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Hitler nutuk söyledi. 
Şuşlng'I protesto 
ettiler. 
GJridde zelzele oldu 

Bunları iç sayıfalarımzda okuyun 
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x;~rika deniz kuvvetlerini arttırdı 
:'····· . A .................................................. . 
i~ tatürk lstanbuldai 

1 
Dün sabah Marmayıa'den 

hareket buyuran Reüicümhu
l l'lunuz Atatürk bugün •aat 
: 21,S de Eğe vapuru ile lstan • 
1. bulu §ercllenclircliler. : 
·······································---·····-·····= 

Japonyaya karşı 
bahri hazırlıklar 
Vaşington, 26 (A.A) - Meb'u

ıan Meclisi deniz encümeni, Bah • ..__ __________________________ ~----~--------'-----

riye Nezaretinin, üssü bahrileri ve 
bilhassa. Panama kanalı mıntaka· 
aile garb sahiller '.ni takviyede de-

Ratil Hauptma ın ' 'am etmesini tasvib eylemiştir. t 
38.000.000 dolar tahmin olunan 

masraf kar§ıhğından 15.000.000u, 
Havai adalarında Pearl Harbour 
denizaltı gemisi ve tayyare üsleri
ne, 10.000.00 uda bir havuz inşa
sına tahsis edilecektir. 

l'avrusu dua ediyor 
~abası lil 
1 cıam edi· 
1ecek mit 
k Şu resme ba . 
l~ıı ! Tayyareci 

ll)dbergin Ço . 
Cu" .. gunu kaçırıp 
O}diitd""·· ' ' • ugu ıçın 

•dama nıahkUm 
ttf·ı 1 en Hauptma 
ll.ın 
la .. Ya\'ruıu, ya-

Rllıın önünde 
diı "k td: Ço nıüşı dua 

·Yor. 

L tö1ede de, ba. 
asını nıahk .. 

tden hAk• u?1 
a mun te, . 

~ lllı var. Bu 
11Jt İıni. hakırz • 
b Yaptı diye ili i::n edenler ço· 

lllı~tır. 

· l>a.va timdilik 
lıtina.ftad E "' rr. • 
ter hm"". k t'• \> Wö.UUl a 1 

.Jtt k b li es edene, 
~anın naııl idam edilece ğ:ni 6 ncı ıayfamızda okuyunuz. 

, 
. Vergilerde tashihler 

yapılacak 
Ankara, 26 (Telefonla) - Bazı 

vergi kanunlannda tashihat yapılaca 

iı burada ısrarla söylenmektedir. 

Bakanlar heyeti dün akıam d"S 

ismet lnönünün baıkanlığı albnd ' 
toplanarak bütçe ve mali ' mesele· 

ler üzerinde meıgul olmuıtur. Ba-

kanlar heyetinin bütçe müzakerele-

rini bugün bitirmesi muhtemeldir. 

Bütçenin 195 milyon olacağı anlaııl
maktadır. 

Afrikaya medeniyet götüren •ilahlı cukerler 

'"Medeniyet vazifesi 
görmek üzere,, 

ItalyanJar, istilacı hareketlerini böyle anlatıyor 

Japonyanın Habeşistandakl menfaati nedir? · 
Roma, 25 (A.A.) - Iatefani 

Ajansı bildiriyor: 
Eski muharib1er kurumunun 

ulusal komitesi dün aylık mutad 
toplanbsmda, "Medeniyet vazi • 

(Devamı 4 üncüde) 

Bulgarlarla bir hasbühal 
---yinesiiştir kişinin 
ı .Aı..f b k 1 f Yazan: a a a ı maz.,, s~~.~a!l~u 
Gospodin Zlatev ! .. 
Dün ajanılarda çıkan ilk beya • 

natınız üzerine size atağıdaki a • 
çık mektubu yazıyorum.. Büyük 

bir hüsnü niyetle söylediğimiz aöz. 
lerden: 

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

~ Con Simon dört devleti ziqarel 

0
- Türklere ebedi bir dostluk

la bağlıyız!.,, kelimeleri bizi her 
ne kadar yüzde yüz inandmnıyor
ga da ne de olıa biraz yüreğimi -

Dıvara gömülen ceset edecek 
learısnı parçalıya
l'ak öldüren adam 
nu mllthfş cinayeti niçin işlediğini 

hUlbUI gibi . anlatıyor 

~ c""·r '4~ ... m... ·· d .. ı· I el · · '· dü C"ttti, k - "arısını a'utıara gom u. t"o ı• tara ın an ıstınta~ e en 
Clrı•ını par~alamq ve davara gömmüıtür. Bu tüyleri öpertici 

cinayete Jair tal.ılat 7 rrci .ayr}amızJaJır. · 

Sir Con Simon 

İngiliz Hariciye Nazın Sir Con 
Simonun Berline, Prag, Vartova 
ve Moskovaya gitmek üzere olu,u 
lngiliz gazetelerinin bazılarında 
heyecan uyandırmaktadır. 

Sovyet Cümhuriyetlerİnin 1917 
deki kurulu~larından beri, bir li· 
giliz nazrrmm Bolşevik memleket 
lerini ziyareti daha ilk defa vaki 
olan ıbir haidsedir. 

Sir Con Simon önce Berline 
gidecek İngiliz - Fr.anaız beyan
namesinde ana hatları göster:len 
"Umumi anla§oma,, tekliflerini Al 
man hükumet adamlariyle toptan 
konu§acaktır. 

(Deramı '1 ndde) 

zi açıyor.. (Devamı 3 ncüde) 

Bulgar gazetelerinin Zlatel ta
ralınclan •öylenen nutka clair 
fikirleri ikinci •ayılamızJaclır. 

- Cani daha bulunamamq •• 

Meşhur Nlkolay iş 
başına getirildi 
Alman casvslarınm baıma ge

çen Nikola'ya dair taf ıilit 6 ncı 
ıayfamrzdadır. 

- Ya •. Demek henüz müracaat etmemi, .. 
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Zlatef'in nutku 
ve Bulgar 
gazeteleri 

Sofya, 26 (A.A·) - Bulgar a
janıı bildiriyor: Bütün gazeteler 
dün Ba§vekil General Zlatef ta
rafından söylenilmiı olan nutuıi 

hakkında heyecanlı mütalealar 
ıerdetmekte ve bu nutku - tarihi 
nutuk - diye tavsif eylemekte -
dirler. 

Bütün ıazeteler kabinede son 
yapılan tebeddüliln eababını Bat· 
vekilin dürüat ve açık bir ıurette 
tetkik etmeaini takdire pyan ıör
mekte ve yeni kabinenin progra -
mını, Bulıar efkin umumiyeaini 
endiıey dütüren &>azı korkulara 
nihayet veren bir mahiyette telik· 
ıci eylemektedirler. 

Gazeteler, devletin üç rüknü 
olan kral, millet ve ordu arasında 
fikir itibarzyle müıareket ve icraat 
itibariyle vahdet huıl olmumdan 
dolayı f evkalide ıevinç izhar et
mektedirler. 

Outro gazetesi, Bqvekil Bay 
Zlatefin ıüküne kavutmuı bir ha· 
Ta içinde 'sahayı temizJemit Oldu. 
funu ve kralın, milletin, ordunun 
ve münevver sınıfın, mukaddes 
bir vahdet içinde, Bulıariıtanın 
istikbalini temin edecek olan yeni 
devleti teıkil edeceklerini yaz . 
"'Gaktadır. 

Zora gazetesi, nutkun ehemmi· 
yetinin, kral, ordu ve millet araım 

da kat'i surette teaiı edilmiı olan 
ahenkde mündemiç olduğunu yaz
maktadır. 

Novidni ıazeteai, devletin tek· 
linin Bulıariıtanuı tarihi mazili· 
nin ve an'anelerinin tarif etm•kte 
olduğu tekilde lcalmıı bulunduğu
nu nniaırta\ıır. 

Mir ıazeteai, Batvekilin aarih 
beyanatının bütün Bulprlara ıe
nit bir nefu aldıracatını pzmak· 
ta ve bundan böyle kral, millet ve 
ordunun beraberce yürüyecekleri· 
ni ili.ve etmektedir. 

Slovo ıazeteai, Bqvekilin nut
Jcunun Bulgar efkarı umumiyeaini 
tiddetle mqgul eden meaeleleri 
aydmlatmıı oln;ıumdan dolayı 
euemnuniyet izhar etmektedir. 

Nutkun harici ıiyaaete taalhlk 
eden kıımmdan hahıeden bu ıa
zete, Türk gazetelerinin yazıları
nın Türk zimamdarlannın takib 
etmekte oldukları siyasete zıd ol· 
duğunu yazmakta ve ebedi bir 
dostluk miaakmın Türkiyeyi Bul· 
ıariıtana bağlamakta olduğunu 
lıatırlatmaktadır. 

Bu ıuete diyor ki: 
8u misak, bot 'bir formül de

.ildir. Biz, Türkler ile iyi doıtluk 
Ye iyi komıuluk münasebetleri i. 

· dame etmeyi samimi ıurette iıti -
~onız. 

Slovo pzetesi, yazılarmm IO· 

nunda Türkiy• ile Bulgariıtan a
raamda çizilmit ıiyaıi yolu karart
mamalan için Türk matbuatına hi
tab ve müracaatta bulunmafda
-lır· 

o 

Yunanlılar Bulgar 
hududunu kuvvet

Jendlrlyorlar 
Atina, 25 - Bulp.riıtan hudu

dunda yapılacak tahkimat için 
kat'I bir karar Yerecek olan harbi
ye bakanlığı heyeti pek yakında 
Malwdonya ve Trakyaya gidecek
tir. Selinikteki Sedeı tayyare is
tasyonunun kuvvetlenmeıi itleri
ne gelecek ay bqlanacaktır. 

2G Şl!llA'J' 1935 

Sıhhat şurasın
da ilk toplantı 

Bitler nutuk söyledi 
iktidarımızın fevkinde hiç 
bir taahhüd imzalamayız! 

Ankara, 25 (Haber) - Ullllll" 
mi hif zı111hha kanunile kurul.O 
yiikaek ııhhat ttiraıı, 1935 ilk toP 
lantısını bugün ıaat 15 d(; Sa· 
kanlık binasında yaptı. Ş4t'r 
memlekette bilgilerile tanıaJlllf 
dokuz zattan mürekkeptir. At"' 
ca vekillik müıtetan, hıfr.1111~ 
içtimai yardım umum müdürle" 
yüksek ıuranın tabii azatıcld" 
lar. 

Münib, 28 (A.A.) - Nuyo • 

nali•t fırkaıınm b~~ on bet A lmanlJa -'a para qok I ıene enel tefkılmm batıruını U ~ • 
te.'id için yapılan muazzam bir 
nümayiıde bir nutuk söylemiı 
olan S.y Hitler ezcümle fÖyle de
miıtir: 

Bu milnaıebetle beyanatta lıll 
lunan Sıhhat Bakanı Bay Ref~ 
diyor ki: 

4
' O zaman bize kendimizi hal

ka arzetmek ceaaretini bahfeden 
kuvvet, Al~anyaya ve Alman 
milletinin eze4i meziyetlerine olan 

itimadımız olmuıtur. Bizim hare
ketimiz, karıııında bütün fırkala
n rakib olarak bulmuı ve fakat 
imanı ve iradesi aafeıinde muvaf
fak olm\lflur. 

"Enerjimiz iki ıene hükUınet 
sürmekle tükenmiı ve yıprannııt 

deilidir. Zira biz yalnız müJ • 
takbel tekamül ve istihalenin te
melini attık. Asla ı~ri dönmiyece
iiz. 

"Çünkü timdiki Alman devleti 
netretmekte olduğumuz kanmıları 
kabul ve tasvib eden Alman mil • 
Jetinin iradesine istinad ediyor . 

Vazifemizi yerine getirebilmemiz 
için milli hareketimiz, taarruz-dan 
muun ve canlı bir halde kalma • 
hdır. Bizim vazifemiz hakiki 
millet camiuı fikrini her gün da
ha ziyade kuvvetlendirmektedir. 
Ayni zamanda milletimizin hür
riyetlni temin P-bnoldeyi~. 

Gençliğimiz, Almanyanm hu -
kuk müsavatının kifiUdir .Bundan 
on bet ıene evvel olduiu gibi bu
gün de tekrar ediyorum ki, bizim 
ilk sulh mevzuu bahsolduğu za • 
man bir -evet· kelimeıi ve Alman 
yanın ferefini · tanımaktan imtina 
olunduğu zaman da bir • hayır -
kelimeıi. Bizim (evet) i~iz daima 
(evet), ve (hayır) ımızı da daima 
(hay il') olarak kalacaktır. 

Biz serbest ve mlııtak:J bir mil· 
letin ıerefile kabili telif olan her 
türlü teJriki mesaide bulunmıya 

amadeyiz. Fakat bizim haklarmıı· 
zın bq.ka milletlerin haklarının öl 
çüldüğünden gayri bir aurette 
ölvçülmesini bir ıerefıizlik ad • 
dederiz. 

H.iç bir milletin hürriyetini teb
did etmek istemiyonız. Fakat Al· 
man milletinin hürriyetini elinden 

Naziler Bankalardaki mevdu
atı bono mukabilinde alacak 
lııizliğe çare bulmak ve ham 1 lan bütün meblağlan devlet iıtik· 

maddelerin yerine ıun'i efY& ya - l razı diye ve baıka hiç bir resmi 
parak Almal\)'anın kendi yağiyle muameleye bat vurmakıızm top· 
kavrulabilmeaini temin edebilmek lıyabilecektir. Bu para1ar da da -
için para tedarik edilemiyor. Dün hili istikrazlar, banka mevduatını 
Bay 'Hitler bir takım kararname - bono mukabilinde almak Te Dev • 
ler imza ederek, kendiıinin bili • let Bankuma difer bankalann 

hare kararlattıracaiı miktarlarda 
kredi bulabilmeai için Maliye ne • 
zaretine seli.hiyet vermiştir. 

Geçen ıenede böyle iki aelihi -
yetname verilmit olmakla beraber 
bunlarda alınacak borç miktarı 

tevdi ettiii teminat depozitoları -
nı kullanmak suretiyle toplana • 
caktır. 

Bu hafta tonunda Nazi partiıi • 
nin on bqinci yıl dönümü dola • 
yııile Almanyanm her tarafmda 
bir çok nutuklar veplecektir. Ber

ıerahatle tayin edilmiıti .. Sonun .. linde Politika liderlerinden 80 
cuıunda ise iıtikraz edilecek meb- bin kit inin önünde serek Bay Hit
liglann yekunu yazılmamııbr. ler, ıerekae poropaıanda nazın 

Şimdi Almanya maliye nazareti doktor Goebbelı, ıöylev14!r ıöyli • 
Bay Mitlerin istemeıi muhtemel o• 1 yecektir. · j 

"- Bu toplantıda mü~ 
edilecek iıler arcuında radyolol' 
radyom elektroterapi müeuefl • 
leri halrlnnda bir Jıanun lôyilıO • 
n vardır. Bu gibi müe .. e•el., ıi~ 
diye kadar kanuni bir çer~eıJ• ~ 
ne alınmamıı olduğundan """' • 
mi nhhati muhalaz.a için bir' 
bir layihaya lüzum göriilnıiil, • 
tiiT. Bundtın '1aıka, haua 1aotlli' 
den korunma, ıihhat iıleri ~ ' 
kında bir talimatname projni /il 
nrqulaealıhr. Tababet JUbeleri ~ 
natlannın icrtUı kanununurı 1~ 
ei maddui. mucibince, taba,,. 
pbelerine aid aanatlann yapıl_ • 
mamdan doğan suçlarda ma1"" 
mela tarafından ıuranrn re~ 
müracaat edilmek mecburiJİ~·!:, 
delalıi toplantıda böyle üç ~· 
•Y• aid ewak tetkik edil~' 
1ir. Bunlardan baılta ba%1 ıehİ' • 
lerimime görülen difteri, ~ 
ıalgınlan halıkında alınacolı f' 
birler lconufulacaktıt\, , Japonya ve oıempt- / Yunanistanda 

yad yarışları 

1 

D.. -o- }I 
Tokyo, 2a (A.A.) -Tokyo ıe. Krallyetçllerle COm· un sabahki ze/ze 

hiT meclisi 1940 senesinde yapı· b ... ..t -~ 11 ~ .X. t {tıı 
.... ~Ulu.ta. ar•ar t2Jnçi ntim - ~~1~ç~ ~·UJ o Yer sa1.şıntıs1 Girid,-_'!'31, 
piyadın TokyOda yapıl<lığı takdir- Atına, ~ - unan ıcrau sında er.1ler yıktı; i"ı 
de ecnebi atletlerinin ıeyahat Kostantin için S,linikte Beyaz. W beş yaralı JJQT 

murafları karıılığı olarak bir mil- kulede yapılan bir &JİDde, kralcı· K d'll' th . d .... ' an ı ı raaa anesı, u... · 
yon (Yen) krediyi daha timdi - lar ile cümhuri,etçiter araaında bah aaat dördü S3 dakika 12 ,,, 
den kabul etmi§tir. kanlı kavıalar olmuftur. ye ıeçe, cenubu prbi iati~ 

J\yinden sonra kralcılar, sakıt den gelen oldukça ıiddetli ~e • 
hanedan için nümayif ve tezahür- rekli bir zelzele kaydetmiıtir• almak isteyenlere f uıw tekrar e· 

diyoruz ki, onlar bu ıayelerine 
ancak cebrü tiddetle eritebilirler. 
Bi:a ise cebrü ıiddete kartı kendi· 
mizi müdafaa edeceğiz. 

Ne ben ne de bizım milli ha • 

rektimizden mülhem o1an müstak

bel hükUmetler Almanyanm ıere

ler yapmağa kalkıtmca, cümhuri

yetçiler ile ,arpıtmaya bqlamıı • 
fardır. Zabita kunetleri, iki tara

fı güçlükle ayırabilmiıtir. Çarpıt
mada, ıekizi alır olmak üzere on 

kiti yaralanıtuftır. 

finden ve hukuk müaavatmdan f e ==-ııı;::========-=======:::i~~ 

raiatini tazammüa edecek bir ve
ıikanm altına Alman milletinin 
imsumı koymiyacaiız. 

Maamafih, bütün diln1a kani 
olmalıdır ki, bir taahhüdü imza 
ettik mi onu tutanz. Şerefe 

münafi olan veya iktidarımızın 

fevkinde bulunan hiçbir taahbü • 
dil imz!amıyacaıız.. Yalnız bir 

teYi bir kere imzaladık mı onu kö
rük8riine ve sadıkane yerine geti; 

ririz.,, 

Tlhbel ... ·ediP e a r erıne gore, yın il 
sabah, Girid adaıında f asd-1-' , 

iki dakika ıilTen ıiddetli yer ~ 
amtıları hiaaedilmit ve aarııııtı 
yer altı gilrültüleri ve karaııldı; 
kib etmiıtir. Bir ~ok ev yılı~. 
yeya az çok tahribata ui ... ~ 
iki kiJi ölmüt, 1Mt kiti de ~dl' 
mııtır. Zelzele Siklat adal•~!" 
Moradaı Kahirede ve M11IP"'" 

duyulmuıtur. 

Pulsuz gidece~ 
~~~e!.8!~ 

cıabah eıaieteleri ne. dilJorlar.? l --·udtırlillll,.eııilılt~ u~ ~ ~ l&yihuı, buırlumıtır. ~ .. 11 ; 
,. ıöre ,.Iııız, onbatı ~ r 

" Bulgarlarla dost olabiliriz. Yalnız ... ,, mak ÜS•• .-.. ıerin ·2 
CVMHURIYET- l 'unus Nadi· Bul 1 biuQk bir bant adamı oldulunu .a.. Jollıpcafı mektuplarla, fi~ 

gar Başbakanı Zlaterin nutkunu liJ11or. · umumİJ•Je hizmet edeD " 
meıızuu bahsederek Tür1' matbuatı • ZAMAN_ zaman imzalı l/UI ,,., m•, ~ima1eietfal ve T~ ;J 
nın Bulgarlara karşı şiddetli neşriyat dumum Uerle'1Mmlz için nobanlan- mi1etinin poeta mubabefe .... 

KURUN-Asım Uı bugün gazmış' 
olduğu makaleye "Seçim işlerinde di· 
ıiplln .. ıerlavlıaaım koymuştur. Bu 
münaaebetle lngUter«le JIGPllan bir 
ıeçimde konservatuvarlar lfdlerden 
daha kalabalık olduğu halde netkede 
ı,cllerin kazandığını eö11llı110r. 

KURUN - "Görllfler,, ıütunıuula
ld yan nuıtbuat umulfl mlUIJrlillfl ta· 
rafından menedilen plyeılerln araıın
da bulunan Namık Kemalin "Vatan 
galıud Silistire,, plgeıinden bahHt • 
mc!:tc ve bu kararı doğru bulmamak· 
tadır. Yazıya göre bu eser artık yal • 
mz f'dtJbiyal tarihimizde 11eri olan çok 
kıymvm bir eserdir. Bufıun oynanma· 
~ı nıencrlile• ':ji Lı' 'de hıı:ı • noktalann 
da geçen "Oımanlı,. glbl kelimelerin 
kaldınlllUUN kdlidir, tlenlyor. Ve bu 
münasebetle eski ıanaür devrini hatır 
lıyarrık Eşrefin bir kıt'a.ı zUcredili -
11or. 

yapmalarının sebebini gene Bulgar • mızı bUlb ona g/Jre ~1fmamız ldnm IU olarak ıidebilecektir• 
larda buluyor. l' c bu işin düzelmeli geldiğini -8111/Jgor. Bunun da dctİJı 

isteniyorsa evveld Trakya Cemiyeti kuvvetli bir irade Ue olabUecejinl U,_ Qtzlf m:zbabaJ~sl_ 
ve gazetesinin kapatılmaaı lazım gel • ve ederek ganauıı fÖgle bltlriı/Or: ~ 
diğlnl ve Türk - BUigar dotsluğu i • Dün belediwe zabıta" 

"Biz mlllı ılgaıamuın en '-•ına bU ' • çin başka çıkar bir yol olmadığını ıöy .,...,. !1...! ıı'zlı' e "'·ha eyd .... .,itifl gUe beraber blr de ,,_,,.ma tanını uu m z.,.. m 
lüyor. " ... "')' B bah ı.,dats ,.... ,., 

MiLLiYET- Ahmed Şükrü Eı. ulalı,, ülldJtüa de ko11ınalıl/U. Bıuua mqbr. umu • .oJs~ 
ko11mılJQCGk olul'lak f1GPfıiunı• mat1 • lemdar nahi1eainde Ta 

mer de bugün yazmış olduğu yazışın· dl teralddlerden "'9 bir valclt kdll de- nnda, diieri F erlka,OOd• 
tla Bulgaristan Başbakanı Zlaterln recede utUade edemlyeceğiz.,, ti cadd••ı'-..le bul --~.ttıl 
nutkundan bahsediyor r.e Gorgiyel - uu UJlllPl9--
kabinesinln düşmesine en büyük ıe • AKŞAM ~ AkfCllllCI lnıgiln 1ltUdlla , .. ,........................... . ~ 
beb olarak da krala karıı muhalif bir yanda geni nhtun projelerinden balı· ftll ll'J 
cebhe tutmMı olduğunu aöylügor. Ne sedl11or. Ye lıtanbulun Pldnı yapılır· ro~ POSTA - iki yrltlıl ~ 
tlcea Bulgarların Türklerle tml"f - Un bu ife de Memmlgd NnMnln llflZf Hikmetin geçenlerde ~' 
maBımn milmkün olduğu1U1 Uave ede- çok iyi olacağım töyligerek bunun lı- ıiruk wrdlll aliden """""'...J 
rek lımet lnönünün büyük bir harb tnnbulu hem giızelleıtlreuğlnl, hmı ~r d•oletkrln tHn naaıl -~ l 
adamı olmakla berber ayni zamanda de pek ~ok laudalar verecellnl Udw ma1c latemlı nlduklarını .tJulll" ' 
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~Yinesi iştir kişi
ilin lafa bakılmaz!,, 

-
tı_ ( Bllf t•ah l incüle) 

c..._~den önce Betbakan olan 
~Jev ortalıiı iyi ıöremiyor • 
~ir takım yanbı Ye çaprqık 
.._ aaptı.. Namua!ariyle çalı· 

Memleket lehine fiat hareketleri 

Kayzer 
paras1nı istiyor! 
Sabık Alman imparatoru Vil

helm, timdiki Alman iktisad nazı· 
rı Hf!• ıaht'rn kurbanı olmuıtur. ihracat Eşyamız fiatlanırken 

ithal edilen mallar ucuzlıyor "-Bııııariatan Türklerine fena -
% Japb. Bıdgarl~m. kOIDfU}a
' &ralarmı bozmaia eebeb ol· ------------• T 

Kayzer yabancı bir ülkede Yata· 
mAkta ohın basit bir yurddq ıı· 

fatiyle, Ahhaya•t,.ki paralarını ge 

tirtemiyot. K~n-ii yıJrdunda otur• 
muı iıtenmiyen hir tahaı oldutun 
dan vaziyeti büıbütün zorlatm•t· 
br. F elemenkte Doom' daki ptosu 
büyük muraflan iıtilzam etf r
mekte, Kayzer artık bu yükün al-

ıu.}latti Bulprlann varlıklan- kadınlar . optan 
~·tehlikeye dütürdü. BaJkan.. 
ı....--Uttündebarutvelran·kobn kongresi eşyanın 
-....ıar uçutmaia bqladı. f • t 1 

Mücevher fiat
ları yükseliyor 

.._ liıhiz: Kaybedilmit bir harp • Hususi pul 1 a S e V r 
- IOQra bir ülke çok ııkm~lı, ve çık~racağız Ticaret Odasınca her 
~-- bir vaziyete düter.. NiMDJJı 28 amcla tehrimizde hafta neşredilecek 

Ytlzde ~6 kadar bir 
artış kaydedllmekt~ 

Son ıünlerde kıymetli qya pi· 
yuumda mühim bir hareket ol• 
maktadD'. Nereye kadar gideceii 
henüz tayin edilem ·yen bu hare
ket büyük harbten beri memleke
timizde ilk defa ıörülmiit bir teY
dir. Bu hidise elmaa fiyatlannm 
aüratle ve birdenbire yükaelmeai· 
dir. 

tmdan kalkamıyacak bir bale ıel
mektedir. Kayzer Almanyaya dön· 
meıine miiaaade edilmeai için ken 
di hükGmetine boyuna iatidalar 
yaidırmakta.dır. Heaae Viliyet·n· 
de Hamburı tehrinde küçüle bir 
kötk vardır ki Kayzer burada ua· 
lu uılu oturabileceiini anmakta· 
dır. Ancak hudutları qmuı için 
Alman hükGmeti henüz müaaade 
etmit delildir. 

1' lr'larm da büyük harpte mai· toplanacak Uluılararuı Kaclmlar olunca b .. 1 b" · et Ticaret Odaıı 1934 aeneainde ılır... - oy e ır vazıy e Koncn-.•i ir.in bütün hazırlıklar ta· ,,_eteri pek tabiidir. -· - ·~ J.tanbulda muhtelif qyanm top-
'- d mamlanmıtbr. Konırede müza- tan fiatlannm takib ettili fiat 

laı...._ e bize bakalım: 93 harbi- kere edr"lecek mubtel.f me--1--..... ııy h b ka ---'-- TIRWLI" aeyr"ni göıteren bir atatiatik ha· ~ aa ar ar arAaya ao • uz·· erinde Tu··--1- kadmlannm nok· 
L.ı~dırmadan tam kırk bet yıl "' zırlamıfbr. Bu atatiıtik hafta ao-
~ Türk köyJüıü kırk bet yıl tai nazarmı hazırlamak üzere ça· n~a nqredilmit olacaktır. 
~1 d Kafkul d Afrika lqan dört komitede bu hafta ao- Bütün memleket için toptan et-
\ A- ar a, ar a, . n,mda if!erini bitiımit oiacaklar-
~ ~l>iıtan çöllerinde ~mı a- ya piyuuınm tanzim ec:lildiii 
' Bir an rahat nefes alama • dır. . merkez lıtanbul olduiu için oda· 

Fılbakika ıimdiye kadar h• 
men ayni fiyat aeviyeaini m~· 
faaz eden elmu piyuaaı aon bir 
ay içinde emin bir tekilde yükael· 
mit ve bu Jiikaelit yüzde y"nni be
ti bulmUfhır. YükıelifİD devam e
deceii de zannedilmektedir. 

Soayaliat Nuyonal part• ıi Kay 
aerin Almanyaya dönmeainin aal• 
tanat davalarının yeniden uyan

muma aebeb olabilecetini dütü
nerek bu mUaaadeyi hiç bir zaman 
vermek taraftan delildir. 

tııl lfalbuki ıiz ancak iki mulıa • Ulualararaaı bdm konıreainin nm bu ıtatiatiii yalnız latanbul 
~ teçirdiniz •• Balkan Ye Büyük memleketimizde toplanmuı dola· için deiil bütün memleketin bir 
·~ yıaıyle biikeıDaet bir de pul ihdas aenelik bayat pahalıhiı indeka ba 
hclf L edilmeahselrarar veımiıtir. Bu pul '-mdan da müh· un· ol---1-&..-. -~ uiitün Türkler kırk bet &m1 ~ 
"4l .. beı; kan ölüm f kıran Niaan ayı zarfmda konferamm Aldıimıız malCimata ıöre Ti· ,1 ve ıt ~planacafı Y ddız poltaneai ve lı 
~ ~ aarmak, bakımıızlıktaıı caret Odumm yapbiı bu toptan 
\ -.ı JUitlarmı tenlendirmek, taıibul Merkez Poataneıi kitelerin etya indekainde 934 yılında mem-

._.._ b. b de aab'acaktır. . 1 k • • _ _. db 1 ~-~z ır arıt ve aaadete ka· - e etimıMıe 1 a it et)'&mlın top-
~ İç;n uirqıyorlar. Kadm Birlili diler taraftan tan fiatlannda bir tenezzül ıö-
-.auııla beraber Türk u_ hir tebr"m~deki otel aahiblerile de rülmekted --'--b b 1 

Bunun üzerine aabık :mparatOI' 
marklarını iatemekteı lktiead Na• 

' lark L-- ld beri ~..... temaılar yapmaktadır. Konferam .. ir. Buna muaa il u yı 
-......_ · ~ yı an · çeınili ela Uu acat -vamızm fiatlan, biJ. ,, delkelerinin inecekleri oteller he- ._J 
r..:.~· 11Dutmut delildir. Türk buaa IOn aylarda yüluelmiftir. 

Bunun sebebleri baklmıda bir 
muharririmiz ali.kadarlarla ıöriit 
IDÜfl'Ür. Piyuanm tanmmıt mü
cevberatcılanndan Kapal1Ç&11ıda 
H·ıa1 maiazuı aahibi Huan de
mittir ki: 

zm Şabt da, kulaklarım tıkamıt. 
bu talebleri biç duymamaktadır • 
Baıün Doorn ptoaunda fakir bir 
'""iyete düpnüt olmakla beraber, 
ikinci Vilhelm bili Almanyanm 
en zenıin adamıdır. Paraaı 300 
milyon mark (b.zim liramızla 135 
milyon lira) tahmin edilmektedir. 
sabık Kayzere para gönd~rileme-

~G huaiiJ;a köyünde apanile :,~ kat'I olarak taanün etmemit Dahili idıllk maddelerinde se-
tıı -lını aüriiyor. Fakat bundan çen yıllara nazaran pek fazla fark 
~ atmıı olduiu anlqdma,· Yıldma ~llmentolar konf .. ..x .. im d·ı· ani lmaktad 
.. '-. E ranm clola-•-le Uuha'----- "'·u •vru e ı ı qı ır. vet, Türk taıfums ıürüyor. J-J ltU'aTW A • 

0 

"- Elmu fiJatlarmdaki Jiik· 
aeliı, timdilik, normal addettiii· 
miz fiyatlara nazaran yüzde 25-
30 u bulmuttur. Bunun bqlıca iki 
aebebi vardD': 

ıili.hmı da temizlemit, ıvmuDun benzeri olarak yapılan cı Jt J b k J 
lf ve nazı11au.., ""-· .... .s- '"9-da -..ıd.,. hie ....... 11a... ~r er ,, a mem e-

\ clanınıttır. Dünyada' 1a1ç •ine 1Gsca 18rilhnemiftir. kete gfde.ee.kJ~? 
"1 - Hariçten memleketimize 

elmu sirmeai aulmlftP'. Bunun 

meainin ıebebi Almanyadan dö
viz ve r ı ... ihracabnm yuak edil· 
mit olmaııdır. 

~let kanmı Türk kadar top- o S5rlerin yakmda mekteplerini 
~ bol akıtmamıı Ye onu hak- B~ledlye gittikçe kapatıp bqka ellere ı"decekle
--lroı Lenimaememiftir'. Do.t ola- parasız kalıyor rine da!r çıkan haberler üzerine 
s; larmıız açıktır. Yüreiimiz , Okturvanm sümrüklerce alm- bir Sör mektebinde aorutturmada 
._ ~cbr·~~t yurdumuzda ıa maaı üzerine belediyenin aeDe'Yf bulunduk. Bu haberin Pariatdd 
~ • ıazunu çıkarmak da en bir buçuk milypna varan hu vari· merkezlerinden ıelecek talimatla 
~ie • ~ ~yıumuz~ur.. datı ıeçen mali aenede ancak bet teiıakbk edeceiini öirendik .• 

' ıelelim •tın açık tarafı • yliz bin lirAyı bu!muıtu. Bu yıl Bu tetldlltm umumi merkezi 
~ • . Şuhat 'atma karlar ancak Gç yüz Pariate bulunmaktadır. 
~ lllll1onJuk·nüfuaunuzun hir bin lira verilmiştir. Se~e aonuna 
~ Tüıtiür. Bu Türkler na - kadar bmıun bet :1az bin lirayı da 
~11e J&tıyorlar. Ve iyi ça. tutamıyacaiımılqılıaaL-tadır. 
~ •ize çok faydalan do • ..~ .......... ~~·~~·~ ........................ . 
~or. Elue •. ·ı-.: f YJDCe &biiriinü de uzatamayız .. 

Japonyaya veya batka bir mem 
lekete ıiclecekleri bahiaine ıelin
ce 5arler "nereye derlene oraya 
ıidecefiz •. ,, demektedirler. .~ L naı çı. "!r' " esna ı . . .. x.! • L.--

~:"' iyi nd 1 çımus ve 1'11N••us _...,ve 
~~ ı,=ı;~::;_ ~ dOltlukla uzatılan eti ıııkar ve Istanbul plAnının 
t~ muhakkaktır. Varı yo- bundan ~·~::.!ıurda1: kimin yapacağı 
~den . alıDmlf bir halde ~:.:.: '·-·· an e 

1 bugtln anlaşılıyor 
T&rk ımırma atan nkdat- ue • 1 

~ ı..... .__hu acı hakikatı isbat eden Sizin henüz naa~I hir yol tuta • atanbul pllm etrafında üç ec-
'~delillerdir. Bulpristan. ~ı, neler Japacaimızı bilıni- nebl mütelıaaaıımm bazırladdda· 
'L..'6.-d Joruz. Fakat GorsiJw ibi iki n raporları tetkik eden Jüri Hey' 
~-::hun kurtul~ ~elen Jiiz1ü Ye ,alancı bir pOtm:.. ,öre- eti bugoün saat 15 •1e •on toplantı· 
~ ~C..--..ı· uz~-~r ceiinizi ummiyoruz. Omicl ede. •ım yapmaia çalınlmıttır. Bugün 
~,, ...,,_:--.-vuın JalCY, IÖzilnl- ı· . ki kom. . kü" top, __ ... _ _. l dan b" . ka 
1&~~ do • 1r1r ım iteci melkesi etrafın • · UUJUUa rapor ar . ın • 

..... ~ -~ inı ~ he~ da Bulpr ve Türk köylülerini ao. hul edilecek, hundan eonra bu 
~' Tiirk ommz.. JUi "&ldüren haydutlar temiz. mütehau11 latanbula çalmlarak 
\' Lt: _.:' ıazeteleı:ı arada a- p.in, -=-ela Türk ve Türkiye a- plin bu m~ıaa yaptmlacak. 
'~~ habız hücum• l-L!- ..1 '---'-- • tJr ~~ -711D1Ge •un&U111 cemıyetler Ye • 
~ ,, yapıyorlar. pnteler kapatıla l1Ulunılaun 0 

~ ... Goal'C!din! Bu .azı.. o zamen 1areceb7..~e ki Türkler Yol paralarının 
~ b~. -e :Yok ki en batta HA- • • • • d-..... ı iki 1 lak iti ~ b~ini kaatediyonunm. ıus~ en ıyı :;uarma olacaktır. ne s 
~:~ER l&Zeteai Bul : .on zama arda BuJsarlar, Yu- Yol paralannm ikinci tak.idi 
~~~flrlcıere- kart ,:ı' · ıoalan de»tlanmızla da anlat • Martta toplanmaia bqlanacak· 
~~ y •-~etlp • olaraktaz·. mak üzeredirler. Bu tekilde ba • Haziran nibavetine kadar bütün -..._.,...._ e en AVYY ı ·-•und • • __ , 

1 
-.: J 

~ . nı Yvı a •JI ~•ıma ardır ki yol paraları toplannnı olacaktır. 
~ ~--itecileri, Tilrk ki Bulıariatana harpten aonra bozu • Para veremiyenler iae Mayıstan i· 

.. ______ T k k Y • laıı bayabnı düzeltmek için imlrin &!,L___ bel d" llarmd çal 
\ ~ • •

1•...um ür iy - • lrtir · quansn e ıye yo a q-
•~ ı._ · diler. Mallanm Yaİ· «!= . B-'-- k tmlacaklardD'. Bunlarm liatesi ha 
~ ,_L ._clUerini koyan ıiiriilü terem ..._.... OlllfUlan • zırlanmaktadır. 
"~ ~hlr, bq açık mız! •• 

lro.dutar ı Bun&tar~- B8tkanmn:, dün nıetrettilimiz Norv-e----1çı>--s-efirl 
"-te.i d. • -;'

1 
nutkunu iyi aöylemif amma, bizde 

t..a dı,. e ıus f1IDU • de bir tair f(Syle demit: Ankarada bulunan No"eç Se
l-... ......._ .. - Jaadr.. ~~ da Ayineai ittir kitinin Wma bakılmaz firi ve kansı Bay, Bayan Bentaon 

-....-."1'Grlunuz?. Bıraz la· Şabim ıörilnUr rUtbel aklı 11erlnde! dün tehrimize gelerek Perapalu 
~ tobdı n • Murad SERTOCU Otel:ne inmiflerdir. 

da eebebi htilcemmn alclıtı .-. Jnglllzlerle ıtleuet -
birler aayeaincle bilhaua kaçak b d l 
elmu idhalitmm azalmHıdır. mU8 e eS 

''2 - Halkta elmu ve kıymet- gUrUşmelerl 
li madenler g 0bi abit aenete kar- Bir ara Ankarac:la bqlayıp IOD 
ıı para yabrma uıulü daha fazla ra her iki tariıfm teklifleri ıöz • 
ıeniflemiftir. Epeyce aıkmblar çe den ıeçirebilıneai için duran, 
ken ve müteaddid barbler ıören Türk-lqiliz yeni ticaret anlq
halk bir taraftan bayle zaman- maaı konupnalanna dair yeni bir 
lar için para biriktirirken bir ta· haber çıkmamıttır. Ankaradan ıe 
raftan da yükte hafif.pahada ap len ln1°liz Ticaret Ateteai Kolo
feyleri elinde bulundurmalı arzu nel Vuda bili telırimizde bulunu• 
ediyor. yor. 

"Bu yü)uelitin daha ne derece- Kolonel Vudı, Türk-f nıiliz 
ye kadar ilerliyeceiini ıimdiden ticaret konutmalarinda lnıiliz 
tahmin etmek ıüçtür. mürabhau olarak bulunuyordu. 

-o-- Geçen hafta, lnıiliz elçiıı tarafm-
Esnaf lşlerl ..,u besi dan telefonla hemen Ankaraya 
Ticaret Oduı idare Heyeti dün ıelmesi Utenmitt:. Fakat Kolonel 

bir toplantı yapmlfbr. YerE ihdu çok seçmeden döndü.. Yeniden 
edilen eınaf itleri tubeai idare çaflrdmuma ihtimal veriliyor ... 
heyetine bir çalıtma proiramı ver Bununla beraber, Ankarada 
mittir. Bu çalıpıa proframı eanaf bulunan elçinin de Cuma Riinü şeh 
cemiyetleri t91kilitmm murakabe rm·ze ıeec~ii IÖ3 "en e!,t !ir. 
ıinde timd"ye kadar takib edilen --o-

tekli hemen hemen tamamen de- Tarihi binalar 
iiı::rmektedir. . tamir edilecek 

Aldıi111nz mal6mata ıiire Tica· . . 
et Od f akabe . 

1 
• . Tarıhl binaların ve abidelerin r uı eana mur ıı ennı • • 

b. m··ddet b --ı..·ıd ·d d beledıye tarafmdan tamırine ka-ır u upaı eıare ee- . . . . 
ce!rtir Almacak net·ceıe - I rar Yerılmıftır. 935 ıeneaıne kona .. 

• re ıore cak taba il bu · L--la k ıelecek ıene eanaf itlerine en uy· ıaat e •te ..., naca • 
lfUll bulunacak tekil verilecektir. br. 

o 

Mısırdan seyyah 
gelmeslnl temin için 

Geçen yaz lıtanbula Mııırdan 
lıayl" ae11ah ıelmitti. Bu yıl daha 
fazla aeyyah ıelmeaini temin için 
belediye aeyyahin ıubesi timdideiı 
hazırlıklara bqlamlfbr. Arabca 
ve lnailizce latanbul brotür Ye reh 
berlerinden Mısıra fazla miktar 
da 1önder

0
lecektir. Bundan batka 

latanhula •
0
t manzaraları ıöate

ren afiıler de Balkan memleket
lerine daiıtdaeektır. 

-6--

BuJ((tn bir seyys h 
vapuru gelecek 

Bu sün Statendam adlı bir ıey
yah vapuru· tehrimize 350 Ameri-
kalı ae11ah ıetircektir. · 

Terkos f erf lh 
havuzları 

Terkoa tert 
0
h havuzlarmm hir 

kaç aydan beri •üren intaatı ya• 
km bir zamanda bitecektir. Bu ya 
pı bittikten aonra tünele daha çok 
IU taafiye edilebilecektir. 



~edeniyet vazife
si görmek Üzere,, 

Şuşnig'in 

HABER - Akıam Postaaı 

seyahati mesele oldu 
(Btıf taralı 1 incide) 

fesi görmek üzere,, doğu Afri • 
kasma hareket eden kıtaata mu
habbetli bir selam göndermiı ve 
siyah gömleklilerin gönü!tü ha -
reketlerini methederek bütün es
ki muhariplerin kendilerini se -
ferber bir halde tuttUklannı bil

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

1 n g il terede Şuşnig aleyhi-
dirmiştir. 

Brüksel, 25 (A.A.) - Be1çika 
zabitleri, ltalya ile Hahe!iıtan 
arasındaki müna2aalı mıntaka 

hududunu tabdid edecek muhtelit 
komisyonun mesnisine if tira.k et

ne mitingler yapıldı 

miye<:eklerdir. 
Belçika hükUnıeti, bu kararı İ

talyanın ltalyan - Habeı ibtila -
fırun halline bitaraf unsurlann 

müdahalesine kartı yü:k.seltmif ol
Cluğu itirazlar üzerine almıftır. 
Bitaraf mıntaka meselesi 

Tan gazetesinin Roma mu -
lıabiri bildiriyor: 

ltalya sefiri ile Habet hükume· 
ti arasında geçen müzakerelerin 
ağır gitmesi, iki millet arasındaki 
ibti1lafın halledilmesinde olan güç 
lükleri ispat eder. ltalya, hududun 
çizilmesi için ecnıebi zabitlerin İf· 
tirak ettirlmesine muhalefet edi -

· yor ve yalnız İtalya ve Habetiata
na aid olan iJlerde icab eden hü -
kümler:in aerbest_çe verilmesi la -

Londri, 25 (A.A.) - Dün ileri 
sol fırkaları tarafından, işsizler 
ldı'ne tertib edilen nüınayi~de, 
Avusturya ba~vekili B. Şuşingin 
lngiltereden tardmı tnleb eden bir 
tU?ir kabul ve Avmturya faşist 
diktatörünün lngiltereye ayak 
basması protesto edilmiştir. 

Binlerce nümayişçi Hayd Park -
dan çıkarak Viktorya istasyonuna 
doğru gibnek istemişlerse de, za • 
bıta, enternasyonal martını teren
nüm eden nümayişçileri idareye 
muvaffak olmu!tur. 

Bu sayede n,.imayi~çiler Avus • 
turya BaıvekiJi Viktorya istasyo -
nunu terkettikten on beş dakika 
sonra istasyona gelebilmi!lerdir. 
Hab11burşıar1n dönmesi 
bar1ş için fellket mi olur? 

Londra, 25 (A.A.) - Muhafa-

zakir Daily Telgraf gazetesi: "İn
giltere hükiimeti, Avusturyamn 
müstakil, arazisinin tamamiyeti 
müemmen bulunma:mu istediğini 

bildh·ilmiştir.ı, diyor. 

"Habsburgların tahta iadeleri 
bir felaket olacak ve Roma uzlaş
malarının semere vereceği hakkın
daki ümitleri tamamen sıfıra in -
direcektir .,, 

Londra, 26 (A.A) - Röyterin 
diplomasi muhab:ri Avusturya 
Bat vekili Bay Şuınig ile Bay Ber· 
ger Waldenberg'in lngiltere ha • 
riciye nazırı ile yapmıı oldukları 

görütmelerde bilhassa Tuna misa 
kı ile, ademi müdahale m!aakmın 
~rüşülmüt ve Avusturyanm da -
hili, ıiyasi ve iktiıadt vaziyetinin 
gözden geçirilmit olduğunu yaz • 
maktadır. 

zım olduğunu söylüyor. Ş k . 
Roma, 26 (A.A.) - Havaa a- e eri UCUZ Sat-

anjsı muhabirinden: • 
Boks müsaba

kasında ltalya ile Habeıistan arasında manın çaresi 
daha hiç ~.ir~tila~a~tedilmemittir. bulunacak mı? 
İtalyan hukumetının, ltalyan ve 
Habeş karakolları arasında 6 ki· 
lometre derinliğinde bitaraf bir 
mıntaka tesisini teklif ettiği ma • 
liimdur. Habqistan, bu teklifi 
prensip itibariyle kabul etmiı ve 
buna mukabil, bitaraf mıntaka
da su kuyuları bulunmasından do
layı, Bedevi kabilelerin, bu mın
takadan serbestçe geçmelerini tart 

· koymuftu. talya, bu tartı kabul 
etmitti• 

Ankaradan gelen malumata 
göre teker fabrikalarının ve ıeker 
sabtmın bir elden idaresi için ö • 
konomi bakanlığında hazırlıklar 
yapılmaktadır. Ökonomi bakanı 
Celil Be.yarın .reialiği altında top· 
lan.an Sümer, it ve Ziraat Banka
ları umumi müdürleriyle vekalet 
erkinmdan mürekkeb bir heyet 1 
Alpullu, Uıak, Turhal ve Eskite· 
hir ,eker f abrikalarnın nasıl çalı
§&e&ğını tesbit etmİf ve Ba§bakan· 
lığa bildirmiştir. Rapor bilhaasa 
tekerin nasıl daha ucuza mal edi
lib satılabileceği hakkında ıayanı 
dikkat noktaları ihtiva etmekte • 

Fransız galebe çaldı 
Paris, 26 (A.A.) - Fransız 

boksör Güstav Humery, lngiltere 

ıa.mpiyonu Jak Kidberg'i 10 ra • 

undda, sayı hesabiyle yenmittir. 
---o-

lngll12 E!rJH,na Üa• 

biye relslriln teftiş 
seyahatı 

Ayni zamanda HabeJ hükG.me
ti, bitaraf mıntakayı tahdid ede • 
cek olan heyete, bir Belçikalı ve 
bir İsveçli zabitin itÜrak etmeleri· 
ni istiyordu. İtalya, bu teklifi red· 
detmiıti. dir. 

Londra, 26 (A.A) - Harbiye 
Nezaretindenu bildirildiğine gö • 
re, imparatorluk Erkanı Harbiye 

reisi S:r Arçibold Mongomeri Ma

ainglerd, ·bu Cuma günü Mısır, Fi
listin ve Sudan' da teftiı seyahati

ne çıkacaktır. 
Ecnebi memleketlerden gelen 

bazı haberlere göre, Habe1istanm 
bu son tarttan vazgeçeceii riva • 
yet edilmektedir. Maamafih, Ro. 
nıada bu hususta hiç bir malUnıat 
yoktur. J 

Adisabeba' df1 bu mesele üze • 
rinde cereyan eden müzakereler -
den bir netice alındığı "meçhul -
<lur. 

Gene ecnebi memleketlerden 
selen haberlerden anlatıldığına 
gör, ltalya hükumeti, meselenin 
hakeme havalesi hakkında Habe
tistan tarafından gönderilen no-

'Uya cevab vennemittir. 
Habeıistanın notası, Romaya 

23 §ubat tarihlerinde gelmiftir. 
Şimdi buna cevab yazılmaktadır. 

Habeıistanın teklifleri, evvela 
doğrudan doğruya r.ıüzakereyi, 
itilafı ve nihayet hakeme havale
yi ihtiva etmektedir. Jtalyan ce; 
vabı, daha yazılmamııtır. 

Adisabebada doğrudan doğru· 
ya müzakereye baılaµmı§hr. 
Japonyanın Habeşistandakl 

ökonomlk rolU 
Tan gazetesinin Moskova 

muhabirinden: 
Pravda gazetesi, ecnebi gaze

telerden aldığı hülisaları neı • 
rederek Japonyanın Habetistan • 
daJd ökonomik rolünü kaydedi • 
yor ve bunda Afrika pazarlarını ı 
~de etmek iç.in büyük devletle· 

---o- ---0-

Dilnyanın en Artist Ferdi has -
bttyük vapuru ld 

Saint • Nazaire, 26 (A.A.) - tahaneye kaldırı ı 
Muazzam "Normandie,, vapuru, 

Havreden Nevyorka ilk seyahatini Eroin kullanmaktan 
gelecek 20 nisanda yapacaktır, 
Dünyanın en büyük vapurunun bu suçlu idi 
ilk seyahati münasebetiyle §enlik- Alınana malUnıata göre tanm • 

ler yapılacaktır. mq sinema artistlerimizden Ferdi 

Paragvay, Uluslar Tayfur geçenlerde eroin kullan· 

kurumundan çıkıyor dığından dolayı yakalanmıttı. Po· 
Cenevre, 25 (A.A.) - Ulus· liı tarafından yapılan tahkikatta 

lar Kurumu Genel katibi Bay 
Avcnol, Paraguay hükfunetine 
kurumdan istifasını bildiren 
mektubunu almıı olduğunu bil -
dirmiştir. 

rin bir mücadele manzarasını 
göri:J or. Japonyanın Habeşis • 
tandaki bu ökonomik hululü İtal
ya • Habe§ ihtilafiyle alakasız o
lamaz. 

Habeş hükUmeti tarafından 
Avrupalılara verilmiyen bir ta • 
kım iktisadi menfaatler Japon -
lara verilmiıtir. iki sene ev
vel, Habeı Dıı itleri Baka
nının Tokyo seyahatinde bir ö -
konomik anlaıma yapılmıf h. Bu 
tarihten beri Japon mallan Ha -
bet pazannı istila etmittir. Bu -
nu müteakip te Japonlar Habe • 
tiatanın kuvvetli mevkilerini elde 
etmiılerdir • . 

eroin kullandığı sabit olduğu gibi 

ayni zamanda arkadaılarma da 

$atlığı anlatılmrıtır. 

Diğer taraftan yapılan muaye· 
nede Ferdinin iptila derecesinde 

eroine dütkün olduğu anlaşıldığm 
dan tedavi edilmel< üzere Bakır 

köy asabiye hastanesine yatınl • 

mııtır. 

-0-

Halkevlnde konferans 
Perıembe günü saat 17 buçuk-

ta Halk evi merkez salonunda T ıb 
Fakültesi Doçentlerinden çocuk 
hastalıkları mütehassısı Dr. Şevket 
Salih tarafmdan (sağlam süt ço
cuğu beslenmesi) hakkında bir 

Konferans verilecektir. Bu toplan· 

tı herkese açıktır. 

Avusturya devlet adamları T u· 
na misakı meselesinde lngil:zlerin 
noktai nazarları ne olduğunu öğ • 
renmek istemitlerdir. 

Avus.turya ordusu mevcudunun 
arttırılması ve Habsburg Hane -
danının tekrar saltanat makamına 
getirilmesi hususları görütülme • 
mittir. 

Avusturya Başvekili, Bay Ar• 
thur Hendersonu da izyaret etmit 
tir. 

Avusturyalılar kendilerine kar
tı gösterilen iyi kabulden çok 
memnundurlar. 

Avusturya Bqvekilinin Avus • 
turya sefaretinde vermit olduğu 

akf&lll ziyafetinde lngiHz hüldi • 

met erkanının çoğu hazır bulun -

mu§tur. 

Fırtınalar dün
yayı kasup 
kavuruyor 

Ber(ın, 26 (A.A) - Vurtem • 
berg ile Bavyeranın bir kısmında 
çok ıiddetli bir fırtına mühim ha· 
arlara sebebiyet vermitfu. Ağaç· 
lar kökünden çıkmıftır. Bir çok 
telefon tellerHmdmııtır. 
Fransada neler oıau 

Paris, 25 (A.A.) - Dün Savo
ie bavaliıinde ıiddetli bir kasırga 
kopmuıtur. "Paris - Soir,, gaze
tesinin hususi muhabiri, oradaki 
bir kaç köylerin, bu kasırga yü· 
zünden uğradrkları felaket hak· 
kmda maliimat veriyor: . 

Annecy civarındaki bir köyde, 
fırtınadan kilisenin çan kulesi yı· 
kılmııtır. O anda harab olan kili· 
aede, biraz evvel 80 çocuk bulunu 
yordu. 

Leman gölünde iki büyük va
pur batmıfbr. 

Revard' daki kıı ıporlan iıtu· 
yonunda rÜzgi.r, otel1erin çatıla.
rmı uçurmuıtur. 

Sen Pi er Dalb!nyi' de, ruzgar 
iki bin kilodan fazla ağırlıktaki 

bir çatı parçasını 100 metrelik me 
saf eye sürüklemiıtir. 

Bir çok nahiyelerde evler yıkıl
mı§, bir çok kimseler de ölmüt ve 
yaralanmqtır. 

lngilterede de fırbna 
Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli 

bil' fırtına, lngliterenin Jtısmı aza
mı üzerinde hüküm sürmektedir. 
Fırtına yüzünden, yol ve §İmendi
fer münakalatı ciddi surette müte
essir olduğu gibi, bir ço~ vapur • 
lar da, Manı ve Şimal denizi li • 
manlarına ilticaya mecbur kalmıt· 
)ardır. 

Hizmet uçuıları yapan birçok 
bombardıman tayyareleri de mec
buren yere inmİ!lerdir. 

Yirmi metreye yükselen 
dalgalar 

Toulon, 25 (A.A.) - Fırtına, 

dün Atlantik denizinde olduğu gi
bi, Akdeniz kıyılarında da yeni 
den batlamqtır. Ciolat mevkiinde 
bir med olmuf ve dalgalar hazan 
2ll metr~ irtifaa kadar rikaelmit-
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Şehir Meclisi 
Esnaf Bankası Jştol 
yarın müzakere 

edecek 
Şehir Meclisi yarın saat on 

te toplanarak Esnaf Banka 
vaziyetini görütecektir. 
Me<:liıi Mülkiye ve kavanin e 
menleri bu hafta zarfında ye. 
lan iki toplantıda bankanın ~ 
dan sonra alacağı .vaz!yeti te 
etmiıler \re bir rap~r hazır)~ 
lardrr. Meclisin yarınki topl.ııt 
sında bu rapor okunacaktır. 
hiliye Vekaleti müfettitleri t~ 
fından bankada yapılan tetkill' 
ta bankanın hemen tasfiye edi 
si lazım geld: ği anlaıılmıtb· 
krar belediyeye bildirilmi°Ş "it' 

hir Meclisinin geçen haftaki tol 
lantısında okunmuttu. Y alıuı 
sırada banka idare meclisin!Js 
de mektubu okurunuftu. 

Bu mektubda, tasfiye yapı 
bankanın alacaklarını hiç al,; 
yacağı, halbuki alacaklılar~ ;I 
araya gelerek bankanın yenı . 
re meclisini ikurmaJarı ~ 
bankanın yaşayabileceği bild' 
mifti. 

Şehir Mecliıinin yarınki 
si bu yüzden hayli hararetli 
k.rar belediyeye bildirilmit fi 
Buradan çıkacak karar üJ 
Perfembe günü de banka h~ 
mumiyesi f ev'kalide topl~ 
yapacaktır. 

Esnaf Bankasında baleli 
çalıtan bir müdürle, bir nı 
tefi bir de takib memuru 
görmektedir. 

--0--

lki cesed 
meselesi 

M •• 1 .. 1..&- • 

cesedi bulunan marangoz 
roıla Topkpı surları üzeri~d';ı 
ıü bulunan M.ıaırlı Ahmedıo 
mü etrafında yapılan ~4' 
ticelenmiı, bunların birer ciOP'' 
te kurban gitmedikleri ani 

--o-

Adliye binasının 1 
lıtanbul adliye binas111~ 

etraf mda yapılmakta olan ~ 
kat ilerlemektediT. AdliY.~ 
ımın, Sirkecide Şark deJD• ~ 
binaaınm k&r§11ında suıı.11' ~i 
ve sair yerlerde yapılacai1 
söylendi, durdu. 

Nihayet vilayet binatı ~ 
defterdarlık arasındaki p 
yapılması daha iyi bulund;da: 
raaı bir müddet evvel öl~~ 

Dün a1i.kadar daire ııı od 
lerinden bazıalrı emniye~~~ 
lüğü ik\nci şube ve ııı0 

dairelerinin bulunduklar• 
tetkikat yapmıılardır. • iP İ 

Adliye binasının yerı ~ 
velce burası da akla gelırı ' 
vaz geçilmi§ti. Y e~ideJS ı;tfı 1 

nın gözden geçirildiğn~ Set 
liye binasının yapılacaJ1 1de"'~ 
yukarı kat'ileımi§ oluyor ~ 
tir. Bina inıaatma önilıj,1# 
ill§aat mevsiminde baılııtı 
ceği tahmin edilmektedir· 

-o-- ~'' Ermenice 
gazete 1 

"TürkiY~ 
dan~:r~7::.~:;~~~~ 
denberi Turkiye adıyl• 1' ~} 
yeni bir gazete çıkarlll:lı I'/. 
mıttır. Hergün 8 aaY~~ 
ta olan yeni meslekd ,J~ 
ömürler ve büyük aıu1' 



,,,1 

• 
;f 
ol 
~ 26 ŞUBAT 1935 ~ 

Reis yaptığını bilir ve her 
şeyi bilerek yapar 

'l' - Herkes it batma! .. Haydi! 
0Pçular, hazır ol! •. 
Küçük Hüseyine döndü: 

lcu - Dümene geç! Kumandaya 
bk ver! 
.._ Peki reiı !.. 

b· Leventlerin yüzlerinde büyük 

1 
ır ••vinç vardı. En ıonra, ne za
~danberi huret kaldıkları sa
,,..a itte ka vuıuyorlardı. 

lialbuki Ali reiı böyle düt ün
~U1ordu. O bu yağmacı berifler-
' .161üı ıöiüae dövüımek iıte
~•Yordu. Gemisini onların gemi
•ıııe rampa etmiyecekti. Sadece 
::el bir manevra ile evvela al-
1-ıc taca.k, ıonra bir tek top ateıile 
ı.. larından ıelecckti. Girdiği 
'll!ı bir dakika bile unutulma
:ıı Ve b&f,ka yollara ıapılmaıını 

h alnııyordu. 
I liatt& btt korsanlar vaktile on;1 Yakalamak için arkalarına 
~~llleaelerdi ve bu yüzden Şa-

111 reiai kurtarma itinin bir kaç 
rl) Reri vurmasına sebep olmasa
~ı, bu kadarını da yapmıya

, uıalda§ıp gidecekti. 

Nasıl olsa bu eski ve aiır gemi 
a11u k 1lı Ya alıyamaz. Hatta yaklaıa-
aıdı. 

.... lialhuki korsanlar, Ali reis ge-.... ıa· . '1-k lllın gizli lombar kapakları 
~ııe~ındaki toplardan haberaiztu . :tsunun satııaeıı KU ... ~~ wh 

'-\ ec.r gemisi olduğunu, olsa ol
tl tayf alann silahlanmıı bulu
~~~klarını sanıyorlardı. Halbu
\r 

1
Yi bir top ateıile geminin gö-

e11e • • 
ltl'f •ını süpürürlerse, silahlı 
1 ti a.la.rda da kartı koyacak hal 

lllıyacaktı. 

l>a Böylelikle kolayca bu yailı 
:r;a.yı ele geçireceklerdi. 
C'\li • b 
c~ reıı unu anlamakta ge-
)\ıl' edi ve onları kazdıkları ku
~\r' diitürmek için huit bir ma-

sta. l'apnıayı tasarladı. 
'rıki "•tı: h .. onların korsan oldukla-

~.. enuz anlamıt gibi C!ümeni 
··c~ .. 

~i,· .... ia. kırdı. Gemi, korsan ge-
~ ırıın • . d 1 
ta b •zın e:ı ayrı mıf, açılma-

L 'ıla.rnııtı. 
:ventier aoruıtular: 
......_ lCaçıyor muyuz? 
......_ ~ereye/ gidiyoruz? 
~ u •erserileri de ıağ btra
'•rı ' Yazık, bize... insan bat
,._ttı Yaptığı iyiliii naııl unut. 
it. ' f enalıiı da unutmamalı. 

-atı\l l'l Yuıufun ıeai, uzıyan bu 
......_ '~lari keıti: 

">t l>~eia Yaptığını bilir ve her 
........_ ı erek yapar .. 

" lto;~ '1 • 
' .\Ji n. ~r da dümeni kırdılar 
.\11• reııın üstüne yürüdüler. 

\ı re· 
tt, le 11 foraaların bulunduğu 

....... '\/Oflu: 

....... a llrdiyan ! .. 

1 , "r :Y'ur l'eiı ! 
~ 'orı h ~ağı hızlandır. Kürek
' ı-e~~la itliyecek .. 

lar. Ali reis bu ıef er dümene 
kottu: 

- Korsanlarla aramızda iki 
yüz kulaç kalınca birdenbire ge. 
ri dönülecek .• 

- Peki reiı! 
Ali reis timdi gene vardiyanın 

yanındaydı: 

- Gözünü eyi aç, dümen iske
leye kıvrılınca kürekler gene 
böyle iıliyecek fakat dön~f bi
tinciye kadar ıemi aahiden ıon 
hızla gidecek.. 

- Peki reiı! 
Ali reisin gemisi ıon hızla ka

çıyor gibiydi. 
Korsan gemiıi 'lahiden son hız 

la onun üstüne ıaldırıyordu. A
ralarında iki yüz kulaç kadar a
ralık kalmııtı. Ali reiı baiırdı: 

- Dümen iskeleye... Dikkat ... 
Gemi bir anda iskeleye doğru 

dönüt yaptı. 
Koraan gemiıi onu Sancak ta

rafındaki toplarla ateı altına al
mak istemiş ve bunun için hazır
lanmıftı.. Fakat Ali reis birden
bire iskele tarafına ıeçince gö· 
vertede bir kargatalık oldu. is
kele tarafındaki topların topar
lanmuı, nitan almaları, hiç de· 
iilıe bir kaç dakikalık zaman is
tiyordu. Halbu ki Ali reiı buna 
meydan vermeden top me-nziline 
airm1a ., Jrumandavı vermiati: 

- Ateenff! ..• 
On bet top birden gürledi. 

Geminin yan tarafını, gittikçe· 
büyüyerek dağılan beyaz duman 
lar sardı. On bet namludan çı
kan on bet yıldırım, korsan ge
misinin göverteainde, bordasın

da ölüm kaıırgaıı halinde ortalı
ğı altüst etti. 

Ali reisin gemisi yeniden bir 
dönüt yaptı. Bu sefer de sancak 
tarafındaki toplara, tam hizaya 
gelince: 

- Ateenn!· .. 
Diye haykırdı. 
Yeniden on bet tunç na.mlu

dan on bet yıldırım fırladı ve 
düşman gemisinin gövertesini, 
bordasını altüst etti. 

Koraan gemisi birinci ateşte 
sağa yatmııtı. ikinci atet onu so
la doğru devirdi. Biraz ıonra da
ğılan barut dumanlarının ardın
dan korkunç bir görünüt sırıttı. 

Korsan gemisi hızla batıyor
du. 

Korsanlar gövertede sıtğa so
la koıuyorlar, kurtulmak için ip
lere, direklere delicesine saldırı
yorlar, çoğu, silahlarını, derme 
çatma zırh ve elbiselerini fırlata
rak kendilerini denize atıyorlar
dı. 

Gemi battı. Kocaman ve beyaz 
bir köpük döne döne çukurla§h· 
Oralarda çırpınan inıanlan, yü
zen tahtaları da ıürükliyerek de. 
nizin dibini boyladı. 

Leventlerin bazıları göğüs gö-

HABER - ~lipm Poıfan 

RADYO 
BUGUrt 

ISTANBUL: 

JC 
17 ,30 da İnkılab <lerleri: Üniver· 

siteden nakil; Manisa ~aylavı Bay 
llikme~ 18,30 Jimnaıtik: Bayan A
zade, 18,50: Danı nıuaikili pliik, 19, 
30 Haberler, 19,40 Şehir tiyatrosun· 
dan Dayan Semilıa Şen - piyano ile, 
20 ;\faliye Bakanlığı natnma konfe • 
rans 20,30 Demir caz 21,20: Son lıa· 
herler, 21.30: Mehmed .Münir ve 
Berdiye l\lünir Şan, 22: Radyo ca<t 
ve Tango orkestraıL 

223 Khz. Varıova, 1:. 15 m. 

16,45 : Hafif musiki. - SözJcr, 
18: Koro konseri, 18,25: Sözler, 18. 
35: Salon musikisi, 18,50: Sözle.L' 
19,15: Kuartet kovseri, 19,45: Si).ı:
lcr, 20: Şarkılar, 20,20: Tktfüılite, 
20,30: Pliik. - Sözler, 21: "A§l: 
,arkısı,, a<llr J olıann Stranussun o · 
pcreti. 23: Reklamlar, 23,15: Dau .. 
- konferans. - Dans. 

175 Klız. MOSKOVA 1724 m. 
17,30: Sözler, 18,30: Kızılordu 

Programı. 18,55: Kızdordua konser 
19.30: Roman tefrikası, 21: Senfo · 
nik konser. 22: Almanca. 23: Fran · 
sı:r.ç.ı, 24: F elemenkçe. 

545 Khz. BUDAPETE 550 m. 

18: Opera orkestrası. 19: Ders, 
19,30: Simi kurina çingene orkestra· 
111. 20,30: Konferans, 21: WagM>rin 
"Sicgpried,, operasının ikiuci. krı • 
mmm operadan nakil. 22,05: Ha · 
herler. 23,40: Caz. 2.1, 15: Çingene 
musikisi, 1.05: Son hahcrler. 

BÜKREŞ: 

13 - Gül\dilz pik ne§riyatı1 18: 
Hafif musiki. 19: Haberler, 19,15: 
Konserin deYamı, 20: Konferan!I, 
20,20: Plak 20,45: Konferamı, 21: 
Sözler, 21,05: Radyo orkestrası, 22: 
Konferans, 22,15: Konferaru, 23 : 
Ilnbcrler, 23,25: Konser nakil. 

Bayramı nasıl 
t.cbrllt etınell? 

Din bayramlarında yapılan tebrik 
,.e ziyaret masraflarını "Çocuk Esir
geme Kurumu,, na vermenizi rica e
deriz. Ricamızı kabul edenlerin isim-
leri bayramından evvel Genel Merkez. 
tarafından gazetelere neşrolunacak 

bu suretle bu iyilik senn insanlar 
dostlarını kutlulamı~ n Ctostlarınm 

tebrik ve ziyaretlerini kabul emi~ sa
yılacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölU çelenk
leri, dUtUn hediye masraf tarı bile ço
cuklar ve yoksullar kurumlarına ve· 
rilmekedir. 

s 
• 

ın 
------ --· 

Nakleden: ı 
<va. no > 

HABER'Jn 
tefrikası 

:----.... ·---------· 
1
. No. 29 

A. ,.c His Romanı , ____ ............... 
• 

-.. .............. .._. .•..... 
Dü§Üncesinin i.tika.metini tayin ı kovmalt için onlarr, öteki erkekle

edemiy~rdu. Şimdi, zihni tuna ri düşünmek istiyordu. 
saplanmııtı: J Çok genç olan Ramizi dü§Ün• 

.,_ Altı seneden beri ıörme· dü. Bu çocuk, kocasından da gü· 
diiim bir adamla münaıebetim zeldi. Bir akşam, bu Ramiz, onu 
naııl olabilir?,, yanağından öpmüştü. llk ve son 

Hem, sonra, bu küçük evde ki- defa olarak, genç kadın ona rnağ· 
fi derecede oda yoktu ki, kocasına lup olmuştu. Şimdi o puseyi dü
ibaılıbaıına bir daire açaın ... Biri· şündü. 
birleriyle pek burun !buruna yaşa· Salonda idiler. kkşam vaktiy
yacaklardı. Hemen her dakika be· di. Güne§ batıyordu. Mart ayının 
raber bulunacaklardı. baılangıcın<la... lşrklar, camlara 

"- Kabil defil ... . Bu ite (ol- vuruyordu • 
maz l) diyip itin içinden çıkma· 

lı ... ,, 
Ah, ne etmiıti de hayatina bat· 

ka bir mecra vennemitti ! 
Bunu pek ili yapabilirdi. 
Mademki nihayetine kadar mu 

zaffer olmalı kurmuıtu, timdi ni
çin mağlubiyetler dü9ünüyordu? 
Hayır, hayır.. Mağlup olmıya· 

caktı! 
Eğer Kamile saf ve temiz kal

masaydı, eğer canrıµn her ist~di
ğini yapsaydı, netice böyle mi o· 
lacaktı? 

Şüphesizı bu adam kendiıi için 
bir yabancıdan ba§ka bir şey de
ğildi. Altı aene ortadan kaybolup 
.da ıimdi çıkagelen bu adam ... 

Fakat, onu dört ıözle bekle
memit miydi?... Bütün rüyalarını 
onun iıtrkametine çevirmemiş mi
di? ... Kin dolu rüyalarını.. ÖyJe 
bir kin ki, insanın ıahıiyetini kız· 
ğın bir ateıe zağlanmıf gibi pırlı 
pırıl ortaya çıkarıyordu. 

Sevilmek arzusunun her uya· 
nrtında, bu arzuyu .lırin kuvvetiyle 
yenmİfti. Böylelikle yalnız sev
mek kabiliyetini deiil, saadetini 
de yıkmııtr. 

Eğer tem:z o1maıaydı, eier a· 
tıklar edinmiı bulunaaydı, eğer 
kendini heyecana dütüren bütün 
erk6klerin kucağına dütmekten 
korunmasaydı, ayni kolaylıkla 
:kenClinden af ve melce dilenen bu 
adamın da koynuna avdet edebi· 
lecekti. Zira, bu adamı, bütün er· 
keklere tercih ediyordu. 

Genç kadın., uzun uzun konu§· 
~uıtu. Uzwı uzun ve uslu uılu ... 
Belki de bu delikanlıyı reddede· 
rek ona ettiği itkencelerden dola-
yı saadetini tadmı§tı. Ona kar§ı, 

kalbinde birdenbire bir merhamet 
duymuştu. Heyecana dütmüttü. 

Sustuğu zaman, yüzünü elkri 
içinde gizlemitti. Ve epeyce öyle 
durmuttu. Sanki bu halle, kar§ı· 
smdakine: 

"-Haydi r Cesaret ... l~te gör· 
müyorwn ... Ne istersen yap ... Fır· 
saltan istifade et!,, demişti 

Delikanlı, onun üıtüne eğilm!t 
ti ve genç kadının yanağında açık 
bıraktığı r.eri öpmüştü. Kamile 

de, verdiği nasihatlerin tutulma· 
dığını görerek pek memnun ol· 
muıtu. Zira, verdiii naıihat, de· 
likanlıyı kar11ına tadakata teıviı< 
idi. Biçarenin çektiği iıtirapları 
anlatıyor ve inıan, birine bu de· 
rece azab vermemeli!,, diyordu. 

hte, ıim.di bu öpü~eyi düşün· 
dü. 

Ve inledi: 

- Ah, Rnmiz ... , 
Halbuki, yalan! yalan! ... 
Bütün mevcudiyetiyle: 

"- Ah, Vahid!...,, diyordu. 
Yarın, Feride mektubu şöyle 

yazacaktı: 

"istemiyorum! Israr etmesi na· 
filedir, boştur. Beni onun bizzat 
ziyaret edeceii ile tehdit ettiniz, 

Yurdumuzda Adetleri sayısız olan Vücudu{lun daha sıcak bir ha· 
yoksul yavrucaklar için çok değerli yatla yapdığmı duyuyordu. San· 
olacak bu usulün benimsenmesini ve ki kendisini ilk uyandıran adamın 
yayılmasını dileriz. ı yakınlıjı Y.eni bir . uyanıklığına 

fakat bu tehditten de kokmuyo· 
rum. Buradan gideceğim ve o be· 
nim adresimi bile bulamıyacak· 
tır !,, 

Ankarada bulunan Genel Merkez ıebeb olniuttu. 
tarafından para alınmağa başlanmış· Koluyle göğıünün dik ve dinç 
tır. Kurban bayramı 15 Marta rastlı- ıekillerini yokladı. Biribirine do· 
yor. kunan bacaklarını hi11ediyordu. 
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ıLAn TARiFESi İ 

ihtirasla ıeriniyordu. Saçları 
yüziinü oktayıp onu gıcıklıyor . 
du. 

Dütünüyordu: 
Saçlarını yüziinden çekip ar· 

kaya doğru iten o elleri, otomobil 
le o gezintileri, diz örtüıünün al
tından biribirlerini sıkan elleri dü 
ıünüyordu: Kamil enin ve Vahi
d in e1leri ... 

Ah, eier bu müddet içinde 
baıkaların& da kendini venniı ol· 
saydı ... 

Bu akıam, Vahidi beyninden 

(Devamı nr) 

Soy adı 
Babacan 

Nuruosmaniye, Tasvir sokak 
18 Nu da Ali AiUf, refikası Aliye, 
oğulları perükar Osman, Abdür
rahman, Mehmed, lnrahim, kızları 
Sitare, Saime, Emine, gelini Neri
manı torunları lbrahim, Şadıman, 
yeğeni tuhafiyeci Osman Nafi ka· 
rısı hadiye, çocukları Hüsnü, Dür
rü Saf, Necla eski aile adları olan 
(BABACAN) ı soy adı almı§lar· 
dır. 

Kar.:şin 

Kaspar KarRşin. Soy adım Ka• 
raıin. Ankara c ddeıi No. 48 

Kaıpar Karaıin 11care& Ul.nlannm •tın U,M 1 
Reaml U&nlar 10 t.11ruıtur. İ ........................................ ___ .... 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: ~ -Kahkaha ve ıetaretle tedavi! ... Senenin enbüyük kahkaha rekoru! 
HASAN RASiM US 

Baaı1011'1 yer ı ( v AK.iT) Hauıu.u 
-..... t.. "'1 reis ı 
~ .. '1< . 
A~ ~~e at kürekler den;ze kes-

LAUREL ve HA 
"ŞEYTAN KARDEŞ,, filminin unutulmaz ynratıcıları 

D r 
ğüse bir savat yapamadıkları i- 111•••••••••••• .. I 

~l)Ota olarak girip ç1kacak .. 
~~Un Ya, gören son hızla 

' li~ıı •anacak, fakat biz 
'~ CCeğiz. 
4~ ~ •t!nn l'eis ! 't, .. IÖverteye fırladı. 

ar . top baımda hazırdı-

çin sıkılmışlardı. Fakat çoğu Ali 
reise hak veriy~rlardı. 

Gürültüsüz patırdısız, hiç kim 
senin burnu kanamadan, öçleri
ni almıılardı. Ana yurddan çok 
uzak olan bu yerlerde, en doğru 
İ9, böyle çalıımaktı. 

(Devamı var). 

iiiıi=::71~n, ~-~~~ 
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Bauptman nasıl 
idam edilecek? 

2000 voltun altında vücud bir
denbire gerilir ve sıçrar. 

Sonra herşey biter 
Nevyork (Hususi) - idam 

ıehpasile karıı karııya gelmekten 
çekinen bir çok mücrimleı·, ölüm 
şarabını kendi öz ellerile içmeği 

tercih ebnitlerdir. işte bunu bi
len Amerika adliyecileri çocuk 
hırıızı Haupbnan' ı çok ııkı ibir 
göz hapsine almıı bulunmakta
dırlar. Hauptmamn idam edile
ceklere mahsus olan hücresinde 
gece gündüz bir nöbetçi bulun-
maktadır. Haupbnan, 18 Mart 
tarihine kadar rahat ve sükun yü
zü göremiyecektir. Gardiyanlann 
bir kısmı onunla konu§mak isti
yecek bir kısmı da onu susturma
ğa uğraıacaktır. Karısı gelip ona 
büyük acısından bahsedecek, a- *"~ 
YUkatı ise onu ümitlendh-meğe ı - · 

çahıacaktır. Papasın bir de kar- 1 /Jir mahkünı elektrik sandalyesinde 

tısına geçecek, ona, ruhunu bek- dan baıka hiç bir ıey bozmaz. 
)emekte olan Tanrıya dair uzun Üstü henüz boı olan koltuğun 
uzadıya sözler ıöyliyecek, bir çevresinde, baştan tırnaklarına 
doktor da ıonra otopsi masasına kadar silahlı dört gardiyen dim 
yahnlacak olan vücudünü ikide dik duruyor, bunların yanında 
birde muayene edeceketir· Hapis- sırtlarında siyah bonjurlu iki 
hane müdürü, ileride bir gün yaz- doktor vardır. Birisi hapishane
masını düıüneceği hatırRl . için, nin doktoru ikincisi de fethimeyt 
ondan söz koparmak üzere vakit- mütehassısı. 
li vakitsiz ziyaretlerde buluna- Koltuğun arkasında mahku-
.. .aJrtır. mun göremiyeceği bir yerde, lis-

Olümü J.jekiemek kendisinden tik tekerlekli bir ameliyat masa
çok daha ad ve istiraplı olduğun- sı vardır. Nihayet sağda ve orada 
dam acaba Hauptman, "Ne ya- bulunanlardan buzlu bir cam per 
pacaklarsa yapsalar da bil" an ev- dcsile ayrılmış olan cellid bütün 
vel kurtulsam,, demiyor mu? alet ve edevatlarile bekliyor. 

Temyiz mahkemesi Haupt- Mahkum ölüm tahtına çıkmak 
malllh talebini reddedecek olursa için merdiven ha"nmalcları • ..,_ 

Uatil tlalla' ~imdiden 18 mart gü- rır. Elektrik cereyanının geçtiği 
nünü hem de her saniye düşüne- zaman vücudünün dik durabil
bilir. mesi için koltuğa sımsıkı bağla-

idamdan bir g{ln önce, karı- nır. Kolları, koltuğun destekleri 
ıı, belki de kucağında çacuğu, üstüne konur başına da kasket 
ziyaretine gelecek, ve yanında geçirilir. Nihayet avuçlarından 
gardiyanlar olduğu halde demir her birisile, ensesine elektrolod· 
parmaklığın arkasından onunla far yerleştirilir. Yardımcılar çe
bir kaç dakika görüşecektir. On- kilir. Bir dinamonun homurtusu 
dan sonra katil son akşam yeme- yükselir ve uğultu gittikçe artar· 
ğini yiyecek, ve eğer uyuyabilirse 2000 voltluk cereyan geçer. 
bu dünya yüzündeki ıon gecesini Bu darbenin altında vücut ge-
11yku ile geçirecektir. rilir ve bir defa sıçrar. Cereyan 

Saat dokuza doğru bir hakim, aşağı yukarı iki buçuk dakika 
h "icresine girerek ona iılediği ci- kadar geçer. Sonra homurtu aza
nayeti hatırlatacak bundan sonra ]arak durur ve vücut tekrar yığı
ölüm dakikasına kadar bir papas lır. Cellad elektrik prizlerini ka
.,nunla başbap. kalacaktır. pamıştır. Cam höcresinden çıkar-

Ölüm saati yaklaşınca mali- ken yardımcıları da bakır bağlan 
klima kendi seçeceği yemekler- çözerler. 
tien bir sofra getirilir: Kızarmış Bu derin sessizlikte şahitlerin 
piliç, sebze ve börekler, muhtelif soluklanndan başka bir ıey işi
ıneyve, kahve, puru sigarası ve tilmez. Doktor kulaklığını ölünün 
Lapishane rejiminin menettiği her kalbine dayıyarak eğilir, az sonra 
teY ! Sonra da yardımcılar onu l<alkarak şu sözleri söyler: 
kavrıyarak, elektrik sademesinin "Bu adamın ölmüş olduğunu 
geçebilmesii çin kellesini ustura beyan ederim.,, ' 
ile traş ederler, kravatsız yakası- Şimdi sinirler gevşemeğe ı;aş
uı çözerler ve kollarını bağlarlar. lamışıtr. Yavaı yavaş fısıltılar o-

Kafesin kapısı açılır; Haup- lur. Hasta bakıcı üniforması giy
aıan da, keçe terliklerile, kolla - miş gardiyanlar cesedi kaldırmak 
rında gardiyanlar olduğu halde, için acele ederler. Bunu ameliyat 
eessizce çıkar. Kafesin hemen masasının üstüne koyarak, masa
yanr başında idam höcresi vardır. yı otopsi salonuna iterler. Fakat 
Burası o kadar loş, ııık o kadar ölünün ailesi otopsiyi menedebi
donuktur ki mahkUın içeriye gi- lir, hatta cesedi de istiyebilir. E
rince etrafı görebilmek için yarı ğer cesedi kimse istemezse ha
kör gibi gözlerini kırpıştırmak pishane bunu ertesi günü toprağa 
mecburiyetinde kalır. gömer. 

HABER- #\lqam Postası 26ŞUBAT1935 ~ 

Meşhur Miralay Nikolay 
iş başında 

lngiliz casusu Mis Kavelli kursuna dizdiren 
adam Alman casus teşkilatı başına geç.irildi 

Baştan aşağı entrika ve 
esrarla dolu bir meslek 

Büyük had>de Almanyada, 
kudret ve nufuz bakımından im
paratorla omuzbaıı beraber yürü
yen; hatta (olmaz) dediği zaman 
imparatorun iradea:ni bile durdu
rabilen bir adam vardı. Miralay 
Nikolay !. Bu esrarengiz miralayı 
halk tanımazdı. Almanyada bir 
kaç gün evvel kelleleri balta ile 
uçurulan Berlinli dilber casusla
rm had!sesi üzerine bu adam ü
çüncü Alman imparatorluğu mu
kabil casus tetkilatının tekrar iba
ıına geçirildi. 

Büyük harbin başlangıcmda 
Nikolay sadece bir yüzbatı idi. 
Daha sonra miralay oldu. Fakat 
büyük gazetelerin okuyuculnrı, 

gündelik sütunlar arasında onun 
adı ile hiç karşılaşmadılar. Yap
makta olduğu i§lerin çevresini a
§ılmaz esrar duvarlariyle örmesi· 
ni bildiğinden çok daha büyük bir 
kudret ve ehliyetle çalışabiliyor- Nikolay İf bQftndo odd' 
du insanların en iyi ya§ayanlarmı sayısız hadise ve bitmez tüken- müddet bunları yanında al~ e"~ 
bile anında yok etmek için onun mez heyecanlarla dolu olan mes· Ancak böyle paha biçileIJJ~Y ~;~ 
sözlerinden birisi yeterdi; itiraz leğini burada anlabnağa sütunla- kadar değerli vesikaların bır Jİ~ 
kab~I ~tmire~ bi~. se.sle "cella~a,, ı rnnızın müsaadesi yoktur. Y almz elinde olması pek elverişli d ~ 
dedı ını, bu hükmu yıyen her kım- Miss Kavell'in idamında oynadı- di. O vakit Sosyalist olan ~tel' 
se umumi karargahtan yüzlerce j ğı rolü burada anlatmadan geçe - hükumeti erkanına da bunlat 1,tı 
kilometre uzakta bile olsa hir kaç miyeceğiz çünkü bu meselede ev- lim edilemezdi. En iyisi ~~ .. ;)' 
saat sonra, yeryüzi!nden ahrete rensel bir mahiY.~t almıştı. Alman matbuat 1.r .... ı . T? .. , • ".,fi' 
gôÇıuo butunurau. onun Ka ar- Bu hastabai'kıcı kadının mah• Hıtlerın nazırı Hügenberg e ~ 
larırun istinaf ve temyizi yoktu. kfuniyeti ilan edilir edilmez, he- mekti. Miralay Nikolay ~~ef' 
Divanıhaılblerin verdiklrri hüküm yecan ve teessür yalnız müttefik matbuat kralının binasına yet fi 
lerde bile affetmek salahjyeti kul- ı ve bitaraf muhitleri değil impara- ti ve çalııma odasının kapııı d~ 
lanabilen imparator, onun karar- torluğun en müteasarb ve Şoven tüne gene bir kartvizit çi~j)ell 
larmı bozamazdı. muhafilini de kaplamııtı. Alman "DENlZAŞIRI SERViSİ,, df 

Harb zamanında en kudsi bir umumi karargahının yüksek rüt· Miralay Nikolay işte bu 0 :v 
mihrabdan ibile daha 1büyük bir beli bir çok zabitleri imparator Almanyanın yeni istihbarat t 
kıskançlıkla muhafaza edilen ka- hanedanıı nezdinde gizlice müda- latının temellerini kurdu. _ _A( 

pısının üstünde dört penezle iliş- halelerde bulunarak, mahkUıniyet Bol§evik Lehistan m~·~, 
tirilmiş 'bir kartvizit görülürdü. Bu için elde kafi veıaik bulunmadığı sinde Miralay Nikolay Ru•Y' 

1
,,l 

kartvizitin yazıları şunlardı: nı ileri sürmüşlerdi. Hatta kayser bir ittifak akdetmek için ~ar 
MIRALA Y NIKOLA Y bile yakınları tarafından uzun veliyle çalıtmıftı. O vakitler: )f 

Büyük Karargah Üçüncü şube, müddet sıkıştrrılmıt olduğundan, "- Len:n Şarki Avrupa"f,.-9 
kısım amiri lngilizlerin idamından bir gün ev- zıl Napolyonudur.,, diyord~~dl'.; 

Askeri taıbirle bu büroya "lstih- vel, imparatorun Miss Kavell'i af- arzlara karşı Rusların Y~ ,J' 
barat ıubesi,, denir. f edeceği sözleri ortalıkta dolaş- temin etmek için bütün çalıt°' 

Harbi umumi eanasmda casus mıştı. rı bir neticeye varamamıştı• iıt' ~ 
itlerinin en büyük iıçisi olan Mat- Herkes bir~birini tebrik ediyor- Naziler iktidar sandaly~~ 
mazel Doktoru Fransaya saldıran du. Böyle bir hadisenin yaratabi- kınca, Miralay Nikolay yıld <r 
itte bu adamdı. Bu Alman casus leceği kötü tesirlerden bahsedili- yen"den parlıyacağmı anla aeS" 
kadının yazdığı hatıratında Mira- yordu. işte bu sıralarda Brüksel' e, nu Hitlere ilk takdim eden 
lay Niıkolay'a dair fU sözler var- mütebessim çehreli küçücük adam ral Blomberg'dir. doP'!_ 
dır: geldi; Bu Miralay Nikolaydı. lda· Bu mülakatta bulunan ~J~ 

·rıı '°'. "Sırtında erkinıharblere malı- mm aleyhinde bulunanları çalış- Goehhels eski casus teşkı ' ~ 
ma odasına çağırttı. Onları bir nin yeniden hizmete al~ f". sus üniforma ta§ıyan bu sıska gö· 

rünütlü küçük adam, bende derin 
bir tesir bıraktı. Şimdi İmparator-

lukta mutlak bir irade ve kudret 

sahibi olan adamın karşı•ında bu
lunuyordum. Tuhaf değil mi, her 
kesin yıldığı bu tef, sadeliğin ta 

. tit·1ı1 bir dinledikten sonraı kat'iyyen muhalefet ettrı1! . : .. ı, 
- Müteessirim fakat mis.s Ka- pagan da nazırının sözler ...... 

vell'in idamı mutlaka lazımdır. yazıyoruz: ·btİ~ 
Olmadığı takdirde benim için ca- - M"ralay.Nikolay ço1' 1 ~ 
suslarla uğraşmak imkanı kal- dır. Fırkamızda çok dah• f~~ 
maz. Berline telefon ettim iımpa- ve daha heyecanlı adao:'l~ir ti1' 
rator da benim düşüncelerime iı- ki bu mevkii daha büyilk 

kendisiydi; karşısmdak:ne olan tirak e ;İ)yor ! katle doldurabilirler. c 1~ 
muamelesinde dostluk ve samimi- işte böylece tanyeri ağarırken Bundan başka Milli .. ~ 
yet izleri görülüyordu. Beni çok bir piyade takımının salvo ateşi partisi Miralayı Marn ırı~ ~ 
sevimli ve mütebessim bir çehre bütün medeniyet dünyasında de- sinde vermiı olduğu yaıı Jıit " 
ile kabul etmişti.,, rin akisler yaptı. mat dolayısıyle hiç bir ~ { 

Miralay Nikolay methur kadın Büyük harbten sonra Miralay f edemez. . de~,! 

Odanın dibinde az yüksekçe Elektrikle idam çok ıshrap ve-
oir ıahanhk üstünde !koltuk du- rir mi? 
ruyor. Bunun önünde idam es- Mutahassıslar mahkumun aza. 
nasında hazır bulunmak salahi- mi on b~ saniyede hatta bazıla
:;etl olan pek az kimsenin otur- rmm beş altı saniye de öldüğünü 
muma mahsuı ıandalyeler·. Or- söylüyorlar. 

lardan Mata Hari'yi casusluk biz- Nikolay ortalıktan çekildi. izini General Blomberg b1.1 •~i~I 
metine alan adamdır. Miralayın büsbütün kaybetmişti. Fakat çeki vaffak olamamıt fakat _ıı (/ 
---------------. lirken bütün vesaiki beraberinde Nikolay da bot durınıyarlıJ .'fi 

reyam tam iki buçuk dakika de- götürmüştü. Bu vesaik dünyada manyanın ne kadar nu~~ı te ~i
vam ettiriliyor, sorgusuna kartı bir eşi daha olmıyan bir kollek- neralı varsa hepsini flıt e §,J · ~'J 
d N ku ll A d · d 1 · d · h d · h A 'h · pıare "'r· 

talikta çok derin olan sessizliği Mademki mahkum bu kadar 
hir qazetecinin kağıt hışrrbların- çabuk ölüyor, neclen elektTik ce-

a evyor n ce a r: sıyon u. çın e ımparator ane- ermış, atta ı tıyar . }e b•::..ı 
- Emniyet için! cevabını ve- danından tutun akıla ve hayale denburg'un da himayesıY~Y.. 

k·rtııv . 
rıyor. gelmiyen herkesin adı ve tercü- kü Alman casus teş 1 a 

mei halleri vardı. Nikolay uzun mu§ ve timdi de baınıa g s. 
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Silah imal 
ve ticareti 

komisyonu 
ftıglllz konsoloslukla
l'ından istifade edecek 
. lngUterede yeni kurulan •ilah 
~1 ve ticarfeti tahkik komisyo
nu Önümüzdeki hafta i~ine batlı • 
hcaktır. 
koımi.yonun önce metgul ola • 

~ğı ınevzu, ecnebi limanlardaki 
1lgiliz konsoloslarile alakadar 
lllalaıtıat olacaktır. 

Bolivya ve Paraguaydan her -
~gi birine sili.h ve mühimmatın 
~ linıanlardan gittiği bellidir. 

komisyon, bu mevzu üzerinde 
~iliz konsoloslanndan raporlar 
ıate!Gıeğe sevkolunacaktır. 

-0--

ICadın hekimlerin 
aylık toplantısı. 
Türk Jinekologi Kurumu bu a

lnı loplanbsmı prof: Ali Esad B!
!'olun Batknlığı altında yaptı. Bu 
\opla.nbda: 

Dr. Ahmed As~ Onur: iki haz 
lleli \'e iki rahimli bir kadını, tek 
~ıne)i ve tek rahimli bir hale ge-
tı- k . . w ı· t ~,...e tç-n yaptıgı ame ıya ı an-
' ~1• Ve ameliyat safhalarına ait 
'-1ınlcr göderdi. 

Prof. Ali Esad Birol: Ameli· 
~lltan sonra meydana çıkan ve 
"t .. , k rı .''e rahim arasında bulunan 
lr fıstül vak'ası gösterdi. 

I>r. Hadi lhaan: Doğum esna· 
'lllda çocuğun gözlerinde husule 
t&len travmalardan bahsetti. 

d I>r. Ahmed Asım Onur: Bir 
~ lebe!ik vak'ası takdim ve bu
lc. lllehbil yolundan ne suretle çı· 
,,. tdığını anlattı ve çıkardığı pi-
tıi lÖaterdi. 

il Pı-of. Ali:'.Esad Birol: Gebelik 
il~-~~tın urlannm te~hiıindeki 
~'"'ilulderi ve bu hususta modem 
'-t İ>oratuar usullerinin kıymetini 
ii,la~rak Röntgen filmleri göster 

~~ '( apılan fenni münakaıala-;a 
iti f: General Refk Münir kes· 
~~ile Ali Esad Birol, Fuad Feh· 
()~ Ct.culi, A:hmed Asım Onur, 
~iltı-' 11 l' ahsinı Hadi Ihsan, Aziz 

~. Nuri Süleyman katıldı. 
--o--

t li'ransa ile · yeni 
learet muahedesi 
~ 

lll~,h~ ile aramızdaki ticaret 
~ .. e edeıinin müddeti bitmek ü
'ıij olduğundan müahedenin ye· 
),~eıi için bir teıebbüs yapılıp 
~ t~~~ığı hakkında dün Fran-

Ş· sılığinden soruıturduk .• 
'tt~d ·lc:i halde Fransız Ticaret 'lt .. ••, hükumetimizle temas et· 
'~ere Ankaraya gitmit bulun 
~~isi rr. Ve henüz yeni müahe
\iıd:.,l\ konutmalara giritil«İıit de· tr' ~ .. ~. ~ın Türkiye Elçisi ~a-
l '"likt )enı F ranıız konıolosu tle 
"'· e Pariste bulunmaktadır· 

~tl}( --0--

'l,~? ~ağ satılamaz 
~lel'' dukkanlarmda yağların 
~~~~. e.~ık bir halde satıldığı 
~ıtt ..,:t~r. Bütün yağ tenekele· 
~ ~lltl IÇdarının teneke camlı 
h:ıdh·u' ~~anması ali.kadarla 

nıııtır. 

\r ~.. ----0-

~lltrnı milcadele 
~~"bııfetı kongresi 
' t\~IUt k Verem Mücadele Cemiye
~'-~"il ongresini 1 Mart 1935 Cu
~~ls~at 10 da CağaloğJundaki 
--... 'll b~:ııunda yapacaktır. Bütün 

alde gelmeleri rica olu-

HABER - Alqam Poıbn 

Duvara gömülen cesed 
Karısını parçalıyarak 

öldüren adam! 
Pol:aler duvarı sökünce, bir 

sandık buluyor. Bu kapalı ıandı
ğm içinden de lbir kadın cesedi 
çıkıyor. 

Katilin adı Melek Güneıtir. 

Martinikli olan bu adam iki evli
lik yüzünden evvelce muhakeme 
edilm'şti. Dün akşam Pariste ge· 
ne tevkif edildi. Bir numaralı ka
rısmı öldüren olduğunu itiraf edi-
yor. 

Melek Güneş! .. Bu adı itiden 
bir daha unutmaz. Kendine böyle 
acayip bir ad takmış olan Marti
nildi bundan önce de Sen mahke
mesinde iki evlil'k yüzünden sor· 
guya çekilmit ve mahkeme salon· 
larını adeta bir vodvil sahnesi gör 
meğe gider gibi dolduran Fransız 
ları söz ve jestleriyle katılta ka
tılta güldürmüttü. Şimdi de Me· 
lek Güne§ Par:ıte tekrar günün . 
en mühim adliye işini yaratmış- Duvara gömülen ceıedin parçalarını polisler, çıkarıb götürdüler. 
tır. Bu def••~<i mahkeme komedya (Daire içinde:) Cinayete kurban giden kadın 
değil bir faciadır. Çünkü güzel ad . .. . 
1 d b. k d .. 1d .. d"kt } mıt herkes de bu sozlere ınanmış· dim. Sarhoş muydu neydi? Pek 
ı a anı ır a mık 0 .ur u en tı. bilmiyorum. Beni tekmeliyerek u-
ıonr~ parça __Parça esmış sonra Polis sabıkalı Güneş ·Meleğin yandırdı ve hala kendime bir iş 
da bır sandıga koyarak bunu du· d t d '"' b'ld' '"'. d k bulamamı!l oldug'"' umdan ·dolayı be . · . l · t• p l nere e o ur ugunu ı ıg n en a ~ 
varm ıçıne gız em § ır. a rça a- k' ... . d · l k B b h 

k d M d M 1 k G·· şam se ıze dogru onu evın e ya· nım e avgaya tutuştu. u u .. 
nan a ın a am e.e uneı w 1 1 d h ·k · b 

b. d' b d it kalıyor ve gece ona dogru kara· ran ı gün er e emencecı ış u-
numara ır ır ve un an a ı ay l .. .. .. . k b . . . . ko a goturuyor. Katıl suçunu na· labilmek sanki olaymış gi i ! 
evvel cesedı çımento ıle bır duva· l 1 . . f . kl · . b'ld' B d h d b. · · d f . • h ed·ı . . ıı o sa ıtıra ettırece erını ı ı· en e ayatım a ırıncı e aya 
rm ıçıne apı ı mıştır. . d k. h · h ı k kı d K ğın en ımseye za met vermıyor, ma sus o ma üzere z ım. et· 

Dün öğleden sonra saat beşte 
Oberıvil pol · s merkezine apartı· 

man kapıcısı Gilbert gelmi§ ve 
komiserin önüne çıikınca soluk so· 
luğa batından eçenleri anlatmı§· 
tır. 

Yeni bir kiracıya hazırlık yap
mak üzere dördüncü kattaki dai· 
reye çılanIJ. Eski kiracı Güneı 
Melek burasını altı ay evvel bıra· 
karak sı'Vı,mıı ve bir daha görün
memişt}r. 

Mutfak odasını gözden geçi
rirken, kapıcı, duvarların vaziye
tini hiç de beğenmemiştir. Bura· 
aıru acemi bir el çimento ile sıva· 
mağa uğratmış, yerde de bir yı
ğın taş, moloz ve tuğla parçaları 
bırakmıştır. Pis b'r koku odanın 

havaımı mide bulandıracak ka· 
dar ağırlaıtnmıştrr. Bunun üzeri· 
ne derhal komiserliğe koıarak me 
seleyi bildirmiştir. 

Poı:s komiseri bet dakika son· 
ra yanında müddei umumi. ve la
zım.gelen memurlarla birlikte da
irede bulunuyordu. Beraber geti
rilen bir sıvacı daha faaliyete gi
rer girmez mesele anlaşılm11tır. 
Çünkü duvar azıcık açılınca mey· . 
dana bir sandık çıkını§ ve iyice ka 

panamamıt olan sandığın kapak 
aralığından küçücük simsiyah bir 
el kend'.ni göstermiştit. Sandığın 
içinde parça parça edilmiş bir ka
dın ceaedi vardır. Daha ilk mua
yenede vak'anın altı ay evvel ya
pılmış. olduğu anlcqılıyor. Cesedin 
altında da, Parisin muhtelif gaze· 

telerinden birer yaprak var.. Po· 
lis?er bilhassa yırtılarak saklan
olan bu gazete sayfalarını tetk"k 
ediyor ve hepsinin de Melek Gü-
neşin iki evlilik davasına ait ya-

b. r iskemleye oturduğu gibi ualu ke kı:zmaz olaydım. Masanın üs
uslu anlatıyor: tünde duran şişelerden birisini 

- Ben eli açık ve evci bir a• kaptığım gibi başının ortası bu
damdım. Karım ise inadcı, sinirli dur diye attnn. Yerlere yuvarlan-

' ve intikamcı bir kadındı. Buna dr. 
rağmen biz iki sevda kuıu gibi se
Vif ip duruyorduk. Jkinei karım
dan dolayı bana darılmamıt ve 
iki senelik mahkfuniyetten sonra 
hapisten çıkınca gelip ben'mle ya
ıam"'ğa baılamıf, iısiz olduğum 
için beni beslemifti. Yalnrz bu de 
fa kadıncağız ahfmıı olduğu istik 
lalinden bir türlü fedakarlık ede
miyor ara sıra kayıplara karııa· 
rak b·r ay kadar gözükmüyordu. 
Geçen haziranda gece yarısına 
doğru ben 'lyuklamaktayken apar 
tnnana girdi. Y anmda bir anahtar 
olduğundan ben girdiğini işitme-

"Ertesi sabah uyanınca, artık 

bir katil olduğumu bütün deh§eti 
ile gördüm. Karım ölmüştü. Duy· 
duğµm korku beni çıldırttı. Ne 
yaptığımı bilmez bir hale geldim. 

Sonra ... Sonra ne oldu bilmiyo 
rum .. Sandık mı? Evet vak'adan 
bir kaç &\in evvel e!yamı tolamak 
için almııtnn.. Çimentoyu da dö
kük olan mutfak duvarmı ırva-
makta kullanacaktım.,, 

Melek Günet'in itirafları gece 
yarısına kadar sürdü. Şimd i, bü
tün Paris, bu müthit cinayeti ko
nuşmaktadır. 

Mezardan. çıkarılan 
kadın meselesi 

Acaba kocası mı mücrim? 
Şüphe üzerine mezardan çıka • 

rılarak muayenesi yapıldığını yaz 
dığımız İngiliz kadmı Vest hak -
kında İngiliz gazetelerinin yazdık 
ları yavaı ya va§ artmaktadır. 

Bir gazeteci bu kadının kocasi
le konuımuştur. Ve bir kııkanclık 
mevzuundan bahsediyor. 

Arada Danyels isimli bir kadın 
daha vardır ki, ortada dolatan ri
vayetlere nazaran, guya ölen ka -
dm, kocasını Danyelsle fazla ah • 
babhğmdan dolayı kıskanır· 
mıf ... ,, 

Muharrir diyor ki: "Cesedi çı • 

Kendisinin ölen kocası da ahba -
1mndı .. ,, 

Cesedi çıkarılan elliyi geçkin 

kadının kocası da saçları ağarmış 

yaşlıca bir adamdır. Henüz ken-
disine sorguya çekildiğine dair 

bir davet yapılmamııtır. 

Bayan Danyels ile, cesedi çıka

rılan kadından bir takım mek'tub-

lar aldığını ve burada kıskandık 

eserleri gösterildiğini söylemittir. 

zılar olduğunu görüyor. Öldürü· 
l k d b. ak.tl D · karılan kadının kocasile Danyels' en a m ır v ı er ansıng 

Cesedi çıkarılan icadın ıon bir 

ltaç yıl içinde malul bir vaziyette 

bulunuyordu. Ölmeden önce b!r 
kere de poliale muhaberede bulun 

h 11 d k b ... .1 b' d in evinde konuştum. o er e ço egen en ır an-
1 mut ve zabıta kendisini görmüt -

sözdü. Şimdi de gene Paris muzik Olen kadının kocası diyor ki: 
ve dan"si~g hollerinde antrenörlük "Bir dedikodudur gidiyor .. fa - tür. 
yapıyordu. Dansöz bundan altı ay kat biz, Danyels'le bir arkadaıtan Doktorlar, operatörler, cesed -
evvel ortadan kaybolunca koca· haıka bir şey değiliz .. Birbirimizi ı den kestikleri bazı parçalar üze • 
ıı sadece "memleketine gitti.,, de· çocukluğumuzdan beri tanırız... rinde muayenede devam ediyor-

7 

Bay Simon'un 
seyahti 

(BQf taralı l incide) 

Anlatıldığına göre, Almanya, 
bu konuşmalar esnasında, yalnrz 
"Garb Hava Lokarnosu,, nu ko
nuşmak iıteyecek değildir. 

Diplomatik temaı etrafında 
Berlindeki kanaat §udur: 

"Bir hariciye nazırı, d?ğer bir 
hükfunet merkezini ziyaret ettiği 

vakit ıu veya bu mevzuu konuş• 
mağa değil, belki her iki tarafı a• 
lakadar eden meselelerin hepıini 
gözden geçirir.,, 

"Şark Misakı,, meselesinin bat 
mevkii alması tabiidir. 

Şark Misakı, umumi anla§ma· 
mn temeli ve faydalı bir parçası 
olacağı kat'idir. Sovyet Rusya ve 
bugün Fransa, ayni düşüncede
dir ..• Umumi bir ıeuizlik ve rahat 
lık elde edebilmek için, garbta 
olduğu kadar, ıarkta da emniye
tin sağlamlaşması lazımdır. 

İngiliz gazetelerinden Deyli 
Herald diyor ki : 

"Başarılması Sir Con Simon· 
dan beklenilen if, Sovyet Rusyayı 
ve küçük andlaş.mayı tatmin ettiği 
gibi Almanya ve Lehistan tara· 
fmdan da kabul edilebilecek bir 
m:ıak esası bulmak lazımdır •• 

"Gerek Paris, gerek Moskova· 
da Almansız ve Lehistansız bir 
Fransız -Sovyet ve küçük itilaf 
ittifakı yapmağı ileri süren sesler 
ititiliyor; ve bunun süratle yapıl· 
ması söyleniyor ... 

"Eğer bu öğütler ihak'm olurw 
ıa, hakiki ve umumi bir Avrupa 
anla§maıı imkanları sonuna e• 
rer ... ,, 

İngiliz Hariciye Nazırmm Moı 
kovaya gitmek üzere olJ;J§una da
ir, İngiliz gazeteleri haımakalele
rinde ne yazıyorlar: 

Yukarıda adı geçen gazeten;n 
dünkü bat yazısında deniyor ki: 

"Yakında Sir Con Simonun 
Moskovaya gideceğinin belli olu
§U iyi bir haberdir. 

Uluslararaaı bir nezaket eseri 
olarak, yahut İngiltere ile Sovyet 
birliğin münasebetlerinin herhan· 
gi diğer Avrupa devleti kadar 
dosta ve beraber çalıımalı oldu. 
ğunu göstermek için olsun, böyle 
b:r ziyaretin yapılması umumi bir 
zemin üzerinde, çoktandır isteni· 
yordu .. 

Fakat bugünkü vaziyet göze a• 
lınırsa, bu ziyaretin yalnız isten• 
meıi değil, belki yapılması lazım· 
dır. 

Sovyet Rusya hariciye komise
ri M. Litvinof'un "Sulh ta.kaim o
lunamaz,, sözündeki hakikat her 
zamankinden daha çok kendini 
göıteriyor. Sulh, yalnız garp, ya
hut prk miıak!yle elde edilemez. 
Tek başına kalma, yahut kuıat
ma, yahut ittifak ve itil5.flarla te
min olunamaz. Her şeyi içine alan 
bir sistem vardır. Hem ıistem, yal 
nız uluslararası kunmıunun çer• 
çevesi içinde olmakla kalmama .. 
lı, bu ku.rmndan kaııt olunan ma· 
naya göre tesbit edilmelidir.,, 

İngiliz gazetesi, Jngiliz Hari
ciye Nazırının Sovyet Rusya ile 
Almanya ve Leh:stan uluslariyle 
ayrı ayrı ve katıksız bir kafa ile 
konuşarak bir itilaf zemini bulma 
u, halli kat'i surette lazım gelen 
bir meselenin düzelmesine yardım 
edeceği yolunda sözlerini bitir
mektectir. 
===~============~======~ 

lar. Raporlarım bir haftadan ön• 
ce veremiyeceklerdir. 

Bu meseleye dair istintak ):.&rm 

baflıyacaktır. 



o 

Sovyet memleketlaini bugün ellerinde tutan ıahnyetler: 
1 - Stalin, 2 - Vorotilol, 3 - Kalinin, 4 - Kaganovir, S -

Ojenikitze, 6 - Badyonni, 1- Malotov, 8 - K~ibqel, 9 - Ru~
ziatak, 10 - Litvinol, 11 - Yara lov•ki, 12 - Ortada 8 numaralı ve 
beyaz fapkalı Kuibifel'in alhnda, Malınm Gorki •öriinmektedir.' 
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Fransadaki "Con Ahmed,, 
yeni bir iddiada bulunuyor 
Toprağı altın yapan 

ölüm şuaı imiş! 
sua. 

San Remo'da: 
yapmakta oldu • 
iu tecrilbelerin 
aonuna doiru 
Duni Kovaki bir-

r BUnlan söyledikten tô'iira 
nikonki makinenin üç metre 
risine bir sandalyenin üstüne 
adisinden bir lamba yerleı-ıtirdir 

Sovyet inkılibı Rusyayı 
ne hale getirdi?· 

denbire mevzuu 
deiittirmit ve 
hayretlere f&J&İı 
icatlarından en 

Yere bir tel gererek donuk ıtıi' 
ki kömüre ıötilrdü. Odada 
patlama Jürültiiaü ititildi. ~ 
konan kurıun bir plika alevi b1: 
durdu. Dunikovaki çocuklamııo' 

aonuncuaunu or- daasma ıiderek tenekeden ~ 
taya atmıfbr. Bu bir tayyare ıetirdt içine -""' 

N. E. P. Ruıyaymın "Sosyalist lak adı verilen zengin köylüler da toprap altına batınlmıJ bir parça pamuk bo1cfdt 
Rusya,, iekline değiımesi memle- dahil olmak üzere 22.100.000 ki- ~vinnek ıçm Sonra dol uzak bir yere yerJ~tifi' 
ketin içtimai vaziyetini ta temelin- fiydi. k fettim dedi... len tayyareye ölüm ıualuı ıöt&" 
d d . . . . A daki s· " . . "nkıl~b bu et 11 .ı. e eğıJtırmııtır. p.ğı ra· ınncı teırın ı • mm z ıuaamı yeni rildi. Oyuncak bir saniye içİl'r 
kam ve bilgiler bu değiıimi aöste- ımıfa kartı açbiı tiddetli aavqın bir bi imde kul- tamamiJ it. yandı. 
recektir: ~kon yılında bü~ Borjuvazi da- laıiıiı~mdan bq Toprağı altına çevirmeğe kalliı§an asri ıimyagcr bifl 

1913 .yılında Rusyanm bugünkü gıhmt ve muhtelıf ımıflar aruma ka b. d .
1 

Duııilwvıki §imdi de "öldürücü ııığı icad eııim,: San Remo tecriil:Nderinden 
ıınırları içinde yaııyan nufusu 139 girmeğe uğratmııtır. · ır ıey eğı · diyor ve sözlerini iıbaı için de oğlunun a: ötede de baylece küçük bir yavrucald9' 
milyon kiıiydi. Birinci teırin inla-1 1928 yılında Rusyada 6.800.000 dir. Çok tatlı bir duran k~ücük teneke tayyaresine ate§ veriyor. gözlerini yqartmakla bitti. 
~~~~~~~~~~&~~n~oooah~~~~Q~~-------~-----~-----------~ 
152.400.000 ve 1934 sonunda 168 kitisi Kulak olmak üzere bu ıını- ledelim: 1 •ıt d h• ı• 
milyona çıkbğını görüyoruz. Şim- fm sayısı hayli eksilmiı bulunuyor- - Ölüm saçan ıııktan timdiye n gı ere e ze ır 1 gaz-
di de sınıfları ayrı ayn tetkik ede- du. 1934 yılını sonunda ise Ruı- kadar birçok bahsedilmiı, lıatti a-
lim: yada Burjuva denilen bir sınıf yok raaıra bunu buldum diye ortaya dan korunma plaA n 

1913 yılında Rusyada çiftçi a- tu. Nufusun geriye kadar kısmı ahlanlar olmuıtur. Benim bildiii- J 
melesiyle aileleri dahil olduğu hal- yani talebe, asker, pansiyoner ve- me i5re, böyle .korkunç bir ııığı 
de iıçi sınıfı 23.300.000 kitiydi. saire 1913 yılında 3.200.000 kiti h,,..nüz kimıe ketfetmemittir. An- 45 bin kişi alan mahzenler 
1934 yılının sonunda bu ımıfın iken 1928 de 3.700.000ve1934 '1- cak ben yeni buldujum bu ıııiın 
sayısı 47.100.000 sayısına çıkmıt- h ıonunda 5.700.000 olmuftu. kötü itlerdekullanılmaıından kor- vücuda getirilmiş 
tır. Demekki 1913 yılına göre iki Rusyadıı timdi esası ahaliyi tet- kuyorum. 
misli bir artma kaydedilmiıtir. kil eden Sosyalistlerle Kolkoz de- "Biliyonunuz ki elektrik cere-

1934 yılının sonunda Kolkoz nUen kooperatifçi köylüler 1934 yanı botlukta yol alamıfor. Bu
denil9n yani Sovyet ziraat koope- ,ılının ıonlanna dolna bütün nu- nun da qık fU&I tarafmdan kınl
ratlflerine dahil köylü adedi , 77 fusun yüzde 74 nisbetinl bulmut- man ~ ilerheeltliii~MH 
milyon ve bu tetkilata ıirmemit tu. 1935 baılangıçlarına doğru i- nıyorum. Benim icad etmit oldu
l«;ylüler 37,90().()()() kiıiydi. se &mele ile Kolkozlar bütün Rus- ltum Proton &Jetinin iyi bir nakil 

Ruıyada eskiden en kuvvetli ya nufuıunun dörtte üçünü teıkil oldutunu anladım. qte bu Proto
smıfı teıkil eden Burjuvazinin ge- etmekteydi. Demekki Rusyada nu- nun netrettiği fualar vuıtaaiyle 
çirdiği inkılaba gelince: Bunlar fusun en büyük kısmı timdi Sos- tatman elektrik botlukta ııık ıür-
1911 yılında 17.100.000 kitiıi Ku- yalimı sınıfını kucaklamıtbr. atiyle yol alıyor. Şu ampulde gör-

- --..,---------- ------------- düfünilz Proton, Almanyada bil

Güzel Annabella hasta! 
F ransızlarm en 

cici yıldmlarm -
dan Annabella 
nm kendisini 
görmedinizae bi
le, bir çok resim- · 
lerine bakarak 
tatlı tatlı göğüs 

geçirmiısiniz -
dir. Bu güzel 
kızcağız b:r tur -

ne seyahati ya -
pıyordu. Join -
ville ıehrinde bir 
boz ayının hü • 
cumuna uğra -
yarak yaralandı. Şimdi hasta 
hafta daha gecikecektir. Yatağınm 
kocası meıhur sinema aktörü J. 

döteiinde yatıyor. Turnesi bir iki 
ayak ucunda ıördiiiünüz adam 
Murat' dır. 

hassa yapılmıt olan öteki ampul
lerin içinde Radio akitivite y.ara· 
tıyor. öndeki platinden iki ifne 
ae makineye cereyanı aevkediyor. 

"Şimdilik bu makine yalnız 

bir tek cereyan t&§ıyabiliyor. Za
yıfı onun kudretini tahdid etmek
tedir. Fakat makine günün birin· 
de yüksek tevettürlü bir cereyan 
aalıverebilecek ve cereyanm yolu 
Gıtünde bulunan bütün zihayatla
n timıek çarpmıt sibi anında 
mahvedecektir. Bu elektrik cere
yanma hiç bir hava filosu muka
vemet edemiyecektlr. F ranaa be
ni tekrar ımırlan içine almağa 

muvafakat ettiği dakikada bu ma
kineyi ona armajan edeceğim.,, 

SATILIK MOTOR 
"Bir yqmda 70 tonluk çektir • 

me ve 60 beygirlik motörü ile se
fere hazır bir motör acele satılık -

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil tır. Almak iıtiyenler 24 
-

2 
-• 935 tarihinden itibaren her gün 

BüyCık • 

Tayyare Piyangosu 
18 ci 7 ertip 5. ci Çekiş 11. !ti art 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
A1Jr1ca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler oe 20,000 liralık mükafat vardır. 

saat 12 den 2 ye kadar Gala tada 
Necati Bey caddeai Eptalofos 
181 - 183 namaralı gazinoya mü
racaatleri. (5481) 

r:~~~~;ı 
HaydarP"ftı hatanui bevliye il 

mütehaaaı ı• 
Urologue - Opaateur : 

Babıali caddesi Meserret ote-I 
R li 88 numarada her gün 6iledenıl 
il aonra aaat ikiden ıeki:r.e kadar.d 

\ ........ '""........ !8!11111111 

Bir zaman önce hazırhklanna 
bqlanmıı olan "Zehirli gazdan 
korunma,, plinmm bUtiln tafsili· 

• b..l;ir ilci bftaya li*d .. lası1te"41• 
çıkarılacaldır. w.. .. 

Her hangi harb vukuunda ıivil 
halkı zehirli ıaz hijcumundan ko
rumak üzere "İmparatorluk nıiida
f aa komisyonu,, kitablar ve tali-

mat basmaktadır. 

Anlatıldığına göre zehirli gaz
dan halkı koruma plinı ıeniı öl
çüde bir tetkilit halinde olacaktır. 
Birçok belediye memurlan doktor, 
polis, itfaiye, binlerce ıönüllü ve 
bunların arasında mütekaid asker-
ler "ıaza kartı koyma,; itinde yer 
alacaklardır. 

Şimdiki halde her tehitdeki me
ml makam "zehirli ıaaa kartı,, 
tedbirlerle uğrap.cak bir komiı • 
yon tetkiline memurdur. 

Bu. küçük komisJIOnlar, büyük 
komisyondan talimat alacaklar • 
dır. 

Komiayon azalan doktorlar • 
dan, belediye erklnmdan, müf et • 
tiılerden, sıhhi imdaddan ve aali
bi ahmerden olacaktır. 

Her koıııisyon, temsil eltili 
mevki~, zehirli ıaz tehlikesini 
haber vel'l\lek üzere bir "bilclirit 
siıtemi,, vücuda ıetirmek zanıre
tindedir. Kampana, düdük veaa
ire c1bi .•• 

Gaz hücumuna uinYan muhit
leri derhal tayin etmek ve burala
n bopltmak zarureti vardır. 

Su verilecek ıaklanan yerlerin 
zehirli ıazdan müteeaıir olmama.11 
için bir muhafaza tertibatı almak 
icabediyor •. 

"Zehirli ıaza kartı koyacak,, 
maddelerin uklanmaıı için yerler 
yapılacaktır. 

Diğer fenni muhafaza yerleri 
ortaya koymak ve mekteb çocukla 
nm bu vaziyetlere kartı yetiıtir • 
mek, İmdad ve nakliyat · itlerini 
teıkilitJancLrmak, "zehirli pza 

__ ,...... "' kartı koyma,, planmm parça- ~ 
nı tetkil etmektedir. _ _.lr ~I 

Sık nufuılu muhitleri IJOP:;./ 
~ 1,in de tcdblrh!t tn11UD" ,· .' ~ 
mektedir. h.. 

Her hanti liarli vubunda, i' '-'~ 
ftdan yapılacak hücumlar~ ' 
nar ve patlar bombalardan ~ 
bir de ıaz hücumları olabil~ 
ne göre, bütün bu tetkillt bl 
bir vaziyette halle araamda bit t' 
nitin önüne geçmek içindir. ı 

lngilia gazetelerinin yas~, 
rma göre, bütün halkı aaz ~· 
siyle teçhiz etmek mümkün oı-il, 
lecektir. Fakat bunlarm ucUS \ 
min edilmesi dilfünülmektedİ'.,,. '\ 

Zehirli pzdan koruııınal' j \ 
Almanya ve Franaada oJdui" ~ \\ 
ti, lngilterede de genit ~~ "1' 
mahzenleri yapmak dütüDCC"" \ 
tv. ~ (C 

Söylendiğine ıöre A~ t \; 
bunlardan bir tanesi 45.00o \ı.." 
labilmektedir. ıJ ııı.' 

"Zehirli andan ko~' 
için teıkili.tta bulunmak ~..al " 
çok eaki askerlerden ~ 
aöyleniyor. Bunlarm d~ f" 
anlar oluıu ve bilhassa yat~..;I 
tını geçtiii için harb --:; ; 
tehirde kalma iı11kinları d l' 
fayda vermektedir. ~ ~ 

Küçük komisyonlara ~ ~ 
dağıtılacak olan taIU-:-~ ~ ~ 
birkaç yüz yapralı bul~~ ~c 

Bunlar, yedi yıldan beti. ;J. ~ 
ratorluk müdafaası,, ~~ \ 
r.a yardımcı vaziyette ;J 
tamamen mütefennin 'f9 ~ 
ibaret olan bir difer ko~ 
uğrafmaaiyle meydan& ,.4/ 
tur. ,,, 

Kadınlar komitesi. bObi ~ 
ta yer almak Gzere -11ı~~ 
'N diier yardımcı ko,_.-~ 
vibini eldt edene, barb~ ~f2· 
tinden d·ı yardım lve tefC,.,..... l~ 
ıörmiycteği hakkında :ldtt• 
toda ba,vekilden ~o~ 



' 

l~~=~~~~-~~~~~~~=~~~~;~~~lık ~ak başpa~a~! 
V arşOvada dedikodu Parmağmı kestirmiye razı olanlar bu fedak&r-
Kırk beşlik zengin dul kadım hğa neden katlandıklanm anlatlyor:ar 

nasll dolandırmışlar? Bir Franaız gazetecüi geçenler- müeaseıe müdürüydüm. Şirket if· - Hırsızlık yapm&ktanıa, pa"" 

Yarşova'da büyük tiyatro 

~a.~va, (Hususi) - BW'ada 
\ iUnJerde kibar alemini aJika
~~·eden Madam Y~a vak'a.sının 
'~.•kod usu hali devam etmekte • 

\ı ~tdam Yananın kocuı bun • 
'-'beı Yıl önce ir dağ eğlencesi 
\ı •nda ölmüştü. Madam Yana 
~~ sonra hiç bir erkekle evlen
~ 11 \'e otuz bet yaıında dul 

~.!lı. 
&ıı..,.. 1 
~~sun kırk yaşına ge en ma • 
~-'\'ana hala bir gene kız güzel
~ 1 ~uhaf aza etmekte ve yirmi 
\kı)>'l'lni altı yaılannda görün • 

edir • 

~l~a.lll Yanaya ölen kocasın • 
'buyük bir servet kalmııtır. 
\ı_~l illa.damın evinde arabası, 
·~ı, aş~ısı:ve bahçesinde bal)
~trı hala eskisi gibi duruyor. 

~ kadına z~man zaman bir 
~~lipler çıkmrpa da, kendi.i 
~ı· ek niyetinde olmadığım 
~etek, bu talipleri daima red-

' kte idi. . 
~ >'ll de.ın Yana iki ay evvel, ya -
\d ba.§ından iki haf ta önce 
\ b~ kaybo1uyoı:. Hizmetçile -
~. ıle haber vermeden ıavuı • 
~~· ?nadamm aile dostları gibi 
\~1 tüp heye düşürmü§tü: A -
'd, b·ır dağ ıporunda kocası gibi 
~,t kazaya kurban mı gitti? 

\d, 'ın Yanayı bir müddet dağ
~ ~ih 'radıJar •• Bulamadılar .• 
'ltıı '~et garib bir haber kulak
\((: 1e.ia. yayıldı. "Madam Ya • 
\,~ "'CoYie) de gene bir erkekle 

h ol1'nu~' 
\{!il b :r-·,, . 

~~ •beri alanlardan bir çoğu 
~i~:lle.yarak (Cracovie) ye 
~, U ' 8.en de bir itimi haltet -

l ~el'.. 'd v• •• 
~t '" oraya gı ecegım ıçm 

~·~\d' katıldım .• 
~ ~ '1r.~tn Yanayı üç .gün arad~k . 
\~~ (Motre - Dme) kihse
'•~de kendisiyle kar§ılaıtim • 
~t. ~? .kolunda gene bir erkek 
:' lt ılıaeye giriyorlardı. Peş
\d lttldım. Kiliseye girdim. 
~ dtf 'tn Yananın bu kiliseye 
't)d~k~İrdiği belliydi. Ve gene 
~~I k 1 Yanmda ki erkek mü&

\ ~ )0ce.aıdır .. 
~l'lt._ı 8.tıa oturmuJ]ardı. Ben 
V 't ,:rrnda oturuyordum. Ma
>~ " l beni tanmıadığ! için, 
~ >h .. tçe teceoıüa. edebili • 

~ ~. ~ l' ana büyük bir tevek • 
~' ) iltıla Meıihten saadet di
\~~daki delikanlının gö
~itt· l?t kıymetli pantatifine 
~·' .! ı. B • h • .. ' 14lit·· u vazıyet enı f up -

'itecek kadar tehlikeliy • 

Kilise dönüşü Place du Mar • 
ehe' deki yüksek ıütunlarm ara • 
sına saklandım ve meı'ud çifti o
radan teceasüa ederek tekrar pef
lerine t&kıldnn ... Oturduklan a • 
partmıana ·kadar takib ettim • 

Vaktim müsaid değildi. Geceyi 
(Cracovie) de geçirdim •• Akıam 
üstü tekrar VaJ"§Ovaya hareket et· 
tim. 

Madam Yananın izini bulmuı
tum amma ... Bunden ne çıkar ? • 

Kimseye bir §ey söyleyemiyor -
dum. 

Hakikati bir gazeteci arkada • 
tınıdan öğrendim .• 

BUndan ötesini ondan dinliye • 
lim: ) 

- Madam Yana ( Cracovie) • 
den V arıovaya dönmüıtü. Fakat, 
ismini öğrenemediiim bir otele 
inmiıterdi .• Yanındaki delikan -
lmtn çok yüksek bir aileye men -
ıub olduğunu söylüyorlardı. Onla 
ra gir gece (Grand Theatre) de 
rastladım .• Bir locada beraber otu
ruyorladı. 

Madam Yana hiç bir gazeteci 
ile temas etmek istemediği için, 
localarına gidip bir fey sormama 
imkan yoktu. 

Zaten onun ga~bubetinden bah
seden gazeteler: 

"Madam Yana bal ayı seyaha -
tinden dönmüt de haberimiz 
yok!.,, 

Diyerek yarı ciddi, yarı alay 
tarzında bir kaç aatır havadis ya· 
zarak hadiseyi kapamak istemit -
ferdi. 

O gece büyük bir fırsat kaçır • 
tlığnna, o delikanlıyı yakından 
göremediğime hali teessüf ediyo
rum. Ertesi ıabah gazetelerde 
şöyle bir haber gözüme ilitti: _ 

"Dün gece ( Grand Theatre) de 
Madam Yana ieminde bir kadının 
çok değerli pantatifi esrarengiz 
bir ıekilde ça·hnınıttır !.,, 

Bu haber beni yeniden meraka 
dütümıüttü. Gazeteyi koynuma 
koydum ve madam Yananın evine 
gittim. Uıe:ğa sordum: 

- Mad&.m evde mi?. 
- Evde •• Fakat misafir kabul 
. ' etmıyor .... 

Madamm evine geldiğ:ni öğre • 
~ince ağzım bir karıı açık kalmıt-
tı ..•• 

u,ağın ağzını yokladım: 
- Madam niıanlıaından ayn] • 

dı mı?. 

- Evet .• Çünkü o adamın bir 
dolandrrıcı olduğu anlatıldı! .• 

Artık Madam Yanayı ziyarete 
lüzum görmedim •• 

Kırkmdan sonra, yirmi bet ya • 

ıh • b' · ··ı magv ımı satmağa hazırım. de Paris Güzellik Müesseselerin- lis ett!. tıyar ır annemı o en 
b - Hayat güç. Biraz yakıtıkh-den birisinin operatörü doktor kardet:min karısı ile çocuğunu es 

b . . d · yım. J' golo olmaktansa ... Dubua'yı ziyarete gitmitti. Görü - lemek mec ur yetın eyım.. J 
- Şimdiye kadar iki defa ö me şürlerken, doktor, kendisine, çok BiR JEOLOJi HOCASI - Bir ği düşündüm, Otuz yaııındayım .• 

zengin bir kadınm ayağmm baş kadına kartı böyle bir it için para Parmağımı vermek benim için ... 
parmağını bir kaza esnasında ez- stemek ayıp da olsa, gırtlağıma _Ben hastahanelerde kansız
diğini, bunun atı ile yeniden yapı- kadar gelen borç beni parmağımı lara kan veririm. Fakat kanım su· 
Jabileceğini fakat canlı bir insa- aatmağa me~bur ediyor... lanmış. Ş'mdi artık isteyen yok. 
nm baş parmağını bu iş için feda BiR HEYKEL TRAŞ _ Otuz Bunun için bu sefer de pArmaeı
etmesi lazım geldiğini söylemiştir. yaşındayım. Şerefin para edeceği- mı verebilirim. 
Doktor ayağının baş parmağını ni zannett' m. Bütün girdiğim mü
vermeğe razı olan bir kimse bula- abakalarda birinciliği kazanıyor
madığınr, halbuki zengin kadının ~um. Beş sene gönüllü olarak Ce
çok para vereceğini ilave etmiş. 1 zayirdeki "Lejiyon,,da bulundum. 
Çünkü kadın, sıcak memleke~ler- Orada bir parmağın keı'lmesin
de yaşayan bir kadınmış ve da~a den da:ha feci §eyler gördüğüm i
yalın ayak sandallarla gezermış. 

Gazeteci doktorla yaptıjı bu IK1 TÜCCAR _ Ortaklata bir 
görü~meyi dikkate değer bularak müesaeıe idare ediyoruz. iflas et
gazeteıine yazmıı .. yazı çıktıktan mek Üzereyiz. Herhangim. zinkini 
sonra hem gazeteye, hem de dok- beğenirseniz parmaklarımızı, if
torun adresine sekiz yüz kadar )utan kurtulmak üzere ıatmağa 

çin .••• 

mektup gelmif. Bu mektuplarda hazırız. 
bir çok kimae!er ayaklarının baş 
parmaklarını aatmağı teklif edi-

yorlardı. Mektuplar Fransadan, 
lngiltereden ve Almanyadan gel

BiR ASiLZADE - Ben para 
falan istemem. Bu Bayan sadece 
bana bir it bulsun, parmağımı ve-
ririm. 

mi"tir. Hemen hemen hepsi işsiz- b 1 ı 
:r ı,~ı sınıfa rre1tsu o •n ar 

ler tarafından gönderilen bu mek- BiR MAKiNiST - Ben para 
tupların sahipleri cemiyetin muh- falan istemem. Bu bayan sadece 
telif tabakalanna mensup kimse- bana İf bulsun, parmağımı veri • 
lerdir ve çoğu niçin pann&klarmı rim. 
satmak istediklerini yazmaktadır
lar. 

Bu mektupları sahiplerinin iç
timai mevkilerine ve kadın, erkek 
olduklarına göre tun· f ederek iç
lerinden en dikkate çarpanları hu
lasa olarak yazıyoruz: 

ERKEKLER 

Serbest meslekte olanlar 

BiR MÜHENDiS - Genç 
bir mühendisim. Bir çok ihtirala
ı·nn var. ihtira beratlarını aldım. 
Fakat tahakkuk ettirmeğe param 

yok. Kimse de yardım etmiyor. 
inanmıyor .. Ayağımın baş parma~ 
ğını bunun için satmak istiyorum. 

BiR RESSAM - Sanatimi ya
pabilmek için ayaklarımm par
maklarma iht · yacım yok. Zaten 

bu san'at para getirmiyor. Eğer 
baı parmağımı satarsam hiç ol
mazsa boya parasını çıkarmış olu-
rum; böylece resim yapmakta de
vam ederim. 

BiR HEYKEL TRAŞ - Çoktan 
beri itaizim. Parmağımı satmak 

suret"yle biraz para kazanmak 
fırsatı zuhur ettiğinden ..• 

EDEBIY AT MEZUNU - Al
manca, İngilizce bildiğim halde 
uzun zamandır iş arıyor bulamıyo 

rum. Nişanlıyım. Fakat bir yuva 
kurmak ü.m'dim de artık kalma
mıştı. Eğer parmağımı alırsanız ... 

BiR DANSÖR - 22 yaşında
yım. Danı hocasıyım: Buna rağ
men parmağımı satmağa hazırım. 
Çün~<ü it yok ... 

ESKi BlR DiREKTÖR - Bir 

BiR SOBACI - Amel"yat müd 
detince benim, ve çoluk çocuğu
mun iaşesini temin ederseniz par
mağrmı veririm. Para istemem. 
Üstel 'k de minnettar kalırım. 

BiR AHÇI - Bir kadından pa 
ra istemek ayıptır. Bana iş bulsun, 
pannağımt veririm. 

BiR NAKKAŞ - Ayağımda 
bir parmak fazla veya eksik bana 
vız gel'r. Yalnız bir it bulunursa. 
felR iŞÇi AiLESi- Ailemizin i

çinde muhtelif büyüklükte on altı 
baş parmak var. Hangisini beğe. 
nineniz vermeğe hazırız. 

NEVM1DLER - Karı koca
yız. Genciz. Fakat açız. Ölmeğe 
karar verd'k. Eğer ba§ parmakla
nmızdan birisi b?zi bir müddet 
ya§atabilirse ne ala! ... 

BiR SABIKALI - Cezayirde 
askerlik yaparken "ki defa kaba e
timden bir kaç kitinin yüzüne ya-

malık parça verdim. Hem de para
sız. Paralı olursa değil baf par-

mağımı, diz kapağıma kadar aya
ğınu bile ver· rim. 

BiR ZENDOST - Koca mem
fekette bir güzel kadına parma~ı
nı verecek kimse çıkmadı mı? iş 
için ellerimi ve kollamnı teklif et-
tim. kimse =atemedi. Hç olmazsa 
ayağımın parmağım vererek. •• 

BiR TENEKECi - Ayağmıı 
güezl değildir. Fakat namuslu bir 
adamın ayağıdır. işsizim eğer is
terseniz ... 

Yirmi yaşından aşağı olanlar 
- Babam harpte öldü. Annem 

tahsilimi yaptırmak için çok çalış-

d .. l'b' d l'k nl .. l" 1 h. ş:mdi hukuk tahsilim~ bitirdm. 
f1.~ a guze ~r e 

1 
a ıya go~f~- Annem ihtiyarl'\dt. Ben işsizim. 

nu kaptıran bır kadının pantat. ı · 'h . Ik . . b k b'l k 
ni kaptırmasına hiç de §aşmadım. Ona 1 t yar 1 ta ıyı a a 1 me 

Madam Yana timdi, bu hadise· üzere ... 
den duyduğu büyük bir mahcubi- - Sokaklan artmlamaktan 
yet içinde ..• kimsenin yamna çık- başka işe yaramayan yirmi yaşın· 
madan ve en yakm dostlarının zi- da ayaklara sahibim. Eğer bu a- , 
yaretini bile kabul etmeden, evin- yaklar hic olmazsa bu ite yarar-
de münzeviyane yapmaktadu • aa ... 

• 

KADINLAR 

Yirmi yaşmdayrm. Üç aylık 
bir çocuğum var. lısiz ve parası-
zmı .• 

- ikiz çocuklarım var. Ayağı
mın parmağını onlara y:yecek te
dariki için ... 

- Eğer parmağımı kaybetmek 
on beş yaşında bakzmsızlrkatn haı 
ta o!an kızımı iyilettirirse mem
nuniyetle .•• 

- Dört çocuğumun tahs"lleri 
için her şeye hazırım. 

- iki kızım için bu kadar kü
çük bi~ parmağı fedaya hazırım. 

- Babaları tarafından terke
dilen, annesiz olan üç hafid'mi 
büyütmeme yardım için: ... 

-Yeni bir fakirim. B'r ç~k dip 
lomal~rJm ~ar. Çocuklartm henüz 
sefaletimizi bilmiyorlar. B'n fran
ga satılan bir ilet alabiliraem yi• 
yeceğ · mizi temin edebilece;yim. 
Otuz yaşmdayım. Bu güne gelene 
kadar ayağım yere nadiren dee:li. 
Parmağrm da.. iyi muhafaza edil-
mittir. • 

-Kocam ve ben artiıtiz. O has 
talandı. Ben nad'ren çalıtabiliyo
rum. Onun tedavisi için ..• 

- Kocam iki senedir hasta. Üç 
bin franga iht" yacım var. Aır.eli
yat yapılmazsa ölecek. Onun için. 

- Erkeklerden nefret e:: ·. en 
bir meslek yapıyorum: Güzei;m. 
Ayağım 36 numaradır. Yüz bin 
frank verirsen· z ... 

-- Ayak güzelliği müsaba 1:a
sın :Ia birinci geldim. 20 yaşında

yım .• Şiddetle paraya iht'yacLm 
var •.• 

- Annem ile baham parasızlık 
tan hep kavga ediyorlar. On altı 

yaşındayım. Artık kavga etmeme 
leri iç=n parmağımı .aatmağa bazı-
nm. 

NETiCE 
Bu mektuplara benzer daha ni

cele;i var. Muharrir"n yazısı çık· 
tıklan üç gün sonra gelen bu mek
tuplar'hem muharriri hem de dl'lk• 
toru şa~ırtmış iken. dördüncü gün 
doktorun evine mahçup ve genç 
bir kadın ge'di. Güze!di. S.k1la
rak ayakkab••ın1. sD:ı• a çorabını 

çıkarJ: ve dok~orııı. a .. ağmı m~~ı:ı. 
Bu ayaklar gar'p bir tesadüf ola
rak altı parmak vardı. Gene l· ..... -' ı
nın iki bat pumnğı vardı. Dolctor, 
operasyon için bu kadım seçti ve 
ameliyat yapı!dı. 
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Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elile 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yir1111 kitabı birden edinmek ve CjOk de§erli bir kU· 
tUphaneye sahip olmak istiyorsanız 

Dün ve,.Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz .. 
Bu külliyıda abone olmak için müracaat etmekte olan oku

Yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

,,Abone şartları: Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
636'', ikinci serininki "504,, kuruıtur. 

~.deme şartları: Birinci ıeri için "236", ikinci ıeri 
1~1n "204,, kurut pefİD alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve· 
tılı:nek üzere taksite bağlanır. . 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, pe§İn alınacak pa· 
tayı gönderir göndermez on ki tabı birden alınınız. Kitaplar tat· 
ta.daki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın. 
trıaz. _ 

Abonelerin - takıitleri gününde ödiyeceklerine dair -
~eı:nuraa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
\l göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 

e&naf veya tüccara imza ettirebilir. 
Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri- Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - lıtanbul 

Beşiktaş tcra Dairesinden: ı İstanbul İcra hakimliğinden: 
d Bedeli icardan olan borçtan İstanbul Çiçekpazarında Fın -
~~'ti ta'htı hacze alman camlı dıklıyan hanı altında 54 No. lu 
) 

1? C&rnekan, kanape, koltuk mağazada fanila ve çorap ticare-
1 "-ır eıyanm ıatışına karar veri-
~ 2 _ 3 _ 935 tarihine müıa-

1 
tile müıteğil Hüseyin F ehminin 

1
.,_f C\Unarteıi günü. saat 10 dan kongordato için mühlet verilmesi 
< :Ye Ld l talebile vukubulan müracaatı ü -de ~ ar Bqiktaıta Akaret er-

. 
Kumbara Sahiblerine: 

iş Bankasının 10.000 lira mükô.fatlı 
ı 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 bankaya en aşağı 
25 lira yatırmış obnaları lazımdır. 

- ..... .. -- -

, 

~O No: lu dükkanda açık art• 

I~ a. •uretiyle aatılacağmdan ta· 
,olanların ırneı:kGr günde ve aa· 

hazır bulunacak memuruna 
~caatlarr ilan olunur. (5522) 

zerine icrakılman tetkikat neti -

ceıinde kongordato talebinin na-

zarı itibare ahnmaıma ve icra ve 
iflas K. nun 286 ve 287 inci mad

deleri mucibince borçluya iki ay 

mühlet verilmesine ve lıtanbul • 
da Basiret hanında avukat Ab .. 
dülhak Kemalin komiser tayini -
ne ve işbu mühletin ilanile bera -

her icra ve iflas daireleri ve tapu 
sicil memurlarına ve ticaret mah· 
karnelerine bildirilmesine karar 
verilmi§ olduğu iliin olunur. 8530 

r Uroloğ = Operatör • 

.: Doktor Kemal Ozsan is 
ı· •• 

i.• Karaköv Topçular caddesi No. 34 :: 
••••••••••••.. Telefon ... •-.ar ••••••••••••.I ············ .... ~ , .......... .. 
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- Gelin Şövalye. Ben sizi emin bir 
yere saklarım. 

Ragastan ile uşağı atlannı sürdü
ler. KüçUk meşe korusuna Yardılar. 
Burada ağaçlar oldukça seyrekti. Or
ta yerde harab denilecek ufak bir ki
lise \"ardı. lspada Kapya yere atladı. 
Hançerini çıkardı. Ucunu kilisenin 
kapısındaki kilide soktu. Bir taraftan 
da; 

- Bereket versin ki kilidin nasıl a
çılncağını biliyo?um. Girin Şövalye! 

Diyerek Ragastanı harab kilisenin 
içine girmeğe davet etti. Şövalye de
diki: 

- Hakikaten iyi bir fikir. Unce 
sen geç .. 

- Hayır efendim. Yalnız siz girin!. 
lleın de çabuk olun. 

lspada Kapya Şövalyenin yüzünde 
beliren şüphe izlerini derhal görmüş
tü: 

- Korkma),n, bana gü,·enin, bana 
inanın .. diye ounn bu tereddüdünü 
kırınağa çalıştı. 

Ragastan eski hafiyeye son bir ke
re baktı. Halinde iyilik ve sadakatten 
başka bir iz göremedi. 1timndı bir kat 
daha artmış olduğu halde atından in
di, Kapiteni yedeğine alarak harab 
kiliseden iseriye girdi. 

lspada Kapyaya gelince kilisenin 
kapısını kapadı. Ye tekrar atına bin-
1li. 

Ragastan kapının yanındaki pen
cereden gelip geçenlerin konuştukla
tını duyabiliyor ve kendilerini de gö
~ÜYordu. Bir eliyle ı kılıcının kabzası-
1\ı tutmakta diğer eliyle atının burnu 
nu sıkarak ·kişnemesine meydan ver
b\ernekteydi. Bu suretle maceranın 
:onunu bekliyordu. Bir taraftan da 

endi kendine söyl<.'\ıiyordu 
bı - Eğer bu hafiye eskisi gibi hain 

r adam çıkacak olursa iş fena mah
;oldunı demektir. Bununla beraber 

erife inanmaktan ve kiliseye sıfm· 

maktan başka çare yoktu. lşte atlılar 
da geliyor. 

ltagastan biran için ümidsiz bir 
kavganın şeklini aklından geçirdi .. Bu 
sırada da me,.e korusunun öbür ucun
da e1Ii kadnr suvari görünmüşü. At· 
lnrını çatlatırcasına koşturan bu atlı
ların önünde bir surnri zabiti bulunu
yordu. 

lspada Kapya yolun alt tarafından 
bu atlılara doğru yavaş yavaş gidiyor 
du. Zabit: 

- Dur! .. Emrini verdi ,.c soı·du: 
- Kimsin?. lliereden geliyorsun? 
- Napoliden ~eliyorum. Romaya 

al diyorum. 
-Romada ne işin var? 

- Muhterem n sevgili babamız Pa 
pa altıncı Alenksandr'ın nurlu yüzü
nü görmek şerefine kavuşmak istlyo. 
rum. 

-Pek ala!. Yolda dört nalla kaçan 
bir atlıya rastgeldin mi? 

- Rastgeldim .. Hatta konuştum bi
le .. 

- Ne konuştun?. 
- Gittiği şosenin Napoli yolu olup 

olmadığını sordu. Benden evet ce\·a
bını alınca atını gene dört nala kal
dırdı. Peşini cehennem zebanileri ko
valı) ormuş gibi biranda gözden kay
boldu. 

- Herhalde yakalarız •. Kaçan atlı 
ile aramızda ne kadar mesafe olduğu 
nu tahmin ediyorsunuz? 

- Mesafeyi tahmin edemem. Lf\kin 
bu herife rastla yalı bir saat kadar ol
du .. Slz ona yetişnıek mi istiyorsu· 
nuz?. 

-Evet. 
- O halde yolu kısaltmanız 19.zım 

gelir. Atlı bir saat enel hay,·aniyle 
yıldırım gibi geçti gitti. Siz şimdi o-
na nasıl yetişebilirsiniz? • 

Dediğim gibi yolu kısaltmanız 

Uızım. Kestirme bir yoldan gitmelisi
niz. 

- Eier böyle kestirme bir 101 tarif - . 

• 
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- Senin adın nedir delikanlı? - Ooo •• De ek ki uslanmnğı göze 
- Arkadaşlarım bana lspada Kap- aldın .. Fakat başkasına gitmeyip de 

ya ismini takımışlardır. Öyle çağırır- niçin muhakkak beni seçmek istiyor -
Jar. sun? 

- lspada. Kapya mı?- lapada kı • - Şövalye!.. Gözümle gördüm ve 
lıc, J{apya zırhh kaput demektir .. 1- anladım ki siz Hergül gibi kuvYetli \"e 
talya haydudla.rı küfür edecekleri za- Aşil kadar korkusuz bir yiğit, temiz 
man bu lakırdıları kullanırlar.. nu kalbli ve doğru bir kahraman, yani 
insan adı değildir. . tam manasile bir insansınız!. Bunu 

-Ne yapayım, başka ismim yok • yüzünüzden ve gözlerinizden okuyo -
tur!.. rurn. 

- Peki!. lspada Knpya .. Şimdi be· Yumuşak kalbi uyanmağa başh· 
ni dinle dostum! Şu yolu görüyorsun yan Ragastan duyulur duyulmaz bir 
ya? ... Den buradan cenuba doğru gi- ı:l<'.Sle: 
deceğim .. Sen de şuradan şimale doğ- - Zavallı adamcağız .. diye söylen-
ru defolup gidersin.. Bir an enci di. 
gözümün önünden kaybolmağa bak. lspada J{apya de\ nm ediyordu. 
Bunu sana dostca söylü~·orum. Yoksa - Şövalye! .. Yemin ed:?rim ki bu-
şimdi şu ağaçdan kocaman bir sopa günkü hayatımdan zaten bana usanc 
keser veriştire ,·eriştire pestilini çı - gelmişti. Garkonya denilen o mel'un 
karırım. Anladın mı l~pada Kapya?.. papas sizi bize göstermek için aramı-

lspada Kapya ellerini oğu~turma· ın girdiği zaman kendisinden büsbü
ğa başladı. Bu sırada ıösterdiği ke - tün iğreniyordum .. Ona ne kadar düş. 
der ve telaş onu güHinc bir hale sok· man oldumsa ~izi o kadar sevmeğe 
muştu. Adeta bağırarak dedi ki: başlamıştım. tşte bundan dolayıdır ki 

- Ah ben şimdi ne olacağım?. Ne te\·kifinizl duyduğum ,-e bilekleı-iniz
yapacağım? ... Şövalye beni kovuyor.. le başı~ızın kesileceğini kilise kapı lan 
Kabul etmiyor. Bari siz imdadıma na yapıştırılan ilanlarda okuduğum 
yetişin cinler şeytanlar... ·1.aman kendimi tntnmıyarak hüngür 

Ragastan bir kahkaha kopardı: hüngür ağladım .. Evet .. Ben, rnerha • 
_ Tam imdad istiyecek kimseleri metsiz .. dinsiz .. imansız türedi bir ls

buldun. Evet bunlar yardımına koşar pada Kapya olduğum halde ağladım .. 
sana soyacak. parasını ~alıp öldill'e • Şö"alye .. 
cek zengin bir adam gösterirler. Za. - - Nezaket göstermişsin!.. Lflkin 
ten işiniz gücünüz bu değil mi?. bundan dolayı ... 
-Şövalye .. Deni dinleyiniz.. Yalvnrı lspada Knpya şiddetle Ragastanın 

rım size. Bu ane kadar demm eden sözüne keserek devam etti: 
lıayatını benim için cehennemden 
farksızdı. Oh .. fümse için .fenalık dU
şünme~en içi rahat yaşamak .. Saçları 
dimdik tüyleri ürpermiş olarak sıçra
yıp uyanmadan derin n tatlı bir uy -
kuya dalmak .. Gelib geçenlerin iane -
tini yüklenmeden dolaşmak.. Bunlar 
kimbilir ne tatlı şeylerdir? lşte Şö -
va iye ı ... nunlar her zaman rüyaları -
ma giriyor •• Ye ben bu rüyalarıma ka 
vuşmak istiyorum. 

- Bunun üzerine sizi kurtarmak i
çin arkadaşlarımdan yardım istedim. 
Alçak herifler benimle alay ettiler. 
Ben de artık Romada durma>,P Na -
poliye gitmeği kurdum. E,·et_ Roma -
da kalıp bu fena işime devam edeceği 
me Napoliye giderek orada yarı tok 
yarı aç yaşarım dedim. Bunun üzeri • 
ne hemen bir at edindim. 

- Edindim diyorsun .. Ukin para -
sını verib satın almadın değil mi? 
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- Hayır •• Son fenalık olmak üzere 
hay.,.anı sahibine çaktırmadan n:.ır -
dım. Bu sabah ya\"aŞ yavaş Napoli 
kapısına doğru gidiyordwn. Birden -
bire karşıma siz çıktınız. Bu andaki 
sc\'incimi anlatmak ne kadar zor. Si· 
1.e yaklaşmak istiyordum. Lakin bu 
. ırada imdad çam müthiş surette çal
mağa başladı. Siz atınızla kuş gibi u
çarak ~apoli kapısına doğru gittiniz. 
Ben de peşinizden geldim. Siz kale 
kapısından dışarıya fırladınız. Arka -
mu bırakmadım. Benim atım dn kuş 
gibi uçup gidiyordu. Nihayet siz bu -
.rada durdunuz ben de gelip yeti tim. 
~övnlye. Şimdi size tekrar ynhıırıyo -
mm. Deni bu ane kadar istemiyerek 
geçirmiş olduğum bu cehennem haya-
tındnn kurtarınız. • .• 

lspada Kapya bu sözleri tamamen 
hlisnü niyetle söylemişti. Ragnstnn 
punu derhal anladı. Acıyan bir sesle 
dedi ki: 

- Mademki namuslu olarak ynşa
mnk kabiliyetin vardı; niçin adeta 
haydudluk, adnm soyuculuk, canilik 
demek olan hafiye mesleğini kabul 
tttin? ... 

-Hende bilmiyorum. Görgüsüzlük, 
cahillik, ihiync beni bu rezil mesleğe 

t'iiriikledi. Ah Şövalye! 
iz benim adımı sormu:.tunuz. Ben 

ismim \"ar mı yok mu bilmem ki?. Ne 
anamı ne babamı tanıyorum- Henüz 
pek ufak bir çocukken sokaklarda kal 
mışım, dilencilik ettim, külhan beyli
ği yapım .. Hüyüdüi:rüm zaman karnı -
mı doyurmak için hırsızlık yapmağn 
mecbur kaldım. Benim gibi bir adam 
ı:ıyıfJarın. ku\"\'etsizlerin yakasına 

)npı mak, türlü türlü bahanelerle 
par.ılannı kapmak, kanla, ölümle ol -
sun maksada Yarmağı doğru görmek 
ribi daima paralı bir mesleği kabul 
etmez de ne yapar, Şövalye? Ahlak 
kötü- lhtiyaç fazla- Para yok. 

Rrurastan vüzünü. eksiterek baiır
dı: 

==:::,.,,,==::::ı=-t=======-

- . u , sus!- Dinlemek istemiyo
rum. 

- Yalvarırım Şövalye! Bir dakika
cık daha dinleyin. Sonra ne yaparsa· 
nız yapın! · 

- Söyle! 
- :Fakat bu hayattan acaba ben 

memnun muydum? Hayır .. Lakin de
dim ya, mecburiyet vardı. Açlık yap
tırıyordu. Şimdi öyle bir el arıyorum 
ki beni hu bataklıktan çekip çıkarsın. 
Oyle bir göz anyorum ki bana acıya
rak baksın. Öyle bir dil anyorurn ld 
beni tahkir etmesin .• Bunu yapacak 
olan hir ldşi varsa o da si7.Siniz Şöml 
ye. D mindenberi niçin peşinizden 

geldiğimi, sizinle niçin görüşmek iste· 
diğimi anladınız değil mi? Artık ne 
isterseniz onu yapın. Her Ş('yi şerefi
nize bıraktım. 

Rngastan bu sözlere ''erecek cemp 
bulamadı. Esasen kendi de halden an
lar, sadık bir arkadaş arıyordu. Bu 
eski hafiyenin işe yarayacağını anla-
dı. Bu adamı yanına almağı tasarla. 
dı. Şu kadar ki şimdiki halde bir uşak 
kullanmanın masrafı Şömlyenin i:.i· 
ne gelmiyordu. mr uşak kullanmak 
için onun aylığını ''ermek lazımdı. Ra 
gastan ise f nkirdi. Beş parasızdı. Çün 
kü tevkif edildiği zaman kemerinde 
bulunan bir kaç parası da alınmıştı. 
Gerçi Sezardan zabtetdiği kılıcın kab 
zasında pek kıymetli taşlar vardı. Fa
kat bunları nerede \'e ne vakit satabi
Jir? Burası mechuldü. 

Şimdilik hu mümkün değil.. O hal
de Jspada Kapyayı baştan savmak
tan başka çare yok. Şövalye deminki 
sert ha1i ile taban tabana zıd, yumu
şak ve naz.ik bir taYırln dedi ki: 

Dinle! .. Deminden beri söylemekte 
olduğun sözlerin doğru olduğuna i
nandım. Evvelce sana sert muamele 
etiğime ben de pişmanım .. 

- Aman Şö\'3lye .. nu ne kadar it
ffat? •• 

- Jltifat değil.. Doğru bir söz. Se-

ç.01< ayı ~&PA•'t'AN 1 OfR 
tılAL &AGLA \. ' -
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ni yanımda ltullanmağı ben de isteyo
rum. Lakin ne çare ki aylığını Yerecek 
param yok. Onun için birbirimizden 
ayrılmamız Jazım. 

- Demek isteğimi reddetmenize se 
bcb ~-alnız aylık meselesi? 

- nu sebebin büyük engel olduğu 
da muhakkak ... 

- Hayır Şö.,.alye! Hayır. izin ve
riniz de hizmetinize gireyim. Yemin 
ederim ki pişman olmazsınız. Maaşı
mı Yerecek kadar zengin olmadığını
zı söylüyor unuz. Emin olunuz ki 
hu çok yakında olacaktır. Hem siz o
rasını düşünme)in .. Ne Yakit paranız 
olursa maaşımı da o \'akit verirsiniz.. 
Yahut hiç vermeı.siniz .. Hepsi bir, 

- Babacan .. O kadar arzu gösteri
yor, o knclaı· istekle sÜylüyorsun ki, 
hoşuma gidiyorsun. l\lad<'mki muhak· 
kak maiyetimde bulunmayı tasarla
dın ben de kabul ediyorum. Bu andan 
itibaren her zaman için arkadaşız.. 

tsr,ıda J\:apya sevincinden şapka
!'ını havaya atarak haykırdı: 

-Yaşasın se\inç!. Yaşasın neş'e!. 
Elveda keder!. Elveda Roma!. Elve
da alçaklık! Eh-eda müzevirlik .. Ya
şasın Ragastan !Yaşasın kahraman 
Şömlye !. E\ivnaa ! .•. 

Hagastan bu herifin para ile tu
tulmuş bir ca. us ,·eya bir hafiye ol· 
ması ihtimalini artık düşiinmüyordu. 
Hakikaten Jspadıı Kapya bu sözleri 
büyük bir temiz kalblilikle söylemiş
ti. Ve biltün söyledikleri doğru idi. 

Ragastan atına bindi. Dört nale 
giderek Napoli yolunu tuttu. Yeni ,.a. 
zifesinden dolayı büyük bir sevinç i
rinde bulunan lspada Knpya da he
men hayvanına ntlıyarak Romada 
gördüğü ftdet üzerine efendisini on 
beş adım kadar geriden takibe koyul
du. 

ı~akin Ragastan bir işaretle kendi
sini yanına çai:'lrdı ,.e sordu: 

- Floransa caddesine çıkabilecek 
kestirme bir yo! biliyor musun? 

- Önümüzde, bin adım kadar ileri· 
de bulunan şu meşe korusunu görü
yor musunuz. Bu korunun öbür tara
fında bir kilise harabesi vardır. Ben 
geceyi hazan orada geçirirdim. Kili-
se harabesinden yirmi adım ileride, 
sağ tarafta - aradığınız gibi kestir
me bir yol vardır. LUkin siz cenuba 
doğru, Napoliye gitmiyor miydiniz?. 
Floransa yolunda ne işiniz Yar? 

- Beni istintak mı ediyorsunuz ls
pada Kapya?. 

- Kusura bakmayın Şö\-alye.. E ki 
huylar birdenbire bırakılamıyor. 

Bu esnada Ragastanla ) eni uşağı 

meşe korusuna yaklaşmışlardı. Şöml 
ye durdu. Romaya baktı. Czcngileti 
üzerinde kalkarak yolu gözden geçir
di. Uzaktan uzağa bir toz bulutu kalk 
mıştı. Ragastan bunu görünce: 

- Pe~lmden geliyorlar .. dedi. He
men etrafına bakındı. Kırlar açık ,.e 
~ıplaktı. Bnnnabilecek tek yer meşe 

korusu idi. 
Ne yapmak lazım?- Kaçmalı ını1 

Lflkin nereye? •• Sağa mı? Sola mı?. 
One mi? •. Arkaya mı?. Ne tarafa kaÇ 
mış olsa tozu dumana katarak gel· 
mekte olan atlılar Ragastanı görecek
lerdi. O halde? •• En iyisi Kapitenill 
süratine gü\Cnerek ileriye fırlarna

lı. Başka ~are yok! 
Yanında yürüyen Jspada Kap)a· 

ya: 

- Gücün yeterse arkamdan gel r .. 
diyerek atını mahmuzlamağa hazırla· 
nıyordu. 

Lakin tam fırlayıp gideceği sıra~• 
lspada Kapyn onu bir işaretle dut· 
durdu: 

- Kaçmağn gelmez Şö,-alye ! .. Ya· 
kayı derhal ele \'erirsiniz. Çünkü he
rifler bizi hemen takibe başla)'Scai'
lardır. . ... 

-Bu koruda saklanmak mürnkil 
değildir. O halde kaçmaktan başl<ll 
çare yok. 

,_.-


