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"Musolininin bütün çıkıyor Sinema gişesini 
hesapları yanlış çıktı,, i~:~~n!C:::n Amerikanvari 
"Mevkii bizim sandığımızdan askerler soymak istediler 

daha fena Olsa gerektir,, to:~v:.:~ına Biri gişedeki kızın elini tutarken öteki 
kaçt:ııar ağzına mendil tıkadı ve başını olanca 

Londra, 6, - Mançuryadan kuvveti le yumrukladı .... 
ıelen haberlere göre Mançurya~ 
ordusunda son günlerde Japon-i 
lar aleyhine bir isyan çıkmıttırJ 
İsyan eden kuvvetler Japonya-i 
ya ıadık ordu ile uzun bu müj 

~llaol.nı l·r.ragömleklilerle 1922 de Roma üzerine yürüyor. (Sivili MU8Ölini, 
beyaz sakalluıı Di Bono, (Y azuıı 9 uncuda) 

: 
cadele yapmağa mecbur olmuı-i 
}ardır. Aıiler nihayet geri çe .; 
kilerek Sovyet topraklarına girJ 
mitler ve teslim olmuılardır. 

Tokyo, bu huauata Rusyayı 
itham etmektedir. Aıilerde Ruı 
tüfekleri ve cephaneıi bulundu
ğu iddia edilmektedir. 

--·····-----·--··---· ···-···-· 
ltaıyanlar artık Aduva yolunu muhafaza edemezlermiş ı 

Habeşlerin ''ölüm 
kahramanları,, baskın 

veriyor! 
Harbe bunlar 
başladı bunlar 

Yakalanan iki aoyguncu (Yazuı J üncüde) 

Bursa yolunda soygunculuk yapanlar 

Borsada bu sabah 
idam edildiler 

Mahkumlar idam edileceklerini 
öğrenince sapsarı kesilmişler 
ve ipler boyunlarına geçirilince 
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bitirecek 
Londra, 3 - Habeılerin bildir 

diğine göre 21 ıon kanunda yapı 

· de kelimei şehadet getirmişler , 
lan ve Habeıler tarafından kaza
lldan muharebe neticeıi İtalyan ~~~~ 

933 yılı Haziranında Orhaneli ren ve bir 'jandarmayı yaralıyan 

yolu üzerinde aoygunculuk yapa - ve onbqı Hakkının çok feci bir 
rak bir jandarma onbatıımı öldü- (Devamı 2 ncicle J 

lar artık Oalua-Makalle yolunu tu Habqütanda •evkiyat 
taınıyacak bir hale relmi,ıerdir. zayiatına yol açacağını iddia et-

1
---------- Edremit'in Koyuneli köyünde 

Fakat Habetler Makalleye hü- mektedirler. Esaıen ıon günlerde Ticaret odası kAtlbi 
c~ etmek istememektedir. Çün- Badaglio ltalyan piyadeıini top umomtsl Cemal Uldll müthiş bir cinayet işlendi 
ltu bu hücWmın büyük Habeı (Devamı 2 incide) Tıb fakülteıi cerrahi profesörü 

Üipl om atlar, Pariste ~:01.!:t.~';:r!em;!~:.~: Damat kaqnanasını 
h 

tibi umumlıi Cemal dün akapn •ı A lı.lı •• JJ •• • 
frbirlerİDİ ziyaret vef~e!:~•z• yarın öğleyin sı a a Oıuuremeqınce 

edip· konuşuyorlar ~::k;:h=:-:::~~ ~!':~::.~~başını balta ile pa~çaladı 
ki mezarhgına defnedılecektır. 

Flanden Romanya Krahnı (Yazw 2 incide) ı 

ziyaret etti 

Tevfik Rüıtü Aras, Titulesko ve Litvinof. 
(Yazın 4 ünc:üdel· 
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1 arih bir tekerrürden 
ibarettir 

Musolininin bunu istememesine 
bir lngiliz muharriri hadisatla 

cevap veriyor 
. lngiliz siyaset 11UJharrlri l' ernon ı 

llartlet yazıyor: 

"l\lusolini bugün, tarihin tekerrür. 
den ibaret olmamasını en ziyade te
menni edecek adam '-aıiyetindedir. 

Fransız mecmuası "Lu,, bundan 
kırk sene evnl çıkan gazetelerden 
par~lar Dl§retmiştir. Bu yazılar ltal
yanın liderlerine hiç de şevk Yerecek 
mahiyette değildir. 

1895 teşrinievvelinde Fransızca 

''Tan,, gazetesi 1935 teşrinievve1inde 
Niyuz Kronik} ile birlikte diğer Jngi. 
Jiz gazetelerinin yaptığı· gibi İtalyanın 
Habeşistana tecavüzünden şiklyet e
diyorlardı. O zaman da, bugilnkU gibi, 
ne Ultimatom vardı. Ne de bir tavas
sut tetebbiiaU kabul eın;ekteydiler. 

.Aynf 1razetenfn 1896 kAnunusani 
nüshasına bakılacak oluna, İtalyan 
hüldlmetf o vakit, kendileri tarafına 
geçip de Habef imparatoruna karşı 

harbedeeeğlnl umduklan Habeş şefle. 
rlnfn pek az olmasına '8§1P kalmııtı. 

O zamanın Ru Guksa.sı bugUnkU 
halefi gibi ltalyanlann tarafına geç
ti. Fakat ondan baŞka hiç bir mUhim 
şef İtalyan tarafma geçmedi. 

1896 ikinunusanisinin sonunda, o
zamanın baıJvekili bulunan ve sinyor 
M-molininin belli bellisiz bir piştarı 
1!18y:rlabilecek sinyor Xlrpsi mUhim ma 
1t milşkUHlt içerisine dUştU. 

• * • 
O zamanın "Messagero,, isimli 1-

taJyan gazetesi bugünkünden daha 
cesaretlP, harbi kötü bir neticeye dof 
ru de\·am ettirmek ni etinde olanlara 
hücum eder~k "ltaJyan çocuklanhm 
hayatı, iş adamlarıma, J>Olitikacıların 

ve silah fabrikatörlerinin menfaatle
rinden da.ha kıymetlidir.,, diye ya7.
mıştı. 

Hemen tam kırk sene önce, Makal
Jcnin ötelerine kadar ilerliyen ltalyan 
askerleri çekilmefe mecbur olmuşlar
dı. Bir ay sonra Aduada o f eliketli 
mağHibiyete uğradılar kf, M1lSolini 
bugün bunun intikanunr almak için 
ibaşkalarının çocukbırile büyük bir f e
'dakiirlrk yapıyor. 

• • • 
Eko dU Pari isimli Fransız ga

zetesi yazmıştı id: 

"Habe§ler ve onların kralı, bir mil 
Jet, bir devlet ve bir medeniyettir kf, 
yaşamak hakkını haizdir . .Mevcudiyet
lerini nasıl mildafaa edeceklerini bL 
liyorlar. Bu insanlara Asi gözüyle bak 
mak, onları resmi tebliğlerin hergün 
yazdığı gibi hırsız, yağmacı tela.kki et-

mek abes olduğu derecede büyük bir 
günahtır.,, 

Fakat 1896 ile 1936 arasında bir 
büyük fark vardı. O zaman Fransa, 
İtalyan noktai nazannca. bir numara. 
1r halk düşmanı mesabesindeydi.,, 

İngiliz muharriri kırk sene e\'Vel
ki ltalyan vaziyetine dair bunlardan 
başka daha bir sok mlc;aller getiriyor. 

Meselli Jngilizce ''Deyli Kronik!,, 
gazetesinde Gladston o zamanki ltat. 
yan siyasetini tenkit etmiş ve demf§ti 
ki: "Bugünkü İtalyan siyasetinin de
vamı o milletin meşruti vahdetini bo. 
zacaktır.,, 

Ardından da o zamanki Jtalyan 
başveki1i sinyor Kripsf istUaya met. 
bur olmuştu. Ye onun yerine gelen a
dam da taludsatı mesturenin, tek lira • 
sına varıncaya kadar gazetelerin af· 
zını susturmak için harcanıp tüketil
diğini görmilştü. Ye gene o zam•nki 
"Berliner Doersen Zaytung gazetesi 
İtalyanın asker yerine "tenor,, n "ba
riton,, adları verilen mugannlJer ibra~ 
etmesini tavsiye ediyordu. 

İngiliz muharriri Vernon Bartlet 
yukarlki mUtalealan da naklettikten 
sonra, ltalyaya karşı alınmış olan zec 
rf tedbirler sayesinde kat'iyyen geri
lemenin lazımgeleceğini anlatırken 

tamamen başka bir zemine intikal e
dip diyor ki: "işte şimdi tecrübe za. 
manıdır. İtalya her cihetten mağhlbi
yete doğru gidiyor diye zeert tedbir
leri gevşetmek muhtelif kötU neticeler 
doğurur. Bunlardan yalnız birini zik 
redelim: 

"Almanyanm :wopaıanda nazın Gö 
be1s glbt adamlıtr, sa'bıt'lı tttandat
larmr, MilJetler cemiyetinin korkula
calc \'e hiirmet edilecek bir şey olma
dığına daha kolay inandırabilecek va. 
ziyete gelir ... 

1896 Haheş harbi esnasında İngi
lizler ltalyanların vaziyetinden pek 
müteessir olmuşlardır. 

Bu teessür ve alakayı derhal Ha
be~lere hücum edip onlardan Dongola 
eyaletini almak suretilc göstermişler 
df. Sonra bunu, Sudana Uhak ettiler. 
Daha sonra, Londra, Paris ve Roma a. 
rasında Habeşistanı oymak için o kötü 
pazarlıklar başladr. Oyleki, bugünkü 
ihtilafta Jngiliz niyet ve tasavvurun
dan şüpheyi icap ettirecek geniş mik
yasta şilpheler ba'ş gÖflterdf. 

işte eğer siyasi fırsatculuğu 

tercih ederek Milletler Cemiyeti siya. 
setinden inhiraf eylersek gene olacağı 
bu gibi şeylerdir. Bize müteassıp de
sinler, zarar yok .. Tek riyakarlıkla it
ham edllmiyelim .. ,, 

Irakhlar Suriyedeki 
Fransız tazyikını 
protesto ettiler 

;ııı...... • 

Mifletfer Cemiyetine yapılan 
protestoda: "istiklal arayanlar 

hapis, kadınlar ve çocuklar 
katlediliyor,, deniyor 

, Frama, manc:luı altında bulun
nrduiu SUiiyede "hürriyetleri 
kaldırmak, istiklal arayanları hap
sebnek ve kadmları ve çocukları 
katliam etmekle,, itham edilmekte 
dir. Bu itham Iraklılar tarafından 
~apıhmftır. Şamdaki milli cereyan 
lann mticelinde kanııkhklar vü
cuda gelmesini müteakip sekiz I
rak iyin a:zuı ve iki meb'uı Mil
letler Cemiyeti ıenel sekreterliği 
nehir pt6teslo çekm"lerdit. 

Suriye ile kardeı Arap devleti 
olan Irak, proteatoıunda diyor ki: 

"Harbi Umumide akan kanları 
ve ondan sonra verilen teminatı 
müteakip serbestiyi istemenin ha-
li bir ıuç sayılmasını protesto e
deriz.,, 

Protestonameyi imzalayanlar, 
Milletler Cemiyeti namına Suri · 

yedeki keyfi tedbirlere bir nihayet 
verilmesini istemektedir. 
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Bursa yolunda 

Soygunculuk yapanlar bu 
sabah idam edildiler 

(Bat tarafı 1 incide) 

tekilde öldürülmesine dayanamı . 
yarak haydutlara sopa ile hücum 

eden Ali imıindeki köylüyü öldü
ren Mustafa, kardeti Mehmet, 

Hakkı, Sadun oğullarından Hüse
yin, Bekir, tof ör Yusuf, sakallı 

Nazrm, Osman adlarında takile · 

rin muhakemesi bitmit ve bunlar
dan Mustafa, Hakkı, Bekir ve Hü
seyin it!ama mahkum edilmişler 

ve bu karar da Kamutay tarafın

dan tasdik edilmiıti. 

Canilerin idam hükmü bu sa · 

bah saat üçte Bursada infaz edil
mittir. 

Hüküm sabahm saat üçünde 
ve Adliye sarayı karıısında ye • 
rine getirilmittir. Vaktin çok er • 
ken ve havanın çok ayaz olması . 
na rafmen halık biiyük bir merak
la katilleri seyr için toplanmııtır. 

Ciniler aabahleyin erkenden 
uyandırılmıılar, idam edilecekle
rini anlayınca sapsan olmuf'lar ve 
dar ağacına ıitmeden evvel tövbe 
ve istiğfar ebniıler, ikiter rekit 
namaz kılmıılardır. 

Hüküm tam saat üçte infaz 

edilmiıtir. Hadise büyük bir ıükG· 
net içinde cereyan etmif ve katil· 
ler, boyunlanna ipler geçirilirkell 
yeniden kelimei ıahadet aeti1111it· 
lerdir. 

Diğer ıakilerin ikisi yaılan kU• 
çük oldufundan on :J>.ter aeMY' 
ve toför Yusuf 133 ıene hapse 
mahkGm olmuılardır. Katillerden 
sakallı Nazım henüz hali fir:ırdır. 

HükOmet hadise eınumda 81· 
dürülen köylü Alinin aileei ... hitl 
lira tazminat vennit ve klfUn •· 
dını da Yifit Ali köyü olarak de· 
iittirmiıtir. 

Edrenıidin Koyuneıı köyündP 
müthiş bir cinayet lşlend.I 

Damat kaynanasını tabanca 
ile öldüremeyince başını 

balta ile parçaladı 
Edremitin Koyuneli köyünde 

feci bir cinayet iılenmiıtir: 
Katil lıa uzun zamandır kayın 

valdesile bir lira meseleıinden do
layı darılmıtlır ve karısı ile bera
ber ayn bir evde otu'rmaktadır. 
Damatla kaynana sık sık kavga 
etmekte ve bu kavıalar her te • 
kerrür edit le ıiddetini artırmak· 
tadır. Son ıünlerde tekrar kayna· 
nası ile kartılqan lsa ıiddetli bir 

Yunanı standa 

Ordu 
ve 

Siyaset 
Matrut zabitlerin 

orduya 
alınması işini 

HOkQmet Krala , 
Kral hükOmete 
havale ediyor 
Kral bütün fırka reiılerini ya · 

kında toplayarak bir konutma 
yapmak iıtemektedir. Matrut za
bitlerin orduya tekrar alınması 
itinin hallini kral hükumete ve hü· 
kUmet krala bırakmak istemekte
dir. 

Kondilisçiler, Kondilisir. öl 
me~ile fırkalannın faaliyetten ge
ri kalmıyacaiını ıöylüyorlar. 

Aposkitiı iımindeki eıki vali . 
lerden birini fırkanın başına ge . 
çirmitlerdir. Eskiden olduğu gibi 
Venizelist aleyhtarı kalacaklardır. 
Likin bu fırka azasından bazıları· 
nın batka fırkalara daiılacaiı sa
nılmaktadr. 

Kondiliı ıayet ölmemiı bulun-
1aydı onun tensibile dün gece, kı
yam yapılacaiı kat'i ıurette ta
hakkuk etmiıtir. Ölümü fırkanın 
bu teıebbüıüne mani olmu9tur. 

Demirciı bütün mütküllerin hal. 
ledilecejini söylemiıtir. 

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

,... ~ .......... *' stJ4ii1 -·!!' 
~~ HABER 
ıstanbuıun en çok satılan· 

'hakıkt"&k'P~m ... gazetasıdir 
;... ~ ""'""' .. -· . 

itanıarını HABER'e • • verenler k6r ederler. 
' .. ,. -

kavgadan ıonra ayrılmıt ve evine 
gibnittir. Fakat bu sefer hırsını 
sözle alamadığı anlaıılan katil 
evden tabancaıını almıt ve gece 
yarısından ıonra kaynanaıınn evi· 
ne giderek, ihtiyar kadının yattığı 
odanın pençere camın& kırmıı ve 
oradan kadQJD yatbiı yere altı el 
ate§ etmiıtir. Aldığı ağır yaralara 
rağmen can havlile yataktan fırla
yan Ümmühan tatırarak sokak 

kapııına koımuf ve kaçmak içİIJ 
dııarı çıkmak isterken ha ile kar 
fi kar§ıya gelmittir. Kaynanuınııt 
hali yaıadığmı gören katil hemelt 
oracıktan gözüne iliten bir baltayı 
yakaladığı gibi zavallı kadıncaiı• 
zın batına indirmit ve Ommüh•· 
nın başını parça parça etmiıtir• 
ihtiyar kaynana hemen almüt 
tür. Müôdei umumilik ta1ikikat& 
baılamıttır. 

ltalganlar artık Aduva 
yolunu mu haf az 
edemezlermiş 
( Baştaralı 1 incide) 

atef i altında korumaia çahımak · 
tadır. 

Fransızların gUrdUklerl 
çıkar yol 

Pariı, 3 - Lö Tan gazetesi yaz. 
dığı bir batmakalede aon ıünlerin 
diplomatik faaliyetinden bahıet . 
mektedir. 

Bundan sonra ıulhü korumak 
için müıterek emniyet ve Uluılar 
Kurumuna sadakat siyasetinden 
baıka bir siyaset tatbiki imkansız
dır, iddiasında bulunan gazete 
müşterek emniyet ıiyaaa.11 hak . 
kmdaki mütalealarına fÖyle de -
vam etmektedir: 

- Bu aiyuet her ıeyden evvel 
Avrupa devletleri ara•ında teıriki 
mesai siyasetidir. Fakat ondan 
beklenilen neticeyi elde edebilmek 
için onu liberal bir nıhla tatbik et
mek lazımdır ki, aamimiyetle sul
he baih bütün milletlerin tefriki 
mesaisi temin edilmiı bulunaun. 

Yapılacak ilk ıey Habet · ltal
yan ihtilafmm alakadar bütün 
partileri memnun edecek tarzda 
ve Cenevre paktı dahilinde halli . 
dir. Sonra orta Avrupa ıiyueti· 
nin halli için elzem olan Streaa 
cephesini konmıak lizımıelir. 

Habeflerln lllUm kehramanl•rı 
Deutschhe Allgemelne Zeitunrtan: 
Habeş - İtalyan harbinin hakiki 

kahramanr ltalyan cephesinin gerL~fn. 
de harbeden "HlUin kahramanları,, is-

mindeki Habeş kıtalannın ukerlerl' ., 
dlr. Bunlnr ltalyan1ara görünmede• 
dağ koğuklarında, bakir ormanıard• 
saklanarak düşmanın ilerlemesine or• 
saade ediyorlar ve sonra birMnblrf 
hücum yaparak ltalyanlan ıafil •"' 
lıyorlar. 

Hnrp başhyalıdanberi adetleri 
5000 ni geçmiyen bu Habeı kuvvetl,..ı 
ltalyanları hep arkadan vurınalı 

münakale hatlarını kesmekte, ia 
ke"anlannı yağma etmektedirler. P 
kıtaların esas Habeş ordusu ile iti 
mUnasebatta bulunmadıktan, yalP 
bir kaç yaya postacı vasıtasile Ha 
komutanhğını İtalyan ordusunun Jıfl 
rekatından haberdar ettikleri bilini 
bu kıtalann ne kadar kahram•• 
hareket ettikleri anlaşılır. Gelll,,t 
Grazfaninln cenup cephesinde geri 
kilmealne bu "6lüm gönUIJUleri,, lr, 
...etleri sebebiyet vermfflerdir. J. 
Addi deki muzafferiyeti bunlar ~ 
mıtlardır. İtalyan ordusuna hiç ,, 
vermlyen, ıeeele;yin ve pf akta ~ti' 
lar yaparak ve İtalyanlara bir ~ " 
lefat verdirdikten sonra kaçan bil 
lilm kahramanlandır. 

Makalle alınd~ zaman ltal>" 
dusunun mUnkale ku"!etlerlni k ~ 

dört beş l'fin dUımanlannı la.-.; 
rakan bunlardır, ve harbi kaıaJI' ti 
olan ıene bunlar olacaktır. H•~ 
bu suretle çete harbini ıayet 1111 
bfr hale getirmfşlerdfr. 

Dördilncil ıayCadaki harp ha"' 
rini okuyunuz. 
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uıursuzluk 

Babl itikatlara kartı vaziyeti-

niz nasıldır? ..• Meseli, yeni bili.- GUpegtlndOz . Mürebbiye, sütnine, aşçı gibi 

::: ::.ıa:ıu:)':::.:: Sinema gişesini IŞPİlerin sıb ht 
Akdeniz mtsakı 

ıstnyoruz 

üz~ri.ne _konın~t görürseniz tü!- Soymak istediler ~ 

lennız dikendikednolbu~mu?Ko· Dün gece Beyoğlunda lstiklil vazıyetlerı• kontrol 
pek uluna komtu an ır cenaze dd . d Sara · · 
çıkacatnu sanır mısınız? Kara ke- ca. elln ~ y.sı~emu.mın 11• 

Akşam gazetesinde, Politikacı, 

Akdenizin ekser Avrupa milletleri f. 
çin ehemmiyetini saydıktan sonra df. 

. yor ki: 
Avrupada sulhü korumak için Uk 

önce Akdenizde anlaşma olmalıdır. 
Eğer bir Akdeniz anlaımaaı olsaydı 
MUeltler cemiyeti misakı daha kuo
vetli olurdu. 

ının u ... r ı ırece5.ne nı mıaı- lmak • • . d. . x.. et" ~ ka .•. teaı Amerikanvarı bır §e)cılde so- edı•ıemı• yo·r 
• 1 A J k yu ıstenmııtır. 

nız. vuç anmz qmmca: . 
"- Devletse hatuna, imana& Yaptığunız tahkikata göre, hi- b t 4 6QQ b 

ıöiaüme, paraysa cebime!., der dile f(iyle olmuıtur: lstan u da mevcu . er - Akdeniz anlQ.fma.ıı olsaydı Jtal"tJ 
hiç bir suretle Habeşistanda har!» 
girifemezdi. Sun korku ve dedikodula
ra yer kalmazdı. 

misiniz? Sirkecide 72 numaralı evde o- b d 1 416 muayene edı·ımplŞ 
Sah ve ayın aon ç&rıambası turan ve Trikotaj fabrikalarında er en . Si 

ıünleri biı· ite batlamaz mısmız? çalıpn 28 yqmda Koço ile küçük 
Seyahate çıktığınız vakit, arabanı- Ayasofyada Oımanağamn evinde 
zın yolunu bir tavtan kesene geri oturan 21 vqında Şecaaddin eski· 
döner miıiniz? denberi arkadqtırlar.Şecaaddin bir 

Bütün bunlar belki ıize sabi aralık Devlet matbaasında müce1 
ıörünür. Belki de: litlik yapmıf, fakat aowıra ~ıkmış · 

- Yahu ecdadın aklında bir tır. Koçonun da kazancı hıç te ye 
az noksan ~1 varmıtda bunlara j. rinde delildir. ~u iki arkadaı.~
nanmıt? ... _ Diye dütünününüz. raaızlıklanna bır çare bulmak ıçın 

Ben katiyen bu fikirde defi dilfünmü9ler, tafınmıtlar, nihayet 
lim... bir ıinema ıiteıindeki paralan al. 

Onlar, herhalde birçok cihet . maya karar vermitlerdir. 

Belediyenin yaptığı bir &ra§tır
ma neticesinde ıehirde çalıtan ve 
,ehrin sağlığı ile alakadar olan 
muhtelif smıf İtçilerin liyiıkiyle 

kontrol edilemediği anlaıılmıştır. 

Belediye müstahdemler idare· 
si talimatnamesine göre halkm 
sağlığı iie yakından alakadar o · 
lan itler yapan mürebbiye, sütni· 

ne, hizmetçi, atÇı, çamaım:ı uşak 
gibi kimıelerin her üç veya altı 

ayda bir sıhhi muayene geçirme • lerde bizden daha akıllı imif... Koço ile Şecaaddin dün saat 
Tanıdığım bazı bayanlara yaptır yediye doğru Beyoğluna çıkmıt- leri ve bu muayene neticesinin 

1n1.mak istediğim ıeylerin sebebini lar, hangi ıinema ıiteainin ıoyul cüzdanlarına yazdınlması lizım· 
anlatmağa çahtıyorum: maya daha ft\Ü1&it oldufunu tet- dır. Fakat yapılan kontrol maale-

- Şu iti ihmal etmek sıhhate kik ebnitlerdir. aef hunlardan yüzde doksan be · 

tinden faz!aamm muayene edil -
mediklerini göstermittir. 

Gene lstanbulda mevcut bulu· 
nan 4600 kadar berberder1 tim. 
diye kadar muayene edilenleri11 
azami miktan ancak 1416 dır. 

Şu vaziyete göre aileler ve 
fertlerle yakmdan temaı eden, 
yannki nesle ıüt veren bu zümre· 
ler araıında bir sari hastalık olsa 
dahi önüne geçilmesi imki.nı yok 
g~bidir. 

Belediye bunun için bütün tu· 
belere bu gibilerin ada bir fekilde 
kontrol edilmesini ve neticeleri · 
nin her on bet günde bir bildiri) · 
mesini istemittir. 

Emlniz ki Türkiye bu anlafmanı• 
en hararetli taraltarl'lnndan blrUUr. 

• 

Şark 

demlryolları 

za'Ceın 

devıetnndl ı 

de, keseye de zarardır... - ilh... Bu tetkik neticesinde içinde ----------------------------

Velid Ebüzziya, Şark demiryoJJa,. 
nnın devlete geçmesi meselesindea 
memnuniyetle bahsediyor: Zaten hat
tın sahibi devlettir; bu demiryol• 
Sultan Aziz zamanında bizim paramız 
la yapılmıştır. Fransız şirketi, ancak 
hattın işletmesini bir Avusturyalı şir. 
ketten devralmıştırı diyor. Ve b• 
hattın de,·let elinde bulunmasının ~ 
hemmlyetini tebarilz ettiriyor: 

Aldıran yok... bir kız .:>turan Saray sineması Bandırma Arkeoloji 
Fakat: ıişeıinin kolayca aoyulabileceii- • • • 

(Trakya) Türldyenin aakeri miida
f aa itibarile en canlı bir parçaaıdır. 

- I,ittim: Uiurıuzmuf... ne karar vermi9ler ve dokuza Vapuru muzeSI 
Derhal gözlerde bir acaip pı- doğru ıinemanm dıtındaki basa Sis yüzünden ÖnUne Atalllrk için 

(Trakya)nın, bilhassa Bulsar mat. 
buatında çıkan mRflıur yanlardaıa 
sonra ise ne kadar ehemmiyeti haü 
oldaju biiabütün anlaşıl17Uftır. rı1tı h:ıarl ohıyor. Bet beniz ıolu. maklarda durarak büyük aitede batmı• bir vapurun 

yor. Eller geri çekiliyor... oturan kızı ıöz hapıi altına almıt· üzerine oturdu heykel dlkllecek O cihetten bu yolların devletin elilta 
Ve it tıkınna giriyor... !ardır. 

"',,. ~ Saat dokuz buçuia dojru sine- Ereiliden bildirildiiine göre 
Müzeler genel direktörlüiü de bulunmaaı, ôdela hayati bir maJıl,. 

Atatürk için müzelerin methaline 'lell haizdir. derıek mübaltiğa olmaz. 
ma oi-ainin önü hayli kalabalık dün akp.m saat bette, Ereili li-

Ne likonik söz, ne muhtasar • ~- manmdan kalkan Bandırma vapu-
izah: olmuı, birçok bilet satılmııtır. 

ve arke'?loii müzesi önüne bir. MesUek btrUlklerd 
heykel diktirmeğe karar vermif :.'1 

- Tekin değildir! Yapmayın ... 
• Ecdat, manevi zabıtayı ne ko

lay teaiı etmif ... Canlarına rahmet 

(YI • NO) 

Elektrik ve su. 
saatleri 

Umumtyetle bozuk 
değlllermlş, bozukluk 
tesisatta oluyormuş 

Y dlardanberi ıehrin her yanm
da elektrik ve Mı saatlerinin bo · 
zukluğundan bahsedilir, tiki.yet • 
ler yapılır. Üç yıldır bu fİkiyetle
ri Olçü ve Ayarlar bat iıpekterli. 
ii tetkik etmektedir. 

Bat ispekterltk hu gibi f İkiyet. 
ler yapılınca derhal bir müf ettit 
ıöndererek o ıaati muayene et • 
tinnektedir. 

Bir muharririmiz bu tekilde ya. 
Pılan ıilılyetlerden ıimdye kadar 
kaç eaatin bozuk oluak bulundu. 
iunu CSfrenmek iatemi,tir. 

Bunca ,;ki.yelten sonra Ölçü 
ve Ayarlar bq ispekterliii timdi. 
Ye kaclar hiçbir bozuk au Tey& 

elektrik aaatine tesadüf etmemif. 
lir. Fakat ekseriya su Teya elek· 
triJc teaisatmın bozuk olduğu ıö · 
:rij ·~'-&:! - .. ,~ur, 

Bu YUİ7et tundan ileri gelmek. 
ledir: Bizde halk elelct.rik tesisatı. 
nı Y&PbFclbn IOlll'a tesisatı hiç 
llıaa1ene ettirmemektedir. latan . 
b~da 1inni bet yıllık -.mik le· 
•ıaatı olan yerler Tardır ki, hiç 
nıuaYene -st-- • • H lbuki . • •"'nucmJ9lır. a en 
l)'I teıiaabn b!.! h" d 1·1 :ı. • J d 

0
• ue ıç e ı ıe mı yı . 

il• b•.r Dıuayeneıi ve on on bet yıl. 
a 11 deeittirilmeıi icap etmek

tedir. 

darı &a..aa iç:n Adliye Y&DllDU1 • 
80ara de.Jet müeueaelerinde 

e~ Te ıu teaiaatınm her yıl 
~i ea&aı konulm 

ru ıiı yüzünden, umumi harp ıene· 
Dokuz b~ içerde film ıöı lerinde batnııt olan bir vapu-

terilmeye bqlayınca Koço ıiıeye run üzerine otumn.l§tur. Bandır • 
ya)daımıf, bir lira uzatarak: ma vapurunun tahlisi için çalı . 

- ikinci mevki bir bilet veri· tılmaktadır. 
niz demiıtir Loıi ismindeki kız bi -------------
Jeti Koçoya doiru uzatırken ıiıe- Şüphe üzerine 
nin yan kapıaı birdenbire açılmıf, Maçkada oturan Mehmedin e-
Şecaaddinin bir eli kızın boğazına vinden bir ppka ile paltosu çalm
aanlmıfbr. Bu ıırada Koço da kı- mı9, ıüpbe üzerine Aziz iıminde 
zın kendisine doiru uzanan elini biri yakalanmııtır • 
kavramıı, içerde Şecaaddin bir Sol el kesildi 
yandan kızın ağzına mendil hkar F eriköyünde 58 numaralı evde 
ken bir elile de kızın kafuma tid oturan ı t yaftDda Muhsin ile ay
detli yumruklar vurarak ıenem · ni yerde oturan N~at oynarlar . 
)etmeye çalıımııtır. ken Nibadın elinde bulunan jilet 

Cifeye Koço da girmif, çek- Muhıinin sol elini keımiıtir. 
mecedeki 135,5 lirayı almıttrr. Bu 
sırada Loıinin aizmdaki mendil karanlık sokaklara sapmadan ya 
dilfmüt; kız: kalamıtlardır. 

- imdat, çekmeyi soydular. Bayım bir halde bulunan Loıi 
diye feryada bqlamıttır. Kızm ayıltılmıt, Beyoğlu m~rkezine gÖ· 
feryadı üzerine Koço :ıe Şecaad türülerek soyguncularla yüzleşti 
din daha fazla durmayı tehlikel: rilmit, ifadesi alınmıştır. 
görmüıler, kendilerini ıiteden dı Soyguncular merke7.de sorgu 
tarı atmıılardır. ya çekilince, parasız kaldıkları 

Koço Calatasaraya, Şecaaddin için bu işi yapmaya karar verdik
Takıime doiru olanca hızlarile lerini itiraf etmişlerdir. 
kotmaya aavqmıılana da Loıinin Üzerlerinde bdunan 135,'i lira 
feryadına yetiıen Beyoğlu merke sinema müdürlü~üne geri veril · 
zine mensup ıivil memurlarla nok' mittir. Suçlular bugün adliyeye 
ta memunı kaçan iki arkadaşı teslim edileceklerdir. 

tir. Bu heykelin müzelerin hususi d!jMtMar,r.D.f\
1
ftQ, 

atelyeainde yapılabileceii anlqrl Peyami Safa, Muallimıer lıu .iği. 
mıştır. nln dafıtıl1111U1 ve azasınm Halkevl8ıı! 

Diğer taraftan Müzeler idare- rine katılması aleyhinde şu haklı itloıj 
ıi bizde müzeciliği kuran ve bu . razda bulunuyor.: 
günkü Arkeoloji binasını İn§& et Mülkiyeliler Cemiyeti, Muallimln 
tiren Osman Hamdi merhum na Birliği gibi azası devlet hlzmetinM 

bulunan ve bulunmıyan pek ~k teıeıo. 
mına da bir büst dtkmeğe karar küllerimiz vardır. Hepsinin Balkevı• 
vermiftir. Bu büst de gene Müze rine müzaherette bulunmalannı temi. 
atelyesinde yapılacaktır. Osman ne çalıfmalulır. Fakat bunun için 6at 
Hamdi merhum ayni zamanda tün mealek ceml11etlerini dağdmak 111 
Güzel sanatlar akademisinin de rl nasıl doğru olabUir? Meslek ttmı. 

baniıi olduğu için Akademi met 11eUerinin, meselti taaı•ün gibi, amel 
"e yalnız kendilerine ait birçok iflerl 

halinde bir büıtü bulunmaktadır. -vardır, bu yilkil Balkevlerinin sırtınfl 

Şehir mecllsl bogOn 
toplanıyor 

riklirıerek onu prO(!ramını aşan bit 
takım çaprapk f aaliııetler içinde .... 
naltmanın f a11daı nedir! 

Bakkal Şehir Mecliıi bugün öğleden 
sonra Şubat devresi toplantıları 
na hatlıyacaktır. Bu devrede te Ç1rakl1$1ndan 
bir bütçeıi ile önümüzdeki yıl ikmçe- Krao n61bll{llna 
riainde yapılacak itler ve hal -
dilekleri göriitülecektir. Abidin Daver, yazıyor: 

Kuzguncukta bakkal çırağı ilen 
Girit iayanına gönüllü olarak iftiral 
eden rıe ıonra da generalliğe kadaA 

Valdehanında oturan Cevat za. yübelen müteooff anın ôni ölümild 

bıtaya müracaat etmiı, odaıma bir cinayet eseri olmamakla beraber 

yatmak üzere ıirince Abbaı İı· pek te tabü addedemeyiz. 
Kondilia, bir hükümet darbesi l/G 

minde biri tarafından kılıçla üze- parak Yunanl&tana getirdiği krahl 
rine hücum edildiğini ııövlemittir kendi elinde bir kukla olacağını 

Kıllçla vuracaktı 

( ŞEHRİN. DERDLERİ ] 
onu tahtının arkasından istediği 
oynatacağını sanmıştı. Halbuki k 
lın. Uk işi onu atmak ve ormncak 
maktan kurtulmak oldu. Yapılan 
çimde de, en çok mebusu Venizel 
fırka• rıkarınca General, feci hat 

Sokaklardaki çöp tenekelerı 
APiıda okuyacafınız belediye ilinını Mersin gazete 

sinden aldık: 
"BUtUnıun evlerde. diJkkt'iıılarda ağızları kapaklı 

aüprünti kabı bulundıırulmaaı t.'e bu kaplar içinde birik 

tiril«:ek riprlintlUerin ka,,, önlerl11e dökJUmiyerek çöp 

arabalarına Derilln.esi Beledlge Uılimatnamesi lkıizaaın

dandır. Ş~larin temlzllği ve umıuni sıhhatin korunmaaı 
bakımından çok ÖMmli olan bu madde hükmüne şehir 
halkının son derece dikkat etmeleri ve aksi harekette 

bulrınanlarua uzoltuUlırılacaWarı bUdlrUir." 

Acaba bunun lstanbulda da tatbikine imkln yok mu
dur? Sabah erkenden evden rıkıp işinize gidiyorsanız 
herhalde görmektesinizdir. 

On evin önünde çöp tenekesi varsa bunlardan sekizi 
köpekler ve kediler tarafından devrilmi§. eşelenmiş ve 
bütün sokak berbat bir hale getirilmiştir. Bilhassa bü. 
yük mağazalann önündeki manzaranın çirkinliği ve ber
batlriı anlatılmaz bir haldedir. Bizim belediye varsın 

gazetecilere izahat, mahlmat vermesin, fakat hiç olma7. 
sa Mersinden ibret alStn da maiaulan üstleri kapalı 
çöp tenekeleri ve kapları kullan~ mecbur etııın. 

nı anladı. 
Venizelos iı1ıanını baatınrken 

nel'ra rıapmaktald ustalığına m11k 
ıtlrıa.'fi fırıldaklar çerirmeğe knlkı 

ca pek 1ımıa ve znrallı oldulfu böyl 
tahakkuk etmlş olan Kondllla tam 
manında ölmiiRtiir. Çllnkll Yunan 
litikn ôlerninin hlr. R"k""' ,,,,1,-fur. R'
karRırıız Td 11ann r.trftfli tekrar iş 
ııına t'Jt!,.ttr "" 1m ""fa tin n. nfJme 
<len znnnllı p,. .. ,.f,,Rın fnfiknmırtı 

mnı- ı .. ı., 1{nn,,md krırJtU"n tliz'1lrlrı 

Kalbine inir.eren 11ekte Generali 
olmazıa bıı lel4/t«l .. kıırıardı. 
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ıtalyan resmt tebliOinden: lngilterenin. müthiş bir silahlanma programı .... .......~ 2-$- ,,_, .... "'-' ı:w:z~ .... ----

Somali ve Eritre cephelerinde 
~~~,,_, ,,,_.,, ---~-awar==n~.-n ._, r=--n --....... ~••ıwwwsırı=-n-z::www:are=- r"ftt ,_, .-,__.,,_. .-ı ,.-.pz ......, -

360 ·milyon sterlinlik bir Kayda değer 
müdafaa planı hazırladılar birşey yoktur 
Bu müdafaa planı 6 senede tahakkuk ettirilecek 

ltalyan harp muhabirleri 
Somali cephesini gezdiler 

Her sene 2.000 uçak, 86 kruvazör, 18 
destroyer yapılacak 

ı s . 
ı .. uµısa: 

ı .... ----
Parlstekt mühim 

ve Rusya 
Habeşler çok mükemmel idare ediliyormuş lngilterenin silahlanma pro - Bu plan altı senede tahakkuk [ g6riişmeler 

ltalyan muhablrlerl harp 
cephesinde 

Makalle, 2, (A.A. ) - ltalyan 
orduları kumandanlığı tarafından 

cepheye davet edilmiş olan ve bir 
kaç günden beri orada bulunan 
Asmaradaki harp muhabirleri çar 
§amba günü Makallenin cenubu 
§arkisi'ndeki en ileri hatlara gitmiş 
lerdir. 

Son günlerdeki sükundan bil
istifade yolların yapılmasına, ku
yuların açılmasına ve kuvvetli sU· 

rette teslih edilmi§ blokhauzlar in
§&.$1na çalışılmaktadır. Hissedildi
ği.ne göre, Makallenin cenubu ,ar. 
kisinde ve cenubunda bulunan bü · 
tün dağlık erazi bu gibi durduru.
cu kaleler ile dolu bulunmaktadır. 
Buradaki dağlık eraziden Makal · 
leden Şelikota doğru giden yolun 
ıilablı müfrezeler nezaretinde ne 
auretle yapılmakta ve ilerlemekte 
olduğu gözükmektedir. ltalyan sol 
cenahının en ileri karakolundan, 
' ·aktiyle ilk ilerlemenin önüne ge
çen Arasam dağı gözükmektedir. 

Düşman, gayri meridir. Habeş 
kıtaları ile İtalyan kıtaları arasın
da dikenli tel örgüleri ile kapalı 
geniş ıbir mıntaka vardır. 

Yerli ahali, sıkı bir kontrola ta 
bi bulunmaktadır. 

Burada söylendiğine göre Ha
bef kuvvetleri, sevkülcey9 bakı . 
mından gayet iyi idare edilmekte
'dir. Habe§ kıtaları arasında elen 
ıübayları olduğu ileri sürülmekte· 
'dir. Habeşlerin Tembien mmta
kasında yaptıkları cepheyi yarma 
teşebbüsü, Habeşlerin ne kadar i
yi idare edildiklerine bir misal O· 

larak gösterilmektedir. 
Makallenin cenubu garbisinde 

Dehri muharebelerinde harp mey
Clanmda bıraktıkları ölü ve yara
Iılar, Habetlerin zayiatının neka -
'clar çok olduğunu sarih surette 
meydana vurmaktadır. 

Raı Guksa, Makalle §atosunda 
harp muliabirlerine bir ,ölen ver 
miştir. 

Habe,ıer kuvveller:nı tahflt 
ediyorlar 

Haheı hükUıneti, halyanların 
T embien muharebelerinde üç bin 
ölü ve beı bin yaralı verdiklerini 
tasrih etmekte ve bu muharebeler 
sonunda Habeşlerin muzaffec çık· 
tıklarım bildirmektedir. Bununla 
beraber, bu muharebelerin kat'i 
bir netice vermediği sanılmakta · 
dır. Zira karıılıkh iki ordu aşağı 
yukarı bugün de bu muharebeler 
den evvelki yerlerinde bulunmak
tadırlar. İtalyan silihlarımn daha 
modern daha fazla olması sebebi. 
le, bu kanlı muharebelerde Habeş
lerin İtalyanlardan daha fazla za 
yiat venni' olmaları muhakkak 
gibidir. Habeşler, bu muvaffaki -
yetin en büyük amilinin Rns Ka~ 
ıa olduğunu söylemektedirler . 

Röyterin Adisababa.daki muha
birinin bildirdiğine göre, Ad isa 
lial>adakf yabancı a~keri mÜır-i!hit· 
!erin fikri H::obe,lerin i~trdiJc leri 
anda Maka.Heye girebilecekler i 
merkezindedir. Zira, Tembien Ha 

beılerin elinde kaldıkça ve hal gramı kendini göıtermeğe batla • ettirilecektir. Tahıiaatın üçte ikisi 

1 
yanlar Habeşleri buradan çıkar . mııtır. deniz kuvvetlerine sarfolunacak · Londradan sonra ıiyual faaliyet 
madıkça, Habeşler, Makallenin 0 • Dün Britanya imparatorluk or- tır. Bu suretle 11 tane saffı harp 1 Parise in_~I etti. Kral Jorjun cena-

dusu efradının tamamiyle talim zırhhaı 36 kruvazör ve her sene ze merasımınden aYdet eden devlet r• 
tomati.k surette ellerine geçeceğin ayrıca 'ıs destruyer yapı]a __ 1__._ır, is ve mümessiJJeri lnıiJiz devlet adam 

d 1 k b görmüt 500,000 kiıiye çrkarmaık QUU den o derece emin ir er İ, ura- . larile başladıkları konuşmalara yeni 
ya doğrudan doğruya bir hücuma üzere olduğunu yazmııtık. Aynı zamanda, gene her ıene Fransız hükQmet erkanile devam ettt-
kalkmaları ihtimal dahilinde de- Son gelen bir habere göre de 2,000 uçak imal edilecektir. ler. 
ğildir. Zira böyle bir hücum lü- lngiliz kabinesi müdafaa komite • Bu tahsuall temin için yimıi yıl Londrada olduğu ıibi Pariakld 

si 360,000,000 ıterline mal olacak vade ve yüzde 2, 2,5 faizli bir is- konuşmalarda da iki mesele h4kim olzumsuz yere telefata sebebiyet ve-
ve va.kında kabinenin kararına ti-kraz akdolunacağı gibi icabına muştur: Alman yanın kuvvetlenmul 

recektir. " t A · ı · A arzedilecek bir müdafaa planı ha- göre üçer ay vadeli ·hazine bono- ve or a vrupa ış erı. lmanyaıua 
Habeş mehafilinin fikrine gö- zırlamııtır. lan da çıkarılacaktır. A

1
vrb?pa siyasal hayahnda gitt1k~e fa. 

~hdy~~s~~arroda~~--------------------~~-----~ a u~o~~~Fu~ftR~~
dua . Makalle yolu çok zayıf bir D • ı ti p • t YI çok yakından alakadar etmektedir. 

ld ' d d l l ıp om 8 ar . arıs e Fransa Versay muahedesinin ayakta hale ~e ~ğ~n en ° a~ı y~pmış ar . ' duran son maddelerinin de Almanya 
dır. Şımdı ıse Habeş ~lerı hatları tarafından hiçe sa.yılmasından ve bil-

bu yola daha ziyade yak~n~aşmJf• hı· rbı· rlerı· n ı· zı· ya ret hassa askerlikten tecrit edilmİf Plan 
]ardır ve Habeı çetelerımn bu Ren havzasının işgalinden korkmakta. 
mıntakaya gelerek faaliyete geç · d • k 

1 
dır. Rusya ise, açıktan aç1ğa, bir Al-

meleri .. bu yolu !talyanl~r tarafın- e ıp onuşuyor ar man taarruzuna karşı koymak için 
dan mudafaa edılemez bır hale ge· her sahada görülmemiş bir faaliyet 

tirecektir. ~erhalde 120 kilomet . Flanden Romanya Kralını göstermektedir. Müşterek tehlike, son 
_ zamanlarda Fransada Almanya ile 

re uzunlugunda bulunan bu yol anlaşma lehinde yükselen bazı seslere 
için yapılacak amansız mücadele ziyaret etti rağmen, Rusya ve Frnnsayı yaklaş-
başlamışhr. tırmıştrr, Fransada kun·et ,.e şiddet 

Adisababada ıöylendiğine gö · Pariıte görütme'ler devam et • Fakat Almanya, hu kabil mü · rejimlerine, her türlü faşist idarelere 
re, İtalyan kısmı küllisi, Hauzieu- melctedir. Fransız Dıt ba-kanı zakereler için Avrupada va~iye · aleyhtar olan sosyalistler ve radikal. 
ün cenubu garbisindedir. Halbu. Flanden Pariıteki Romanya elçi- tin henüz müsait olmadığı fikrini Jer iki memleket arasındaki rabrtala-

d M k ıı liğinde oturan Romanya Kralını ileri sürmektedir. rın kuvvetlenmesi için ellerinden gele-
ki Habeşlerin A ua • a a e Y0

• ni yapıyorlar. Son Fransıı kabine 
1 ki h .. . '!.. ı ı ve beraberinde bulunan Romanya Kral Corcun cenazeıinde bu . una yapaca arı ucum ar, yanız buhranında da evvclre hazırlanmış fa. 
cenubu garbiden değil, fakat ayni Dıı bakanı Titüleskoyu ziyaret lunmağa giden Tül'k heyeti de Dıı kat tasdiki Laval tarafından geciktf-
zamanda şarktan da gelecektir. ederek uzun görüşmelerde bulun- Bakanımız Tevfik Rüttü Arasla rilmiş olan Rus _ Fransız itilıifı bü· 
Zira Ras Kassanın kuvvetleri ıark muttur. Bu görüımelerde Romen birlikte Pariıe gelmiflerclir, yük bir rol oynamıştır. IA.vaUn çekil. 
ta Agula civarında mütelianid Maliye nazırı da bulunmu~tur. Heyet azaundan General Fah- mesini yalnız dahl1f ve hal'ict sebepler 

Kral Karolla Fransız Baıvekili rettin Berline gitmittir. değil biraz da Rusyaya karşı takip 
bulunmaktadır. Ras Mulugetanın ettiği politika, ve bunun Moskovada 

d ku h de görüpniiJtür. F ·ı S ·~ R kuvvetleri ise, yar ımcı vvet a- ranıa ı e ovy'C.. . uaya ara • uyandırdığı büyük hoşnut.suzluk do. 
linde, Seket civarındadır ve ha- fnglltere • Almanya ımdaki muahedenin tasdiki bek · ğurmuştur. 
rekatın icap ettirdiği herhangi nok Diğer taraftan İngiliz Dış ba · lenirken, aktedilmesi mukarrer O· Sovyet Rusya Dışbakanı Litvinofun 
taya gönderilmeğe hazır bulun . kam Edenle, Alman dıt bakanı lan Sovyet Rusya - Romen misa. Parise gitmesi ve Framız hüktlmet 
maktadır. Baron Fon Noyrat'in konuımala- kına Avuıturyanın emniyeti me- erkanile görüşmeleri Fransız - Rus 

S rında Garp hava misakı: yeniden seiesini de ithal etmek imkanın . anlaşmasının bir an evvel t.asdikile a-
Cenup cephesine gelince, i- lakadardır. Yeni Fransız: kabinesinde 

d 1 · k" ı· ·o mevzuubahsolın.ktadır. dan bahıedilmektedir. amo eya eh es ı va ısı ecazmaç hakim bir rol oyıuyan sosyalist ve ra.. 
Balça, Ras Destayı istihlaf edecek D l b • • dika11erin yardımiJe hu anla~mama 
ve esasen yollanmı§ olan takviye r etro am ara osu ıçın kat'i şeklini alacağı şüphesizdir. 
kıt'alarile orduyu nizama koyma· O, • "' • 
ğaçalışacaktır. Maamafih bu tak· Eksperler komitesi bugün toplanıyor Londrada olduğu gibi Parifiteld 

konuşmalarda da büyük faaliy•t cöete viye kıt'alarının bir ktsmı cenup 
1talyaya petrol dahi gönderme- memleketler şunlArdır: reıı Sovyet Rusya politikası Frann 

hududunun diğer noktalarına da · mek imkanlarını tetldk eden eksperler Arjantin, Iran, Amerika, Meksika, ve Küçük itilaf devletlerine ort.a AT· 
ğıtılacaktır. Zira oralardan da 1 komitesi Cenevrede bugün toplanacak Rusya, Irak, Venezuella. rupada müzaheretini vadetmekte4ir. 
talyan hücumlarına intizar olun- tır. Ayni komitedeki petrol nakili mem ltalyanın Habeşistandaki meşguliyet. 
maktadır. Komite petrolü hem ihraç etmek, lekctler de Ingiltere, Fransa, İsveç ]erinden, Ye zUa. dUşmesinden kuşku-

ltalyan resmi tebliği: Mare§a! hem de nakletmek meselelerini gö. ve Norveçtir. lanan Kiic~lik itil!f devlet!ertnden ba-
Badoglio çektiği telgrafta Eritre rüşmek için, azasını bu iki vaziyetle- Komitenin bugünkU toplantısı zıları ve Avusturya Rusyanın ysr .. un 

de alakadar memleketlerden seçmiş petrol ambargosunun Jmkan •artlan· teklifini daha şimdiden alAka ite kar· ve Somali cephelerinde kaydc de- v 
bu1unuyor. hl tetkik ettikten sonra çok ıaınaıı ııtamışlardır. Avusturyaıım Alman 

ğer bir hareket olmadığını bildir. .. ·ı d b ~ 1 ld w 1 k nuruzu altına gfrmesı"ne ··-t'ı"yynn a .. Eksperler komitesinde mumessı geçme en ag ı o ugu 18 er omite- - "' 
mektedir. bulunduran petrol müstahsili c1an sine bir rapor verecektir. Jeyhtar olan Fransa da böyle bir proje 
~~~~~-~-~~~-,.-~-

Dünkü faşist itimat reyinden 
konseyine sonra 

Bilyilk ehemmiyet Mutedil gruplar 
veriliyor Flandenıe görüştü 

Büyük Faşist konseyi son toplan. Pariı, 2 (A.A.) - Kabinen·in 
tısında Musolininin ve general Di itimat almasından sonra mutedil 
Bono ile ltalyanm Londra elçisi Gran gruplara mensup bakanlar arala . 
dinin izahatını dinlemiştir. rında toplanarak Flandinle görüt-

Toplantı 7 saat sürmüştür. müşlerdir. 
Miitcakiben kısa ve tafsilat.sız bir 

tebliğ çıkmıştır. Fakat gelen bir ajans Bu görütmelerin eıa.sını, itimat 
telgrafı, toplantıyı şu yolda ifade e- reyinin tetkiki ve ileride hükumet. 
diyor: le parlamento arasmda İ§ birliği 

Roma 2 (A.A.) - İyi r.ıa lümat al. için en iyi §eraitin tayinini tetkil 
makta o1an m:ıhafil , resmi lcbliı':dcki eylemiıtir. 
malıimat kıthü!lıa r aim<'ll hii··ül• : :1- -------------
~ist konseyinin dünkü topJantrsına mlş olan M. Grandi söz söylemişler
hususi bir ehemmiyet atfetm:.>ktedir- dir. Bu ikl zatın bu veçhUe söz söyle. 
Jcr. meleri konseyde konuşulan ba~lıca 

DU':<'nin •ermiş olduğu uzun iz··. meselelerin doğu Afrikasındaki vazi
hattan sonra do;1u Atrikası M<dn~r )etle bBha~l! Ye münhasıran İngiliz 
azami tecrübeye malik olan M:ueşaJ jl - Jtalyan münasebatı olduğunu gös-
di Bono ile Londradan bilhassa gel- termeye katidir. 

' Fransız 
sosyalistleri 

intihapta 
hareketlerini 

kararlaştırdılar 

Pllriı, 2 (A.A.) - Sosyalist fır. 
kası milli kongresinde intihabat 

ile yakından alakadar olmaktadır. 
Habeş - ltalyan harbi daha şim

diden umulmadık neticeler vermiştir. 
Sovyet RU!ya İtalyanın meşguliyetin. 
den orta A vrupada faal bir rol oyna

yamamasmdan iatifade etmiştfr.Bh'çok 
milletleri kendine çekmeğe m.uvıaffal( 
olmuştur. 

Almanya Rusyantn bu faa1iyetle
rine herhalde seyirci kalmryacaktır. 

Raif N. METO 

esnaımda takip edilecek tabiy4' _K_o_n_d_l_lt_s_l._n_c_e_n_e_z_e_s_t_ 
hakkında hemen hemen ittifak törenle kaldınldı 
hasıl olmuttur. Bu tabiyenin da · 

Uç gün evvel kalpten ölen Y u. 
yandığı prensip ~udur: 

nan generaH Kondiliıin cenazesi 
Sosyalistler ilk turda bütün in· törenle kaldınhnıt ve Turbaldelri 

tihabat dairelerinde namzetler aile mezarlığına g3mülmü§tür. 
aöıtereclderdir. ikinci turda Merasimde kral da bulumnu,ıur. 
ıoıyalist namzedi en ziyade rey BUyUk bir miting hezırranıyor 
alan ve diğer proletarya fırkaıma Atina, 2 (A.A.) - Ticaret ve 
ve yahut halk cephesine dahil di. sanayi teşkilatlarının hir temer • 
ğer her hangi bir fırkaya m~nsup lcüz ka'binesi kunılmaıı lehinde 
bulunan namzet lehine feragat e- büyük bir miting hazırlamakta 
deeektir. oldukları ıö7Jenmekteclir. 



,3 ŞUBAT - 1935 

Casusun 
idanıı 

-z-
Arada ıırada, baıımızı dön- ni ya·: .. Beni kurıuna dizecek ha· 

dürüyo:; ;ağan yağmurun kurıu- vayı tam da buldunuz. insan, bir 
ili lbania11 içinden, yolun döne- centilmeni "bu gibi 9eyler için,, 
ltıecini aörmeğe uğraşıyorduk. bu kadar sıkıya sokar mı? .. Edep· 
Pttüfreze hala görünmüyordu. sizler, ahlikıızlar, namuuuzlar!... 

Nihayet, sisli manzaranın mat Esasen denaetin bu kadannı an
teırıini üzerinde koyu gölgeler kı- cak ıiz lnıilizlerin yaptığını öte
lılıldandı. . · den beri bilirim. Ma-:lemki idam 

Bu gölgeler gitgide §ekil ikti- edileceğim, divanıharp hapiıhane
ltp etti. Büyüdü.. Yaklaıh.. Bü- sinin avlusu ne güne duruyordu ki 
)iidü. beni taaaa kilometrelerce uzakta
Baılarında ihtiyar çavuılatt ol- ki "Boldr,, e kadar götürüyorau-

"'-k üzere lngiliz mangası, mey- nuz ! Bu yağmur altında, çarnur· 
la.nenin penceresi ön•ine gel:Ji. }ar gırtlağıma kadar çıkıyor! A-

Aıkerler ıırılııklamdılar. Ça- yıp ! ! Ayıp!! Allahtan korkun be ... 
ltıur içind~ydiler. Yerimden kalk · Bu ne yollar böyle ... Bu ne yai
~. Kapıyı açtım. Elimle işaret e· rnur? ... Bu ne ç&mur ! ! 
derek İngilizleri içeriye dave~ et- Çavuı, bir yudum punç daha 
liın. Sıcak bir havaya ve sıcak içli. Devam etti: 
bir içkiye o kadar muhtaç idiler- _Evet, durup dinlenm9den 
~i, - lngiliz olmalarına rağmen - tepeden tırnağadek donattı bizi ... 
İte.relimi anladılar. Başlarında ça- Onu dinledikçe yüreiim cız edi
"'ılan, içeriye girdiler; çavuf, yordu. Nihayet dayanamadım. 
tiilüm.aiyerek: Kendisine dedim ki... 

- Spirili strictly prohibited ! · Punccndan bir miktar dah• İÇ· 
dedi. ti ve: 

lapirtolu meırubatm kendil~ri i- _ . . .• Kendisine dedim ki: 
Çill menedilmit olduğunu söyle- (Çeneni kıs, it oğlu it! Hergele 
'-•k iıtiyordu. Esasen bu ciheti oğlu hergele ... Ulan aklın fikrin, 
~elce ben de dütünmüttüm. Mey edebin, hayan yoksa; insaf, mer· 
"'-eci kadını çaiırdım. On iki hametin de mi yok?! Dütünaene 
"1ii kahYe •etirmeıini söyle - ki bu yafmur, bu çamur altında bi-

' Bu ıuretle hem tat atmıt ı hem zim vaziyetimiz ıeninkinden de 
'layı ürkütmemiıtik: Ettiği· berbat. Sen bu muıibet yôlu yal
-- ikram, lngiliz ordusunun ni • nız azimet olarak katediyouun; 
~ ~• intizamına halel getir - halbuki bi1. aidip selme... Daha 
\e f ı. elerler, umumi s~lo • buradan dönmemiz de var.)' 

, ~n ortaıındaki genit masanın et - Puncunun ıon yudumunu da 
l\fına aeçtiler. Memnundular .. 
aia de, çavuıla birlikte, husuıi içti: 
ıc_ - Evet, böyle ıöyledim ve onu 

l>ineye ~kildik. Birer cıPunç,, liabrıtettim "Sir,, !! Ben böyle de
ltıııarladık Fincanın üzerindeki 
d dikten ıonra sözüme karıılık ıöz 
'-bıandan, lnailizlerin gözleı: de bulamadı. Bir daha afız açmadı. 

d\ltnnnlandı. NAKiLi: (V ci - Nu) 
Ben, airizgaha hacet görmek - -------------

•iıin: 

- Eh... Anlatın bakalım~ ... • 
dedim _ Nasıl oldu mesele? 
Çavuş, kıranta posbıyıkları al -

tındaki kaba dudaklarını konyak · 
lı ~ya değdirdikten ıonra, yum · 
l'lıiu ile ağzını kuruttu. 

- Bu it bana pek güç geldi ! · 
d,d. t. 

liayret ettim: 
-Size mi? 
Bu gibi itlerde pİfmİt olduğu 

hlrnazarda anlaşılan bir lngiliz 
~l'latuna bir Alman casuıunu i
.. ~ etın~k güç gelıin? ! Şaıılacak 
~... Demek ki, ne de olsa. bu 
'4laaıını bir inaani tarafı vard: ... 

Benim "Size mi?,, sualime kar
lı, llıuhatabım batını tasdik ma
"'-lllcla ıalladı: 

- Yet, ıir ... Vakıa ben; yirmi 
~eclir bu orduda çalı~ıyorum; 
1~ clefilae otuz kırk casusun ca
~1 ~tek cehennemine yolladım: 
~ndııtanda, Maltada, Cebelütta
) 1-, t&nakkalede, velhasıl her 
I trde, her yerde nice nice adam· 
~~ haklamıtımdır. Lakin bu 
it· lba.nı kurıuna dizdiiim zaman· 
d~ ııtı.._bı hiç. bir yerde hisaetme-

)IJııl ... Bu idam yüzünden, bütün o • . 
~lct· ııntidedınca cehennem azabı 
~I •~ ... Herif neler $Öyledi bize 

lenız, nelw töyledi. .. 
.\laq .... 

~ Neler ı8yledi? - diye ıor-

I" us -
Haftalık 

Dergi 
Pek yekunda 

çokıyor 
MUTLAKA 
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Tefrika Ne. 29 Yazan: Muırad Sertoğlu 

Cem sultan geniş, kuş tüyü yatağında gözleri 
kapah yatıyor, fakat uyum~yor~u. A !. f:'e. o?. 

Pencerede birdenbire bır golge belırdı. 
Geçen kıeıml•nn hUll•••• 

Şimdi Vatikanın lıekimbaııaı 
Fariyarn Bor jiganın öldürdüğü 
rahibi konuşturarak katili bula 
caktır. 

Gene ayni akılları ıatırtan so
ğuk kanlılıkla parmağındaki y~
züğü zehirli iğne kısmı dıt tarafa 
gelmek üzere çevirdi. Ve p~pa
nın hemen yanı batında yer aldı. 

Eier rahip kendi ismini ıöy ler
te, zehir aaçan, ve değil bir inaa
nr, kocaman azgın bir bojayı bile 
ıık dedirtmeden yıl~ırım çarrmıt 
ıibi öldürmek iktidamda olan ii
neyi evveli papaya, sonra da he· 
kim batı F ariyaniye b.trracaktı. 

Bunlar öbür dünyayı boyladık 
tan ıonra itin içinden daha kc,lay 
hkla çıkabileceğini umuyordu. 

Fariyani ağır ağır kollarıaı sı

vadı. ölünün upuzun yattığı mer· 
mer masaya yaklattı. V • tam kal
binin liıtüne içi delik uzun huni 
biçiminde bir bıçak aapladı. ~on
ra itina ile hazırladıiı ve içinde 
koyu Yetil bir mayi bulunan kil· 
çük bir titeJİ eline aldıktan ıon
ra etrafındakilere dandü: 

- Şimdi dikkatli olun! Ben bu 
DJ.&Yİİ buraa&il ölünün kalbine a
kıhr akıtma &ftinün ade~eJert 
takalla. edecek. Ve bize hayatın
da ıöylemek iıtediii halde söyli
yemediii ıon· cümleyi ıöyliyecek. 
Bu cümleyi dikkatle dinleyin Ve 
ıiz k&tipler bu cümleyi derhal no
tedin. Çünkü ölü bir daha bunu 
tayliyeıniyecektir. 

Nefeıler keıildi. 

Gözler büyüdü. 
Yüzler sarardı. 
Ve Fariyani yavaf yavat ~Iİn· 

deki titeyi bu huniye döktü. 
Birdenbire odada hazır bulu

nanlar dehtetle ıeriye fırladılar. 
Mermer maıanın üstünde upuzun 
yatan iSlü birdenbire kımıldadı. 
Kalem halini almıt olan parmak
ları oynadı. Bir anda ellerini kal
dırarak batını tutu. Ve ölü kafa
nın aizı açıldı. Etleri çekilmit ve 
uzamış dişleri aralandı. Ve insa
na derin bir mezardan geliyormuş 
hi11ini bırakan korkunç bir ses 
yükseldi. 

Ölü konuıuyordu ... 
• ,y. • 

Bu tUyler ürpertici ıahneyi bir 
an bırakalım her tarafı karanlık, 
ölü bir ae11izliğe bürünmüt Vati
kanın bot koridorlarından 4Jeçe
rek Cem Sultanın yatak odasına 
girelim. 

Cem Sultan geni§, kuttüyü ya
tafına sırtüıtü u:ranmıt, gözleri 
kapalı yatıyor, fakat uyumuyordu 
Bu anda acaba neler dü,ünüyor? 
Aklından neler geçiyordu? 

Bu ıualin cevabı çok ba nttir. 
Her zaman olduğu gibi vatanını 
ve sevgilisini.. 

Perdeleri açık duran genit pen
' ~resinden bol bir mehtap içer; gİ· 
riyordu. Ve İpek halılara çarpan 
hu ay ııığı orada garip parıltılar 
vücuda getiriyordu. · 

A!... ., 

Pırıl pırıl yah.n ı;ck ha~ıları 

birdenbire iki ıiyah hat katetti. 
Pencereye bakalım .. Evet, evet ya 
mlmıyoruz .. Bu hatlar, üst kauanı 
ıarkıtılmış bir ip merdivene c;ok 

1 

benziyor. 
itte, ilk önce bir ayak, sonra Ö· 

bürü, dizler, kalçe, vücut, k.lllar. 
ve bat ... Bu ip merdivenden aıa· 
ğıya doğru biri iniyor. 

Kim acaba bu? 
Pencerede bir tıkırtı. 
Cem hemen gözünü açtı. Pence· 

renin dıtındaki hayali gördü Fa· 
kat ürkmedi. Y ataiından kalktı. 
Pencereye doğru ilerledi. 

içi heyecanla kabarıyordu. Yok
aa .. Oluyor muydu? Çünkü, ,unu 
da haber verelim ki, Cem, el altın
dan kaçabilmek için durm'ldan 
fırsat aramaktaydı. Buna birkaç 
defa tetebbüs edecek olmuı, fakat 
vaziyeti müaait bulmadığından 

muvaffak olamamııtr. 

Sonra biraz da kaçmayı nef
sine yediremiyordu. Koca Cem 
Sultan bir hınız ıibi kaçıın? .. Bu-

nu dütünmeie bile tahammüle· 
demiyordu. Fakat aııl korktuğu 

,ey, kaçmaia muvaffak olamadan 
7akalamnaırydı. Onun için tim· 
diye kadar ' yanınla'ki adamlann 
bütün tekliflerini reddetmİf, ve 
yakalanamıyacakları yüzde yüz 
temin edilmeden firara letebbüa 
etmiyecetini kat'i bir lisanla ıöy
lemiıti. 

itte Cemin aklına gelen fey 
buydu. Mükemmel bir firar plim 
nın hazırlandığını zannetti. Heye· 
canla camı açtı. Orta boylu ve 
maıkeli olan bir adam derhal içe 
riye atladı. 

Cem bu adama dikkatle bııktı. 
Fakat mehtabın ıündüz gibi ay
dınlattığı odasında bu şeklin ki· 
me ait oldujunu kestiremedi. 

Yabancı yavaf, fakat kat'; bir 

~-

- Hey! Anlarımı nf!reye "götürü
yorsun? 

ı 

1 
1 

Erkek - Sana bir hediye vermd ı 
iati11ord11m. Fakat fJermek istediğim 

1 
hediyeyi almağa bütçem müsait dPğil, 1 
bütçemin müıcuıde ettiği hediyeyi de j 

ruml 

yürüyüşle oca~a doğru ilerledi. 
Belinden ince meçini, güzel bit ka· 
dını andıran saçlarını tutan ıenit 
kenarlı ıapkaaını çıkardıktan ıon· 
ra ocağın üzerindeki mumlan 
yaktı. En sonra yüzünü tamamiy
le gizliyen maskeyi de çıkar'!\rak 
Ceme rloğru döndü. 

O zamana kadar hiç iıtifini boz .. 
madan kendisini seyreden Cem, 
birdenbire: · 

- LUkresf 
Diye haykırmaktan JCendisin; a• 

lamadı. 

- Evet, benim! nasıl, beni hiç 
beklemiyordunuz deiil mi? 

- Hakikati iıterteniz, kat'İJ· 
yen ... 

- Dairemi ıizin yatak odanızm 
üstüne naklettim. Bir de ıailam 
ip merdiven tedarik ettim. lıte 
hepsi bu kadar .. 

- Doğrusu çok cür'etki.raınız ..• 
Bu kadar büyük tehlikeyi ıözl! al· 
dığınıza ıöre, her halde bana ıöy
liyecek mühim aözleriniz var Bi
liyorsunuz ya, yanıma papanın hu
ıusi müsaadeıi olmadan airt-nin 
cezası ... 

Lukresin kaıları hiddetle ~atıl-

dı: ' 1 

- Evet, biliyorum •. ltkenu -ile 
idamdır. Fakat ben buna ra~Men 
girdim iıte .. 

Cemle LUkres kartı kartıYct. iki 
alçak sedire oturdular. 

LUkreı çabuk bir hareketlr ıır· 
tındaki deri ceketi ve pantalonu 
çıkardı. Ve teninin teffaflığını 
aynen aksettiren çok dekolte ince 
beyaz İpe k bir ropla kaldı. 

Lukres, kardinal Rodrik Borji
yanın kızı olan Liikreı, bu ııralar
da cidden fevkalade güzeldi. Da
ha kendisini bin bir türlü ~eyif 

verci zehirler, içki ve ıuiiatimal

lerle harap etmemitli. Gençliiin, 
güzelliğin, zerafetin bir ıaheıeri 
addedaebilirdi. 

Yalnız gözleri ne kadar çok 
güzelse, bakı,ları da o derece bq 
döndürücü, fakat ayni zamanda 
ürkütücüydü. 

- Neden aana geldim? Biliyor 
muıun, Cem? dedi. 

Cem Sultan birkaç defa Lukreı· 
le görütmüıtü. Fakat bu ıörü.;me
leri hiç bir zaman ciddiyet bl!du
dunu aımıt değildi. Bundan do
layı Lukresin böyle gece y:ırııı, 

yalnız batına, çok dekolte ve mer
mer vücudunun bütün iç çekici 
hatlannı belirten bir ropla yatak 
odasına gizlice gelmesi ve one tu
haf tuhaf bakarak çok içten ve 
samimi hitap etmesi onu tatırt~ 

mııtr. 

Maamafih kendiıini tuttu: 
- Neden? diye sordu. 
- Sen hakiki ve büyük bir ~aİr• 

1'7n. Çok uzakta, ve ıenin içica ar
· ık eriıilmez bir meaaf ede bulu· 
nan vatanına haıret çekiyor, vata 
nın, kendi kara bahtın için çoll. iç• 
ten ve güzel tiirler yazryormuııun. 
Manasını bilmemekle &eraher. 
bunları senin ağzından duymaja 
geldim. 

(Devamı var) 
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3 Şubat Pazartesi 
lSTANBUL: 

ıs: TokaUlyandan nakil. Telsiz caz. 19: 

Haberler. 19,115: Od& mua1kls1. Kentet. 

Brahma (plA.k) 20: Çocuk ha.ııtalıklan mUte. 

haamaı Dr. Ali Şllkrll taratmdan çocuk esir_ 

geıne kurumu namına konferans: (Çocukla. 

rm kıı haatalıklarmdan korunmam.) 20,30: 

Stüdyo caz tango ve orkestra grupları. 21,30: 

Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 

ajanamm gazetelere mahsUs havadis servisi 

verilecektir. 

B'OKREŞ: (823 Kh.) - (364,15 m.) 

18,115: Radyo orkestrasmm lklndi kon.. 

8erL 20,115: Şopen ve List besteleri, 21,115: 

(Romen beatekArların ~rlerl.) Oda milziği 

21,45: Şan kon.seri. 22,10: Çift piyano ile kon 

•er. 22,415: Gece konseri. 

BUDAJ.>EŞTE: (548 Kh.) - (54M m.) 

18: Piyano konseri. 19: Çigan mllzfği. 

20,415: Ltstln eserlerinden konser. 23: Kon. 

ilerin devamı. 23,115: Caz. 

YAKŞOVA: (22-i Kb.) - (1.339 m.) 

18,20: S&k8afon ile aapsodller. 19: Opera 

havalan. 21,30: Hafit mllzik. 23: Leh mu. 
iliği. 24,015: Dana mllziğt. 

MOSK.OVA 1: (1'7' Kil.) - (l."IU m.) 

18,30: Konser. 20: Senfonik konser. ·(lpo. 

lltov lvaııovun ıark mQz!ğt eserinden:. l 

Türk parçalan, 2 Buharad&D tablolar, 3 

ln&rf. 

MOSKOVA D: (4-01 KJı.) - ('7'8 m.) 

17,80 Operet (Stüdyo aa.natk!rları tara. 
fmdan. 18,30: Koro koııae.:1- •(Halk lirik ıar. 

kılan.) 19: So118tler konııeri Sovyet beste. 

kArlan eserlerinden. 19,415: Piyano resitalf. 

BOMA: ('71S Kb.) - (00, m.) 

18,15: Dana orkestram. 20,150: Baridon 

naklen Yunaniatan& alt yayım. 21,35: Sen. 

fonlk konser. 22,45: Hafit mualld. 24: Caz. 

band,. 

PBAG: (8S8 Kh.) - (4'70,2 m.) 

21,215: Keman reaitall. 

~ANA: (591 Kil.) - (1566,8 m.) 

23,10: Senfonik konser. Stüdyo lOsmı 

0rkeatraaı konserL 24: Konııerin devamı. 24, 

"5: ca.z. (Plae da d&nsdan nakil.) 

TULUZ (Franm): (91S Kh.) - (328,8 m.) 

22,30: l{angık müzik. 22,50 dans mllziğt. 

23,80: Operet mllzfğl. 23,415: "Cennet yolu,. 

filminden parçalar. 24,015: lnglllz mllzlğt 

24,40: Caz. 1: Konser. 1,115: Şarkılar. 1,45: 
r • 

Opera prkılan. 2: Hafif muslld. 2,20: Süel 

msrıları. 

KOLONYA: (MS K.b.) - U5,9 m.) 

23,30: Dört kl§lllk orkestranın konseri. 

BERLlN: (8U Kh.) - (356,'7 m.) 

18: Şopenln eserlerinden konser. 18,150: 

BambUrglu gemlcllerln prkılarmdan. 19: 

p.rkılı gen yayım. 22: Küçük radyo orke!'. 

tra.st. 23,40: Gece mUzfği. 

BRESLA V: (950 Kh.) - (SlŞ,8 m.) 

23,80: Hafit musiki. 

Kısa dalgalar 
LO'SDBA: (Kısa ara}ıklarla, muht.ellf u. 

zunlnklarda &ilnUn her saatinde mlitemadJ. 

yen çalqır.) 

2,215: - 'Oç kl§lllk orkıestra koı:ı.seri. 115, 

20: Dans musik.18i. 16: Dana mwılkfsl. 17: Or 

kestra. 18: Sonat resitalL 18,50: Piyano kon.. 

aerl. 20,80: trç kl§lllk orkestra kon.sert. 21: 

Orkestra. 22: Dans konseri. 23,45: İrlanda 

ıarkılan. 24,115: Dans muslkist. 1: Konser. 

1,155: Or~estra. 

ZEESEN (Almanya:) 

(Kısa aralıklarla, moht.ellf uzmıJııJdarda 

rtbıUn her saatinde mlltemadfyen çalqır.) 

15,:S: Orkestra. 16: Orkestra. 16,30: Mu.. 

zlka. 17,415: Piyano konseri. 19,415: Konser. 

21,30:: Varyete. 1: KOMer. 

llUtZEN (Holanda): (25,157 m.) 

l!S: Musiki. 16,10: Konser. 16,40: Dans 

musiklsl. 

MOSKOVA: (25 ve 50 m.) 

19,415: Piyano. 
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7,12 17,2:> 
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GEÇEN SENE BUGtlN 11.'E OLDU! 

~ 3 ŞUBAT - 1936 

Beyoğlu 
: Yaralı kU§ 

içtimai dertlerinıizin başında 
MELEK 

İPEK 

SARAY 

: Slltüı ba§ma 

karmen 
:Mumyaların scrveU 

sıhhi yardını işi geliyor ve (yalnız 16 matınelerillt 
de): Güldüren gözler. 

Bir okuyucumuzdan aldığımız rağmen, maalesef sıhhi yardım işi, 
mektuptan işte size bazı parça- bizde bir tıi.ilü tekamül edeme -

gelince, bu adam evvela insan o
larak bir vicdansızlık yapmıştır. 
Fakat maddeten bunun cezasını 
vermek çok güçtür. 

TÜRI( 
SÜMER 

YILDlZ 

EL.HAMRA 

TAN 

: Aşk bandosu 

: LUkrcs Borjlya 

: Sev1mll prenses lar: miştir. 
Birkaç gün evvel çocuğu kıza- Memleketin ve tabii lstanbu -

mıktak muztarip olan bir tanı .:ltk lun hastahaneleri, ihtiyaca kafi 
hastalığın ıiddetlenmesi üzerine olmaktan çok uzaktır. Ve meh.i.up
Çocuk Hastahanesine telefon et~ ta y{lzıldığı gibi, yersizlik yüzün
miı. Nöbetçi doktorlarla araların· den, birçok parasız hastalar, ba -
da töyle bir konuıma geçmiı: kımsız kalmağa ve belki de ölme-

- Çocuğum kızamıktan rahat- ğe mahkUmdur. 
sız, 40 derece ateıi var, getirip Sıhhat Vekaletinin bunun önü-
yatırabilir miyim? ne bir an evvel geçmesini ulusal 

- Buna imkan yoktur, çünkü vazifelerimizin başında görmek -, 
boı yatağımız yok. teyiz. 
. -;- Öyle ise bana bir yol göste· Size ihtikar yapan eczacıya 

rın .• 
- Hiçbir yol gösteremem.. 
- Peki yavrucuk ölsün mü? 
Cevap yok, telefon kapanır ... 
Cumhuriyet gazetesinde Ba • 

Vazifesini suiistimal ederek ih. 
tikar yapmasına gelince bunun C.0 
önüne ancak Sıhhat Vekaletinin 
ilaç fiatlerini sıkı bir kontrola 
tabi tutmasiyle geçilebilir. 

Bizler için, böyle vaziyetlerle 
karşılaştıkça malesef yapılacak 

yalnız tek bir hareket vardır. O 
da; ihtikarı tesbit edip, Sıhhat 
Vekaletine şikayet etmekten iba . 
rettir. 

ŞIK 

ALKAZAR 
ŞARK 

ASRİ 

ASTORYA 

.it LAL 

MİLLİ 

AZAK 

ALEMDAR 

: Kaçak sevdalılar .ESldııı' 
Hlncllstan kahraı:n.ıını 

\"C Fedora. 

n.Uı;;ük anne 
Frankenştayn ve nıpnldl 
OIUm ve Zafer. Mah§Cr 

Kızıl çariçe ve oostudl 

Kral 

: Fedai donanma. 

lsl:anbul 
t\.ıralık goni.l.I ve cennetti 

hırsız. 

İlk gece ve BUyük ibtil&I 

: Montekarlo geceleri ve 

Kanlı karga 

: Birakm se\i§ellm. 

: Hayat acılan ve dile dilf' 

muş kadın 

Beşiktaş 
SUAT Park : Bltmeınlş Senfoni. 

Bakırköy 
M1LT1Y ADİ 30 günlUk preruıea 

yan Suat Dervit (Veremlilerle 
konuıtum) baıhğı altında bir an
ket yapıyor. Bunlann birinde yü
reklerimizi deıen töyle bir satı· 
ra tesadüf ettik: "Kız kardeıimin 
kızı da veremdir. Onu Dispansere 
götürdük. Eline bir sıra nmnaraıı 
verdiler. Yavrucuk ölüyor. Hali 
aıra gelmedi. 

işsiz kalan Bulgaristanlı bir AİLE Sineması : ı:.cımmle r <;atarken: 

Kadıköy 
HALE Renkli pe!;e. 

Bir başka tanıdığım anlattı: 
Bir hafta evvel kamn doğur -

du. Belediye ebesini getirttim. E
lime bir ilaç listesi verdi. Gece 
di. Nöbetçi eczaneye gittim. 175 
kurut istedi. Bin zorlukla parayı 
buldum. Burada da ihtikirla kar· 
ıılaıtmı. 1 O kurufluk "Lizol,, İa • 
tedim yok dedi ve zorla 40 kuruş
lu1c 'kapalı ıiıeyi sundu. 

11- 11- 11-

Bizde insanların ve bilhassa 
yarının temel tatları olan çocuk· 
ların karınca kadar kıymeti yok 
mu? 

Üç çocuğum var. Kazancım 
az. Gece saat 10 da mesela birisi 
kuıpalazma tutulsa bende de 1 O 
lira bulunmasa, ne yapaıbilirim? .• 

Almanyada okurken oradaki 
"Sosyal • Yardım,, te~kiküllerine 
hayran kalmıttık. 

Bizi dütünen ve seven büyük
lerin nazan dikkatini bu üç hadi
sete celbederim. 

ideal kaygumuz çoculc ve nü
fus siyaaaaıdır diyorsunuz. Buna 
ınanrm var. 

Bu gayenin koruyueuıu olan 
doktorlarımız, ebelerimiz, eczacı· 
lanmız içinde böyle hareket "' -
denler bulunursa, çocuk ve nüfus 
siyaseti hakkındaki bütün emek· 
lerimiz ve d\i!ündüklerimiz nasr1 
semere verebilir? 

Bir nöbetçi doktorla, bir muh· 
tekir eczacının bu hareketleri 
devletin takip ettiği yolla ne acı 
bir "paradoks,, teşkil ediyor, değil 
mi? 

CEVABIMIZ: 
Bize yollanan. uzun mektup -

tan aldığımız bazı parçabr, 
hakikaten en büyük içtimai dert
lerimizden birine temas etmiştir. 

Yaptığımız bunda inkılaplara 

Fransız tiqatrosu 

HALK OPERETi 

Bu akşam sa: 
20,30 da 

Dost Yunanistanm 

. 
sıvacı ustası CskOd&r 

: Çardaş Ftirstin. 

Bu1gariatandan muhacir olarakı 
gelen Ali isminde 30 yaımda be -
kir ve aanatmm ehli bir sıvacı 
ustası lıtanbulda ipiz ve aç kal • 

HALE 

mııtır. Bu vatandaıa verecek işi Tiyatrolar 
olanlann gazetemize, yahut Sir - ŞEH1R T. : (Tatil gü UdUr.) 

kecide Ankara oteline bat vurma- I HALKOPERETt : Çarda, (Zozo Dalmu ~ 
larmı dileriz. Konflnyotla'ln l§Uraklld 

Koıu ba,ladıktan sonra ve koşuda netice olan iiç genç kızımız. Sağda i kind gelen Kadriye, ortada birinciliği 
kazanan Nimet, solda üçüncü Vahide 

Genç kızlar arasında yapılan 

Dünkü Kır koşusu 
Dlln yapılan 

Yağh güreşler 
Her hafta oluğu gibi dün de 

Çemberlitaıta Çemberlitq aile 
bahçesinde büyük yağlı güreş mü
sa.bakalan yapılmııtır. Alman ne
ticeler fUJllardır: 

DESTFDE 
Tekirdağlı Muıtaf a, Karamür

selli Ali galip gelmiş oldu. 
KÜÇÜK ORTADA 

Sonunda kararlapn, Karamür. 
ıelli Ali, Malkaralı lbrahim benı. 
bere kalmıılardır. 

BÜYÜK ORTA 
Eyüplü Muhsin brinei olmuttur. 

BAŞ ALTI 
Çatalcalı Bekir Çorumlu Ali 

Çiftçi ile, Küçükpazarlı Hurt it 
Ra.miali Basri Çiçni birer buçuk 
saatilk bir güreıten sonra berabe
re kaldılar. 

BAŞA 

Son müsabakada Ali Ahmet 
ile, Balıkesirli Mustafa berabere 
kalmı~lardır. 

Haftaya Pazar günü yapılacak 
müsabakalara bunlardan başka 
ahriçten gelecek pehlivanlar da 
iflirak edecektir. 

Dün kızlar arasında Şişlide bir 
koşu yapılmıştır. Çok güzel olall bu 
koşuya 2:> genç kız iştirak etmiş, neti
cede birinciliği Nimet, ikinciliği Kacl
riye, üçüncülüğü Vahide almıştır. 

Bu koşuyu hazırlıyan öğretmen 

Bayan Mübeccele Beşiktaş Halkevi 

aknncn kümener 
~.., ,_,, ,_,, - ~-..._....,, 

Karagümrük: 3 
Feneryılmaz: 1 

Dün Taksim stadında yapılan 
ve ikinci kümenin en mühim maç
larından biri olan F eneryılmaz, ile 
Karagümrük maçı çok sıkı olmuş 
ve o~n Karagümrüğün 1 . 3 ga· 
lihiyeti ile nihayetlenl"'.'iştir. · 

Beylerbeyi : 2 
Altınordu : 1 

Dün Şeref stadındaki ikinci 
kümeden Bey,el'beyi ile Altınor· 

dunun yaptığı maç çok heyecanlı 

ve güzel olmuı, neti<..ede çok ha . 
kim oynamasıua rağmen, Bi?yler . 

beyinin, canlı oyunu karşısında 

Altınordu 2 - 1 mağlu"' o!muştur 
Do~anspor: 1 

Sumerspor: O 

• Dün hal kevinde 
yapılan 

Basketbol 
nıaçları 

Dün Beyoğlu Halkevinde rııe~ 
ıimin en mühim basketbol maçl•· 
nndan birisi yapılacaktı. FaP1 

oyun bir münakap yüzünden ,,. 
rilere kaldı. 

ilk maçta Galatasaray üç'""' 
takımı, 19 - 1 O ile Bulgar Yad • 
ranskiyi yendi. 

ikinci maçta Galata,_ • 
ray birinci takımı ile meıhur ıoii' 
sevi Barkohba tak..'1111 kartılaftJI 
Oyunun yarısında çıkan bir oıii : 
nakaşa yüzünden Barkohbo tala 
mı sahayı ter&eıti ve hakerrı dl 
Ga!atasarayı hükmen galip iljl 
etti. 
·~~~~~~~--~ 

Yüzmede 
Bir rekor daha 

kırıldı 
Kopenhag, 3 (A.A.) - t5 ~ 

şın:la Danimarkalı Raghinld f'lll 

Atattlrk neşrettiği beyannamede yeni 

Kıymetli Artistler lılıılılimAaiiiMWııtıilııillılll 

Zozo Dalmaı ve Kofinyotisin iştirakilc Müsabakalarda, halkın istira · 
halini temin için lazım gelen ter
tibat ahnmııtır. 

Şeref stadındaki diner ikinci 
kü.me maçı da güzel ve hcyei:anlı 
ohnut, Sümersporlular bu hafta 
güzel bir oyun çıkarmalarına raft· 
men, Doğanıporun daha teknih o ı 

yunu karfııında 1 - O yenilmin-1 
lerdir. 1 

gera 440 yarcia .erbest ~ 
dünya rekorunu kırmıı ve S d• i1 
len 29 saniye ve 9/ 10 ile yeııi b 
rekor kurmuıtur. 

mebus scçtmlnde ekalliyetlerin de mebus ÇARDAŞ FORSTIN 
~aral.ılleceğlnl blldirmi§Ur. Yann akşam Kadıköy Hale tiyatrosunda 
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Evet, Türk ülkesinde, bilhR.ssa 

padiıahlar hüküm sürdüğü gün
lerde ruhların zincirini ancak 

lerdeki gibi arkadan gidiyordu. dedi, emin ol ki çok yakında seninle 
. P~ş~ d~ndü~ Şevkete eıki gün· birleşecegv iz . Ben sözümde duruyorum 

ler gıbı gurledı: • 

"Ben çocuk muyum ki arkam- Kalbimi senden başkasına vermedim ! " Mevlana Celalettin Rumi gibi kud
retler kırabilir. Selim pa§a c\ga- dan geliyorsun, be herif!,, sonra. 
rasının külünü silkerek cevap ver· birdenbire yarı tatlı, yarı müsteh· "Ben, senden 

başkasını 
sevemem •. 

- Bize yer bulunmaz olur mu 
canım?! 

Leyla §ampanya içiyordu. 
ilk kadehini Prensin kadehine 

di: zi bir sesle ili. ve etti: - Doğru .. Adalar kaymakamı 

olduğunu unutmuıtum. 

vurarak, takrak ıesiyle: 
- Şerefinize ... 

''Şama giderken evimi, ailemi "Ben artık nazır değilim, Şev· 
emanet edecek bir dosta ihtiyacım t ket. ınsanım.,, 

Yılmaz o gece Adalar kayma
kamı Şemsi beyle klüpte buluşa· 
caktı. 

Şemsi bey, Sotiri ad1ı bir garso
na daha gündüz talimat vermi§ti. 

Diye bağrdr .. Fakat kadehi ağ· 
zına götürürken, Prensin omuzla· 
rından atırtma olarak Yılmaza ba· 
kıyordu .. Ve baygın gözlerini Yıl
maza dikerek, §&mpanya kadehi .. 
ni ıon damlasına kadar boplttı. 

var. Dededen daha emniyetli bir Kahve ho.lkı, birdenbire Selim 
dost bulmak kabil mi? (Güldü) 
Bugünlerde biz geçmiı günlerin 
debdebe ve daralını tasfiye et
mekle me§gulüz. Seiamlığı kapı 

yorum. Eşyasını satıyorum. Müna
sip bir kiracı bulunca kiraya vere-
ceğim. Kahya Şevketten ve bir tek 
bahçıvandan batka U§akları da sn· 

vuyonım. Bostanı da kiraya ver
dim. Kiracıdan para almıyacağım 
amma, evin sebzesini ve yemişini 
bedava verecek. Arabayı ... ikisini 
de, ve atları da sattık ... ,, 

içini çekti. Atlarını evlat gibi 
.severdi. 

"Konaktaki cariyeleri ne yapa
caksınız?,, 

"Hepsini azat ettim. Hepsinin 
esasen birikmit birkaç parası var. 
Ekserisi tahsil gördü ve musikişi
nastır. Şimdiden bütün İstanbul 
onlara mürebbiye diye, musiki 
hocası diye talip. Hanım, iki yaş
lı azatlısını yanında alakoyacak.,, 

"Artık bolJ>ol isafir kabul e
der, tatlı tath sohbet edersiniz, pa-
şa.,, 

Selim paşanın dudakları büzül
dü, gözleri gülüyordu. 

''Biı::im vaktimiz ve arzumuz 
uzun sohbete müsait amma, eski 
yarandan kimsenin kapımızı açtı 
ğı yok. Konağın bahçesine arada 
giren bir tek konak arabası, Nejat 
efendinin hanımının.. Fakat ben 
artık Sinekli Bakkal sokağındaki 

komtularla ülfet etmeğe çalışaca
ğım.,, 

Sinekli Bakkal! Rabianın ma
hallesi... Mabeynci bir ay evvel 
billur gibi bir sesin Bebek koyun
da dolaştığım hatırladı. Kendi 
kendisine mırıldandı. 

"Cifeyi dünya değil herkes gibi 
matlubumuz, 

"Bir bölük ankalarız, Kaf ı ka
naat bekleriz.,, 

Paıa. ba~ını sallndr. 
"Rabia ile kocası da her gün 

bizde. Ben yokken onlar da Veh
bi Dede ile beraber bizim hanı
mı yalnız bırakmıyacaklar.,, 

"Fakat gelin hanımı getirmek 

için siz neye gidiyorsunuz? Şev -
ket ağayı yollasanız olmaz mı?,, 

''Olur amma, ben yer değittir
mek istiyorum.,, 

Elini batına götürdü. T epeaine 
vurdu: 

''Çok düşünmek, burada temiz
lik yapmak zamanı geldi, bey bi

rader. Kafamda toplanan süprün
tünün yanında Kasımpa§a çöplü
ğü tertemiz kalır.,, 

O ak§am Selim pafa konaktan 
J&lnıa çıktı, Sinekli Bakkal kah· 
Yesine doğru yollandı. Şevket a
ğa, telA.t içinde, hemen paşanın 

temsiyesini yakalanuı, eski gün-

paşayı aralarında görünce çekin· 
diler, sıkıldılar. Fakat o, aldırma· 
dr. Elbet alı§acaklardı. Kahveaini 
içtikten sonra doğru lstanbul bak· 
kaliyes.ine daldı. Dükkandan ve 
mutfaktan, oranın kırk senelik a
şinasıymıt gibi geçti. Rakımın göz 
leri hayretle, korku ile birer fin
can gibi açılmıştı. Fakat mutfak 
kapısının dı§ında yaseminleri be
raber suluyan Rabia ve Oıman 
onun geli§ini o ak§am tabii bul· 
dular. 
"Rakım, paıaya iskemle çıkar.,, 
"Bu akşam bize yemeğe gelmez 

. • . ki ? 
mısınız, çocu ar.,, 

Osman elindeki kovayı bırak· 
madan gülerek cevap verdi: 

"Siz kalsanız da bizimle bah· 

çede yemek yeseniz ... (Böğe bak· 

tı) Azıcık hava bulutlu .. Mutfak· 
ta yeriz. Nasıl olur, pap efendi?,, 

Pa§a, cevizin altındaki haaıra 
giderek: 

"Ben de bu daveti bekliyor· 
dum, Osman efendi.,, dedi. 

f • • • 
On dokuz Ağustosa kadar gün

ler hep böyle geldi, geçti. Selim 
paşa Ağuıtoıun yirmi ikisinde ha· 
reket edecekti. Eski efendisine 
son bir nezaketi, onu cülus günü
nü 1stanbulda geçirmeğe mc?cbur 

etmişti. Evini gene donatacak, eı· 
ki günlerin saz takımı, büfeıi ol· 
mıyacak, sünnet düğünü yapılmı-
yacak, hokkabaz gelmiyecek. Fa
kat buna mukabil bütün bunlara 
ıarf edilen para hesap edilmif, Si
nekli Bakkal heyeti ihtiyariyeıine, 
mahalle f ıkarasına kıtın kömür, o
dun alınmak için verilmiıti. 

(Devamı var) 

Tefirka No. 34 

Büyükada iskelesine çıktığı za· 
man ortalık yeni kararmağa baş
lamıttı. 

lıkele caddesinde müthiş bir 
kaynaşma vardı .. 
Yılmaz sağına soluna bakma· 

rak lsplandid palasın önüne kadar 
yürüdü. 

Güzel bir tesadüf burada Yıl· 
mazı sevindirınitti.. Kaymakam 
Şemsi bey, Yılmaza raslamıştı: 

- Uğurlar olsun yahu .. Bu ne 
dalgınlık böyle .. ? 

Yılmaz, arkadaıının elini sık

tı. 

- Vallahi kalabalıktan batım 
döndü .. Etrafımdakileri görmüyo-
rum. 

- Klüpte yemek yiyeceğiz, de
ğil mi? 

- Tele fonda öyle ıözleımiıtik 
ya .• 

- O halde doğruca klübe gide· 
)im. Bahçe çok kalabalık. 

- Prens cenaplan gene orada 
mı acaba .• ? 

- Şüphesiz .. O, klübün gedikli 
mütterilerinden .. 

- Ben onları iskelede görece-
ğimi ummuıtum. 

- Prens iıkeleye her zaman 
inmez. O akıam nasılsa bir tesa· 
düf eseri olarak onu iskelede gör
mütıünüz ! 

Yürüdüler .. Klübün bahçesine 
girdiler. 

Cuma gecesiydi. Klüp azaları
nın birçok misafirleri vardı. Ye
mek salonu ba§tan ba§a tutulmut
tu. 

Yılmaz: 

- Oturacak bir yer bulamıya· 
cak mıyız? 

Diye ıordu. 

Şemıi bey güldü: 

ihtiyarı ısükOtla dinlemişti. 

Yemek salonuna girdiler ve gar 
sonun önceden hazırladığı küçük 
bir masaya kar§ılıklı oturdular. 

Şemsi bey uzaktan gelen çift
leri göstererek: 

- Şu kalabalığı goruyor mu· 
sun? • dedi - Biraz ilerideki masa-
ya şimdi kimlerin oturacağını sa· 
nıyorsun? 

yılmaz da ikinci dublesini ar
ni tekilde uzatarak Leylinın te
refine içmİ§ti. 

Zavallı Prensin bir şeyden ha .. 
beri yoktu .. Sevgiliıi kendi §erefi
ne içiyor diyerek kadehlerini mü· 
temadiyen ıampanya ile dolduru .. 

Yılmazın keskin bakı§lı gözle
ri Leylayı görmekte gecikmedi. 

- Geliyorlar .. 
1 

yordu. 
Dedi ve önüne baktı .. 
Şemsi bey konutmağa haşladı: 
- Güzel yer intihap ettiğimden 

memnunsun değil mi? 
- Şüphe yok.. Fakat, ben sinir

lenmeğe başladım .. Hemen garso
na emret de rakı getirsin. 

- O kadar çabuk ıinirlenme 

canım! Bu klüp, böyle ne hadi
selere sahne olmuıtur. 

Garson rakıyı getirmit ti. 
Yılmaz önündeki kadehi dol· 

durdu ve bir yudumda içti. 
Şemsi bey: 

- Ne yapıyorsun azizim, dedi, 
duble kadeh hem de susuz ola
rak bir yudumda içilir mi? 

Yılmaz çok dalgındı: 
- Kusura bakma Şemsiciğim ! 

Çivi çiviyi söker derler ... 
- Sen de içindeki aleti ateşle 

mi söndürmek istiyorsun? 
Leyla thm Yılmazın karşısında 

oturmuştu .. Prens Ömer beyin ar
kası Yılmaza dönüktü. 

Leyla ile gözgöze gelmişlerdi. 

Yılmaz dişlerini sıkarak gü -
lümsedi.. 

Leyla! süzgün bir bakııla Yıl

mazın içine uzaktan bir yığın ateş 
daha dökmüştü. Kurnaz kadının 
bu tatlı, ezici bakışları yılmazt çıl
dırtıyordu. 

Şemsi bey: 
- Naaıl.. Bu gece çok neteli 

görünüyorsun? 
Diye mırıldanıyordu. 
Yılmaz: 

- Ona bir çift sözüm var, dedi, 
bu gece bu sözü söylemek f ırsa· 
tını bulursam, çok sevineceğim. 

Küçük bir tesadüf Yılmaza yar· 
dım etmişti. Bu sırada bahçede 
dolatan titman bir adam uzaktan 
Prens Ömer beye selam veriyol"' 
du. 

MHırlı Prens bu adamı görünce 
yerinden fırladı.. Bahçeye ÇIK ı .. 
iki dostun konu9maları epeyce ıüt 
mÜ§tÜ. 

l,te Yılmaz bey bu fırsattan i•
tifade etti .. Y ava§ça ayağa kalka· 
rak sevgilisinin yanına gitti: 

- Leyla.. Beni neden aldattın 1 
Leyla, Prensin gelmesi ihtima· 

lini düıünerek çekiniyordu. 
Yılmaz teminat verdi: 
- Korkma .. Seni müşkül vazi· 

yete dütürecek kadar dütünceııit 
bir adam değilim. Y

0

eni itıkırt 
dönerken, ben de çekilip gideriırı· 
Haydi, sözlerime cevap ver: Beni 
atlatmağa ne lüzum vardı? Ban.
evlenmek teklifinde bulunan seti 
değil miydin? 

(Devamı var ) 

Ve yava§ça onu daireden dııan doğru iterek: 
- Sana pek çok teşekkür ederim, iyi yUrekli Ah

metağacığım. dedim. Sana ve rkadaşlarına kargı bil· 
yük bir teveccüh göstereceğime inan. Yeni hanımlık 

mevkiimde benden evvel yaşıyanlar gibi olmağa çalı· 
şacağım. 

- Şu buz deryası odaları bir in evvel uutmd' 
bak dedi. 

Adam çıktıktan sonra bana doğru ilerledi: 

Diyerek birdenbire önünmde diz çöktü. Sözlerini 
daha pek iyi anlamamış ve bu hareketinin önlinc geç· 
meğe vakit bulamamıştım. Elbisemin eteğini tutarak 
dindarane bir saygı ile dudaklarına götürdil. 

Bu son sözlerim Uzerine Arif Nedret kaşlarını ça· 
tarak yüzünü b~ruşturdu. Sebebini anlamıştım. Ona 
doğru dönerek yavagça: ! 

- Annenizden, ninelerinizden bahsetmek istedim, 
Arif Bey dedim, 

- Beni bliyüten, hatta babamın bile doğdu~unu bİ' 
len şu ihtiyara karşı büyiık bir miisamaha göııteri)'O" 
rum. Onun böyle serbest söz söyleyişine ve kendisirıe 
mecbur olduğumu sandığım cevaplanma §aşmayır1f~' 
Bu ihtiyar bütün ömrünü burada geçirmi§tir. Kerıdı• 
sini ailenin bir adamı saydığı gibi ben de onun ihtlr'' 
varlığına ve sarsılmaz sadakatine karşı saygı betle" 
rim. 

- Hanımcığım bu eve hoş geldi. Uzun yıllardan· 
beri beklediğimiz hanımcığımız safalar getirdi. Hiz· 
metçilerin en emektan olan şu ihtiyarın bu yaptığını 
hanımım hoş görsün. Şu duvarlar arasında bugü· 
ne kadar yaşıyan bütün familyanın adamları için sana 
hoş geldin diyorum hanımcığım ... Şimdiye kadar na
sıl onların hizmetine candan ve yürekten koştumsa 

senin de bUtün sözlerinin başımın Uzerinde yeri ola· 
caktır. Evimize uğurlar, kademler getirdin güzel ha~ 
nrmcığım. 

Bu ihtiyarın önümde böyle birdenbire diz çökerek 
eteğime sarılması zaten beni §aşırtmı§tı. Sonra da i
detA bir söylev kadar uzun süren bu hoş geldin 1 söz
leri beni adamakıllı heyecana dU. UrdU. Ben ki oraya 
nasıl gelmiştim. Bir yabancıdan başka bir şey değil
dim. Aramızda geçecek küçiik bir tecrübeden sonra 
gene bir yabancı olarak oradan eıkacaktım. 

'Arif Nedrete baktım. Yüzü birdenbire ciddilegmiı, 

Sonra iki ellerimi ihtiyarın omuzuna koyarak: 
- Sana gelince, aziz dostum, yalnız §U kadar 

söyliyebilirim ki bana sok tatlı bir sürpriz yaptın.Şim 
di küçük Samiyenin de yeni evinin en tatlı bir adamı· 
na karşı ne yolda tcşekkiir edeceğini gör!. 

İhtiyann her iki yanakları Uzerine iri birer buse 
kondurdum. Zira şu dakikada kendimi iyice §aşırmış 
hissediyordum. Hem de şu bcklenmiyen hadiseden 

çabucak sıyrılmak için en iyi çare bu değil miydi? 
ihtiyar titremeğe başladı. Bu öpücüklcrim onu 

adamakıllı gaşrrtmıştı. 

Kısılmış boğazmdan bir kelime kekelemeye uğ! 
raştı. Snora bu büyük heyecanına karşı imdat ister gi
bi soğuk ve sessiz durmakta olan Arif Nedrete döndü. 

Arif Nedret yavaşça: 
. _ - Hadi Ahmetağacığım. Artık çekilebilirsin dedi. 

- Bu kadar aade bir şey için özür dilcmeyiıti• 
Arif Bey. Sizi temin ederim ki şu saatte burada geÇcl1 

b~ ~ah~c ban~ çok ta.~h bir .heyecan vereli,_ evinize gl; 
dığım ılk sanıyede boyle hır muamele görmekle ço 
bahtiyarım.. 

içerime nüfuz etmek istiyen keskin gözlerini uıeıır 
rime dikti. Sonra birdenbire mükalemeyi değittl'I" 
rek §Öyle söyledi: • 

- tıte sizin daireniz burası: Burası aalon, orl 
daki de yatak odanız, bitişikteki tuvalet kabinesi.. ı• 

Böyle söyliyerek salonun nihayetindeki bir k~ıJ' 
yı açmıştı. Arkasından yürüyordum. Birdenbire 
vardaki bir tablo öni.inde <1ıırdum . Biraz heyecanla: 

- Manevi babam 1 dedim. 
(Devamı ııar ) . 
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tlını®ıwı 
V-•ayan Tanrının 

anası 

A!ılmaz Hi • 
mayala silsilesi
nin arkasında eı 
rar ülkesi olan 
Tibet vardır. 

Bundan on ye
di sene evvel bir 
etkiya çetesi 
Rusyadan bf' • 
yaz bir Rus kızı

llı ™ark Ram Gelong' daki Lima 
'-atırma götürmüftü. 
,,.~z o vakittenberi Manastırda 
~~aldadır. Bu resim kızın ma 
~il kulelerinden birinin tepe 
'iQdeıa bakarken çekilmi§tir. 
.W~disine çıkıp gidebileceği 
_ -11•nmekle beraber kız olduğu 
>etclen ayrılmak için hiçbir ist~k 
~emiıtir. Kız ıebedir ve 
~larda bir çocuk doiuracak • 
ı1..' Büyük Lamalar daha timdi -
'"'il bu çocuia, Manastınn "Y aıı· 
~Tanrısı,, admı vermİ!1erdir. 

Btyaz Rus kı:ın da Tibet 
~trmın "Meryem Anan,, ol-

'tor~an Adasında 
ara•tırmaıar 

İl.._ .\ınerikada Flori da körf ezi,ıin 
~en kartısmda olan Anıelia a -
,~ timdiye kadar yirmiden 
~ İıtilqaf heyeti gitmi§ ve bu· 
ı.;,,_' Orta.çat korsanlarının giz -
) İt oldukları altmları beyhude 
~' arayıp durmutlardı. Şimdi 
lr ~ıhur yazıcı T. Hauvard Kel
~- tertip ettiği yeni bir sefer 
. ~ bu sene bqmda Nevyoık· 
~ lene Amelia aduma doğru 
\~1• çıkmııtır. Tarihi kayıtların 

11Yiik 'bir vüsukla yazdıklarına gö 
t_l\ıneliaMw.~r~larm bu 

1 .:-cıoevu yen ıdi. Geçen sene yer-
~1tt burada 400 parça altın para 
> lınut!ar~hr. Şimd!ki arayıcı he
~~i de bunun üzerine tetkil edil· 
''tlir. 

• 4rqtırmalarda en son sistem 
ır~~!ardan istifade edilecektir. 
~eti ıötürmekte olan yat her 
~· ii fenni alit ve edevatla techiz 
~ ill'1itt,ir. 
Qc:::ayı nasıl ;dara 

etmen? 
'«~ ~İııemar.ın büyük yıldızlarına 
~~Yı naııl idare etmeli?,, su 
'~ loruJmuıtu. Buna hepsi ayn 
~ icartılddar vermitlerdir. 
'1 Veıt demittir ki: 

>oi' kocayı idare etmek için iki 
•-..dır: Tatlılık ve sertlik. 

~.,_ l.rı tatlılığı hiç tercih etmiye
~"'- lertlikle kocayı ıindirmeğr 
~l?ını. Erkek beklenmedik bir 
~ lc&rfıımda ricat eder ve 
'i İ e.ll~rinizin aranız.d~ istedi -
"it t .ttbı yuğurmanız ıçın yumu-

S l.ir halmumu gibi itaatli olur 
"1tın Jan Harlov ise: 

~; koea ancak hile ve hud'1a 
b~ edilir! 

~uı1or. Galiba birçok kocadan 
't~mın sebebi de bud~r. 
'~ ki, erkekler sarııınlar 
~, tlantyor ! 

y~~- l!'"paratorlle 
9'.tor Emanueı 

İ~ ~ İmparatorunun İtalya 
~ halinde olmadığı zaman. 
\ 1-.ı 7aııi tutamam 1928 yılın -
' ~İaine "Collare dell'anun· 
\ ~,, llitanı verilmifti. Muraa · 
\ rair kordonıa boyuna takılan 
tl '-f laııı dtinyada ancak otuz ki. 
~~dır. Kordonu takan 
~ ta1Ja batınını" Amca Z&· 

\:. , dt,. Plmnaia hakkı Yar· 

~i aahibi bir ~talfan roman. 

HABER - Akşam:::....n:::o:=s:=ta=s=ı~-----------==~===-===~-..,~====--=9= 

Musolininin bütün 
hesapları yanlış çıktı 

Bir haftallk 
piyasa vazıyeti 

Son haftanın yiyeyecek maddeleri 
ffyatlan noktaf nazarından hayli dik· 
kate değer tarafları olmuştur. Geçen 
bir hafta zarfında kış sebzelerinin ff. 
yatlan biraz yükselmiştir. Bu yıl kıt 
sebzelerinin az olduğunu kaydetmek 
lazımdır. Meseli karnibahar mevcu• 
du şehrin ihtiyacını hiç de karşıhya
cak kadar değildir. Bunun için daimi 
bir piyasası da yoktur. Buna mukabil 
evvelki hafta zarfında az miktarda 
gelen turfanda fasulye ve bakla geı. 

çen hafta daha çok gelmiştir. Bu haf. 
ta içinde Mersinden turfanda enginar 
da gelmiştir. 

Haftalık lngiliz mecmuaların· 
dan LLon Bull'de lngilterenin en 
tanmmıt muharrirlerinden A. G. 
Gardiner bugünkü hadiseleri ıöz 
önüne alarak, ltalyada Muıaoifini 

nin vaziyetini kendi göriifüne göre 
tahlil etmİ§ ve bir takım hükümle. 
ri ihtiva eden bir makale yazmıt· 

tır. Tercümeıi tudur: 

Musollnl dUşecc~k ml'l 
Yazan: A. G. GARDINER 

Napolyon: "Ben insanların 

gfü:lerini kama!lırmalıyım. Ben 
insanları hayrete dütürmeliyim. 
Beni bugünkü halime getiren fü. 
tuhathr. Ve fütuhat daima bana 
hakim olmalıdır,, demitti. Böyle 
bir ıözle Napolyon, fevkalbe1er 
insanların muammatını anlatmı§ 
oldu. Bu insanlar, heziteme uğra· 
yorsa, hezimete uğrayabilecek iı· 
tidatta demekt1rler. Ve eğer hezi· 
mete uğrayacak istidatta iseler, 
mağlGpturlar. 

Mu11olininin de ka11ılatacaiı 
muamma budur. Muısolini "göz 
kamaştırmak ve hayrete dütür · 
mek,, ve bir yandan Habetiıtanı 
fethetmek, diğeı: taraftan da Av· 
rupayı istihfaf ve tethit etmek i • 
çin çıktı. itler yolunda gitmedi. 
Bütün hesaplan kötü netice ıerdi 
Bu itibarla, mevkii, bizim sandı · 
ğımızdan daha fena olsa gerektir. 

Yoksa İtaya, "Harbin kati· 
yen zaruri olarak durdup.mı., ay. 
le muhakkirane itiraf etmezdi ••. 

Bu itirafın ıtıiı alımda, dikta · 
törün istikbaline §Öyle bir baka 
hm: 

1..,-ieincie M....olininin de tal· 

virini yaptığım "belli batlı mü · 
him adamlar,, iıimli kitabımda 
bundan on yıl önce, Muuolininin 
meslek ve ıeciyeıini Napolyonun· 
kine benzetmiı; kudret ve haki · 
miyetini, o "Küçük Korsikab,, nın 
ki kadar bile uzun sürecek .mah; · 
yelte görmediğimi aöy!emittim 

Napolyona, o korkunç Mosko · 
va hatası ne iıe, Habetistanm be 
yabanlarında delice maceraya 
dalmak ta, Muııolini için odur. 

cısı bu münasebetle ıeçenlerJe 
arkadatlarına gizlice demittir ki: 

" - İtalyan - Habeş harbi bir 
aile kavgasından bafka bir teY 
değil ki, niçin herkes buna bumu· 
nu ıokmağa kalkıtıyor!,, 

.Japon gazetaclli§i 
Japonyada 1174 gazete varc.ır 

Bunlardan 208 i Tokyoda, 90 ı 
da Dzaka'da intipr etmek:edir. 
Tokyoda çıkan gazetelerden iılriai 
günde birer milyon, b:ri t milyon 
200,000, bir bafkaıı bir buçuk 
milyon nüsha satmaktadırlar. 

Büyük Japon gazeteleri eu mo. 
dem vesaite maliktirler. Meıela 
Oaaka gazetesinin 19 tayyareıi, 
500 güvercini, iki teleYizyon ileti 
ve bir de husuıi telefon teıkilitı 
vardır. 

Hayatta ve 
memat:ta ikiz 

Amerikanm Muaçuzet viliyt=· 
tinde Wrentham tehrinde ıanat ~ 
ları marangoz olan iki kardet 70 
yatında ayni hastalıktan, mide 
kanserinden ölmütlerdir. 
Hastalığın seyri her iki karde~te 

ayni tekilde devam etmit ve ayni 
günün hemen hemen ayni saat· n 
de ikiıi de ölmüılerdir. 

Gerçekten enteresan olan bu 
hidi.e biyoloji«leri her halde ala· 
kalandırmaktadrr. 

Yani, bir sonun baılangıcı ..• 
Bundan kırk sene önce Fran . 

cesco Grispi de Habe,istanı f et . 
hetmek iıtemitti. 

O da tomurcuk halinde bir fa. 
tiıtti; büyük bir Roma impar.ıto· 
luğu tahayyül etmitti. 

Habetiıtan, emelinin bir direği 
olacaktı. Fakat Aduva haberinin 
yayrlmaıından ıonra bir saat için. 
de düttü. Hem bir daha kalkma 
nılk üzere ..• 

Sanırım ki, bu muzlim ve ka . 
rarıız günlerde Mussolini, Ctiıpi." 
yi hayli dütünüyor. Fakat ilu 
kendi halefi gibi çabucak ve göze 
çarpar bir surette düteceği için 
değil.... ltalyanın o zaman bir 
parlamentosu vardı. Bir hükumet 
bu parlamentonun batına bir fe . 
laket getirdi mi, ona muadil ola· 
cak bir diğer hükUnıet, parlamen. 
toyu yerine getirir ve siyaset n:a . 
kineıinin hareketini değittirdi. 

MuNOlini ise, bütün kudreti 
kendiıinde temerküz ettirmittir ... 
Parllmentoyu bir mahalle heyet: 
ihtiyariyesikadar aciz bir hale 
aoknıuıtur. Amele birliklerini 
efkin umumiyeyi belirtecek bü . 
tün vaırtaları dağrtmıf, yok \?lmiı· 
tir. Matbuata gem vurmuf, sakm. 
dığı kimseleri, ceza olarak ada!a. 
ra nef yetmittir. 

Kendi kendisinin batvekili, 
bahriye D&ZD'I, harbiye nazm, ha. 
•a nazın her ,eyidir. 

Tek kelime ile, o ltalyadır. Q. 
na mukabil, bqka bir kudret yok
tur. O, halkın gözüne giren her . 
kesi, dejerden dütürmek ıurelİ)'· 
le ihtiyati tedbirler almıttır. ltıık · 
lar, daima sahnenin ortasını dol · 
duran o mübeccel ve nim ilahi O· 

lan kendi tekli üzerine vurmalı · 
dır. 

Bu ıtıiın kartıımda kendisi 
yaralanmaz bir haldedir, Tehlike· 
ye maruz değildir. Efkarı umumi· 
ye onu dütüremez. Çünkü efkarı 
umumiyenin nafiz olacak vurtaaı 
yoktur. F eaat ve isyan onu dütür. 
reınez. Çünkü bütün kuvvet anah. 
tarlarını kendi elinde tutuyor ... 

Bununla beraber öyle aanıyo . 
rum ki, sonu geliyor. Napoly'1n 
Moakovadan 

1
sonra, iki yıl yqadı. 

Fakat Moskova onun mezannı 
kazdı. Habeıiatan da Mu11olini · 
nin mezarını kazıyor. 

isminin tılsımı üfürüldü. f eli. 
ketin ebadı anlatıkbkça, inkisara 
uğramıı ve aanılmıı millet; etra. 
fmda harekete geçeceği bir baıka 
miıhrak bulacaktır. Bu mihrak bel. 
ki kral olacak, bel!d veliaht, ya . 
but ordu, yahut mevkie atılıp diz. 
ginleri eline alacak batkaca biri 
olacaktır. 

Muıaolininin bu haHeden za . 
raraız çıkması mevzuu bahsoJa. 
maz. Şimdi ne olursa olsun, hal . 
ya için bu bir hailedir. 

Mu11olininin bütün hesaplan. 
nm yanht çıktığını söylemittim. 
Harp aevkülceni, f eliketamh: 
surette bozuldu. Mukavemet et. 
mek imkansız olan makineleştiril. 
mit bir ordu ile o 1111z memlekete 
nüfuz etmek tasavvurunun, gayri 
kabili tatbik olduğu görüldü. Ma
kalleye ilerlemenin birinci d~rece. 
de bir pot olduğu anla§ıhh. l?öyle· 
ce, ltalyan cenahları. maneviyab 
kıran ir çete harh=ne rraruz hıra· 
kıldı. O müthit nakl:yat ve leva· 
zım temini meselesinin, baş ed•l · 
mez bir fey olduğu görülüyor. 

Memleketi, geçilmez bir batak· 

lık haline getirecek yağmurlar 

mevsimi uzak değildir. Görünü§ 
pek karanlık ..• 

Nefsi ltalyanm gösterdiği man· 
zara da pek gönül açıcı değil ... 
Zecri tedbirlerin doğurduğu eko· 
nomik neticeler, feci tesirlerin· 
göıtermeğe batlamııtır. 

ithalat kuruyor, ihracat kuru . 
yor. Kıtlık acıları, levazımın kon· 
trol altma alınması, vesikalar, kö. 
tü yiyecek komprimeleri, memle · 
ketlerin büyük harpte başından 

geçen bütün tecrübeler, ltalyanın 
üzerine iniyor. 

Geçen bir haf ta zarfında l)aklmli
ye eşyasında fazla bir değişiklik olma. 
mıştır. Yalnız zeytinyağı fiyaHan 
yükselmekte devam etmektedir. 

Bütün bunlara bir de iflas ilave 

Meyve fiyatları ise son bir halta f .. 
çinde yükselmekte devam etm işt ir. 
Bu yükseliş, mevsim meyvelerinin ya .. 
vaş yavaş azalmasından ileri gelmek. 

ediniz. Napolyona harpte en mil · tedir. 
him ıey ne olduğunu sordukları Aşağıda, yeni rakamlara göre bir 
zaman: "Para!,, dem itti. fiyat llc;tesi veriyoruz. 

"ikinci mühim ıey nedir?,, di· • ~ Perakende 
ye sormu§Jar. MAoogu:R ~ ~ En az r F.11 çok 

"Daha çok para,, demiı. ı- G: Kr$. Krş. 

"Ya üçüncü mühim tey?,, B .4 K K .4 L / y E 
"Pek çok para!,, BaJcur 

11 
İtalyanın kasaıı bota yakın. O FuuJ;ra ça11 22·12.3.'l 

kadar ki, azalmakta olan altın FuuJya boroz 15 
mevcudunun artık miktarı neı · ~-;:~afak ~ 
redilmiyor. Nobat 9 

Mu11olini, harbi devam ettir • Nobut natllrel 12 
mek için, pefin para vermek m«· Peynir B. :ratt• 26 
buriyetindedir. &rç alamz. Öyle hfar :ratıı 50 

ıörünüyor ki, neticeyi tayin için :::::. 'ek" ~ 52 
yalnız mali zecri tedbir kifi ğe · Yemeklik o 
lir... Yat Trabzon 70 80 

itte MuNOllininin kendi.ini sok. Tere:rat 120 · 200 
tuğu kantık vaziyetin kabataslak Yat yemeklik 50 · 60 
·-"li budm. Bunu nud dojrulta. Yat blrtncı tırta 70 
~ Pi.linç 8 . 35 
cak? Melhuz bir mağlu~iyet, müt· MUanıa J5 ıs 
hit hotbinlikte ne gibi bir akıüla · Ze,.UO 15 . 29 
mel yapacaktır? Sinyora Sarfati, Saban 24,5 25,5 

15 
15 
18 
14 
2'l 
12,5 
15 
35 
00 
50 
58 
50 
75 

140 
75 
85 
15 
22 
il 
30-

22 
23 
20 
15 
25 
17,S 
22 
40 
C) 

71 
67,5 
62 
90 

22a 
fO 

100 
48 
26 
45 
50 

Muasolininin atayitkir ıurette bir 8 E 8 z E L E & 
tercümei halini :yazarken, pek kö. --------------
tü olan akıbete bizi hazırlıyor. BaYDO 2 • 3 

Prua 1·4 3 
5 

5 
5 
7 Bu müellif diyor ki: L&bana 3,5 4 

"Manııb sahibi olmak, onun Yaprak 12,5 
yegane ihtirasıdır, Bu hırsı, onun Pataıe. 4-5 6,5 

Solan 5-7 

15 
7,5 
ti 
7,5 

30 
15 
9 
12,5 
19 

hayatiyetini kemiriyor. Onun Kerms 6-5 
mesleğinin anahtarı kudrete olan Enginar 10 • 15 13 
ihtirastır. Batka adamlar üzerin . Taze oalı <Menin 30 • 35 
de kudret ıahibi olmak... Kudret Bakla oıenın> 30 

35 
33 

40 
40 

için kudret... Kudreti, bir gayeye -----~--------YEMiŞLER 
varmak için vasıta olarak değil, ----- -------
fakat tarihin fatihleri naııl tanı· 
mıtsa onun gibi tanır. O, inu.nla. 
rm bir maksat için ölmelerini iste· 
mez. O insanlara bir KAHRA · 
MAN için ölmelerini söyler. Ken· 
di için ••• 

Ve töyle haylanr: 
- ilerlersem, arkamdan geli · 

niz. Geri çekilinem, beni öldürü· 
nüz, ölürsem intiıkamrmı almız !,, 

AYft •ırtnd 10 · 15 15 
Af"& Udacıl 3 · 3.~ 5 
Elma Kandenlı 4, 5 5 6 
Elma Amuya 14 l~ 17,5 
l!'.lına Gtbntlfbane 11 15 12,5 
Hıuadallna 3 - 5 3 
Portakal 1 ,5 20 
Armut Ankara 20 20 25 
Kestane 1 (l • 11 12 
M11f1Dula +6 7 ,5 

MAHRUKAT 

25 
1 

15 
2) 
ı.; 

7.5 
10 

27.5 
15 
15 

Eğer bu tasvir hakikate uyu · 
yona, Mu11olininin - neticeyi Kok 

Odan <eekl> 35C-425 
K6mtlr 3.4.5 

5 

hiç umursamaksızın - çileden •t1G-m1-1ı.ok ___ 2.ı _______ _ 
çıkması kabildir. 

Bafka yegane çare, vaziyetin, 
mukavemet imkansız olan, haki . 
katler:ne acı surette teslim olmak 
tır. Muammanın hangi kolunu ıe. 
çerse ıeçsin. Kendi üıtün1üğü el· 
den gitm!t o!acaktır. 

Mukadderatına doiru kotarsa) 
gidecek bir yol vardır. Fırtınaya 
bat eğene, diğer bir yolla aide. 
cektir. Bir diktatör iıe, bir lngiliz 
baıvekili g!bi, fırtınaya bat eğe. 
rek sonra hiçbir teY olmamıt gibi 
çekilip gidemez. 

Bir diğer imki.n daha var. Mu. 
ammadan, ltalya "Protarya, ıı · 
nın batına geçmek suret;yle kaçı· 

nıbilir. Kendisi, mesleğine sol ce· 
nahın b;r ihHIA'cisi olarak batla· 
mıttır. Rusyaya kartı o!an ıinMİ 
b:r muhabbet;, hiçbir zamau giz. 
lemem;ttir. Mu110Pni Roma üze · 
rine yürüdiiğü zaıman, "Bolte · 
vizm,, i istihdaf ediyordu. Belki 

de Habeıiıtandan geri çekildi
ği vakrt, bu ricat ayak izlerini öı-t· 
mek için gene ltalyayı boltev;zıne 
çeker ... Böyle volkanik bir mııce
ra arzeden manzaraya hudut. ta • 
yin etmek kabil değil; her şey cin· 
bilir. 

Fakat gelecek bir kaç ay için
de, hadisatın ıeyri ne olur1a ol .. 
ıun diktatörlük sanılmıt buluna. 
ca'ttır. Eğer dütene, Al·rupa ye
niden nefeı alacaktır. ÇeUp aya • 
ğmın altına almı!} olmaıiyle ifti • 
har ett:ği "Hfu.riyet i!ahes:nin ce. 
ıedi,, yeniden can1anacaktır. Hem 
yalnız ltalyada değil. •• 

• • • 
Diğer taraftan Sphere mec:-:u· 

aı•n 1a Fen!inand Tohoy, Mu51o -
lini düterae yerine, veliahtin tah· 
ta çıkarak askeri bir diktatörlük 
kurması muhtemel ol~ujunu zaz: 
maktadu .. 
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İstanbul Milli Emlak MUdUrlUğUnden: 

Kurtuluş: 

Haydarpaıa 

Kadıköy: 

Kadıköy: 

Kumkapı: 

Kurtuh:ı: 

Yeniköy: 

Kamerhatun: 

Fener: 

Eminönü: 

Kamerhatun: 

Eminönü: 

Euinönü: 

Koca~ustaf apaıa: 

Eminönü: 

Eminönü: . 

B~aziçi: 

Zindankapı: 

Eminönü: 

Eminönil: 

Eminönü: 

Büyükçar§t: 

Muhammen kıymet 
Lira 

Hacı Ahmet mahallesi Papas 
köprüsü caddesi eski 7, 9, 11, 
13 yeni 343 sayılı üzerinde a
hırın barakası bulunan ( 445) 
metre murabbaı hane ve dük· 
kan arsası. 
Mahallesi Korenti sokağı eski 
32 yeni 28 sayılı 39 metre ve 
14 desimetre murabbaı arsa. 
Hasan pa~a mahallesi Nazif 
bey sokağı eski 26 M. yeni ıa
yıh 881 metre murabbaı arsa. 
Caf erağa Mühürdar caddesi 
eski 87 M. yeni 110 sa.yılı 154 
metre ve 1 O clesimetre murab-
baı arsa. 

Caf er.:ığa mahallesi Mühürdar 
caddesi eski seksen yedi M. 
yeni 114 sayılı (86) metre 19 
desimetre murabbaı araa. 
Muhsinehatun mahallesi Ör
dekli bakkal sokağ. eski yeni 
24 sayılı 40 metre murabbaı 
arsanın 4/ 5 payı. 
Mahallesi Akarca sokağı eaki 
12 yeni 79 sayılı evin 78/ 960 
payı. 

Hazine ıokağı eski 12 yeni 2 

667,50 

78,28 

1321,50 

1078,70 

603,33 

124,80 

140,40 

sayılı ev arsaıı. 37,00 
Harıcı Fatih Sultan Mehmet 
mahallesi Y edikule caddeıi 
eski 26 yeni S,S/ l sayılı bos-
tanın tamamı. 1200,00 
Y enitehir mahallesi Keklik 
sokaiı eski 21 yeni 70, 72, 74 
sayılı iki ev ve bir ana. 1095,00 
Tahtaminare mahaHeıi Tah-
taminare caddesi eski 84 yeni 
68 sayılı dükkanın 2/ 5 payı. 100,00 
Şeyh Mehmet Geyliinj Bahçe-
kapı iskelesi sokağı eski 19 
yeni 51 .ayılı dükkanın 108/ 
1440 payı. . 333,00 
Kalyoncu kulluğu sokağı eski 
175 yeni 183 sayılı evin 1/,4 

• 
pa~ 2~00 

Şeyh Mehmet Geylini ma-
hallesi Kömürcü sokağı eski 
yeni 8 şayılı havasız dükka-
nın 3/ 40 payı. 100,00 
Şeyh Mehmet Ceylini Şapçı 
hanı derunu eski yeni 6 - 8 sa· 
yılı iki odanın 3/ 40 payı. 117,00 
Hacı demir mahalleıi Hamal-
lar hanı ıokağı eski 48 yeni 40 
aayılı evin tamamı. 350,00 
Şeyh Mehmet Geylini ma-
hallesi Arpacılar ıokağı eski 
29 yeni 38 havaıız dükkanın 
3/ 40 payı. 81 

Şeyh Mehmet Geylini Mey-
hane ve Kafeıli sokakları es.-
ki 11, 13 M., 13 M., 13 M., 
yeni 11 ili 19/ 2 ve 2 ili 8 ıa· 
yılı dükkanlarla odaların 
31317370/ 663552000 payı. 1416 
Yenimahalle Pazarbaşı cad-
desi ve Kayıkhane yolu eski 
4- 11 yeni 70-8 sayılı ev ve 
kayıkhanenin 3/ 8 payı. 200 
Mahalleıi Zindankapı cad-
desi eski 246 yeni 12 sayılı 
dükkanın 18/ 120 payı. 375 
Ahıçelebi mahallesi Limon-
cular sokağı eski 37 yeni 34 
ıayılı dükkanın 2385/ 4800 
payı. 692 

Ahıçelebi mahallesi Balıkpa.-
zan caddesi eıki 96 yeni 48 
sayılı dükinrn 480/ 6720 payı. 214 
Ahıçelebi mahallesi Sarraf ve 
Kantar ocağı ıokağı eski 7 
yeni 9 - 8 sayılı dükkanın ta· 
mamı. 2592 
Yağlıkçılar S. E. 47 Y. 19 
dükkanın 36/ 64 payı 106 
Hacı Hüsrev mahallesi Çef-
me sokağı eski 2 yeni 2 - 4 
sayılı bostan ve kulübe. 960 
Kayık iskelesi sokağı eski 4-6 
yeni 2-4 sayılı 83 metre ve 31 

HABER - Akşam postası - - --· _, 

Yemeklerinizin ~ lezzet ve nefa- ,. 
setini ancak •''" . 

' 1/ı~ ~ 

Çapamarka ,~ 

baharatını 
kullanmakla 

temin edebillrslnlz 

ta grflmhk sablep 
ve baharat paketleri 

1 

1 

2 

2 

Her yerde 

5 
kuruştur. 

' . ' . 
Istanbul Belediyesi ilanları . 
Adet 

" 

" 

,, 

Ampül aıııık tedavi laboratuvarı için (230 kilovat) 
~ • mili amper a.ltında devam!ı ıul'ette çalı,mağa mü· 
sait cismi (Melonen • Formik) yani ayrı kürevi ola
caktır. Fiyatı takriben ( 435) lira . 
Ampül sathı tedavi (deri - el hastalıkları) laboratu
varı için (120 kilovat) (4 mili amper) ile çalıtan 
keza (Melonen - Formik) yarı kürevi veya düz tipte 
olacaktır. Fiyatı takriben 375 liradır. 
Bir metre 60 santim boyunda ve 50 ıantim kurşun 

muadiliyetinde ve tedavi altındaki hastaları muha 
faza için kur,un lastik fiyatı takriben 70 liradır. 

Bir metre 60 ıantim boyunda ve 30 santim kurşun 

muadiliyetinde kurtun lastik fiyatı takriben 45 lira-
dır. 

Cerrahpaıa haıtahanui röntgen servisi için li.zrm olan dört 
' kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi leva~ 
zım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 
N. h artırma ve ekıiltme kanunundaki yazılı vesika ve 69,50 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 17 -
2 - 936 pazartesi günü saat tS de daimi encümende bulunma
lıdır. (B.) (530) 

Maliye Ve~iletinden : 
Eski gttmUş Mecidiye ve aksamının beş 

Şubat Bin dokuz yllz otuz altı tarihinden 
itibaren her hangi bir kıymetle mübadele 
vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve kul
lanmak isteyenler 2257 No. lı kanun ile 
tayin edilen şeklide cezalandırıla<'ağı llAn 
olunur. "219" •534" 

Eminönü: 

desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

Şeyh Mehmet Geylani Arpa
cılar caddesi eski 51 yeni 43 
sayılı dükkanın 270/ 2400 

500 

payı. 2025 
Zindankapı: Mahallesi Yoğurtçu sckağı 

eski 33 yeni 23-25 aayılı iki 
dükkanın 1953/ 17856 payı. 601,57 

Eminönü: Şeyh Mehmet Geylani Bezci-
ler sokağı eski 11 yeni 11.11 / 1 
sayılı üstünde odalar. bulu-
nan dükkanın 1622/ &960 payı. 1807,00 

Yukarda yazıh mallar 7-2 - 936 cuma günü saat 14 de pe· 
,in para ve açık arttırma ile tıahlacaktır. İsteklilerin % yedi bu· 
çuk pey akçe!erini vakti muayyeninden evvel yatırarak idaremiz
de müteıekkil ıatıf komiıyonunamüracaatları . . (F)_ .(387); 

,,, 
3 ŞUBAT - 1935 -e: 

, ,. ,,.. ' 
.... ıl~ ~ ''~J ~ ~"" 

İstanb~J . K~~uta~Lğı 
Satınalma Komigyonu il:lnbrı 

,. ' ~ . 

Gülhane haıtaneıinde yenide" 
yaptırılacak olan bina kapalı z,r/ 
Ja eksiltmeye konulmu§tur. M.ı • 
hammen ketif bedeli 32.610 lir•' 
dır. llk teminatı 2446 liradır. Elı • 
ıiltmesi I 4 - Şubat - 936 Cıı ' 
ma günü saat lS dedir. EksiltJ11,. 
ye gireceklerin ilk teminat maJı ' 
buz veya mektuplarile 2490 fllaı· 
maralı kanunun 2. 3 üncü maddi' 
lerindeki vesaikle beraber teklif' 
namelerini en az ihaleden bir ,.. 
at evveline kadar Fındıklıda JCo' 
mutanlık satınalma Komisyont' • 
na vermeleri. (505) _/ 

nva enR 

Terzi mi 
aıroyorsunuz 1 

· işte size bir adres 1 

IHSAN YAVUZ 
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199 - hanoviç Merihli kıza çok memnun oldu-
ğunu söylüyor. -

:wo - Los Merihin çok güzel olan gecesini sey
rediyor. 

2Dl - Birden havuzun yanında Aelitayı gördü. 

202 _:. Los onu ismile yavaşça. çağırdı1 203 - Merihli gens kız hiç ürkmeden Losun 201 - Los AeJitanrn eJlerini tuttu: - .. . .. .. 
ya~.oturdu. -· · 
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seri için de merak etmeyiniz.. Ergeç Jantiyomlarıma söyle, kendilerini öğ. 
sizin olacaklardır. Bunu vadederim. leden sonra tenis oynamağa beklerim. 
sözlerini söyledi. · Haydi git, yalnız kalmak istiyorum. 

Moröver hürmetle eğilerek: Hizmetçi gitti. Kral soyunarak or 
- Emrinize itaat edeceğim baş- ta halli halkın giydiği bir çoha elbise 

metpenah. deyip kapıdan çıkarken giydi. Hemen gizli yollardan ve merdi 
kendi kendine: 

- Tampl civarında oturarak bir 
hafta hiç bir yere kımıldanmıyaca
ğım. Her şe)'i görmek isterim diye 
söylendi. 

Kraliçe de, kendisini küçük kapı
ya kadar götüren bir çavuşla birlikte 
gitti. Çünkü, hem Montlök hem de 
Tamplde bulunan öbür kimseler bu si
yah elbiseli ve yüzü örtük kadının kim 
olduğunu bilmiyorlardı. 

Katerin kendi kendine: 
- Kralın metresi bu iki serseri ile 

neden ve nasıl alakalı bulunuyor. Bu 

işkenceyi geri bırakma emrini nasıl 
kopardı? Bunu öğreneceğim .• Parda.. 
yanlar elimden kurtulamazlar •• Bu
günlük bu kadar. Şimdi asıl meseleyi 
düşünelim, diyordu. 

* * • 
Mari Tuşe, işkencenin geri kalma 

emrini nasıl aldı. Şimdi bunu da an
latalım. 

Kralın oda hizmetçisi sabahleyin 
saat yedide dokuzuncu Şarlin odasına 
girdiği zaman kralın soyunmakta ol
duğunu gördü: 

- Görüyorsun ya, geceyi çalış

makla geçirdim. 
Hizmetçi kaytl•:nz bir sesle: 

- Yüzünüz yorgunluğunuzu an
lllıbyor dedi. 

- Bu yorgunluğu da gidereceğim. 
Saat on bire kadar uyµyacağJm. Duyu 
yor musun? Buraya kimse girmesin. 

"' . 

venlerden ıssız bir avlıya çıkarak Sen 
Jermen Lokserruvaya bitişik saray 
köşesinden uzakta olmıyan bir kapı-
ya vardı. Ve yalnız kendisinde bulu
nan bir anahtarla bu kapıyı açınca 

bir kubbenin altında bulundu. Bu kub 
beli yer dik, meyilli bir yol hendeğine 

nihayetleniyordu. Aman suyun üstün. 
de tahtadan dar bir köprü kurulmuş. 

tu. Bu köprüyü geçince çimenli, ıslak 
toprakta yapılan merdh·enlere basa
rak kral, hendeğin dış kenanna çıktı. 

Şehir içinde kimsenin haberi olmadan 
herkes kendisini sarayda sanırken 

mektepten bir kaç saat kaçan bir tale 

be gibi gezmek istediği zaman bura. 
dan çıkıyordu. 

Kral dışarı çıkınca, Sen Nehrinin 
serin ve temiz hayasını teneffü~ etti. 
Dar göğsü ferahladı. Yanaklarının 

rengi yerine geldi. Önünde canlanan 
güzel manzarayı bir an kadar ~eyre 
daldı. 

Hiç kimse gülümseyen mes'ut gö

rünen bu adamın, müthiş bir buhranla 
uğraşan ve Hügnoların katliamı için 
emir veren kral olduğunu tanryamaz-

dr. Sen Nehri boyunca giderek ~ola 
dönüp Debarre sokağına vardı ve Ma. 
ri Tuşenin evine girdi. 

işte kendisini pençesinde ezen müt
hiş nöbetlerden sonra vücudunu din-
lendirmek için buraya geliyordu. Ru. 
hunun sarayın fena ha vasile zehirlen- t 

·' 

- Acaba dünyada rastlıyamadığım büyük aş
kı burada mı bulacağım? 

-- ,,.., .. 
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diğini his.~dince burada rahatça ne
fes alabiliyordu. 

Kral, Mari Tuşenin dairesine ,.a. 
nnca gözlerinin önünde açılan bir 

manzara ile kendisinden geçmek dere
cesine gelerek kapının önünde durdu. 
Mari Tuşe, açık bir pencerenin önünde 

sabah elbisesile oturmuştu. Kucağın
da, pembe, tombul yanaklı, iki yumuk 

elini emdiği memeye dayayan bir çc
cuk bulunuyordu. YavrucUk smtarak 
se,·incini gösteriyordu. 

Mari gülümsiyerek ona bakıyor ve: 
- İç yavrum .. İç! Ne de aç gözlü. 

diye mırıldanıyordu. 

Şarl kımıldanmryordu. 

Nihayet karnı doyan çocuk uyu
du. O vakit, Mari Tuşe kalkarak yav
rusunu beşi.i{ine yatırdr. Ye beşiğin ya. 
nında durdu. 

Bu sırada Şarl gürültüsüzce oda
ya girdi ve gen~ kadını arkadan tuta
rak iki eliyle gözlerini kapadı. 

Mari onu hemen tanıdıysa da ko
casının şakasına saka ile kar~ıhk ,·er 
mek için güzel bir gülü~le: 

- Kim o? •. Yanumu görmeme 
kim engel oluyor. Ah, bu çok büyük 
bir haksrzlrktrr. Krala ~ikayet edece
ğim, diye bağırdı. 

~art ellerini çekerek ve geriliye. 
rek: 

- Haydi şikayet et bakalım. lşt' 
kral karşında duruyor dedi. 

l\fari aşı~ınrn kolları arasına at•· 
larak dudaklarını uzattı Ye: 

- ~evgilim, ilk öpücük benimdir, 
dedi. 

Kral onu öpünce genç kadın: 
- Simdi <te oğlunuzu Öpünüz sö

zünü ilave etti: 
Kral beşiğin üzerine eğilmişti. lki 

baş biribirine dokundu. 
İkisi de hayret n sevinç içindey

diler. Bu güzel, sevimli yanu onun 
oğlu muydu? Kral tereddüt ediyo rdu. 

Yanusunu öpecek bir yer bulamı):or
du. Nihayet buna cesaret edemiyerek 
l\farinin dudaklarından öpüp: 

- lşte bu öpücüğü ona ~en ver! 
Ben belki onu incitirim dedi. 

Sonra ikisi de kalkarak ayaklan

nın ucuna basa ha~ yemek oda,..ma 
gittiler. Kral: 

- Uykusuzluktan ve yorgunluk. 
tan halim kalmadı. diyerek bir kol
tuğun üzerine kendisini bıraktı. 

Mari Tuşe. Şarlin dizleri üzerine 
oturarak saçlarını ok~mağa ba~ladı 
ve: 

- Ne kadar ~rarmışsın? Gene 
nen nr, neye böyle üzüldün, anlat 
baka hm? dedi. 

- l\lari, müthiş bir nöbet geçir
dim. Asıl fenasl hastalığımın çoğal. 

mış olmasıdır. Biliyorsun ki eskiden 

nöbetler pek kısa sürerdi. Gerçi çok 
ıstırap çekiyordum. Fakat nöbet ge
çince kendimi toplayabi1iyordum. Şim 

diyse kafamda bir şeyin bozulduğunu 
his.~ediyorum. Nöbet geleceğini anladı 
ğım zaman, kalbimde insanlara karşı 
bir kin doğuyor, bu anda etrafımda 

bulunan her şeyi kırmak, yıkmak, sa. 
na hikayesini anlattığım Roma impa• 
ratoru Neron gibi Parisi yakmak, vur 
mak, öldürmek isti)·orum. Ah 1\farf. 
kralların insanları korkuttukları, her
kesi öldürdükleri zaman daha kuvvet 
1i olduklarını bana söylemişlerdi. Gö· 
rüyorsun ya, bu zehirli düşünce benint 
de benliğimi kapladı. Kanıma karıştı. 

- Haydi, haydi .. Böyle düşünce· 


