, Bqkan Repd id~ 
yordu. Müdde umumi ıue 9' 
F.min Ahmed bulunuyorda:.1~ 
ymdırbk Bakanlığı ~ 
mevkiinde Mallmud üad, ; 
lık hukuk müpvir\ Avni fi 
mık Cemal bulunuyordu • • J 

Birinci celsede evvel'-~, 
dava arzuhali sonra ıırasil~_., 
kanlığm cevap liyihuı, tV 
ikinci iddia layihası okundu-~ 

ikinci celsede Tram~1 t/. 1 
avukabna söz verildi. Şır1' c11I 
kili Abdurrahman MüniP ıl. 
m tetrih etti. Bu iddia ~ I 
sürdü. Abdurrahman MüOI• i_ 
umda 1~26 mukavelesiıı~ 
aktedildiğini, bunlann .ej,>ı 
ni, tarihçesini uzun boylo ~ 
tirketin borçlarına daiJlla ' 
ettiğini söyliyerek yeni ~I. 
Belediyenin iatimlik yaf"'; J 
nı, hükUmetin iki taraflı 1»i' '
bozmağa salahiyeti ol~ ~ 
bunun için de mukavelel~I 
hinin haksız ve gayri JdJI"" ..J 
dulunu ilive etti. Abd~ 
münip sözlerini tirketin ~.._,, 
ki kararın iptal edilece~ f' 
min bulunduiunu söyliy--

di. ~ 
ltalyan donan~ 

(Saf taralı I • ' 
da J;itaraf bir mm~ !~ 1 
doğrudn doğruya müzaP' ... 
vam edilmektedir. ..J 

Arada bazı mütküller ~ ~~ 
da, bu müzakereler, u~ ~ 
diaeıinden dolan metel• • 
muallakta olmakla be~'11 
ıükGn devresi açacak gibi ,r 
yor. ~ 

Liberal meb'mlardaıı C"-~ 
Avam kamarumda, Sir ~ 
mona davalı arazi Ue ~~ 
mmtkayı itgal :çin oral_,.~ 
giliz zabıta kuvveti gö11d lf ~ 
nİ uluslar kurumuna teki ;,ı 
ii muvafık görüp ıö..-c' 
racaktır. • 

12 ada mesele~~ 
Atina, 19 - On iki •~ ~f 

dm, erkek bir çok muba~~ , 
ya ıelmittir. Bunlar,~' 
duı balkınm vaziyetini E' 
teriyorlar. l 

Muhacirlerin anlattı~~ 
ltalyan donanmuı, 011 ~ iJsi ~ 
ayrılmıttır. Yalnız ora.ı- ,,, 
yan torpitoau kaimltb':~, 
müaelli.h benzinlik ..,,.,...,, 
On iki adanın kara ıulttJ J 
de dolqıb duruyorlar·....,. ~· 

ltalyan jandanna:1 ~ 
top~anma tetebhüılef';oi ttf~ 
makta ve her gün ufak il' 
diaeler olmaktadır. 8'I ..,., f 
kadınlar önayak olu~.~ 

Kal:mnoada Ruaı .;et'-/, 
pah duruyor.Kili:e ~ _-.; 
tem alimeti olmak .,... ........... . 
bayraklar çekilmit 
dD'. 

Gelen mubacirlerio 
ıöre Kalimnoı ad-:it 
Rum patrikaneaine 
ıöndererek on iki a~ ..ı 
takib edeceii hat~ dit• ' 
bit etmesini iateanılet iıİ 11,ı 

Bunlar, pariJcaııell """' 
ada kilisesine iıtild~ı~~ 
ceğini ummakta ve 1'i İll 
mak için PatribDeO 
beklemektedirler· 
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=~Ş~a=h~i =n=='=İ n~- ~-·-· =~.~F~A=N~~u;u~?:~n o~J=ı•~ _E_S_...İ riiiliiililiKlliliiiiiiiia-d~l-n-.~ 
... _____ • • • • ·------- 18,00 - Franıızca den, 18,30 -

Yazan;--1 o c u r rto. 30 Jimnaatik Bayan Azade, 18,50- KJi.. 
Kadır~an K fl 1_Ray-ük n:~i~~~ ıik muıiki. Plik. 19,30 - Haberler, 

----··-······ .. ! .. :.... 19,40 - Bayan Halide monoloi, 20,00 
- Maarif bakanlığı namma konferan1, 

Şeytan adasındaki esrarlı kotra 
neye bekliyordu? 

lıtanbul erkek liıeai felaefe muallimi 
Nimetullah Oztürk, 20,30 - Balala,. • 
kan orke1tra11; Kurt. 21,20 - Son ha· 
berler, 21,30- Radyo orkeatraaı, 22,00 
- Radyo tan&o ve caz orkeıtruı. 

- Burada ne var aanki, kar· 
deı? •. Vazgeç! .. Yolu ıaıırır, go
Cİkirain.. 

- Canım, avuç içi kadar yerde 
kaybolur muyum hiç!.. istersen 
Januna birisini daha ver .. Meseli 
küçük Hüseyini, kara Yusufu, ya 
hut Ayı Mustafayı .• O, benim gibi 
deli değildir, sapıtmaz ... 

Ali reis, bir türlü buna razı ola
bııyordu: 

- Ya ansızın bir konan gemi
•i, yahut bir dütman basbrır ve 
\lzalda9mak liznn gelirse •. 

- Bütün gemiler timdi liman· 
lardadır. Limana girmiyenler de 
herhalde battılar. Batmıyanlar da 
herhalde hayır kalmam19tır· 

Ali reis ıu dakikada, gemisin
den biç bir kimsenin ayrılmasını 
1'..F aıma ıığdrramıyordu. 

Her def asında deli Mehmede 
1'..rtı koydu ve göndermedi. 

'Y anm bir ay Şeytan adasmm 
•rdtndan havayı ve denizi biraz 
•Ydınlatmı§b. 

Deli Mehmet yeniden reisin ya. 
llrna ıokuldu. 

Ona karııdaki ıivri k~v.a.lılcları 
IÖaterdi: 

- Orada bir fey var! 
-Ne var? •• 

- Bir kayık .. Gündüz gördüğü-
1bU2 ıüzel kayık .. Sahibi bizden 

e~el buraya gelmit ve onu ka-
11.lann arasındaki kunuala çek· 
ltıit.. 

- Evet!.. 
- Ben asıl onun için karaya 

Sılu.ıak iıtiyona.m. 
it - Koca bir gemideain, o kayı

lle Yapacaksın? 

- Geminin it göremediği, (akat 
~Yle bir kayıkla it batarılan yer
er de olur. Onda gözüm kaldı. 

Ali reiı bqını salladı ve gülüm
~di. 

. Deli Mebmed onun omzuna eli
bı koydu ve sarsb: 

hu -Yavat yavq yola geliyorsun 
ll ta.ya gelen adamın kim olduğu-
1 \l da. merak ediyorum· Şeytan. 
)'-tda.n batka kimsenin bannamı-
•ca.ıı bu uğursuz yerde .•• 

11 - Sua ! ... Oğurıuz deme!. •. 0-
,:ı l&yeainde fırtınayı kazasız 

t.ttık... . 

~....__Doğru... Uğurıuzluğun da 
lan .. 1 H . Jı\l , uguru o ur... er ne ııe ••• 
l.t.aının burada iti ne? .•. 

~tr'; Canım, bunu bHmiyecek ne 
ıı.ırk·· Cezmeğe çıkmıttır, yahud 
QİJf ~"!ıyordu, f ırtınanm geldi· "tt: Rorünce o da bizim gibi bu .. 

' 11iındı. 
....... s· ·1 ~t ) •cı yadan buraıı hiç değilse 
~k a. itı. laa.llık yol. .. Balık avla • 
aun çın de Palermo kıyıları ne 
I~ Q duruyor? Bunlara benim ak-
ı_ Ya.tın B k ~>"tın 1Yor... ıra da tunu an--
~'d "• Nasıl olsa sabaha kadar 
'l~ 1.) ız. Bir saalc kalmaz, dö-

~··· 
...... ara Yusuf araya girdi: 

titıi Ben kefil olayım, birak ta 
'. ,~· Fakat yanına bir de akıl. 

() CQ k.tznaı... 
Sa"" •ırada YA.nlanna geJmit olan 

~ .. o ....._ •tnan atıldı: 
ilen &ideyim reis r .. 

Deli Mehmed Sansarın ensesin
den avuçhyarak havaya kaldırdı: 

- Gördün mü gönüllüyü ..• Hem 
de hiç arkamı bırakmaz! 

Ali reis biraz daha dütündü. 
Deli Mehmedle Sansar Oımanı 
süzdü: 

- Haydi öyleyıe •.• Çabuk dö
nün! .. Bizi bekleµneyin !.. Yarım 
saatte her tara(ını görebilirsiniz 
zaten! .• 

Ay biraz daha yükselmiı ve or· 
taJığı oldukça aydınlatmışb. 

Gemiden indirilen ufak sandal 
ou!urı kumsala çıkardı. 

Deli Mehmed kendini kayalık
lvm dibinde bulduğu zaman için· 
de, dileğine kavutanlann rahatlı
ğı ve sevinci vardı. 

En ıonra kafasını kurca)ıyan, 

kafasının içinde kızgın bir çengel 
gibi asılı kalan kuıkusunu aydın
latacaktı. 

De!1 Mehmed Sansar Osmana 
hafit bit ı~ıle: 

·- Gözünü dört aç!.. Gürültü 
olnu\!'1n !.. Eğer o adam kayıkta 
uyuyt-· se. ürkütmiyc;lim.· 

Dcdt 
Zatt n ! unla:'! söylemeğ! lüzum 

yoktu. Çünkü Sansar Osmanın en 
gföültülü )'ürüyÜ§Ü bile, batkala
rn.ın en sesaiz yürüyütünden fark
sızdı. 

Fakat Deli Mehmed bu ıözleri 
kendi;i için ıöylemit gibi, ayakla
nnın ucuna basarak yürüyordu. 
Eli kalın ağızlı eğri kılıcın sapm
daydı. Sansar Osman da elini bo
lindeki hançerden ayırmıyordu. 

-Ne olur, ne olmaz? 
Diyorlardı. 

Sivri kayanın kenanna geldi-
ler: 

-Sansar! 
- Ne var? 
- Haydi yavaşça şu tara(tan 

sıyrıl, kayığa bak, adam ne yapı· 
yor? 

P k. .. ' - e ı agam ..• 
Sansar Osman kayalığın kena· 

nndan bir sansar gibi kaydı Biraz 
viikıelince arka taraf mı apaçık 
gördü. Kayık orada idi. Umduk. 
ltlrt gibi bs: ştan kara edilmitti. 
f'akat içinde hiç bir kımıldanıt 

gfüemedi. 

Gözlerini dört açtı, biraz daha 
iler?edi. Daha iyi baktı. 

Orada hiç kimse yoktu. 
Kayığın sağına, soluna. arkası· 

na baktı. Gene göremedi. Yalnız 
gövertede ipler, kürekler. k"lın 1 

bir kürek, kancalar filan vardı. 1 

Küçük ambar kapağı kapahy· 
dı. 

Zaten kayığın amban o kadar 
ufaktı ki hava ne kadar soğuk o- I 
lursa olsun, kapak kapalı oldukça j 
orada bir adamın bir saat bile kal ı 

%%3 Khz. VABŞOVA, m. 
ll,M: Şarlular. 18,60: Spor. lt: 1517.ler. 11, 
ış: Oda mualklat. 19,"'6: Kontenuı-. ıo: Ors 
mualklst. ıo.ıo: Sözler. ıo.ao: Şarkılar. :nı 
llafU muıılkL Zl~: Ha.berter. ıt,4.15: Sözler. 
ıt,60: Cbopln konıtert. 2S,16: Koııteram. 
(fr&nllZCa) . Zll,!:lı Rek.IAmlar. JS,~: Dana. 
ıt: Sözler. ıt,O.\: Dana. 

n.a Kbz. HOSKOVA, ınt m. 
11.SO: Fırku netrlyatı. Jl,llO: Kudordo için 

IÖ& ve m1111lkJ. 18.llO: Kolkozlara ellrler. il: 
Senlonlk koneer il.akli. n: Çekçe neerlyat. 
Zll,Oj: ln&"llz.lcıe neort,yat. :u,o~: Almanca mıe· 
rl,)'uı&. 

IS:: Khz. MOSllOVA, CStalln) 141 m. 
n: l'"rau ıuz. operalanndaıı parçalar. 18,!0: 

Bir Opl'ra ~maillnln naklL U,SO: K.arıflk 
koııatır ve danı mW6lk.lal. 

&U K.~ BlJDAl'k.:;IU:, 650 m. 
18,SO: l'ly-o kon~rt. ı .. ,ıo: Sözler. 19,40: 

Macar prkı.lan. Z0,60: Stüdyo kmııUL H.30: 
&betler. !3,10: Vazbıuıd. ZS,60: Opera o_r. 
k ostrML 

uo.ı Kh7.. DA1'muno, sn m. 
ıs.so: Kö11ü earkılıın. 19, tO: &azlPr. 19.llO: 

l'lAk. 19,.U: Siiı.ler, 19,M: Uabc:rler. ıo : 
Stnta~un eııerlcrlndl'n (Vlyaııa mıalldll). 

ıı: Habl'rl('r, Zl,l6; Kon.er. (Berllnden na
kU). Zl,45: \'C'nf ve eekl ors muslklsL ZZ: 
"Der Uolzdhıb" adlı Hartnerln eee.rlerlndeıı 
opera. 1 

9l0 Khz. BRESLAU, 118 m. 
n.110: Radyo orkostl'll.9ı. 19: 8azler . 19,0:S: 

D~t ve earkılar. 19,-lO: Sözler. ıo : Şen plAk
lıır. %0,40: llııltnnın tuı.ber lcma11, ıı: Günün 
kısa lıaberlerl. 21,13: Uluaal neşriyat (mual· 
klll skeç). ız.so : Çite mu.stklsl. ıs: Haber
ler , ı:s.so: Dans. 

JRTIHAL 
Tanmmıt ilimlerden Mar'aıt 

Saçaklı zade akrabaımdan 80 ıe· 
ne tahıiliirf an ile latan bul da ya .. 
§ayan Bay Kemal Arucaı 18-2-
935 Pazartesi günü vefat eylem'.t
tir. (3977) 

ALGOPAN -j 
Soğuk ılırı~lı~ı ~, ~ 
Y9 Del e JÇIQ "'-..~ r .il 
en tea rli •e '• 
geçirici allçhr. 
t-.er ~cuneden iıteviniz. 
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t\kşam Postası -----iDARE EVi 

ISTANBUL ANKARA CADDESi - - -ll'l~ra· .\d'"""" ı ISl"A NHl ll tlAU~ 
fpl,.trıe Vauı UH,, ldanıı 141"1 
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ABOl'tE ŞARTLARI 

1 • • lJ •)'1111 

l'llrk.IJ91 a.ıo l5CI fMICI l IAO K,. 
&.n('bll 160 Mil ll4CI , ... 

ıLAn TARIFESt 
llr.att'1 llA.nJarınaD utan ıı~ 
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ması, ölmek demekti. 1 Sahibi ve Nt!şrivat Müdürü: 
Geriye döndü. Avuçlarmı bir HASAN RASiM US 

Hıuıloıtı rerı C\'~IUTI Matbaaa 

boru gibi ağzına dayadı. Bir fısıl- llı••-•••••••••ıl 
b halinde haber verdi: 

- Kayıkta kimse yok·. 
- içinde olmasm ! .. 
-Olamaz! •• 

- Etrafa bakdm mı?. 
- Baktım.. Buralarda bir in-

s.ın de~il, can bile yoktu. 
.(Arkası var) 

KUPO l'4 

46 
20·2·935 

:::;.:;=:~L--iiiiiiiii-..::::!.I 
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.. ·------ı 

Nakleden: 1 
. ...!.!.~.: .. ~-~~ 

HABER'ln 
tefrikası 

~ :-----....···· 
J no. 23 
1 Aşir ve His Romanı 

Omrü, mütemadi harplerde, 
cephelerde geçm§tİ. Umumi harp, 
sonra latiklal harbi... Böylelikle 
tehlikelere alıtmıttı. Tehlikeler, 
sanki bir ıu idi; o ise bir balıktı .•• 
Balık naııl ıuıuz yaşayamıyona, 

o da tehlikesiz edemiyordu. 
Kumar masası batındayken, 

kendini feda ettiğ! zamanki ihti
ruı duyuyor ve zevk alıyordu. 

Otomobili, evler arasına girdi. 
l9te, bu evlerin bir'nde, eskiden 
kumar oynardı. Şimdi iıe, içerde 
kimıe olmamakla beraber, ihtirası 
kabardı. Oyun oynamak · iatiY,or· 
du. 

S:ıatine b:ktı. 

Henüz on olmamıştı. 
Biraz daha ilerlediler. • 
Ferid: 
"-Herhalde, daha evvel Va

hidi gönem ... Ona, karıııyle konu 
tacaklanmızı anlatsam ..... 

Otomobil, daha ilerledi. 
Son aktamlar daima gittiği ku

ma: haneye varnu~lardı. 
Bu esnada, Ferid: 
"- Demek ki Vahid kanım

dan bu derece para çekm·, ... diye 
dütünüyordu. Amma da insafsrz· 
lık. .. Onunla uzun uzadıya konu~ 
malr ..• ,. 

Fakat kumarhaneye gİrmeme
ıi için emir almıyan toför, bu va
zifeyi gören b'.nanın bahçeaine 
girdi. 

Ferid de, ahbabına gitmezden 
evvel buraya gitmekten kendini 
alamadı. 

-8-
Çok geniı ve çok alçak bir ya· 

tak ... Tahta aksamı da görünmü
yor, madeni aksamı da... Güzel 
dantelli çarıafları yerlere kadar 
düıüyor. Yumuşak ve kocaman 
yastıklar, duvara dayanmış, gri 
bir panoya yaslanıyor. 

Bu odayı, vaktiyle Vahid tan
zim etmişti. O zamandan beri, Ki 
mile de, hiç b :r yerini deği§tİrme
mitti. 

Haileden sonra, çok yorgun, 
çok bitkin bir hali vardı. Her ıey
den ümid'ni kesmiş bulunuyordu . 
Neı'esi kudniııtı. Hatta kaçmağı 
bile dütünmemİ§tİ. Hem, sonra 
bu itiyadlarmı brrakıp da nereye 
gidecekti? Alçak yerde yatmak, 
baıınm üzer'nde yüksek bir mesa· 
feye sahip olmak, açık rcuk du
varlara bakmak, odasında kıymet 
li e,ya, güzel paravanalar bulun· 
durmak, lambaımın düğmesini ta 
yaruba9ında bulmak, okurken uy
kuya dalmak itiyadlarmı kazan
mı9tı. Bunlar , vazgeçilir §eyler 
miyd ' ? 

Burası, bütün gün oturulacak 
bir oda değildi. Kamilenin odasıy 
dı. Eskiden, hazan, kocası onu e
!İkte durdurur, yatağına doğru, 
yavat yavaş yürümesini isterdi-

"- Sen bu odada olduğun ka-

·-------·--· ll&•-··· 
• 

dar hiç bir yerde güzel olamıyor-
' d d' . sun.,, er ı. 

Gözlerinin içine bakardı: 
"- Saçlanndan sanki bir tua 

çıkıyor da odayı aydmlabyor.,, 
Şimdi, Matmazel Jackson al

çak yatağın kenarına ııkılarak 

ilitmi9, kemikli kollan arasında 
hanımını ııkryordu. Öksürüğü gel 
diğ! halde, Kamileyi rahatsız et· 
memek için, kendini tutuyordu. 

Şimdi artık her ıe.r.i öğrenmi~ 
ti. 

Kamile ona: 
- Açlıktan ölüyor ... Onun için 

geri gelmit ! ·demiıti. 
Ve kocasını peritanı hasta ve 

ıığınacak bir yer arayan lir biça• 
re olarak tasvir etmitti. 
c tanih,kb.:kl cmföyp 

- Reddettim. .. Fakat içime a• 
zap oldu ... Onu eve kabul edeme
mezlik olmaz ya ..• 

Buna, Matmazel Jackson, bü
yük bir coıkunlukla cevap verm · f• 
ti. 

Kamile bu akaşam, son derece 
hasta olduğunu aöylemifti. Yat. 
mıftr. Kabuslar içinde kıvranmıf'"' 
tı. Uyandığı zMDan, bariz bir hu
taJık nefes almasına mani oluyor• 
du. Anlatılmaz b' r endite, bir ü
midıizlik bütün benliğini kapla
mııtt. Adeta korkuyor gibiydi. Fa 
kat neden korktuğunun farkına 
varmamıfh. Uykusu arasmda, Va
hid' n ge~mit olduğunu sanmı9tı. 
Kocası ona muhtaçtı. Yardım et• 
mel: için uyanmııtı. 

(Arkası var) 
Ka.~:ıe, altı aene e\'velki o 

vak' adan sonra mürebbiyesine kar 
tı daima kapalı kaldığı için, ,_· m• 
diı aralarmda, o zamandan beri 
ilk defa olarak samimiyet yeniden 
teessüı ediyor gibiydi. 

Nafile yere kocanıza karşı o 
derece sert danandınız ... O, o ka· 
dar fena bir adam değildi ki... Bü· 
tün kabahat Hadiyedeydi ..• Hadi· 
ye onu baştan çıkardı. 

Ve sonra anlatıyordu: Bu ku· 
z~ni, evlerinde de ne fenalıklar 
yapmıştı. Zaten Hadiyenin aile
sin den de hayır yoktu. Babası, an
nesine kartı yapmadığı fenalığı 

bırakmamrıtı. Onu mahvetmiş, üa 
lelik, hiyanetlerin hiç b '.rinden ıe 
ri durmamıştı. 

Ektimif, tersleşmit rubu ile, 
Hadiyen'n annesi de, kızma: 

"- Bana benzeme... Hayatta 
muvaffak olmak ;çin ne yapmak 
icap ederse yap!,, telkinlerinde 
bulunmuştu. 

lfMı ettiğini dütünerek ele ye
niden b'r servet geçinmek istemit
ti. Zengin bir kız olan Kami!e ile 
kur yapmasını oğluna telkin et· 
mişti. Fakat, bu tikardan yüz bula 
madığını görünce, kıza karşı k:n 
bağlamış, onun saadetine kızını 

hücum ettirmifti. (Devamı var) 

~~w~nıııımnımnıımıınmıııınooı~ıımııınınııınıınııınııınnı~ınııınnınımınt1mın , 
Bu akşam MELEK Sinemasında 

Aynanın Sırrı 
ihtira.alarmı 
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idama mahkiim 
edilen kör 

(Baf taralı 1 incide~ \ mit. hastahanede bir mnddet te.. 
MüdClei umwnt idamını taleb daviden sonra iyile,erek çıkmıt-

ederken Delbono dütüp bayıldı. tır. Mahkeme huzurunda kolu par 
Aılıfn ltalyan olan bu adam çalamnıı küçük çocukla birlikte 

memleketinde hırsızlık yüzünden haydudun aleyhine şehadette bu
iki defa hapse girdikten ıonra lunm~lardıT. 
Fransaya kaç.mış, ve burada Lan· Muhakemen!n ~n son ~U o-
dru gibi haftada bir iki metres lan 16 Şubatta Jilrı heyetı uzun 
değiştirmek suretiyle epey zevkli bir müzakereden ıonra Delbon~n 
bir hayat sürmüıtür. mücrimiyetini tasd-:k etmiş, neti-

E ·t · dul Madam cede de haydut idama mabkUın n son me reıı . • 
Ronard'dır. Bu kadını da dövmek edilmi§tir. Hükmü dınledıkten son 
ve yaralamak yüzünden Pariıte ra kör haydut: 
b' r iki defa ha pir.haneyi boyla- - Çok ıüzel... Jür.ler iyi karar 
mııtır. En son mahkiımiyeti altı verdiniz! Teıekkür ederim! 
ay hapis müddetini bitirdikten Diye baiırmııtır. 
sonra 24 saat zarfında Fransa hu- Hapiahanede höcreaino air-
dudlarından dqarı çıkmaktı. dikten 'sonra da ıardiyanlarma: 

Delbono mahkumiyet müddeti· - Jüri heyeti gerçekten iyi bir 
n~ bitirip ~erbeıt kalmıt, fakat hüküm verdi. 
Fransadan dııanya çıkmamııtır. Demiı, kamını tıka basa doldur 
Son cinayeti yüzünden muhakeme muş ve bütün ıeee delikıiz bir uy
edairken hakim bilhaaaa bu nok- ku uyumuştur. 
tayı ıormak isteyerek: Ertesi aabah uyanınca da obur-

- Mahk~miyetinizden aonra ca yed· ği kahvaltıdan eonra ıar-
F ransadan n·çin ayrılmadınız? . diyanlarla aeııe tatlı tatlı konut· 

Diye tonnuf, Delbôno da ver- mu!tur. 
diği cevapta: Delbono henüz temyiz liyiha-

- Çünkü Fransada çok raha- smı imzalamamı,tır. Fakat imza. 
tım. Ne olurıa olsun burada öl- lıyacağı sanılıyor. Bundan ba~ka 
meğe karar verdim. Ben burada on iki jüriden ıekizi idamdan af· 
karnımı doyuİııyorum, burada kal fedibneıi için bir li.y.iha imzala-
mak isterim. mıtlardır. 

Hakimle suçlu araımda bu ve 
buna benzer sözleri dinlemek için 
Venay mahkeme ıalonlan günler 
ce dolup bo!almr§h. 

Bera~er yaşadıtı kadınları ni
çin ikide birde dövdüğü sualine 
karşı da: 

- Ne yaparsınız Biraz fazla
ca ,.· nirliYim Cle ! - ı8z1erini hiç 
çekinmeksizin ve büyük bir soğuk 
kanlılıkla aöylemiıtir. 

Son metresine ilk tesadüf etti-

üvey babasını 
öldüren kız 

(Baf taralı 1 incide) 

heyeti bu laza baba katili hükmü
nü verecek mi, venniyecek mi? it
te F ranaız avukatlarını · derinden 
derine dilıünclüren mesele budur. 
Öidih-düğü adam 1921 yılmda kı
zın annesiyle resmen evlenmiş ve 
b<sylece kanun nazarında kız da o 

ii zaman bu kadıncağız kocau 
_ f d .. .. b k 1 nun evladı olmuştu. tara ın an yuzustil ıra ı mış ve 
t - JJ'y hta b. h ld d. B Bu adam annesine 1921 de ko-ese ı e mu ç ır a ey ı. un 
· · b' d k k .. 1 1 ca olduğu zaman kız dört yaıın-< ~n ır e er e çocugu o muştur . 

• -1 ı d' .. · b daydı. Aradan on yıl geçtı. Bu on •• rnrıunu ye ıgı zaman et ya- . . 
b 1 d yıl ise küçücük hır kızı yetışken 

~ .n:ı varmıt u unuyor u. . . "-'" f'd. 
D lbo F d L • bir kadın yapmak ıçın xa ı ır. 

e no ranıa a napııten ç·· kü b k d 1 J • un u yaş a ın ann o gun-
çu.lıktan r.onra artık metreıinden I b h l 

·· b ı . . . aıma a an sayı ır. 
yuz u amı•yor onu hır rkı defa ö- .. .. .. .. .. •. 
ı .. 1 t hd't d' Nih 3 Moıyo Mart butun bu degı§ık-um e e ı e ıyor. ayet . . . . 
M bah t ıt d ld 

Liklere kartı ınce bır hasaasıyet ay11 sa ı aaa a ı a e e ta-
"- - -.. kad · · • K göstermitti. Kızı büyüdükçe adam 
'IHl .. '"a mın evıne gınyor. o.. • • • 
ridorda haydudu gören Madam cağrzın da yüreeınde acayıp bır 
R d "I - bu Fak takım gıcıklar peydahlanıyordu. 
ı_ ual r tçııTıgıb ıydor. kat gkeç işte bu sıralarda Solanj adlı kız-
xa mıt ır. a anca an ar a ar a· 
Ya Ç kan ku 1 d b. . . k cağız çalıımakta olduiu müesse-r rşun ar an ırııı ar- . • 
D Öt k. · d ba - I sede Hanri Bonos adlı genç hır ka ma, e 111 e cagma sap ana- . . . __ 1_ 

rak ı . . tıple tanışıyor ve ıevıııyor. AncaK 
. onu yer ere ıermııtır. b b M b d d . . k a a ar§ u sev aya a·r te 

Kadmm babaıı Möıyö Masr.on b. .. b'l d'nl v t h ··1 
• •• ·· ı.....ır • • k . • ır soz ı e ı emeıe a ammu 
guruAuyil ıfıtere atağı ınıyor da- d · kı k fk . . e emıyor ve zına arıı fC at 
ha merdıvenın ortasına varmadan · • ·· t'k rt 
tam 1 er-· b' kur ve ıevgııı gun ıeç l çe a ıyor. 

f b~I nınlma ye gı ır d §\Dl ne- Güzel Solanj bu iltifatlar kartı 
es ı e a aıma mey an veıme- .. .. .. 

d il Öıd .. .. y _ sın da buyük acı duyuyor Ye gun 
en zava ıyı uruyor. atagın- . k 

d f 1 k d . "l J d geçtık~ ya~amaktan hı ıp uaanı· an ır ıyan en ı og u an a hah 
· i.k"b t ğ · yor. Hatta 5 May~ 1934 ıa ı 

aynı ı e e u ruyor. b b . 1 b' ı·k p .. 
Azgm katil daha itini bitirme

İni ıtir. Vak'a mahalline küçücük 
torunu Rogerle gelmiı olan Ma
dam Masaon'u da, yani metresi-

a aı ·y e ır ı te arııın aayııtz 

köprülerinden birinden geçerken 
kaldırıp kendini Sen nehrine at
mağa teıebbüı ediyor. Fakat ba
banın vaktinde yaptığı müdahale 

nin annesini bir kurıun]a yere can ü:ı.orine miinaebet.lz bir ölümden 
sız devirdikten ve çoc:uğun saf kurt'Uluyor ... Ba'ba arlık açıkt:ın 
kolunu da parçaladıktan aonra 1 açığa sarkıntı!ara ba!lamtthr. Za
Delbono evden çrkıp gidiyor. Ö- mania bu densizlikler ku\·vetlet
tede beride sekiz gün kadar aak- mektedir. Nihayet cinayet gecf!ıi 
!andıktan sonra nihayet poli:tin gelip çalıyor. 
eline geçeceği sırada paUryan bir 30 TeFin~stı.ni 193 ,,ı cünü ak
kur~un §akağını deliyor. Fakat o• ~a.m yem~ğinden ıonra kızla üvey 
n~ ö:diirmu:or, ~adW: iki ı:izü. 1 ~ha araundf\ oldukça şiddetli bir 
:lii hırden kor ed:yor. dil kavgaıı oluyor ve herkes ya-

8ü~fü1 ha cbıeyetlore 1eh~h O• tak odasına. çekilmek üzereyken, 
İnn !vh de.en Nu!'ı Ö l<ar~ınclan ai- gecenin süici.m.mu koı kunç uğul
dttı d...U. 7ara1a ratmen &ime-- ı tıılarla ya:ran bet kurtun aeıi Mö .. 

Hi\E F.. F - A.k-Huıı !'ostıu1 ----- -----:-

Kumbara SahiblerinP !' 
iş Bankasının 10.000 lira milkl./atlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonuna kadar bankalJa en aşağı 
25 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

!:."' ne7riyat: 

iDARE 
Dahiliye VekAletl tarafından ~ıka· 

rılan aylık "İdare,, mecmuasının 
83 üncü Şubat 1935 nilshası zengin 
mUnderecatlı intişar etti. 

Mecmuada lskA.n muafiyetleri nl· 
zamnamesi, İstanbul ve İzmir liman 
müdürlüklerine ve mürakabelerine a· 
ld 11lıamname, hayvan sağlık. zabıta• 
sına aid bir tadil nimmnamesi, Şura-
yı Devlet tarafından alınmıı muhte-o 
lif kararların metni. soyadı talimat· 
namesi ve Dahiliye VekAletince bir 
aylık müddette muameleleri ikmal e· 
dilen tckaüd ve Y,etimlerin cetveli var· 
dır. 

"İdare,, nin bu nü~hadakt gapl r~ 
mt kısmı zengindir. Bulgarlstant\a I· 
dart tııtatistik hakkında gayd muf as
sal ve kıymetli bir makaleden başka 
Tayiorun iktisadi lıletmeellife ald o
lup Maclt Burhan tarafından terce· 
me edllen ve WJ'aylorizm., slltemi 
hakkında tam bir fikir nren makale 
siJsllelerinln blrinclsl mevcuttur. 

Hukuki ve idari ı,ıerle bütün ali· 
kadar olanların "İdare" mecmuasını 
kUtUphanelerlnde bulundurmalan la· 
zımdır. "idare" mUhlm idare harekil.
tiyle kanuni mukarreratı toplıyan ve 
ayni zamanda gayri resmi krsmiyle 
hariçteki harekltı muhtaaar ve müfit 
bir surette toplıyan yegane Türkiye 
mecmuasıdır. 

lstanbul yedinci icra memw·Iu
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen Çini soba; ıra-
mofon, piyano, vesaire 27 -2-

ANKARA MEMURLAR 

Kooperatif Şirketi 
1 5 T A N B U L' da 

kok satışına 
BAŞLAOI 

Soba ve kalorifer için O.ç boyda kırılmıf 
tozsuz en Jyt Alman koku. 

Kurşun mfthUrlft çuvallar Tonu 23 llirS 
içinde evlere teslim ~ 

Müracaat Yeri: 
Ankara memurlar kooperatif tirketf• 
lstanbul irtibat bürosu Sirkeci LlmaobaflJ 
karşısında MUhtlrdar Zade hanı No. 81 

Telefon! 2807' 

Deposu Kuruçeıme Altınçapa 2 aumarab Kooperatif 
Mahrukat depoıu. Telefon 40456 

935 tarihine teaadUf eden Ça.,am-
ba günü gaat 1 den itibaren biri1'- r Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyali~ill ci açık arttımıa suretiyle Kurtu
luıta Kurtulut caddesinde Tepe 

üıtü 139 No: lu Titi apartrmanııı-
da ıatılacağmdan talip olanlann 

Meıhur Engelı'in bu ~vrenıel uataörgütü Haydar Rifat tarafrııdaO 
dilimize bilyük bir ,muvaffakiyetle çevrilmit buıtln yaydmıtttl'· 

Ozenle tavsiye ederiz. Fiab 50 krf. mahallinde hazır bulunacak me- , .. __ ... ________________ ._ ____ ~ 

mufuna J!lÜracaatları ilan olu
nur. (8288) 
_. ........ ..._,, ....... llllllllltllllıı----· - .......... _ 
yö Marı'ı cansız olarik yerlere se
riyor. 

Kızın bütün sözleri: 

- Sarho9tu ... Kendini bilmiyor 
du ... Elinde de kocaman bir sal-

dırma vardı .• Şerefimi ve hayatı
mı müdafaa için silahımı çektim! 

Sözlerinden ibarettir. Pariıin 

meşhur iki avukatı kızm niidafaa 
ıını üstlerine almıtlardır. Bunlar 

"müdaf aai meşrua,, bahiıinde ıs-
rar edeceklerdir. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 5. ci Çekiş 11. Mart 1935 J-dif• 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 . lir~lık ·;krarnil"' 

ler ve 20,000 liralık mükl.fat flardı,.. 

Bu esnada ise jürinin ince bit- ken nikah memurunu çaiırtarak 
aiyatını tahrik edecek b;r de badi- sevgilisi Hanri Bonı ile nikihla
ıe olmuıtur. Solanj hapishanedey- rını kıydmnıthr. Ş:.mdi jüri heyeti 

. el bit' 
bu yeni evlilerin biraa • .-. rıa-1'' 
birine kavupaalan için 1-
iti tatlıya bajhJac•ktrr. 
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attde eder .. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA. YEMEKTEN ve IÇMEK-
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ı:~ 
AlıfraflAl ve alaturka. 

z!u~s-J!l!'lo~oıor ıhohunp 0)1! 

YEMEK ve TATLI KiTABI 

Maliye Vekiletinden: 
Darp edilmekte olan ıilmÜf./fi&ralartlan d3tr milyon lltabk imanı 

az bir saman atfında tamamn teda.Ule vazedilnıit olaeatmcl•n 
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hasta ediyor. Daima harp isteyorum. 
ftUnmda, başta ben olmak üzere su· 
"ariJerimin düşman topraklarına hü· 
cuın ettiklerini görüyorum. Gözümün 
Önünde insan yıfınları canlanıyor. Ve 

. ben, bir hançer bir kama ete nasıl gl• 
l'e"'se, o inSan ytğnılarınth içine surn
~erimle beraber öyle slrlyorum. Ah 
t ha .. iki tarafın kar11lqıp röiüs ıö 
iltt dö"YUotüğü amanlar kopan gil· 

l'Ultij benim için en doyulmaz bir mu· 
'1ktir. Ya yakıp yıkmak sevki?. DUş
bıın toprafınclaki evleri, mabedleri, 
thfeleri 1BkıP yıkmak.. Her yeri bit 
1ı rabere çevirmek. Bunun kadar tat· 
la bir feY var mıdır?. Hele kılıcın ya• 
l ld lllızrafın bir güjse, bir aırta sap 
&Gcbtını sörmek beni o kadar ıevin· 
~1.lir ki. Bunu anlatmak imklnsızdır. 
1 ır topuzla parçalanm11 kaf adaa fır· · 

1
11

1an beyin parçalannı 1eyr~tmekt 
tılllsan kanınııt biriktiği çbkurlara at 
iç~llaklannın battığını görmek benim 

41 &enine do..ruJmıyan man&aralar· 
"'·~ ... lıte baba.. biltüh bunJ:ır gece rU• 

. ( a anına giriyor, k,an dökeınecliğim· 
~nsan öldüremedütimden dolayt 

Öyle aıkıhyoı· ki .. 
._ ~r Borjiya bunları anlatırken 
•o;• &ilıleri clıpnya fırlıyor, ona 
~ tine bir canavara benzetiyordu.. .. 

la d~~ı ise oğlunu büyük bir merak· 
dlr •nlıyor ve onun bu sözlerini tak .. 

ederek İçinden: 

ı;.:e §anlı bir kaplan .. cliyardu .. 
ı>,11 res hiç bir şey söylenılyordu. 
ae,::r•den Romayı dalgın dalgın 
>ord~4'or ve mütemadiyen dUtünU· 

Seaar •AL-- ··..:ı _ ~ ..... ne devam etti: 
t l'Balla r .. Bu l§i ne kadar çabuk 

· lı. i~n bbfna için o kadar ha711'1ı a. 
" : u:u:abucak olup bitmelidir. yok 
ll hir te !taJnnm llyam clbl deı.,et. 
kbllk ~1ike kal'flSlllda kalmz. BYet, 
9' 'ita VfQnıak Montef orte denilen 
e....=-9?ek Y11ft81Dı bir an evvel elt 
,~ lbnnc1ır. . 

- Kont Alma hakkında bir haber 
alulea 'itabına bakam Sezar. Sen itin 
ilerisini gerisini dtlfiintneden hem~n 
harbe batlamak istiyomun. Halbuki 
ben harbin kazanılmasını temin et · 
mek isterim. Hattl muharebeye ben 
de yakından nearet edHetfm. 

- O ne demek baba.. Yoksa Monte 
forteye illi gelmek lstl10rsuaı!. 

- Hayır. Oraya gelmlyeteflın. U
kin hemen yol Uzeri demek olan Ti· 
,·oli köfkllnde bulunataftm. Orada 
hetn Romanın hem de Montef orte•nın 
işlerini göz önünde buhıftdurablli· 
rim. Sen Monteforteye giderek harb 
lşlerUe, Lc\krea te Romada kalar:ık 
siyasa işleri ile uğrqırsmıı. Ben de 
't'iTOHde lklnlse de nearet ederim. 

Slzttn burumda Papa LGkreae hi
tabetti: 

- Şu mUnuebetle aklıma rtldl 
LOkres .. Getto mahalleslndeld Mara· 
nın evine bir uşak glnder Ktndlsine 
bir eksir için söz verdiği adaınm onu 
zfyartte reı~ceflnl haber •enbı. 

- Maga Roma da detti kl ı .. 
LOkresiıt ba cevabı Uzertne Papa 

gömUltl oldufa koltuktan mçracb. Ve 
heyecanla sordu: 

- Romada değil mi!. 
-Hayır. 
- Nereye gitmi§.. 

-Tivolfye .. 
Maganın TtvoUdt oldağUnu ha~r 

alınca Papa telAflandt .. 
- Tlvollye mi ırttmlf 1 .. Hay habitı1 

kan hay .. Bu mel'u alhlrhd dlişUh· 
cemi, taarladıtımı anladı Mnkt •• 
Gerçi ben de oraya rltmeeini sCSyliye
eektim.. Lllda kenclilliiaden kalkıp 
fHmljli tuhaf •• TiYolidt he 1&pacak a
caba?. · 

- Maaanın bü)'tik aaatlll de es
kiden sihirbazlık )'aparmış.. ihtimal· 
ld oraya oau raluunı pdetmlfe git • 
mlştir. ÇtinkU Map Tlvolidt Slbll 
mabedbae bitiflk malan aibl Wr fer• 
de otunJ•na-... 

• • 
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karşımada llrdtlkee kendi nlldım - Ondu kolay ne Yar? 
imiş gibi alldab ilTIJOt \rf •vhllyor - SibU mallHIDI lıllltvr munn1 
dnm. Hatt& bir araltk RotltllYi hain- ... BIU)'onua. Tnoltde, Papuun 
ına huatalt Rodttltten lfttlkam almak 1a7f1Jtil litanadadır. LGkM. BerJl· 
eevduuu bile 11natatatım teU10rllu. )'& Ilı berahr ora7a ıttmiftim .. 
Lildn 1Mı intikalbı ıttt~ Rodrtk lt8rtlk- ı -hlllam .. Oralı .. KU\'VtUe san • 
ledi. ıte4lerlm ld Papa fiıttll ôta1'L rfdlb 

Bir adam, bir ihtiyar herif Ro&ita· bir kaC fÜll kalatalUır. B• klfk Pa -
cıj'bba lfinfll vermifU. palllfa •t•btl, rHalet ,-eridir. itte 

' llodtayı seYen; onun UMaau-.u ben oraya t&diJeram, 
eeb~n ltkelemek latlyen b• ÜlU1'r Slbll .. b .. ihden ~ irml adan uzak 
hetit, hlı alçak htrif kimdi lalllYor lakta, uçurumun üstünde tabii bir 
musun Giakomo ... B• Pap& lif- Rod- mağara wmlm Burada bta eMldea 
tik Borjiya idi.. Itt.t.Uamn ft totukll- etunudam. Bedrik btal at nldt fit
i'ıatnl babll8ı .. Kbnm Alm.nıb Aftb mek iıltehl ~ia• ora• balüUir. Zu
Rodrlk Borjiya!. nedenem pek yakında beni cirmek 

Nefretten raııerl dıptıya hrlamıı llltl)'ecektir. Mqaıada o1daiumu pa-
olan Gl&kolftO'nWl ı panın bilm•i Jhımdır. 
• - Kanmıb da katili!.. - Banu ben Uııtüme alırım. Pa-

Sötlerf bu tnllthlt lbhayı tllmam • pa711 siiylerim. 
ladı. - Peki Oiakomo ı. Sen mdık blr •· 

Sihirbaz kadının duclaldarınc1a Uı - da11111n ! &imdi LQkl'eBin anneal ol· 
hd bir rUUlmsetlı betlrdl. Sonra ıe- dutaı1uı itrenclhl ta?. Hqdl '9ni o-
be sözüne devam etti: nun yuma sötir. 

- Glaltoaıo !.. Vlktlle ktıtn Nfü)'I Glakomo Utre,erek: 
kurtarmış oldafu• ılbl ltoltta - - Ah •tilin l Keadfalii bll~L 
11 ü ayııl suretle kurtarabllcll•. lCtz Sakmtd.. Kfer llfftnabll el11ra det. 
bu reee Romadaa ka~ıyot. Şü. aaatte hal aili ildürilr • 
kendtai artık emniyet altuutac1ır. şını. - Hayır Glako110!. ÖldUrmez. • 
dl işi anladın nıı Gitltonıo1- Rollta Hail& lilldiinteilal •• blleem ben 
~itti \'e fntikaın zamanı retctl. ıt111lrn mutlak" bu tehlikeyi göze alacatıa. 
l~fn de, selflh lçltt ele. Maib·e, belki de hayata teda etlbez-

- l;nt Madam! .. Ben de size btt • den Hvel kınmı bir kere daha dt-
tün kuvvetimle yardım edecefhn. •lk laterim. 

- Peki! ... rakıtt ite başla1nak için - Gelinli Madam? 
evvela Rodrikin beni nerecte bdlabllt- GlakolDo met'aleyi lltindtırdU. Mı .. 
tefini bflmeSl IAtımdtr. QT• elladen tuUu. Sihirbaz kan se-

Giakomo: . maeindea titre7ordu. lklal lılrllkte 

- Demek stzl görmek istedittnı orallan cıktılat. Bir PJk karanlık • 
muhakkak biliyorsunuz?. dedt. lalardan secUler. llırt d6in )'1111-

- Eminim ki lyledfr. Deni Ya bl'- diller. Merdiftillırdea indiler. N~ 
11.ı arayacak )'alttad da Gtttıo mahal ~ ,et daracık bir oda,a ıtrdllu .. 
lesbldı aratuaktır. Beat orada b1aJ&. ihtiyar Giakolllo llhlt... b.1'111111 
mayıaa ne old"'1tıa11t ftll'tyt flülfl- kulaiıaa fıaladı: 
illi llN!tak edeeek, llnb•tk llttrtcek· - işte blll'I&. Ba odaya ldalte 11-
tir. Nereye gittiğimi, ne olduğuma • nmea. &imdi ~ kafi hl~ bir' 
,. · ~-· '·!\her nreblllr IÜdllT. ftldt apı .... Yalam Mı ..Utan 
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~Türk matbuahnda bir yenilik olaralı •ayılacak bu roman .. birinci 
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Gizli bk çete .Pav~ lsmi~d~ zengin bi~ 
vurarak yatını zaptediyorlar. Polis 

1~ 
x :9 katili buluyor. Katil tam cinayet~ i~ra!riiyar 
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vardır. O da Lukresin yanında bulu- rınm biri kar.)·oladan dışanya sark· 
nur. Fakat emriniz üzerine ben ayrıca mış, öbUrü ise dağnık saçlarının ser
hir anahtar yaptırdım. LUkresin asıl pilmiş bulunduğu başının altına gir· 
yatak odası işte şuradadır. Karyola mişti- Lukres, bu uyku zamanında 

tamam karşıya gelir. Gece hizmetini bu dağnık halinde pek sevimli görü. 
gören kızlar bitişik odada yatarlar. nüyordu. 

l\faga bu daracık oda ile LQkresin ( l\faga: 
yatak odasını ayıran küçük bir kapıyı -Kızım! .. diye yavaşça mınldana-
)'a ,·aşça açarken Giakomoya da: rak hazin bir sessizlik içinde karşı-

-Beni burada bekle. diye tenbih dan Lukresi seyrediyordu. Genç kal 
etti. dın uyku ara'3ında kımıldadı. Bir gö-

Lukresin annesi kızının yatak oda- ltüs geçirdi. Anlaşılmaz bir kaç söz 
sına girdikten sonra oda kapısını a- mırıldandı.. Dudaklarında görünen 
ra1ık bıraktı. Ve bir saniye kadar ka- gülüş bir kat daha sevimli bir hal al· 
pının yanında durdu. dı. 

Ilir taraftan da aklından şunları Lükres tekrar derin bir uykuya 
ge~irlyordu: dalınca ihtiyar i\laga yavaş yavaş kar 

-intikam ne tatlı şeydir?. Ne baş yolanın başucuna ~eldi: 
döndürücüdür, lşte 0 şurada .• Deni - -Rüya görüyor!. lyi bir rüya ol
sokağa atan alçak .• Göz yaşlarıma. a- sa gerek.. gülümsemesi bunu gös -
cımaynn nlçnk! Jşte şurada yatıyor.. teriyor .. diyordu .. 
Ve o benim göz yaşlarıma nasıl acıma Sihirbaz karı bir müudet hayran 
dıysa ben de onun ne gençliğine, ne hayran kızının yüzüne haktı.. Akhn
de güzelliğine acımayacağım. o be- dan şu düşünceler geçiyordu. 
nim kızım değildir .. Kardeşleri gibi, - Eskiden İspanyada Jativa'da, 
babası gibi o da canaYarın biridir?.. Uıkres henüz bir süt çocuğu buJun
Onların da sırası gelecek! .. Şimdilik duğu sırada gene böyle gece vakti ya-
s.,b laz~ ı L11ki ·ık·· ı k · tak odasına girer, be. iğ'inin üzerine .• ır · ım ... h • n ı ·once ,u resı.. • 
Uu imansız mahhlk cezasını buJmah- eğilirdim. O zaman hazan uyanırdı, 
tlır. 

Bu sırada l\lag:ı koynundan ufacık 
bir şişe ~ıkardı. Elleri titremeden şi
şe:ıin mantarını açıyor, ayaklarının 

ucuna basarak, hiç gürültü etmeden 
yamş yavaş karyolaya yuklaşıyordu: 

- Bir damlası yeter!. Dudaklarına 
bir damla akıtacak olursam Lükres 
dehşetli istiraplar içinde <'an ,·erir!. 
Yarın da Borjiya ailesi matem tutar!. 
Evet! Yarın da o ihtiyar Borjiya, o 
al~ak Rodrik intikamımın ilk darbe
sini hissetmiş olur!. 

Tamam bu esnada, kandilin ışığın. 
•a, J.,ftkres ihtiyar Maganın gözüne 
Ui,ti. Genç kadın karyolasında mtşıl 
au~l uyuyordu, dudaktan üzerinde 
ctizel bir Ullü§ görilnUrordu. Kolla-

mini mini kollarını bana doğru uza
tarak "Bonsuvar annneciğim !,, derdi
Şimdi ise ben kızımı öldurmck için ya
tak odasına girdim!-

Ilu anda l\faganın göğsünden bir 
hırıltı duyuldu: 

- Ah I.ükrcs!. Sen o zaman beni .. 
Anneciğini ne kadar severdin" Beni 
görünce hemen gülümserdin .• Ah Lük 
resciğim ! O zamanlar henüz çok kü
çük n çok iyi idin!. 

Bunları düşündükçe yüreği parça 
parça oluyor, kirpiklerine hücuın e
den gözyaşlarını tutamıyordu" 

Dir aralık boğazı tıkanarak gülüm 
sedi: 

- Ah Lukres? .. Süt emdiğin ~ 

mantar ne kadar açgözlf1ydün1 Hi~ 

• 
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'BOR.JtYA: 

unutmam bir gün sütüm az geldiği 

için mememi küçük dişlreinle ısırmış, 
kanatmış tın" 

bekledi. Sabah olup da kale kapısı a
çılınca şehir haricine çıktı.. Kendini 
kırlara attı. 
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:Maga gayri ihtiyari olarak küçük 

şişenin kapağını kapadı" Kuşağının 
arasına koydu. Mışıl mşl uyuyan LUk KORKUNÇ RVY ALAR 

~~in dudaklarına bir damla zehir de-1 Ragastanın tevkifinden on giitl 
gıl, hem acı ham de tatlı olan sıcak Yatı"kan Sarayındn11ız 
bi d 1 .. d.. .. sonra ._ • 

r am a gozyaşı uştü.. Okuyucularımızla beraber Altıncı 
Bu parlak gözyaşı damlası, bu inci Aleksandr'ın kütüphanesine girece

tanesi ana yüreği d.enilen şefkat ve ğiz. Papanın oturmağı çok sevdiği 
merhamet dolu hazmeden kopup ge- bu hususi kütüphane, sarayın büyii1' 
liyordu. ve resmi kütüphanesine hiç bcnze.ın~s 

• • di. Bu güzel yer, zihin ,.e vücud ıstı· 
Sıcak ve tuzlu gözyaşının dudağı- rahati için mükemmel surette haıır; 

na dokunmasiyle Lukres kımıldadı. )anmış süslü bir salondu. Gece saıı 
Bir saniye kadar uyku sersemliğiyle sekiz sularında" Şehre hakim açık t;ir 
bakındı •• Sonra birdenbire kendisine pencerenin yanında Papa, Sezar ,ıe 
gelerek hemen elini dudağına götür- Lukres konuşuyorlar. 
dü .• Pek çok korkmuş ve ürkmüştü. Sarayın içinde ötede beride bold'" 
O anda karyoladan fırladı ve: nan papazlar, Senyörler fısıldaşıYor• 

- Kim o?. Kim o? diye haykırma- ıardı: 

ğa başladı.. - Ailece meclis var.. BakaJnrı pe 

Lukrcsin sesinden uyanmış olan çıkacak •• Yeni bir emirname mi .. 'fok• 
hizmetçi kızlar ellerinde meş'aleler sa bir harb mi?" 
bulunduğu halde derhal yetiştiler" Papa bir koltuğa gömülü.. Sezıl_! 
LUkrcs şiddetli emirler \'eriyordu: bir şiltenin üzerine serilmiş.. Lök'""' 

- Koşun!.. Arayın!.. Köşe bucak ise halının üzerine yüzükoyun uıııll'" 
bırakmayın! .. Her yeri arayın!.. O- mış düşünceli bakışlarla Romayı sef."' 
damda hiri..<:ıi vardı!. Eminim ki oda- re diyor. 
ma birisi girmiş .. Ağzımda dudakla- Papa sordu: 
rımda bir yaşlık duydum.. _ Astore de gitti mi? .. 

Hizmetçi kızlar her yeri aradılar, Sezar cevap verdi: 
bir şey bulamadılar.. - Bu sabah gitti. 

Lukrcs yatağının içinde kımıldama - Yalnız mı?.. t• 
ğa başlar başlamaz Maga kaçmış Gi- - Hayır" Emrettiğiniz gibi Gıt 1 .. k d )~ a omonun o asına can atmıştı. konyoyuyanına verdim. Şu and.a bd 

Giakomo sihirbaz karıyı biraz ev- da bulunuyorlar- Lakin ben Işın 
nl geldiği kapıdan kimse görmeden .suretle uzayacağını görüyoruın· ....ııı .. 
kaçırmıştı •• l\faga tam dışarı çıkarken - Sabırlı ol Sezar. Henüz gcn~'''",8 .. 
ona sordu: Vaktin var. Daha senelerce y~Şl~a~ 

- Memnun oldunuz mu, L<tkresi caksın .. Ya benim gibi ancak bır , .. 
gördünüz mil Madam? aylık ömrün kalmış olsaydı ne yaJ>ll 

-Hayır Ltikresi görmedim .. Fakat dın?. IJd" 
kızımı gördilm ?.. - işimi daha çabuk tutardrın-: irıtf 

Maga hemen karanlıklar içinde kay nunla beraber şimdiki halde ıç td· 
bolmuştu. Roma kapılarının birine kurtlar yiyor .. Öyle zamanla~ın ~e&fı 
doiro l:Ola çıktı. Sabaha kadar orada yor ki dövü§Dlek arzU811 ben• 


