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Almanlara karşı Fransızlar Sovyet
lerle birleşiyorlar 

lngiliz, Italyan, Fransız nazır
ları yarın Pariste buluşacak 

Italya şiddet taraftarı 

Almanyanın bü
tün dünyaya mey 
dan okuması, ya -

ni Veraay mua - manevrası 
hedesini yırta • B l" 20 (A A ) O k er ın, • • - ün a -
rak: "Büyük bir ıam batlıyan hava hücumlarına 
ordu kuruyo - karıı müdafaa tecrübelerini, halk 
rum !,, demesi ü - alaka ile takip etmittir. Evlerin 

2erine, bu itle uzaktan yakındau pencereleri sımsıkı kapatılınıı, ao-

a.lakadar d~vletlcrln neler J'A~ kaklardan geçen bütün vesaiti 
tığını ajana telgraftan "uzun uzun nakliyenin fenerleri perde ile ör-
Jazdıysa da, sütun sütun yazılar tülmüttür. Batlıca kliıeleı in çı..n 
a.raıından haki.ki vaziyeti kavra • kulelerine ~ık~rılan memurlar} ev-
ırıal< pell güçtur. Onun ıçın, kıaa- lerin lftlclannı tara.aut etmekte-
ca hu!asa edeceğiz: dirler. Saat 23 te yalandan bom-

l~Gl L TERE: bardımana baılanmıştır. Her ta-
Almnnyaya çol< raf karanlık içerisinde idi. 

lbülayim bir nota Berlin, 20 (A.A.) - Berlinde. 
l>erdi. Silahlan - ki bütün ıtıkları söndürme tecrü-

Japonya ile Çin araaındaki 
dostluk münaıebet~erine bir par
ça daha hararet vermek üzere Çin 
Hariciye Nazın Vanı Dinı-Vay 
yın Tokyoya ıeHıi, biJhaıaa e
hemm: yelli görülmektedir. 

Çin' den gelen haberlere göre, 
Çin, Japonya ve Mançoko arasın· 
da 11yaaal ve ökonom "k bir bera
berlik vücuda getirilecektir. 

BU miuıalebetle Daily Herald 
razetesinin Akaayı Şark bahisle
rinde tanınm'J muharriri olan 
W. N. Ewrer'in Çin ahvali hakkın 
da b·r makalesini tercüme etmeği 
faydalı buluyoruz: 

~in Soo11et CIJnıhurlyetlnitı 
/cunddudu arazi 

Orta Çinde ne oluyor? Oç yıl· 
danberi mevcudiyetini koruyabi· 
len "Çinin Sovyet Cümhuriyeti,, 

lbaa1nı gerçi pro - besi, gece yarm bitmiş, ve bu tec- ·-------------

leato etti. Lakin, rübe tamamen muvaffak olmuı- General Mah-
nihayet ortadan kaldırılabildi mi? 

~· laftan ibaret tur. M h 
aldı. Emri vakii Kararı bütün det'letleri düşündüren ' > Berlinliler hava bakanlr~ınm m Ut U tar 

k.bul etti. Hari • BiTLER (Devamı altıncıda) o•• ıd u•• 

Yoksa kırmızı orduların Seçvan 
ve Kveyçov üzer 'ne çekilmeleri 
sadece bir harp icabı mıdır? Bana 
boyuna ıorulmakta olan bu sor
g11lara, emniyetli kar!ılıklar bul• 
mak çok zordur. Dünyanın en ha• 

~Yenazır~rıS~ConSe~on,buı ~-----------~-~-~----~-----

l>azar günü. ser ıin'e gidecek. A1- Bulgarlarla Macar-
ltıanya i!e uzla,ma yollarım arı .. 
)acak. Fakat lngiltere, tedbir alı-

)or. Eskiden dünynın en büyük Iar Alman yayı 
deniz kuvvetler' ne aahipti. Çorçil, 

~~ ~:~:u~:~!~l~~~;e~~i;no~ü: takıı·ı ede mı· yecek 
Cağını söylüyor. Hatta lngiliz fab· 
tikalanna tamimler gönderildi. 
't llyYare in§aatında tekamül ya • 
l>a.nlara yüksek mükafatlar verili· 

---··--------
Romen' er tiu fikri heyecanla 

)or. müdafaa ediyor 
FRANSA: 

,.. 

~- . 

AJmanyanm ya
pacaklarından za 
ten kulağı k"rişte 
idi. Askerlik müd 1 

Bükreş, 19 (A.A.) - Alman . , 
yanın son kararı bütün gazete -
lerde heyecanlı mütalaa ve tef • 
sirlere yol c.çmııtır. ~,, &,.~· , 

. ' \: 
, - ·( ...: ' ..... , 

.. -
~---~~~------~ detini iki seneye IA . 

çıkardı. Bütün rap lmparator-
F ransız matbua • J 1 v 

tı , şark komşusu- ugu kurmak 
llun rnuahedeleri tanımamasına a- • İ . 
~t Püskürüyor. Fakat, Fransız- 15 enıyor 
dlr1n şu dak1ka.Ja daha fazla kız-
tkları mesele, lngilterenin vazi

)etid"r. Büyük Britanya, niçin Al
"1a.nla.nn emrivakiini kabul et -
taı; t' 

Cidde, 20 lA.A.J - Suriye mil
liyetperverleri, federal bir arap 
imparatorluğu tesiı ederek, bunun 
başına da kral lbnisauudu geçir • ş ır? ... Sir Con Seymon'un se -

)aha.tinden bu manayı çıkarıyor- meyi mevz~u bahsetmektedirler • 
la.r "e bu t h k t" k t'' j Arap mı liyetperverleri heyeti t arz are e ı a ıyyen 

q'-ltnedem' ı mü:-ahhaasası, ha'ihazırda Avru • 
ıyor ar. 

~ (Devamı 6 mcr da) pada mevcut gerginliğin, böyle bir 
4ilrnany ait ıl d- dü .. tasavvuru mevkii tatbike koymak 

Oltı a11a yaz ar or ncu De • • • f 
~ IGl!falarınuzda.. ıçin müsaıt hır ıraat teşkil etmek-

------------. te oldutunu beyan etmiftir. 

Univeraul gazetesi diyor ki: 

"Bu karar, heyecan uyandıra . 
cak mahiyette olmakla beraber i· 
yi malumat alamamakta olan ma
hafili hiç bir veçhile hayrete dü • 

türmemi§tir, maamafih cüretka . 
rane bir itiraftır. Avrupa diplo • 

maaisi timdi açık bir vaziyet kar
tıaında bulunuyor ve Almanyanın 

hareketi -ihtimal- ıulh davası
na hizmet etmiştir. Çünkü sulhu 

zıman altına almak için müteka
bil yardım misakları akdinin müı 
taceliyetini göstermittir. 

Bununla beraber fU ciheti tu • 
rih etmek isteriz ki, Alın4nyanın 

hareketi, muahedeleı ahki.mı mu· 
cibince silahların tahdit aıecbu • 

riyetinde bulunan diğer memle. 
ketleri ayni yolu takibe teşvik e • 

(Devamı 6 ıncı da) 

Eski nazTT, ve 
ber sızmaz yeri itte burasıdır. Ha• 

elçi'erden Gene -
her çık.sa bile çok geç gelir. Ha• 

ral Mah· 
vadisler yava! yavaı Şanghay ve 

mut Muhtar dün 
1 Kanton tehirlerinden alınmakta· 

lıkenderiye'den dO" ki bunlar da artık mevsim ve 
Napoliye gider • moduı geçmiş haberlerden olur. 
ken yolda kalp (Devamı 6 ıncı da) 
durmasmdan öl· -.....------------

müttür. Yunanistanda 
General Mah -

mut Muhtar, Sad- t::fr çok kf mselerfn 
General Y'ahmutrazam General 

Muhtarın Gazi Ahmet malları m Usadere 
e•ki bir rumi Muhtarın oğlu - edf lfyor 

dur. o· h Osmanlı imparatorluğu zamanm- IVanl arpler 
da Harbiye, ve Bahriye Nazırlığı f ı · 
yapmıt, 31 Mart ihtilalinde u i 88 ıyette 
askerler tarafından atılan bir kur· ~ b • d dı " . . k/.k 
§unla Meclisi Meb'uaan önünde Q. ine e egı Şl 1 
ayağından yaralanmı• ve Balkan Atına, 19 (Hususi) - Divanı 

,., h . ' 1 k d 
h b. · t• k bn. t• B d arp, son ııyarua a a a ar olduk • ar ıne ış ıra e tf ı. un an 

1 
. , 

nr d "" dd t T"" k" . arıı suçıy.e tevkif edilen ınaznun-so a a uzun mu e ur ıyenın 
Berlin Elç"liğinde bulunmuştu. ların mahkemeıine baılamııtır • 

Fakat son aene!erde General Divanı harbin reisi Atina muhafızı 
Mahmut Muhtar memleketimizi ıeneral Bakopulos'tur. Mahkeme-

terketmit, Bahriye Nazırlı~ı eına· ye ilk aevkedilen maznunlar, bq. · 
ımda bazı iHıiklerinden dolayı da ta mira!ay Sarafiı, ve Çigandes ol• 
Türkiyedeki emlakine haciz kon· mak üzere yirmi iki kitidir. 

muıtu. Kend" si ekseriya Avrupa - ilk celsede maznun vekillerinin 
da ve Mısırda yaııyordu. Mııır divanı harp mahkemelerinin, teı • 
Kralmın krzkardeıi ile evli idi. kilitı eauiye kanununa aykın bir 

Generalin 0··1um·· u·· bu"v_ük· b·ır t--"· ... - tekilde tqekkül ettiği iddiaları 
euür uyaııc:ID1D1fbr. ,(Devamı 6 mcı da). 
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Vergi terde 
Ne gibi deği~iklikler 

yapılacak? 
Ankara, 19 (Hususi) -Maliye 

Baknalığında vergi kanunları ü -
zerinde yaprlacak deği§iklik tetki
katı devam ediyor. 

Muhtelif maddelerd.,n alrnan is-
tihllk resmi kanununda yapılacak 
değişiklikten maksat, mümasilleri 
vergiye tıibi tutulmuş bazı madde
lerden de vergi alınmuını temin
dir. Mesela, pencere camından 
olduğu gibi kTı•tal ve diğer cam 
mamulatın da veraiye tabi tutul • 
ması, otomobil laıtiğinden olduğu 
gibi diğer mamul kaoçuk etyadan 
da istihlak vergisi alınmaıı mu· 
karrerdi.r. 

Bundan ba,ka, eğlence yerleri .. 
nin tekrar İstihlik vergisi™' t!bi 
tutulma!an dü9ünülmektodir. Bu 
hususta Maliye BakanlrıJı bir ka. 
nun layihası hazırlatmaktadrr. 

Bakanlık kazanç vergisi kanu • 
nunda önumüzdeki mali sene zar
f rnda tatbik edilmek üzere bazı 
deei,il<likler ya.pmllya karar ver • 
m:ş, bir kanun projesi hazırlamıı· 1 

trr. 
Yeni projede, sergiler, panayrr

Jar, el ve ayakla itler makine ile 
tezgahlarda ça!ışan er san'ati er -
babı, birlikte oturan aHe'eri, koşu, 
lpt>r ve emsali müaaba kalRrm lef• 

vik, ikrıı.n;ıiye ve mükaf atlan bazı 
)cavit'er!e ka?.anç vergis;ne tabi 
tutulma'c'a. bevanname u•ulü mu
lıafa:ra edi'mekte. verginin hakiki 
matrahını bulabilmek için karine 
usulü ihdas edilmektedir. 

Bevanr.Ame muhteviyatı, karine 
usulü ile bulunacak matrahtan az 
olursa karine usulü ;çok olursa be· 

yanna.me usulü matraha etili ola -
,;aktrr. 

Karine uıu!Unde eaaa beyanna
meye tabi şirketler, müesseseler , 
ticari ve ımai teşebbüs erbabının 
bu1unduklan yerin ııayri safi 

;ratlan, çalıştırdıklan amele üc -
ı·etleri ve ayrıca maktu bir resim 
6lacaktır. Ayni projeye göre, ti • 
cari ve sınai teşebbi.!s erbabı ka • 
rine usu!ü için aınıflara ayrılmak -
clır. 

imtiyazlı şirketler mllstesna ol
mak üzere esas mukaveleleırine gö· 
re sermayesi üzerine kazanç dağıl
mıyan kooperatif şirketler, yalnız 
ııza~rna ikrazatta bulunan tasar -
ı-uf sa.ndıkJarı, bizzat iş lett · ği 

madenlerden ist ihaalatta bulunan 
hakikt ve hükmi şahıslaT ve teşvi
ki sanayi kanunundan istifade e • 
den fabrikaların buhran vergisine 
tabi tutulmaları da kararla~tırıl -
mııtw, 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Brüksel, 19 (A:A.) - Hükumet· 
istifa etmiştir. Kral, yeni ka ... _._~ · 

nin teşkili için isti~are1erine ha§ • 

-

"ltalya, askeri harekiitile 
Habeşleri yıldıramaz!,, 

Habeş i~para- lngiltere en büyük 
toru boyle • 
söylüyor hava devletı olmalı 

Adiaaba.ya, 20 (A.A.) - Times 
gazetesinin huıuıi muhabirine be
yanatta bulunan Habeşistan İm· 

para toru d~miıtir ki ı 
"- 1908 muahedesinden son· 

ra yapılan bütün teıebbüsler ltal-
1 

1 
yanın muahede hilkümlerıne tam 

·Iika.ydisi yüzünden akim kalmış
tır.;, 

imparator. b-q sözlerden sonra 
Habetistanm sınırları tahdit te • 
şebbüslerinin akim kalması hak • 
kında yapılan tenkitlerin, ilk se -
beplerin bilınmem~sinden ileri 
aeldiğini söylemi§, ltalya müstem· 
lekeler bakanlığı tarafından çıka
rdan kitabın, İtalyanın toprakla
nnı Habetiıtan hesabına genit-· 
!etmek için kullandığı usulleri 

Çorçil, "En btiyllk deniz devleti" sUztlnde 
bu ufak değJşJkJfğl yaptı 

Londra, 20 (A.A.) - B. Çor· 
çil, Avam Kamaraamdaki beya

natrnda hava programrnın Jngil
terenin müdafaası için gayri kafi 
olduğunu söyledikten sonra de-
mi§tir kiı 

Çok vahim bir tehlike devre • 
sine girdik. Bir harp JQ.nzarasiy • 
le karfılaımıt değiliz. Fakat 1918 

de biten harbin tekrarı imkanına 
çok ben.ıeyen bir ıeyle kat'şılat • 
tık. Bunun önüne aeçilebileceği· 
ni ümit ediyorum. Fakat vaziyet 
1914 dekinden daha çok fenadır. 

müsavi bir tayyare kuvveti istiye
rek bitirmiştir. 

Tayyareci ı ı O J 
teşvik 

gösterdiğini söyliyerek demiştir Ve kontrol edilememeai imkanı 
ki: da vardır. Tayyareciliğin inkişa-

Londra, 20 (A.A.) - B. Sas
ıoon, Avam Kamaraıına hava büt· 
çesini verırken hava bakanlığının 
muayyen bir devre içinde her 
hanıi bir lnılliz finnaıı tarafın -
dan bakanlık ihtiyaçlarına en uy
gun olarak yapılacak tayyare için 
28 bin ıterling mükAfat vennek 
tuavvurunda olduğunu ve keza 
yükseklerde ve uzun mesafe üze
rinde tecrübeler yapmak suretiyle 
tayyareler yaptıracağını bildir -
mittir. Bu tecrübeler iyi netice • 
ler verdiği takdirde muvafık gö -
rülecek bir devre zarfında dünya 
yükseklik ve mesafe rekorları te • 
sisine teıebbüı edilecektir. 

"- Bu kitapta, ltalyanın aza . fı üzerine en tehlikede bir millet 
mt metalibatını gösterir bir hari • olduk. 
ta vardır. Bu haritada Ualual a-
çıkça Habeıiıtana bırakılmı§lır. İ

şin başlangıcında Habeşistan, 1-
talyanrn istediklerini, bir impara· 
torluk heyetinin mesuliyetlerini is· 
bat etmek ıartile tatmin edece!i
ni bildirmi,ttr. 

ltalyanın ıon askert hazırlık -
lan ile Habeıiıtanrn gözü dağ • 
lanmıyacaktır. Ne hudut vilayet -
lerinde, ne de Haheşistar.m öteki 
mıntakalartnda seferberlik baş . 
lamış değildir. 29/ 1 ve 2 / 2 de • 
ki mahut hadiseler, ltalyanm as -
kerf hazırlıklarına blr vesileden 
başka bir fÇY değildir.,, 

Italya tekrar askeri 
harekAta başlamış 

Roma, 19 ( A.A.) - Habeşistanm 
ihtilafı Uluslat Kurumuna vermek 
niyetine ra~men İtalya hükfımeti 
Adisahnhadaki ıcfirine, ihtilaflar 
me"eleleri ilzerinde her iki taraf m 
H11ikalarmı mukay~e makaadiylf' 
clo~rudan doğmya görüşmelere de • 
vam için talimat vermiştir. 

Habeşi~tanın şimal inci eki kah ile
ler araı<mtla alik.eri harekat haber ve
ril ınektedir. 

HABEŞİSTAN, NOTASINDA 
NELER tSTlYOR ?. 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Habeı;is • 

B. Çorçil sözlerini dünyanın 

en büyük tayyare kuvvetlerine 

Sulh istiyen dört büyük 
devlet hangisi? 

Londra, 20 (A.A.) - B. Duff
koer, Kontteki Maidstone'de irat 

ettiği bir nutukta ezcümle demi§· 
tir ki: 

Avrupa vaziyeti 1914 denberi 
her zamankinden daha tehlikeli-

dir. Bununla beraber nevmit ol· 
mak için hiç bir sebep yoktur. 

Son hadiseler hiç bir ıeyi degi§· 
tirmemİ§ ve fakat sadece vaziyeti 

lan lıüktı~eti, henüz ne~redilmemit 
olan yeni notasında, Roma ile mü • 
zakerclerin aklın kaldığını ve İtal · 
yan kuvvetlerinin aeferber edildibri· 
ni teshil ve mü~ahede ederek misa • 
km 10 ve 15 inci maddelerini ileri. 
sürmekte ve muayyen uıule te,·essül 
edilmesini istemektedir. 

10 uncu madde Uluslar Deme -
ğinde aza bulunan devletlerin her 

türlU teca,·ilz ve tehditler kar§ısm· 
da toprak bi.itünliiğüne riayet hak • 
kmdnki talıhiillerini mutazamınm • 

aydınlatmqtır. Sulh utiyen dört 
büyük memleket, "İngiltere, Fran
sa, İtalya, Sovyetler Birliği,, nin 
sulh için sağlam bir blok tetkil e
derek, barııın muhafazasını ar:ıu 
ve talep ettiklerini ve onu bozacak 
herkeıin karııamda kendilerini 
bulacağını açık bir surette dünya
ya anlatmaları lazımdır. Barışın 

temin edildiğini ancak o zaman Ü· 

mit edebiliriz. 

dır. 
15 inci madde bir inkıtaı intitac 

edebilecek ilıtiliif hallerini , .,, uzlaş· 
ma ııafhaımı derpiş ebnektec1ir. Bu 
safhada konsey ihtilaf hali~d~ olan 
tarafları anlaştırmaya te~ehbüs a • 
kim kaldığı takdirde ikinci safha 
mevcuttur ki, bunda konsey As • 
eamhleye raporunu vermektedir. 

Habeşistan hükftmeti, Assamble· 
nin fevkalde olarak derhal toplan • 
mıısmı istememektedir. Mesele, gay· 
ri melbti:ı; bir hal etmekdikçe, May15 
devreıinde mlizakere edilecektir. 

[ Sabah flDZeteleri ne diqorlar? 1 lamış sabık Batbakan Bay Theu
nia ile, Devlet Bakanı, bay Pullet' 
yi ve ayan, meb'usan meclislerinin 
Başbakanlarını kabul etmiştir.Hü
k<imet, istifasını dünkü kabine 
toplantısında kararlaştırmıştı. 

"Almanya, isteğinde muvaffak olabilecek mi?,, 

--0--

Loyd Corcun plAnı 
lngilterenin iktisadi yükse'işj 

hakkında Loyd Corc'un hazırladı· 
Aı plan, hükılmet ta~afrndan tetki
ke başlanmıştır. Başvekil Makdo· 
nald derhal kabineyi toplamış ve 
40 dakika kadar süren birinci mü· 
aakere yapılmışbr. 

· Kabine azasından müteıe!tkil 

Wr kom· ıyon planı etraflıca göz· 
elen ıeçirecek ve ıonra Loyd Corc 
da çağrda.rak bu komisY.onda iza· 
hat verecektir. , 

KURUN -Atım U• bugün yazmış 
olduğu makal11de lngiliz Dııişlerl Bcr 
kanı Sir Con Seynıonun Bertin seya • 
hatinden balısetmektedlr. Yazıya gö
re Almanya muahedeleri hiçe sayarak 
ılldhlanacajJını lltin ettitJi anda Fran· 
sızlar· /noiltere, ve ltalııa ile birlik o -
lup Almanyayı protesto etmek Uıtedi
ği halde /ngiltere buncı razı olmamış· 
tır. Kendisi hususi bir şekilde Alman· 
11ayı protesto ettikten son,.a şimdi de 
Dııt.,lerl Bakanını B•rlins gönder
mi1ti,.. Bu tarz Fransızlan hayrete 
düşürmüştür. Almanyanın diğe,. miit
teflklerin birbirlirile anlaşamamasın· 
dcuı llftllade ederek tıllahlwıal>llmes:, 
ve lstedl!Jlnl yapabilmesi ilıtimal da • 
hillndedlr. 

CUHURIYET - Yunus Nadi bu· 
günkü ya.zıaında son Alman meselesi 

kQrşısında çok bedbindir. Almanya 1 aavaıın korkunç bir ihtilal ıeklini al
silcVılandığı, ve kuvvetlendiği takdir- ması ihtimalidir.,, 
de Lchistanl<t birlikte diğer btUZ emel- MiLLiYET - Başmakale yoktur. 
ler besliyeceğini umuyor. Bu emeller, ZAMAN_ Zaman imzalı yazı da 
Almanyanın Baltık kıyılarında Lit • Alman meselesinden bahsetmektedir. 
vanya aleyhinde olarak Rusyaya doğ- Almanyanın Sar işinden elde ettiği 
ru ilerlemesi, Avusturya lle birleşnre- muvaffakıyete güvenerek bütün dün -
ıi. Çekotlovakyayı parçafomatı, Le-
lıistanın da Rusya aleyhinde Karade
nize inmesidir. 

Y ~ı şöyle bitiyor: 
"Eğer Almanya ile beraber olarak 

elbirliği ile barışın tutulmasına çalı -
ıılmazsa rüzgar çabukluğu ile dünyo
da oimdiytJ kadar lıiç drngi görülme
miş büyilk bir savaşa doiru ko~uldu
ğu açıktır. Şimdiki görllnü~ Almanya 
ile Lehi.tanı bir tarafta, Avruptıllın 

uluslarını da öUlr taraf ta gösteriyor. 
Halbuki dalıa telıllkelisi bu örnekstz 

yaya karşı koyduğunu, neticeyi de 
herlıalde ka:zcınacağını söylü11or. Yal
nız çok acele ettiğini, bir harp çıkar • 
ıta bunun mes'uliyeti kendisine alt o
lacağını lldve ediyor. 

AKŞAM - Akşamcı bugün köşesin· 
de postalarımızın ıslalu lüzumundan 
balııtediyor. Bu i!'lerl bir düzene kov 
mak için lcap ederse bir miltahaımı 
bil• getirmenin yerinde bir lf olacOl]ı· 
nı söylüyor. 

SON POSTA - Baş yazı yoktur. 

lran Şahenşahıoı 
tebrik etti 

Ankara, 19 ( A.A.) - İran Şal~! 
Riza Pelılevinin doğum yıl dönün1tı 
münasebetiyle KamAl Atdatürk ile 
Şnhenşalı arasında taati edilen tel ' 
yazıları şunlardır; 

4 la 11 azreıi il iimayım Şalıerıfcıh 
lran Riza Şah Pehlevi 

TAHRAN 
Zatı Şalıenşalıilerinin doğuın gün· 

lerinin yd clönümü münasebetiyle 
samimi tebrikat ve hissiyatı hirade • 
ranemi ve ,ahsi eaadetleriyle dost İ· 
ran milletinin refahı hakkında bes • 
]ediğim halisane temenniyatı arze • 
derim. 

KAMAL ATATÜRK 
Kamtil Atatiirk HazrPtleri Tür • 

kiye Reisicümhımı 
Doğum günüm münaseh~tiyJe ge· 

rek benim ve gerek İran milleti hak· 
kmda vaki tebriklerden ve gösteri • 
len kardeşlik duygularmda.n dolayr 
zatı devletler.ine yiirc,kten gelen sa • 
mimiyetle tesekkürler eder ve şahsi 
selamet ve saadetleriyle dost Tiirk 
milletinin terakki ve taalisini dile • 
rim. 

RİZA ŞAH PEHLEVİ 
--:-()---

Zabitlerin 
maaşına zam 
Hazırlanan kanun 

layihası 
Komutaya verJldJ 

Ankara, 19 (KUTUn) - İ§itti
ğime göre, zabitana yapılacak ına· 
il§ zamları hakkında hazrrlanaıı 
kanun 1ayihası Kamulaya verilmi~· 
tir, Liva kumandanlığından mi " 
ralaya kadar olan zabit maaşları• 
nrn haremdeki nisbet dahilind• 
birer derece arttrrılacağı hakkın • 
daki haberler kuvvetlenmektedir· 
Zamların, nıali seIMnin baıınd&JI 
itibaren olacaiı da kuvvetle ıöy ' 
leniyor. 

Makdonaldın 
yerine Baldvin 
mi gelecek? 
lngiliz Ba,vekili Makdonald'ıı' 

kabine reisliğinden çekilerek ye• 
rine şimdi başvekil muavini ol:ıı.1' 
Baldvin'in gelmek üzere oluşu rl• 
vayetleri gene ortaya çrkınıştır. 

Bununla beraber, Bay MakdO" 
nald tamamen çekilecek değildir• 
KabineCle neza~etsiz nazır me-vJ<i• 
ini alacaktıır. 

öz türkçe 
sözler 

Yeni klavuz bu haflll 
neşre başlanıyor 
Ankara, 19 (A.A.) - Dil A1·aş • 

tırma k.1nmnunun bu hafta içjndcı 
yeni karşılıklar klavuzunu ne§ret · 
meye haşlıyacağı haber almmı~ur. 

Yeni karşılıklar, ara§tırma kurL1' 

munun kontrolü altmda (Ulus) gıı· 
zele.einde çıkacak, diğer gazetele' 
(Ulus) gazetesinden iktibas edece"' 
}erdir. 

Her türlü karga§alıldarm önii 4 ' 

lmmak üzere hu k~rfdıklar telef o.O 

ve telgrafla verilecektir. 
Her gün iki yüze yakın keHrrıt 

kar§ılığı neşrolunarak az zamarıd3 
klanız tnınamlanmış olacaktır. 

1 Dil ara~trnna kurumu (Ulue) t 
11 

i)k liete çıktığı gün bir de beyanıı•· 
me neırederek. hem izahat verec~~ 
hem de bir ay içincle yabancı ke~.1 , 

melere daha uygun bir kar§ılık ı;0~ 
derecek olan yurttaşların teklif}e~ı· 

• • - ••• •• .. • ... ... ~t.ır• 
nın tenaıt euııccegııu oııuırec~ 

Yeni karşılıkların ıekiı hini btı ' 
Jacağı tahmin ttclil iyor. Fırka ko11.; 

grasmdan evvel bütün karşılıldıI 
Dc§redilmiş olacaktır. 
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:Boı~:a.... •• •• •• 
'-' ....-.wn, ~llflllff: 

~ ..,,&sqi rzz ,_,.. 

6itmeyen bir dava~ 
B I> CJ .. 

un_ • b" ku 
'"'nım 011.urn ma o r .... ,, 

"Daner dllner gene okur!.,, 
Böyle bir aös tekerlemesi var -

dar. Bu "B, D, C,,, me1eleıi de 
0nun ıibi bir fey oldu. 

Ahmed'in "t,, ile, Ahmet diye 
Yaaılnıa1111ı&; papaım ~'haç,, ı ile 
lbni11uudun "hacc,, ınm ayni im
ida "haç,, diye kaleme alınına -
•ıııa; beygir ile iımin, aralarına 
Fark konmakıızın, ikitine birden . , 
'l,, dcnilmeaine vaktiyle boyuna 

itiraz ettik, durduk ••• 
Nihayet bir ıün, bizi imliınızın 

•elamoti naaıma, pek aevincliren 
bir Ankara telefonu aldık: 

Bu imli kaideıi yoluna sokul -
~qf •• Arapça harfler aamanmda 
ıı.t.aıl yazılıyor idiyae, ıene öyle 
1azdac;ak. •.• 

Sevindik •• Sevincinıizi bu ıütun
'-rda yazdık .. Derhal mürettip, 
llluaahhih ve muharrir arkadatla -
ra kotluk: 

- Aman, fU yeni şekle riayet 
•deliııı •••• 
Arlradaılar yavaf yavaf ellerini 

buna a1ııtırmağa bqladılardı .. 
Fakat, aradan kısa bir zaman 

leçince, ba9ka biT gazetede bir ha
ber ~ddı: 

Ankara, (Hususi) - imli kai -
••lerinde bir delitiklik oldujuna 
dair gazetelerde ıbir haber çrktıy
._ da, bu, aarlaızdır ••. llh ..• 

Oç gün sonra, Maarif Vekaleti -
llİa bir tanihi.. Ondan aonra da, 
l9ne biribirini Mbeden haberler 
•• J,ilhuu. imlalar ... 

Artık, it, arap uçma dandü ••. 
.... aklına eMll btrlinli kiıltabı -
Yor •• , Doj1111unu itterMDia, fU da -
lciıkada, vaziyetin ne oldujunu ben 
-4'.-hilsni70rum .. Remıiai hanai.ai -

'dit? .. Naad ~alacak?. 
Tıpkı, ecnebi ismihaslar meae

!eıinde olduğu gibi ..•• 
Bilmiyoruz: Nasıl yazacafız ? •. 

l<endi im.f\lariyle mi? Teliffuza 
aöre mi?. 

• • • • • • • 
ilk devrelerde: 
- Biraz bekliyelim... Kendi 

kendine anlatılır .... - denildi .• 
Fakat, artık yeni harfler ma~ 

'1laJı altı Yatındadır. Bundan son
ra.ki (yakaımı bırakma), büyük 
~arlara sebebiyet verir. 

lınli, tamamiyle zabtürapt a1tı -
rıa. alınmalıdır. Türk Dili Ar&ştır
ltıa Kurumunun reımt teltliğini 
ı,.lcieriz. 

<V•·ncn 
Retedlyenln borç al
ınası kabul edildi 
Şehir Meclisi dün aaat 14 de 

loplanmıflır. Bazı halara mezu
niyet verildikten aonra belediye
~mdan yapılacak 750 bin 
liralık iltikru hakkında Bütçe 
~eninden ıelen ma%bata o-

~Uflur. 
8Q huuıta müzakerelerden 

'asara iıtikraz yapdmaaı için bele
di1e reieine p.Jahiyet verilmiftir. 
8ıa mühim İf 'bittikten aonra bele
~Je bütçeaiııin mütterek muraf· 
• kımıı ve belediyenin fevkali· 
de biitçeıi ıörütülmüftür. Ancak 
biitiin yekilnlann kabulü, karar· 
.__Din yuılmuı ve kabulü için 
'-'ec:lisin yarm tekrar toplanmaaı• 
'-karar verilmittir. 

- TEŞEKKÜR 
};::cim Yuıuf Ak90ranm bize !e'· 
-tP hllyük acı müııaıebeıiyle ona 
'!1lllı_ahheı ve alika g<iıteren değerli 
~ ve evl4t gibi sevdiği tale
.,.,.erlne IODms tetekldlr1erimizi 
~eteniz \'aırtulyle bildirmenizi 
tıca ederim. 

Selma Akçora 

Sebze ve mey
vacllara kredi 

Bu iş için bir. 
mUessese 
kuruluyor 

Mayıs ıoiftılada açılacak olan 
ıebze ve meyva lıa.li için piyasada 
büyük bir hazırlık vardır, Bir ta
raftan ötedenberi ıehrimizde seb
ze ve meyva Uzeriııe it yapan fir· 
malar "Hal,, de kendilerine yeni 

maAazalar tutarlarken bir taraftan 
da bizzat Ökonomi Bakanı Celil 
Bayarm tavaaautu ile bir de aebze 
ve meyva müıtaluillerine kredi 
ıirketi kurulmaktacm. Bu tirketin 
sermayesi lı, Ziraat ve Adapua
rı Bankaları tarafından konul
maktadır. Şirketin gayesi müstah
sile ekilll mevalıni batmda tohum, 
kredi ve ekim aletleri vermek, i
cap ederse mahsulünü de aatmak· 
tır. Bu surette ıebze ve meJ"a 
müıtahıili alır terait ve faizle 
ka.bzimallardu para almaktan 
kurtulacaktır. 

Yeni şirket bu günlerde faali
yete geçecektir. Bu suretle yeni 
ıebze ve meyva hali bir yandan 
lıtanbul halkına sebze ve meyva
smı temiz bir ,ekilde verirken bir 
yandan da ıirket bu toprak ürüm
lerini ucuza mal ederek halkın u
cuz yemesini temin edecektir. 

o 

iş bankası umum 
mDdDrtl 

lı Bankası Umumi Müdürü 
MıJamnıer Erit dttn kendi•iıyle ıö

rüıen bir arkadaıımıza bankacılık 
li&yatmı §8yle Ml•tmqbrı 

"- Bankac:ılıia 9ZO aenesinde 
baıladım. ilk vazifem Holanda 
bankumdaydı. Bundan aonra 
Doyçe Oryent bankta çalıftmı. 
924 ydmda it Bankası kuruldu ve 
kurulutu ile beraber bankanın 
Ankara merı~ezinde muhasebei 
umumiye mUdürU olarak bulun
dum. 924 yılı klnunuevvelinde 
bankanın laatnbul ıubesi açıldı ve 
buraya ikinci müdür olarak ıeti· 

rildim. 925 yılında da gene latan• 
bul ıuheıine müdür oldum. Bu va• 
zifem bilindiği tekilde iki yıl ev
veline kadar devam etti. O vakit 
banka umumi müdürü bulunan 
Celal Bayarın ökonomi bakulıjı
na geçmeıi üzerine iş Bankaımm 
umumi müdür vekili tayin edil
dim. Ş:mdi de vazife aıaleten uh
deme veriliyor.,, 

-0--

Ankara ve Istanbul 
hukuk fakülteleri 
Ötedenberi latanbul ve Ankara 

Hukuk Fakültelerinin ayrı ayrı 
birer kurumları vardır. Evvelce 
Ankara Hukuki Profesörler Mec
lisi Başkam olan timdi Üniversite 
Rektörü Cemil Bilre bu iki kuru
mun birletmeıi için tavassutta bu
lunmuştur. Ankara ve lıtanbul 
Hukuk Fakülteleri Talebe Cemi
yetleri idare Hey' etleri, timdi, bu 
birletme iti üzerinde temas halin
dedirler. iki kurum için mütterek 
bir nizamname yapılacak ve müt· 
terek bir rozet kullanılacalmr. 
Seyahatler, her türlü hareketlerde 
müıterek yapılacaktır. 

lranlıların bayramı 
Önümüzdeki Cuma ııünü lran· 

lılarm ulutal bayramı olduiu için 
tehrimiıdeki lran Konaoloıluiun· 
da bir kabul resmi yapılacaktır. 

150 Genç 
Paşabahçe cam fab-

l rlkasında iş bulacak 
Fabrika temmuzda 

lşllyecek 
PM&bahçe cam fabrikası için 

F ranaadan getirtilen müteh..
Dür, Ankaradan 19hrimize ıel
miıtir • 

f ranıız müteha11111, Temmvz· 
da ite hatlıracağı umulan yeni 
fabrikar<nz için dikkate de&er ma
)Qmat vermektedır. Fabrikada 
150 Türk :,çiıi çalıpcak, bundan 
batka A vrupadan gelecek olan 
mütelıas111 Türk talebesi de bu 
fabrikada it alacaklardır. 

Fabrika, bugün A vrupacla bile 
etine teyrek rastlanan en yeni va
sıtalarla kurulacaktır. 

Fransız mütehuı111 diyor ki: 
"- Pqabahçe fabrikası için 

en aıri,, makineleri kullanfJ'Oruz. 
Bu aayecle fabrika, dünyanı~ en 
ileri gelen cam f abrlkalarmdan 
biri olacaktır. 

"Jntut biter bitmez, iince ıife 
yapmum& bqlanacak, tifeler 
battan bata otomatik makineler 
vaııtasiyle ve itçi eli dokunmak
sızın yapılacaktır... ltçi, yalım 

ınakinelere nezaret edecektir • 
••Büyük otomatik makineler 

aayesinde HSlede 12- 14 milyon 
tiıe yapabileceğiz.,, 

Bakırköydeki 
pazarlar 

O civardaki esnafı 
mabvedlyormuş, 
şikAyet ediyorlar! 

Bakwköyünde Cuma günleri 
kurulan pazar bW"adald esnafın 
tiklyeti üzerine bir meıele çıkar
mııtır. Ba~tırköy esnafı bir müd
detten beri BakrrktsyUnde Cuma 
ıünleri kurulan pazarın buradaki 
esnafı mahvettilini, haftanın sair 
,ıinlerlnde diikkinlarda h!ç alıt 
verit olmadılmı iddia ederek ti
caret odurna ve belediyeye tikl
yette bulunmutlardır. Buradaki 
esnaf evvelce ıehrln bir çok semt
lerinde Cuma pazarlan varken 
hafta tatili kanununun çıkmaaı ü
zer!ne bu pazarların Pazar günle
ri kurulma.ta baıladıtmı, Cuma
tatllinden maksat bu pnde hal
kın iıtlrahati ve bir araya ıelmesi 
oldufuna r8re pazarın lcurulma
.,,.ıe bu makaadm da ol'tadan 
kaybolduğunu ileri aUrmektedir
ler. Buna mukabil pazarcılar da, 
mukabil bir milracaat yaparak 
Ba1ark8y esnafını da pazara ge· 
lerek rekabet etmele davet etmiı
Jerdir. 

Şimdi ticaret Odumm bir ta
raftan tetkikat bir taraftan da es
naf te,ekkülleri ıvbeai bu mesele
yi tetkik etmektedir. -Yapmm ısnilmUzdeld Tem· 

muz ayında bitecetlni umuyoruz. "'nlv-o--ersltellle. r 
Şu halde Temmuzda fabrika faa· u 
liyete baılıyaralc ilk if olarak ıite kasketi 
imaline ıiritecektlr. Uç aY. sonra Ooivenite talebeıinhı ıiyece-
da her tiirlü cam efya, içki ve ıu ği yeni kaıket ıekli bakanlık ta· 
kadehleri, ati:(alıiler. aal&talık ,... rafmdan rektörlüie ıönderibniı
mek tabaklan ve YUOlar illlı.... tir. 
Yapmaia bqbyacaia. Bu ıibi Kuketin rensi llcivert ve ke· 
cam eıya i,in batka bqka üç narları kırmızıdır, Ortasında da 
cimte makine kurmaktayız... bir bozkurt resmi vardır. Bu kaa-

Patabalıçe cam fabrikamım ketleri kız talebeler de ıiyecekler
Türkiye ıit• ibtiyac1111 tamamiyle dir. 
temin edeceii muhakkaktır. o 

'ile uac, 'ile {IOl 
--- .-.:www;ırea ..-~ 

Von Ş ayber artık 
vatan haini dejil! 
tngilizec Deyli Herald gazete • 

sinin Berlin muhabiri yazıyor: 
Geçen Haziranda Naziler tara,. 

fından vatan haini. diye öldürül • 
müt olan ıabık Alman haf vekili 
ve Umumi harpte büyük orkanı 
harbiye azaımdan General von 
Şlayher'in, ordu arkada9ları tara· 
fından tekrar ıerefinin iadesi is -
ten.mittir. 

Eski ve yeni Alınan ordularına 
nıeneup 200 ı•neral i1e yüksek 
rütbeli zabitlerin Berliııde yaptık
ları bir toplantıda bu meıele iÖ -

ıiifülmüt ve ölü general'in ıereH • 
nin iadesi karar altına alınınııtır. 

Bu karar aadece büyük bir u -
kerin namını temizlem•kle kalma
makta, ayni zamanda Alman ordu
ıunun Nazi hükU.metine kaJ'fı ma
nidar bir aalebeaini ıöstermek -
tedir. 

Hitlerin ldeta mabut derecesin-
de tapıncbjı ihtiyar Mareıal fon 

Makenzen bu toplantıya riyaset 
·~tmif ve 1934 yılı zarfında ölen 
Alman zabitlerinin listesi okun -
\DUftur. 

Liste qkuncfuktan sonra Mareıal 
1Lyağa kalkmıt ve von Şlayberin 

de buna ithal edilmit olduiunu 
~ünkü büyük generalin gerek eski, 
gerekse yeni Alman hük\imetleri -
ne büyük hizmetlerde butunduiu
nu, terefinin hiç bir leke ile kir • 
lettlemivecefini söylemiıtir. 
Mar~plin bu beyanatı büyük 

bir ıil1'unla din1enmittir. 
Eski orduya memup yüksek rüt

beli zabitlerin tazyıki kartııında 

Hitler de ıeneralin 9erefinl iade
ye töz vermlı ise de, yakın arka -
da,ları buna mini olmaktadır. 

Çünkil General von Şlayhet'in 
lüzmmuz Ye Mbepsiz Mdürüldü -
fOne dair olan umumi kanaat böy
lece tekit edrlecektir. 

Ölmüt zabitan listesine genera· 
1in isminin de illvesi ıimdiki ordu 
ba§kumandanı General Von Blom
herg'in hususi müsaadesi1'e ol
muttur. Etuen Pqabahçe f~brikuınm Eczahaneler cuma 

asri makine ve teıisatı dört cam gUnlerl kapanmalı mı 
fabrikası itletecek derecededir. r__ I . • ..... 21 d Cenup kutbunda k6mUr 
A d b·ı p bah . ~ane erın - en tonra 

vurpa a ı e &f& çe fabrı- bpanmaları ve J&lnız nöbetçi ec- Byrd istikpf heyeti ile cenup 
kası kadar mükemmel bir cam l · ık •--•--- ... _,__ ·· kutbuna gitmit olan cofrafya bil-• Dllfl enn aç aowu..ı UUWlrrur 
f abrikaıma ıeyrek raatlanır de- etti.,_.,_ • dl de 1 gin)eri kendi bati arma ayrıca 88 

h
. ..ı.._ 1 ... -.wn eoma tım ecsane e-

aem, ıç muuo aea. etmem it olu- • ..be .... · 1 ·· günlük bir aefer yaparak kraliçe nn -ıene n"' ~· ecu.ne er mue-rum .. ,, \ema- tatil rUnJerinde de kapalı Mod datlarmdaki Traı cümudl -
~ kalmaları için çahıılın•k+adır. yesinin tepesine çıkmala muvaf. 

Ekonomi ve akça Pratik fannaloglar birliii bu iti i· fak olmuılardır. 
bakanlan çin çabfhiı ıibi fannaloilar bir· Bunlar köpekler tarafından çe· 

Şehrimize ıelmiı olan Ökono· liii de bu fikre mütemayildir. kilen kızaklarla 2800 kilometre 
mi Bakanı Celil Bayar ve Akça -o-- kadar yol alarak cenup kutbuna 

Balwu Fuat Ainm.an dün a)qam· Elektrikçiler 1 mtlhan 380 kilometre kadar yaklatmıt -
ki ~preıle Ankara1a dönmüt- edlllyorlar lardır. 
lerdır. Şeh . • d ki hüt"' l k "k , Atağı yükarı 2000 metrelik bir 
Baymdalık Bakanı Ali Yalçm 

1 
. rıa;ı:ı;_ .un e e tn ~ı- yükaektikte kendilerini genit bir 

K -hrimizde bulunm-1 ..... -d erın ve e tes:aatı yapan a- kutup yaylasının ortasında bul-aya -s- -.a~ ır. C . .. .. N f M''b 
Ökonomi Bakana Celil Bayar dr':"al. u.martind .••ı.suh n~ a ıa lu •kn- muşlardır. Cümudiyenin tepe -

dün saat 13 de Uyuıturw:u mad· 1 ıi . e atı an -rı yapı ~ca • sinde bir takım kömilr fııkmnaları 
deler lırhltarmı ziyaret etmit ve tır. B~ ~tiban ame 1 ve tahrıri o- g3rmütlerdir ki bun arın bazı kol
inhiaarda uzun müddet kalmııtır. )arak ikı ~un~a 0.lacaktır. Nafı- lan 18 parmak kutrunda alaç bi
Celil &yar inhisar müdürü Ali a Bakanl.jı, bu ımt handa muvaf- çimindedirler. 
Sam.iden inhisarm yaptıiı itler fak olam17anlara 'bundan sonra e- -~-----------
hakkmda ma16mat almıttır. Ba- lektrlk tetiıatı yapmalarına mü- ' Liselerde mezuniyet 
kan, Türk afyonlarmın Avrupa aade edilmemeıini bildirmittir. f mtf henları 
piyaaasmda istenilen mnkii al- 0 Bu yıl, lise ve orta okullarda 
ması için icap eden malt fedakar- Tramvay şirketinin yeni imtihan talimatnamesi ınuci
lıim da yapdacaimı temin etmit· vereceği paralar binee imtihan yapılacalı için ge• 
tir. iki buçuk milyon liranm veril- çen yılın imtihan talimatnamesine 

Açık konuşma 

"Bir doktor,, imzalı okuyucu -
muaa: 

23 senelik körün iyiletmesine 
dair yazıyı Sovyet Rusyanm resmi 
ajansı olan Tasa'dan aldık. 
Matbaamıza zahmet ederek geld~ 
ğiniz takdirde aslını görebilirsi • 
niz. 

mesi ~in Cumartesi gilnilne kadar göre, mezuniyet imtihanma ıir

tramvay tirketine verilmit olan mit olanların bu ay sonuna kadar 
mühlet bitmit oldufundan, tram- bakanlığa müracaat ederek girme 
vay ıirketi bir cevap hazırbyara.k hakkını yenileflıeleri liznn gel• 
Bayındırlık Bakanhlına gönder- mektedir. 
mittir. Ay so~1una kadar milracaat et• 

Diğer taraftan, bu yekUna mah- miyenlôr bundan sonra imtffıana 
auben bir miktar paranm tirketce ıirmek isterlerse yeni taUmatna• 
unkaya yatmldığı aöylenmekte-j meye gtire iki defa imtihana ıir .. 
dir. ceklerdir. 
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Alman silihlanması karşısında 
Siyas!! J 

Almanyadaki hare
ketin asıl sebep~eri 

YAZAN: Raif N. Meta 

Almanyanın Ankara 
sefiri izalıat verdi 

1 Sir Con Simon Alman
yaya muhakKak gidecek! 

Alma~ya umumi aavaştan çok Dün de Fransız elçisi izahat vermişti 
zedelenmıt olarak çıkmışb. Ara- Şeyahat önümüzdeki •• •• pazar gunu 
zisinin hemen beşte birini kaybet· Ankara, 19 (A.A.) - Almanya ;a ve Lehiıtan büyük elçilerine 
miı, Alsas - Loren gibi zengin ma.alahatgüzarı Anadolu ajansına cumartesi günü bay Hitler tara -
ve madenleri bol bir eyalet Fran- aşağıdaki beyanatta bulunmuı • fından Hariciye Bakanı hazır ol· 
ta.ya ıeçmiı, Şarki Prusya diğer tur: duğu halde, bu huausta malUınat 
Alman topraklarından Polonya "Mecburi askerlik hizmeti ve verilmiştir. Teslihat hakkındaki 
koridoru ile ayrılmıştı. Deniz a- sulh zamanında 12 kolordu, yani. kanun, teslihata ve buna müteal • 
tın bütün topraklarını da, galip- 36 fırkalık bir ordunun teşkili lik ııyasa] meae!elere mütedair 
ler aralarında paylaşmışlardı. Or-, hakkındaki kanun, Fransada iki müzakerelerden imtina ettiğimiz 
du, donanması en asgari miktara sene askerlik hizmetinin kabulüne manasını asla tazammun etme • 
indirilmişti. bir cevap letkil etmiştir. Bu ha · mektedir. 

Londra 19 (A. ,) - Dıt itleri 
Bakanı Sir Saymen, Bay Eden ile 
pazar günü tayyare ile londradan 
kalkacaklar ve Alman hükômeti 
idarecileri ile görüşmek üzere Ber
line gideceklerdir. 

Almanyanın 1 ngiliz notasına 
verdiği cevap, tetkik edildikten 
sonra, bu ıeyahat için evvelce a· 
lmmış olan kararların bugünkü 
vaziyet karşısında da değiştirilme
mesi takarrür etmiştir. 

Londra, 19 (A.A.) - Bu sabah· 

ki gazetelerin çoğuna göre, Sit 
Saymen'in Berline dün gönderi ' 
len İngiliz notasına gelen cevap ' 
tan ıonra Berline gitmek için a1 ' 
mış olduğu karar, bütün ümitleri 
uyandıracak şekildedir. 

Daily T elegraph diyor ki: 
"Bu karar, lngiltere hükUıneti

nin, Fransız - İngiliz tebliğinde 
bildirildiği veçbile umumi bir alt' 
laşma için bütün gayretlerini 181 ' 
f ettiğini göstermek hususunda, 
herkesi ikna edecektir.,t 

Bu kanunun yegane tesiri, bü
yük bir kıımı ordulannın teşkilat 

ve kuvvetlerini kanunla tesbit et· 

mit olan diğer devletlerle bun.dan 

Ne Alman milleti, ne de Al· dise üzerine İngiliz Avam kama • 
manyanm hakiki tefleri olan u- rasındaki müzakereler esnasında 
kerler umumi aavaiın neticelerini mevzuubahis olduğu gibi, diğer 
hiç bir zaman unutmamışlar, Ver- memleketler teslihatrnın artbrıl . 
say muahedesini hiç bir zaman ması neticesi olarak V ersay, mu -

h böyle müaavi vaziyette müzakere-kalben kabul etmemişlerdir. On a edeıini imza etmiş o!an devlet-
de bulunmaklığımız olacaktır. 

altı senedir her gün bir sayıfasını lerin taahhüt etmiş oldukları u • 
yırttıklan bu muahedenin kabını mu.mi silahsızlanmanın vaki ol • Esasen bu kanun yalnız Veraay 
da üç gün evvel havaya fırlatmış· mıyacağı aşikar bir surette ıahit muahedeıinin beşinci fulının teb
lar ve mağlup, galip hikayesinin olmuştur. Bundan başkat lngilte .. dili ile alikadardll' ki, bu kısım 
artık, bu defa tamamen, bittiğini re ve Fransa, muhtelif vesilelerle, da, diğer memleketler ıilah11zlan· 
dünyaya ilan etmişlerdir. bizi Almanyanın derpiş ettiği ıi • ma hakkındaki hükümlere riayet 

Almanya silahlarını 
nerede, nasıl çoğaltıyor? 

Senelerdenberi Almanyayı Ver- !ahlanma tedbirleri hakkrnda ale· etmemit o'lduklan için, artık bizi 
aay muahedesinin çemberinden ni beyanatta bulunmaya davet et· kayıt altında bulundurmamakta • 
kurtarmak için biç bir fırsab ka· mişlerdir. Fransa. lngiltere. ltal .. drr • ., 

Umumi harpten evvel timali 
Almanyada bulunan Rostok, e • 
bemmiyetsiz bir kasaba halinde 
idi. Şimdi ise Almanların bom • 
bardıman tayyarelerinin yapıl .. 
dığı mühim bir merkez haline gel 
miftİr. Kuaba ile liman arası, 

yüzmelere tahıis edilen plajlara 

lunacaktır. Her birinde yedi yüı 
beygir kuvvetinde b1r motöı var• 
dır. İki mitrelyözü, hafif bomba 
atmak ve tayyareyi gözdeın kay" 
bettirecek duman çıkarmak içiıı 

cihazları olacaktır. ~rrmıyan birkaç Alman devlet a· 
damı, ayni zamanda milletlerinin 
hakiki menfaatleri telakki ettik
leri diğer noktaları da unutmamıt· 
lu, yarının meselelerini dü~ün-

Amerikanın 

alakası 
mü~ler ve bunların programını bi- Bay Hull, Amerikanın vaziyeti-

le çizmi~lerdir. ni ıeyirci vaziyeti olarak tarif et· 

miıtir. Amerika dikkatli davran. Her biri birer program ifa • 
de eden, arada bir sahneye çıkıp 
rollerini mükemmel bir surette makta ve vaziyeti ıııkı bir surette 

eral Şleicber, Streseman, Von 

Elçi ve Nazırlar 
baş başa 

Londra, 19 (A.A.) - Fransa 
büyük elçisi öğleden ıonra Sir Con 
Saymen ile tekrar g&rütmüıtür. 
Sir Saymen ltalya büyük elçiıini 
de kabul etmiştir. 

Sovyetler birliği büyük elçiıi 
de bay Mac DoDAlld ile •örüs-.ü.t
tür. 

kadar fabrikalar, ha.ngarl"'• tec
rübe yerleri ile dolmu§tur. Bura
lara girmek katiyen memnudur. 
Bütün etraf tel örgülerle çevril • 
mittir. Hatta casusluğa kartı ay .. 
n bir tetkilat ta vücude getıriliniı 
tir. 

Bundan başka "Arad 65,, mar
kalı bir tayyare modeli dP yapı • 
lıyor. Bunun iki ıabit ve bir mü
teharrik mitrelyözü vardır . Buıı

Iar kırktan yüze kadar seri haliJI" 
de çıkarılacaktır. 

oynıyan bu aktörler aıraaiyle Ge-

1 

takip etmektedir. 

s~~.Papen ve ~hayclHWe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dir. Hindenburg da baştan niha-1 
yete ve; oynanan piyesin reji· j 
sörlüğii vazifesini mükemmelen 
i(a etmit ve rölünü hilmiyen veya ı' 
yaptıktan ıonra iti biten aktör
leri sahneden çekerek, zemin ve 
samana göre yerlerine münaıiple- 1 

HitlaJ' i~tMaYa gelmnden Ön -

ce burada yalnız 800 ame!e- çab
ıırken bugi.in bunların sayası 4400 
Ü bulmuıtur. Hük&net burada en 
mülhit tayyarelerini yaptırmak • 
tadır. "H. E. 60,, tek motör lü de
niz tayyaresi askeri kontrol altın
da Arad fabrikalarında yapılmış 
tu. Bu yılın ağustosunda bu tayya 
relerden ıeksen tanesi bitmit bu· 

Heinekel f alirikalan da "H. & 
59,, markalı hakiki hava dritnot
ları yapıyor. Bunların yedi fil' 
beygir ku v.vetinde B. M. W ıno , 

törleri her biri yüz kilogram ağır' 
lığında bomba atmak için altışat 
boruları vardır. Proğrama gör., 
her üç ayda bir bunlardan on ta" 
nesi bitmiş olacaktır. 

rini koymu9tur. 

Yukarıda saydığımız bütün ak
"8rler rollerini mükemmel bir ıu· 
~te oynamışlar, Versay muabe
d~stni hiçe indirmişler, Almanya. 
ya eski ıatvetini iade edecek alet
ler~ hazırlıımışlardu. 

Şimdi de, Almanyanm yaşama- ! 
ıı için mübrem telaltki ettikleri I 
amaçlara vasıl olmak için biraz 
Cfinlenip etrafı yoklamağa koyut-1 
muşlardır. Bu hedeflerin batında 
ise bütün Almanların ana vatana 
iltihakı, Alrnanyaya deniz aşırı 
toprakların verilmesi gelmekte
dir. 

ğimiz, ve ancak bir kısmını zikret- ı 
tiğimiz projelerin hayal olduğunu 
zannetmek, sırf gazete havadisi 
olduğuna inanmak doğru olamaz. 

Bugünkü Almanyanın peygam
beri mesabesinde olan, Hitlerin 
yazdığı Mein Kompf nam eıerde 
yukarıdaki fikirler alenen müda
faa edilmekte, nasyonal - ıosya

list fırkuının ıiyasal işleri tubesi 
reisi Rocenberg daha ileriye bi
le gitmektedir. Rusyanın bir kıa
mının ve bilhassa Okranya kıta· 
sının Polonya ile Almanya arasın
da taksimini bile teklif etmekte: 
Baltık denizinin enginlerindeki 
bazı müstakil devletlerin Alman 
hakimiyeti altına alınmasını da 
ileri sürmektedir. 

• • 
Alman silahlanmasının sebep

lerini yalnız dıt değil, iç siyasa cİ· 
belinden de tetkik etmek lazım-

Evvela Avusturya ve sonra Çe. dır. Bilhassa Hitlerin iktidar 
koslovakyadaki Almanlarm ana mevkiine gelmesinde asKeri 9ef-· 
vatana iltihakının manasını Al-I ler büyük rol oynadıkları için bu-
manya çok İyi kavramaktadll'. nun çok ehemmiyeti vardll'. 

Avnıpamn ortasında seksen Hitlerin programı, orduyu bir 
milyonl ak bir Cermen devlet:nin an evvel ihya etmek istiyen aske· 
'riicut bulmasına Fran!a, ltal- ri §eflerin fikrine uygun olduğun- 1 
ya ile müttefiklerinin şiddetle mu.! dan bu tfler Hitlrin muvaffakiye-ı 
ha1efet edeceklrini pek iyi bilmekJ tine yardım etmişlerdir. 
tedir. • 1 Onun münasip zamanda mec-

ltte Almanya hu yüzden dola~ buri askeri hizmeti iade etmek 
J1 da geçen sene Polony3 ile an- ve erkanıharbiyenin muayyen ha· 
la,arak onun bitaraflığını temin zı fikirlerinden arılmamak hak
etmiştir. kında söz aldıktan sonra da Al· 

Bütün bu proiere!erin yerine 
retirilmesi icin bir temel ,~ ... 11'"~1. 
On ıenedenberi e~'~t"'rı ı,., .... , .. Ja- I 
nan, ve son gün1erde J,,_oım-h1dan 
lbttafft edil·~ .-e mevendiyet; res
lllen ilan edilen ordu, ve hava1 

lmnetleri itte yukanda bahsetti·! 

manya başvekaletine gelmesine 
razı olmuşlardır. 

Diğer taraftan Hitlerin ne olur· 
1 

sa olsun, ne pahasına mal olursa 
olsun Alman milletine hukukt mü
savat temin edeceğine dait verdi
ği ıaz, Alman milleti ve bilhassa 

gençliği üzerinde büyük bir tesir 
yapmış, hukuki müaavat, her ıey
de mwa va.t Alman milleti, genç
liği için bir ideal olmuıtur. 

Alınan izzeti nefaini en ziyade 
rencide eden askeri müsavatsızlık 
bunun için ilga dilmif, Alman 
pedagoglarmm hayati addettik • 

Rostok kasabasının müthif Fa • 
aliyeti Almanya hükumetinin ha• 
va ihtiyacını fazlasına temin et " 
mektedir. 

)eri mecburi askerlik bunun için ( • ı • 1 } A 1 F ? 
iade edilmiştir. ngı ız er e man- ransa ne yapı yor. 

• • • f k ? Pariı, 19 (A.A.) - Nazırlar, 
Diğer taraftan iktiaadi buhran, ar ayn aşıyor ffiU • dün saat 20,30 da toplanarak Al-

Almanyanın iktisadi vaziyeti bir Berlin, 20 (A.A.) - Röyter a- manyada mecburi askerlik hizmt' 
rol oynamaktan hali kalmamııtır. jan11 bildiriyor: B. Fon Nöyrat, tinin tesisi üzerine hadiı olan va
Milyonlarca iııizin boı dola~a· Röyter ajansı muhabirinin bir su-

ziyeti tetkik etmiştir. Bay Lavalı 
aı Alman hükumetinin kararları- aline cevap vererek demiştir jki: 

A k 1. · • İngiliz ve İtalyan hükumetlerile 
na tesir yapmııtır. a er ığın ı- Sir Coo Saymen ile B. Ede- .... 
adesiyle de i•sizlik buhranına da • B 1. . . t' · . . b' h bu yolda yapılmıı olan goruımeler 

~ nın er ını zıyare .erı ıyı ar a-
hir çare bulunmak isten.mittir. . d 1 kt d M"' hakkında malumat ve izahat ver' .b. va ıçın e vapı ma a ır. uza-

1 Mevaddı harbiye, tayyare gı ı k • L t ' . . kola miştir • 
erarın ne; e 1 umumıyeıı y 

orduya lazım silahların arttırıl- 1 F k t ı b d . . • c amaz. a a evve ce, un an 
maaıyle Almanyadakı ıanayı bub- d h k 1 d -·ıd· ş· d ' h' 1 

d b. bul ak • a a o ay egı ı. ırn 1 ıç o • 
ranına a ır çare urun ıs-

. . mazıa esas daha aydınlıktır. Ve 
tenmıştır. 

• • • 
Görülüyor ki Almanyanm mec-

huri askerliği iadesi kararı bir 
takım derin siyasal, ve sosyal se
beplere dayanmaktadır. 

Bu karar bilhassa dışarıda a -
kisler yapacak, dünynın ökonomik 
İ§lerin gidi§İne tesir edecktir. 

• • • 

ı 

kelime üzerinde münakaşa edece· 

ğj..,ize realiteler üzerine istinat 
edebiliriz. / 

-o-

A 'manya barışı uğrunda 
her şeyi yapıyormuş 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman İs· 

tihbarat bürosundan: İngiliz o.o • 

tası ile Alman cevabı hakkında 
mütalea yürütenAlman gazetele:ri, 

Almanyanın, İngiliz bakanlan ile 

Bugün ufukta yalnız bir ışık 
parlamakta, herkes gözlerini Ce • 
nevreye dikmiş Milletler Derne • 
ğinden ümit ve necat beklemek • müzakerelere istiyerek girışecek .. 
tedir. lerini yazmaktadırlar. 

Çok yazık ki bu ı,ık da bir i - Müttefikler silahlan bırakma 

dare kandHinin tuaları kadar bi - üzerindeki taahütlerinj ihlal ettik. 
le değildir. lerinden, Almanya bundıın kap ~ 

Dünyanın sulhu artık milletle- den neticeleri istihraç etmiştir. 
rin değil, tesadüfün elind~dir. ' Şimdi, va ziyet saıihtir. Büyük 

Raif N. Meto devl6tler hukuk müeavatı daire -

-0--

Hitlere 
teşekkür 

Berlin, 20 (A.A.) - Almanf& 
Memurlar Birliği başkanı tarafıD" 
dan B. Hitlere gönderilen bir tel" 
grafta: "Ölünciye kadar, ıahsını • 
za bağlı bulunan Alman devlet 
memurları, mecburi askerlik biz .. 
metini ihya buyurduğunuzdan dO"' 
layı son derece heyecanla ıize t4"' 

§ekkür etmektedirler.,, diyor. 
ııııttıtMltttwtıftllntıutınttınmn•r"'"""'ı•nnıfWl'lmH--•~ ..,,..fll//ll' 

sinde müzakerelere giritebilecek " 
lerdir. 

"Berliner Tageblatt,, a gö,.e, 
şimdi hareket nokta.sının bütiiO 
dev!etler için ayni ve müsavi oJclıJ" 
ğunu yazıyor. Almanya sulh arıır' 
··-- .J 1. : ___ J __ --....: . ...... 1----:; -.,, ..... - ... _ _ _ ._ ___ &• e-·. .. .. _ .... .....-. 
ltr. Müzakerelerin müsbet netice : 
lere ulaşması için elinden geJeıı• 
yapmaktadır. 
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Şahin'in eugUn 
İSTA~13UL: Gebidellkler Şahı Açı~göz'er Padişah• 

Ali Cengizin başından ge~enler ·- y ;;;;;--ı • • c • • i' ..... -.. n;.·55 18: Franıırzça den. 18.30: Ba • 
!( d 1 o u 1 Rüvült Deniz Romanı yan AzaJe. J 8,50: Operet (Çarda~ 
·~---~~-~-~ .... ~~~••• :-··--·------• ı Früstin) 19.30: llaherler. 19,40: 
g I l\Jonoloğ • IlaliJe. 20: Maarif Ba • 
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-tt-
•••11.1• kanlığı namma konferans. - lıtan· 

Şnhin Reisin kızı saraya hediye bul Erkek liııeıi felıtefe muammi 
Nimetu ilah (")zliirk. 20.30: Bal alay· 

- Tam yol ortasında durmut· 
ıun •. Böyle dar yerde efendimiz 
camekandaki yemekleri seyrede • 
cek diye ııeçmiyecek miyiz? 

İtte bugün kılığımın düzgiınlüğü 
beni oraya sürüklüyor. 

Demirin pantalonu da azıcık 
belimi sıkıyor. Sıkıyoı amma, ba
na kalırsa daha iyi .• Çünkü vücu
dum daha narin görünüyor. 

diye gönderiliyordu ka orke1'trası. 21.15: Son haberler 
• - flonıalar. 21,30: Radyo orkestra· Ali Cengiz mırıldanarak: 

Türkleı, bunu bildikleri için, 
~ sefer Akdenize açıldıkları za. 
!ban Ceneva gemilerine de göz 
-çtirılmamaaı büyük vezir tarafın
da.n gizlice amirallere aöylenımit· 
ti. On!arın yaptıklan kancıklı -
ia. karşı ba§ka türlü yapacak de
ii'lerdi ya ..• 

İtte Uluç Ali Paşa, yolunun Üs· 
lüne çıkan bu ilk Cenova gemisi -
llıin hemen üstüne aaldırmıf, bir 
ha.rnlede onu eline geçimiş, tayfa -
la.rını zincire vurdurmut, gemiyi 
de içindeki yükleriyle beraber Na
larine göndermişti. 

Gemide, kadife ve İpek kumat -
~. çr~ak çömlek, tabak, silih ve 
-ir vardı. 

Ali Paşa her tarafını dolaşmtf, 
hunların için:len yalnız bir esir kı
aın önünde durmuş, onu bir kaç 
'-niye süzmüt ve: 

- Benim gemiye götürün! •• 
Demişti • Sonra da kendi ken

dine şöyle dütünmüştü: 
- Çok güzel bir kız! ... Sarayda 

heğeniliT ! lstanbula dönütle ikinci 
Selime armağan ederiz ve gönlü 
ho, olur! •• 

O zamanlarda vezirlerin, ku. 
ı:.ı-.ndan ve amirallerin zaferden 
dönüşte saraya verecekleri en bü -
Yük armağan para ve elmastan 
baıka bir de böyle güzel cariye • 
ler ve güzel oğlanlardı .• 
Ayşe karşı11nda gördüğü bu 

Pa.labıyrklı, talvarh, kutaklr ft 

kavuklu yiğitlerden ürkeklik duy
lb.iyor, bulunduğu geminin onlar 
la.rafm:.'an vurulmuı olma.sına ıe
liniyordu. 

Hatta bu sevinci o kadar içten 
te~iyorlu ki hiç sesini çıkarmıyor, 
llYaal ve ıessiz, istedikleri yere gi
diyordu. 

Bir aralık kendini toplamak, 
ll~e.k ve silik ıiıli ve bulanık ha • 
nl' er gibi kafasında canlanan 
tıki günleri karııarndakilere an -
la.tnıak istiyordu .. Fakat onlar o 
ka.-lar silik ve belirsiz idiler ki, 
'tiiya olmadıklanna kendisi bile 
~ir türlü inanamıyordu. 

Önüne çıkan her Türk levendi -
~. her kalabalığa dikkatle bakı -
)or, onların arasında Kara Yusu
fu arıyordu .• 

• 
Fakat bu savat kargaşalığında 

Cenova gemisinden Uluç Ali Pa
knın gemisindeki kamaralardan 

'birine geçmesi ancak üç beş da -
kikalık bir zamanda olmuştu .. Or
la.lık o kadar hareke!li ve karışık
tı ki hatta birisine tek söz söyle -
~k kabil değildi. 
~ kamaraya girdikten sonra da 
~p yalnız kalmıttı. Şişman bir 

'ıçı ona yemeklerini getiriyor, o • 
~Uta yijzünü ve saçlarını görme • 
'bek için kapının aralığından yal· 
llıı elini uzatıyor, ba§ını geriye 
~•iri yordu. 

h ~olay değil bu!.. Ali Pa§anın 
I eiendiği ve saraya armağan edi
ttek bir kıza kötü değil ya, iyi 
tÖlle bakmak bile korkulu idi. 

Jcı Ara an zaman geçince Ayşe es
~ bulanık hatıralarını açmak, 

leıncı. ve Kara Yueufu aıa • 
:-ıc istedt.. Ukin gemide o ka· 
.,~_l'alnızdı ki. .• Ali Pata hiç gö • 
,,..'llledğii ıibi, her gören de he -

men batını ba~ka tarafa çeviriyor, 
uzaklaııyordu .• 

Y okıa bu güzet kızın hayali 
gemideki leventlerden bir çoğu • 
nun rüyasına bile girmiyor değil • 
di .• 

- Acaba ne olacağım? Acaba 
nereye gideceğim? Karaya ayak 
butıktan sonra karşıma ilk çıka -
cak olan kadına duyuşlarımı a
çar ve Kara Yusuf ~orarım.. Her 
halde Ali Paşa beni kendisi için &• 

lıkoyamadı. Böyle olsaydı, timdi· 
ye kadar yanıma ıelirdi. 

Oh!.. Ne iyi! .. Ne iyi! .. 
Ayşe böyle dütünüyor ve tasar• 

lıyordu .• 
Bu sırada Ali Reis Venedikte, 

Valeryonun konağı kartısında 

dolatıyor, önünden gondolla bir 
çok defalar geçiyor, Graçyozayı 

bir an 
evel kaçırmanm yolunu an • 
yordu.. 

Bu aantın kızı alarak denizlere 
llçılmak, onu yanı batında ve ke& 
Ji elinde ıörmek bir ihtiyaç ri · 
biydi .•• 

- Bu Valeryonun kızı olma
saydı. Babamı batka yoldan kur • 
tarabilaeydim ve bunu da yalnız 

eı 22: Radyo - caz ve tango orkea· 
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175 Klu:. 'MOSKOVA, 1724 m. 
17,30: Sözler. 18.30: Kızı1ordu 

için aö7lü ve ıarlub yayını. 19,30: 
Kolkozlara kon8er ve eöz1er. 21: 
Senfonik kon11er. 22: Çekçe yayını. 
23.05: İngilizce yaynn (Rua ilıtilil· 
1eriııin hak.iki balıialeri). 24,05: 
Almanca ya yun ( Ökonomi.) 

832 Klız. Moılova, (Stalin ). 361 m. 

18: (Edf'hiyat, 19,30: SenfoniL. 
konser nakil). 

13 • 15 Gündill plak nqriyatL 
18: Radyo orkeatruı tarafmdan 
karışık konser.. 19: Haberler. 19, 
15: Konserin ınrilmn. 20: Konfe • 
ranA. 20,35: Bükrq operaamdan 
nakil •• 

545 Klız. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.25: Piyano birliğiyle ıarlular 

19.10: ltalyanca den. 19.40: Piya • 
no • Keman kont1eri. 20.15: Konfe· 
ranı. 22: Spor. 22,20: Çingene or • 
k~traaL 23,10: Ilaberler. 23,30: 
Konrnf eranı. 23,05: Cazbant. 

~BORSA -
Hiulannda f1ldız ·ıareti 'llanlaı be· 
rınde 19- S· 93SJe muamele ıöreolcr 
dir ı Rakamlar t ap:ınıı tlatlannı ıösterır 

kendim için, bir daha geri ver - nukut (Sa!!f) r 

memk üzere kaçrrsaydmı !.. • Loodra L'9~. - • Vı tıuıı H. -

Diye dütünüyordu. • 11.nyor• iti - • Mıdrtı ıa. -
• Partı 170 - • Berllıt 48, -

Aksi gibi V enedije geldikleri • . r.ıııaao ?09. - • v.,.... t4. _ 

nin ertesi günü hava kararmıt, bir ı llrtbe1 111 - • R•dıpqte ~s. -
h f d b • b" ·· ı·· '--'- • AtıH b . IO • Kllıreş 11. -

- Vay terbiyesiz vay! dedi.. 
Şimdi arkatından ıidip kuvvetli 
bir tekmeyi hak etti. 

Fakat o, daha çok elbiseyi kir
letmemek ve el aleme rezil olmak· 
tan çekiniyordu. 

Tam bu sırada gözüne. ka111 · 
dan gelen bir kadın çarpmııtı. l · 
ki kiti de durmuı konufuyorlardı. 
Yolu tamamiyle kaplamıılardı. 

Kaldırımda ancak bir kiti ıeçe • 
bilecek kadar bir yer vardı. Ka -
dın güzel olmadığı için Ali Cen • 

ıiz aldırmadı bile. Yoluna devam 
etti; kadın kaldırımdan yere in • 
mek ve çamurda yürümek mec • 
buriyetinde kaldL 

Kadmm bu 1&Jlf1U adama ca · 
nı ıılulmıı olacaktı ı 

- Dünyada ne kadar da ter -
biyesiz adamlar var! dedi. 

Ali Cenıiz gene biç aldırmadan 
JÜl'ÜdU; kendi kendineı 

- Vay terbiyeli hamm ftJ ! .. 
dedi. Kendisi için üıtümü bqnnı 
çamurlara mı bulayacakbm san· 

ki •• Genç, a«zel olaaydı neyse ne. .• 
O nman iner ve yol verirdim. Fa-

kat buna?.. Benim Despinada 
kammu doyurahilmem ırrf üıtü-

mGn, hqnmn temiz olmasına bal
lı .. Aylardanberi ona utramayıp
mm eebebi de bu delilmi ya 7 •.• 

Ali Cengiz, uzaktan kalabalık 
arumdan kendisine doğru gelen 
bir alacaklı rördü. Derhal arkası· 
na döndü bir kaç kişiyi bir yıldı· 
rım süratiyle sağa sola :terek kal• 
dınmdan indi. Keklik gibi ıeke 

seke kartı kaldırıma geçmek iste
di. Fakat yukarıdan ve aıağıdan 
gelen iki arabanın çıkardığı gü• 
rü)tüden ürkerek çamur dolu bir 
çukura bastı. Oatü batı berbat ol• 
du. 

Kartı kaldrnma ıeçince büyü)i 
bir can aıkmtuıyle: 

- Berbat oldum. Şimdi ne ya• 
pacatrm. Tem islenmek için para• 
J1 bozdurmaktan bqka çare yok, 
dedi. Bereket venin boyae1 dükw 
kinmdan da uzakta değilim. 

Bir dakika aonra Ali Cenrfs 
kunduralanm boyatmak için loe
tıracrya ainnit bulunuyordu. 

Ali Cenıiz ilatünil batım da 
temizlettikten sonra bir lirumı u
zattı. Boyacı pantalon temizleme
yi de bet kurut sayarak doksan 
kunat reri verdi. Ali Cengiz, bet 
lnwut da bahtit vermeyi ihmal et

medi. Paraaı az olanlar bahtit 
vermekte zenginlerden daha cö
mert davranırlar. itte o da böyle 
,.apb. 

( Deoamı OCIT') 
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a at an en ır tw u açı..... • < ""'" 11, _ • Beırnr M. -

bilmiyordu. • Sotla , .. - • Yo~ebam• M. - Yeglne ve halcflrl BE R L •. T z Mektebi 
Bu yüzden kanallarda ve açık - 1 • Anıaıerdarı· .. , - • Aıua 956. - hun mDteba1S11lan maallimleridir. 

1 
• Praı ıoo. - • Mecidiye 45, - ı . ,. I k 

tarda eksik olmıyan gondol ge • ı . cMhn'"' ~'· . • "••' •"' •41\ _ ,! nD ki Y• aı er1 memurlar Ye •a•lli•ler i~iD ba1aıl tarifeler Yardır. 
7.İntileri, ·mehtaba ve akıam gü • 1 ç~kler (kap~-~·· 18) \ Kayıtlar açılmı,tar. - Meccani bir tecrDbe dersi ahoıı. 
netine kartı söylenen §arkılar, ça- A \c K dd • 1 t b 1 373 llflc ıll dd · 
iman kitaralar yoktu.. : •;;~~r• o.~~~~ : ~~:~'.'' ! =7~ 1 :::::.:~::.~:::r:~~:s:~::c:~ı~:;.1& nmmm.ıaı:ı~~ 11~1~ 

1 

1 ca esı ::a 
Eğer hava açı1' oleayJ• hiç ~üp. • Paııs ıt.ıı& • ~1ıdrtt S.822 • 

1 d ı b. • ııuao o.sıı• • Pertıe l,9i4'' ·• siz Graçyoza :la süs ü gon a una ı • flrllkıe Ş.11114 • V ıı şon 4, '1 ıo 1 SüREYYA - KADIKöY necek, kendisini kut tüyü ile dol • • Atın• ~• ~9H • Auuap~t~ 4.·o~ 1 

durulmuş atlas yastıklara bıraka - • Ccnnrr 2.4~ • Rlllıreş 7!i,, •8:\ 
• Sofyı 6tı.741 • tıetırıı :\5 ın · 

rak gezintiye çıkacaktı.. • Amıtt:rdın t.174' • Yotoham• t.7tı7~ I 
Kim bilir ona kaç kiti tarkı söy- • Pm 19 o.ı o • Moskon ıoı.1 ı~ ; 

BugUnden itibaren - Senenin şaheseri 
V a V r U m Fransızca SUzlD 

li~~~~ik~~~~~?. ESH~M ! ~====~·:::::::::::::::::::::: 
Ali Reis kitara çalmasını bilmi • ~ 

yordu ..• 
Fakat sesi güzeldi.. 
Eğ~r Grayoza gezme~e çı'kar • 

sa o da tarkı?ariyle ona gorun
mek, onun gözüne girmek ve ta -

1 ıe Rantas• ıu. - 1 ram' ay 
Anadolu ~!\.80 • 1. lrncnto u 

&9,-
.,,,~ 

l Rejı 2 '7 ('evoa ilet. 
1 ~tr. f!nrin 14 - ·ar• ilet 

(~!~.'~,~~=~tuı ~.(~ ,:;~Y~ ecza =:- j 
1 Po" onu l '.311 l cldnn -. -

-.--.-

~==--=~======~-~=-~=-l j 
nıfIDak istiyordu. ı f•tikraz1ar ta_tıvil'er ı 

Bunun için de Y orgi Palama • =~...::;-:;._~- -====~;.:;=·-;;...;;;;;=. · 
,• ı93J'I urıd;;or. ı ı9.ov~ ~lettrtt - - ı · 

kis'in tanıdığı bir hocadan ders al-

1

.•. . . ıı 2ıı ıo framvay sı. 75 1 

mağa batlamıttı. Üç dört günde, • 111 18.30 Rılıtırn f7 'o i 1 

o ırrada pek moda olan üç dört ı:ın:rtzıflahtll I \il>,- • Anadola • 47 Q~ J 

1 f.rJHI ıstlkraı.ı 99 • Aıııdotu il 47.9!\J 
1 şarkıyı çok güzel öğrenmişti.. 1 ıQt" A 1\1 ,oıı Ana,ıoıa ııı 46.-

Her sabah uya:ııdığı zaman ilk • ~v J·f'rzunım_- 9 - '1 nme~•• " c:, o~ 

.BALO 
Mevsimin en nezih ve en eilenceli baloıu 

KURUN 
gazetesinin 21/3/935 Pe11embe aktamı Makaim salonunda 

vereceii balodur. -
Bu baloya, Kurun gazetesinin ~--rettiği kuponlarını toplı· 

yanlar bedava, kupon toplamıyanlar 11e 1,50 t:ralık bilet muka· 
bilinde girebileceklerdir. 

işi pencereden dışarıya bakmak 
oluyordu .. Hava da bulut görün • 
ce yüzü asılıyor, canı sıkılıyordu. 

Bu kızgınlıkla odanın İçinde 

bir aşağı, bir yukarı dolatıyordu . 
HABER 

Kuponların değiştirilmesi ve bilet ıatıfı, Cumadan maada 
hergün saat 9 dan 18 ze kadar Kurun idaresinde yapılmaktadır. 

~ İ\il••••• .. •D•a•v•e•t•iy•e .. ve .. b.·t•e•tl•e•r•ik•i•t•erıakıit•i•li•kıtiı•~• ... ı ........ ı. 

i !inhisarlar U. Müdürlüğünden:! Bir iki ıaat sonra erkenden 
sokağa çıkarak Valeryonun kona
ğının karşısına gidne, Graçyoza· 
nın bir yere gidip gitmediğini, gö • I 
rünüp görünmediğini gözetliyen 
Sansar Oımanla kıı.rşı1afıyordu • 

(Devamı var) , 
KUPD 1'4 
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lSTANBUL ANKARA CADDESi ---(t"IKrlU ~dretılı ll''IANKl11 tlAlitıb 
l'••l,.fıın \'ıu:ıı l!ll/41! 11111,..., !41"() ................................................ 

ABO,,E ŞARTLARI 
1 1 1 12 a,.ua 

nlrkt,eı ltO !lae iMCi IZM llrt 
ENıebl ı ı acı wo "4G un ı 

ıLAn TARIFESı 
ııc."'' llAnl>ll"IDID ... tın il.Ol 

tCl ... mı llliıılıu ıcı ~lln11ffur ................................................. 
nh ıb YP. Nl:'~rıv Müdürü: 

HASAN RASiM US 

1 - lzmir Çam alb tuzlası için fenni farlnamesi mucibince 
"18.000,, lira muhammen bedelle iki adet Gazojen kapalı zarf uau-

1 
liyle .:Oünakasaya konulmıİttur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve Mübayaat tubesinden a· 
1 lınacaktır. 

3 - Münakasa 24 - 4 - 935 tarihine milsadif ça11amba günü 
saat 15 de Cibalide Levazım ve Mü bayaat tubeıinde icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenni yesi mücerrep fabrikalar arasında 
yapılacağından flatsız proje ve tekliflerin heyeti fenniyemı:zce tet
kiki için münakasa gününden laa kal bir hafta evvel tevdii lazımdır • 

1 
5 - '"'"- • ---- ~·· -•- .. ..t ... • -...! -"c.-•-... •- -.. ·- • ·~ 

nan gün v:·;~;t~:k~:u;~··;;~~-:i;;~k·ü:~r:·fia;l:~k17f:::: viıe 
""""ımtı "'' c \' .\ K n l Matl'ıllam 

.. ••••••••••••• 1350 lira % 7,5 muvakkat teminat parasım komisyona. tevdi etme
jleri. (1282) 
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Uzak Şark ne vaziyette? Yunanistanda Almanlara karşı Fransız' 
(Baş tarafı 1 ncide) 

Ancak gerçek olan bir mesele 
trarsa o da Çyang - Kay - Şek 

üç senelik mesaiden sonra "Çin 

yük bir kısmını Nanking orduları 
itgal etti. 

divanıharpler J S ti } b• } • t 
(Baştarafılncide) ar ovye er e Jr eşıyo 

reddedildikten aonra ıahit olınaK (B ta f 1 ·d ) F l ·1t h · · •ıdl 

5 C.. h . . kıt' 1 . 1 ovyet um urıyetı,, a anna 
karşı çok mühim bir azfer elde I 
etmi~tir. Bu meıai çok pahalıya 

mal olmuttiır. Japonyaya karıı 1 

her türlü mukavemetin terkolun· 

Tank ve blokhavzlarla geriye 
gelen derebeyleri ve arazi sahi~ 

}erinin zavallı köylüye ne yaptık .. 
larrnı artık s;z düşünün. Çünkü bu 
bavadiıler Çinden dııarıya çıka .. 

aş ra ı ncı e ransa ve nıı ere arıcıyo n~ 
üzere general Polidis dinlenmiıtir. talimatını aynen tatbik etmişler • arasında doğrudan doğruya iıtl' 
General Polidis, harbiye mektebi.. . . 

dir. Tayyarelere kar§ı müdafaa fare tasavvurunu müşterek disıf 
nin asiler atrafmdan nasıl i9gal ~ teıkilitmın havada bir miimesaili linin tezahürü telakki eden efJıj/' 
dildiAini anlatmıştır. Mahkeme ı · 

vardı ve te•kilat mükemmel bir umumiye, müsait surette karşı " devam edecektir. ~ maz. 

masrnr icap ettirmİ§f r. Çini yeni 

Şimdi asıl zor olan 10rgu geli .. 
yor: Çyang - Kay - Şek ord.:ı-

surette itlemittir. maktadır. 
Diğer taraftan Atina defterdar· Fransanın protestosu Hükümet, büyük devletlerin. •r 

lığı isyanla alakadar olduklarm • k b' d · ! __ '-" • rıt bugiln hazırlanıyor 1 ır tarz a lftınuu masııı..., 
dan dolayı malları haczedilenlerin P . 

20 
(AA) _ Bugünkü Fransa - ltalya anlatmasına "" d. lan Sovyet topraklarının ana kı· baştan kurmak i'!erinden tim ı· 

sımlarını ellerine geçirmit olmak· lik vazgeçilmesine mal olmuştur. isimlerini havi iki liıte netretmit • arıs, · · ı · tJ' 
1 • t• d F nsanrn mukarreratı talya tarafından 

tir. Birinci liatede 98 kitinin ;azi~ arl .1~ =a~n :· A~a an hü mamiyle kabul edilen Londra :ıoii' 
iımi vardır. er ın.e çısı ·ıra ın an m • zakeratrnın ruhuna sadık ıı.t' 

N k. h.'kü ti · b"tii k la beraber Sovyet ordularını esir an ıng u me nın u n uv .. 
k ı 1 1. · h edememiştir. Nanking hükUıneti· vet ve ço cı ız o an ma yes1 ep . Bunların arasında Venizeloa, kUınetıne verı ecek protesto nota· . d dahili muha.rebelere tahsis olun· nin başı olan Vang -- Ç lfir - Vey 

mu~tu Hüki\met bu savaşlara ı 1934 taarruzunun hedefi "efkiya
"ıaka~etin imhası adını veriyor- yı çevirmek ve bir tek vuru9la 
du. ltalyan ve An:~rikan tayyare· bunlan imh-. etmek,, olduğunu 

. k l k makta ır. ogvlu Kiryakoı, fabrikatör Fika bi· ırnın metnı arar a§aca tll'. _it 

.. 1 . t' 

Almanya nezdinde yapılacar 
raderler, i.leftron Vima gazetesi Bu nota Alnlanyanın hattı ha· herhangi müşterek teşebbüsün ie' 
sahibi Lamprakis, muhalif f rrka reketinin Versay muahedesine te.. iiÇ 

d rasından önceki müzakerelerin, liderlerinden Milonos, Kafanda .. cavüz teıkil ettiğinden maa a, . Jı 
1 devletin mea'ul nazırları arasıncı ris, Papanaıtasyo, ve Giritten Ve- muahedelerin tarafynden ya mz 

• cereyanı tercih edilmektedir. nizelosla birlikte kaçan Venizelo - biri tarafından fes hini ın~neden 

cilerinin yardımıyle bir hava kuv- •0 Y emıı ı. 

ti t ld H ku t. · · Eğer taarruzun hedefi bundan ve yara ı ı. ava vve ı ıçın 

1• ı d t ibaretse. gözetilen netice elde ~ 
azım o an para a va anpenrer . . . kt'" b .. .. 

ÇinHlerin Japon lmperyalizmine dılerneınııt ·r. fon Se ~n utun 
·'- ü d ı · · · ld k tank, yol ve blokhavzlarıyle yap· 

sun maliye vekili Moriıin iıimlori 3 fUbat tarihli Fransız • İngiliz Bu müzakerelerde MusoliniııiO 
vardır. tekliflerine de muhalif olduğunu de hazır bulunabilmesi için, ltalf' 

aartı m ca e e ıçın vermaJ o u - ... .. b . 
1 · ' d t • d'I · ti trgı hazrrhklar böylece oıa ııt· arı ıane er en emın e mıt r. . 
300 t d "t kk"I 1 mıt oldu. Çok seyyar olan kızıl or· ayyare en mu eıe ı o an . . . . 
h ku l . b t .. dular kendısını çevıren ~enberden ava vve ı u savaı a en mues-
. • ·1 1 t kurtulup kaçmıtbr. 

ıır amı o mu, ur. • 
S k 1. · · kull d ~ Kızıl orduların hlrısi General ava, e ımeı.nı an •afl'nı· , d d 
d'kk t d" • ç· ı·ı · d d"ğ" Ho - Lunı un kuuıan a11n a za ı a e mız. n ı erın e ı ı . . . 

"b' ''k ı d 1 k rarp istıkamet:ne ve Cüınhur reı11 gı ı ırmızı arı,. ıa oce yo e- , 
1 
__ _ 

k" h' ı · k k t'" Mao ...... Tre Tunı la bat awnan· 
•1 en, doy •e şe ır erıbya ara . ~- dan General Çute'nin idareai al· 
an e en ara sıra ya ancı ınııyo· · 

nerleri da ... a kaldıran ba•ı bo bir tında büyük bir kıvrım yaparak 
g ~ ' b d .. .. üd .. u .. 

takım haydut sanarsa11ı1ı meseleyi cenu a ognı yur u. ıun y~-

h. el ı rüyüf terden ıonra bu ordular ıı· ı~ e an ıyamazsınıı. , 1 
K. · t k d lru 1 mali Kveyço nun 1000 ki ometre anzıı mın a asm a ru • . 

mu~ olan "Sovyet Cümhuriyeti,, 
50 milyon ahalisi, bir devlet mer· 
kezi, teşkilatlı hükumeti ve Nan· 
king hükumetinin beslemekte ol· 
duğu ordu kadar kuvvetli ordula· 
rı bulunan bir yurddu. Yalnız ha· 
va kuvvetleriy!e ağır topçu kıt'a· 
Jan yoktu. 

=t:oM uoUI ro\.flıınc\,cl<ndt: bu ur 

du Çyana'ın kıt'alarından çok üş
tün~ü. 

Burası iç.in komiiniım kelime
ıini kullanmak pek de doğru de
f'ld' r; çUnkü Çin Sovyet Cümhu
riyet'n'n usül. adet ve mua.mel!tı 
komunıım ;eld'ni· hiç de andınnı .. 
yor• u. Burası daha ziyade köylü 
iht'Ja 'inden doğmuı bir hükGınet
ti. Evet dünyada en J{ötü muame
leye tabi tutulmuş bir köylü k"tle
ıinin ayaklanmas, ile ortaya çık-1 
mı,tı. Bu ihtilal bütün dev!et ara .. ' 
.ıi si nin, mabıd ve nıanutırlara &• 

it topraklarla. derebeyleriyle ıen
ıin' erin ç · ftl'k?erin;n müsadere
ıi n '1en do~ınuıtu. Bütün tapu ka
yı :1arı yalcı~TP.Ş, stnırlar kaldrrıl· ı 
mı~ ve toprak kadın erkek farkı 
ıö:-eti'meksizin daıjıtılmııtr. 

Buramn Sovyet Cümhuriveti . , 

kadılı batıaında ve Seçvan ıJe ce-
mıbi Ş~n•i elrtt.f mcla toplandı. 

Şimdi Nankiııı hülWmeti 1934 
taarruzunu hem de kendi üssülha
rekesinden çok daha uzaklarda 
tekrar edebilecek mi? Bunu yap~ 

mafta kalkıtsa bile bir taraftan 
muharebe ederken öte tarahan da 
1934 .,:Y,ılmda kaz•n~ oldun 
topraklarda çete muharebe!erine 
Jİrİ~İf olan lsi k<Sylülere karşı 
gelip ayni zamanda Nanking'in 
yUz kilometre kadar yakınlarına 
inen lsilere kartı yürütecek sey• 
yar kollar bulundurabilecek mi? 
Nanking hUkftmetini Japonyanın 

kolları arastna atan en büyük se· 
hep dahilt muharebelerdir. 

Şimdi iktidar mevkiinde olan 
ınuf Japonlardan ziyade "kızıl 
tehlike,, adını verdikleri köylüler· 
den korkmaktadır. Kuvvetlerini 
ç· n Asilerine kartı toplryabilmek 
için yabancı istilalara hiç bir mu
kavemet gösterme~e yanaşmadı. 

Ve ıinıdi ise Japonya hiç dur• 
madan ve ısrarla dahili muhare • 
belerde kat'! zaft rin ancak Japon 
yardımryle elde edileb:Ieceğini i .. 
leriye ıUrmoktodir. 

Çyanı ile arkadaşları da Tok· 
yo'dan ıelmekte olan tehditle ka .. 
rııık te!·diflere kulak vermeğo 
batlamıı!ardll'. 

ç'ftçi ihtW !inden dolmut bir köy 
Jü devlet' ydi. Köylü toprakları aJ .. 
mış, kerıdi hükumet!erini kurmuf, 
or ~u tetkilitı vücuda getlrmit ve 
e ele ettik?erini korumak için deh
i etli sa vular. yapmıştı. Tam Uç 
ıene Nankinı hükGmeHn · n bütün 
taarruzlarına n uvaff akiyetle ' l<ar .. 

fr ueldi. Ancak ıeçon yıl vaziyet 
1 v. . 
G03,~tı. 

Bulgarlarla Macar
lar A manyayı 

taklit edemiyecek 
Von Se1 

t tarafından ha7.ırlan· 
mı§ o!an 1934 taarruzu i~i batka· 
laştırdı. Bu taarr.uzun öncüsü ha· 
va kuvvetiydi. Arkada da çok pa· 
raya mal olmu! bir mekanizma it
i' yordu. Tank1ar ve piyade'er ile
riye sürüldü. Şoseler ve yol!ar ya• 
pıldı. Seçme kıt'alar tarafından 
İfga) edilen sıra sıra blokhavzlar 
zaptolunan toprakları koruyordu. 
Mevcudu yüz binlere varan ask-sr 
kitleleri ku!lanıldı. Miloyn!arca 1 
liralar harcandı. 

Karşı durulması im!t5.nı Ôlmı· 
yan tazyik karş.nsmda "kızıl,, or· 
dular geri çekildi. Kings:'nin bü· I 

(Baştarafı 1 ncide) 
decek b1r mbal teıkil etnıemeli -
dir. Ne küçük anlatma, ne de Bal
kan anlatması M~caristanm ve 
yahut Bulearistanın Almanyamn 
hareketini misal olarak Köstere -
rek ve bunu behane ittihaz ederek 
yeniden silahlanmak ve muahede
ler ahkamını ihlal etmek iddiuı • 
na kalkışabilmelerini kabul etmi -
yecektir.,. 

Yarı resmi lndependence Rou
mmaine diyor ki: 

"Şimdi büyük devletlerin t.ki • 
bedecek!eri bir tek yol vardır: 
Sulh müdafilerini biribirine bağlı l 

.Atina, 19 _ Çaldariı kabine • ifade edecektir. timalindeki tehirlerden birinin iır 
sinde sandalyuız nazır ııfatiyle Kabinenin, müstakbel müzake- tihabı da hoı görülecektir. 
bulunan müatakiller fırkası reisi ratta müttehaz tek taraflı mukar- İtalyanın mümkün olduğu b : 
General Metaksas, Venizelistlere reratın nazarı itibara ahnmıyaca. dar tedabir a1mmasma ötedenbefl 
kar§ı alınmasında ısrar ettiği fev- ğım beyan etmesi ınııhtemeldir. taraftar bulund:.ığu da kaydedil ' 
kalade tedbirlerin ve kabinede Kabine, B. Lavalin Moakovaya mektedir. 
esaslı deiitikliğin yapılma11nın davet edilmit olması keyfiyetini Pariı, 20 (Franıızca lıtanbul) l 

Baıvekil tarafından kabul edil • de müzakere edecektir. :_ Yarın, Franm: hariciye naııtl 
memesind~n dolayı istifa etmit • Sovyet ınahafili, bu seyahatin Lival, lngiliz hariciye nazın Sit 
tir. bir an evvel hatta B. Eden orada Con Saymon ve ltalyan harici1' 

B;qvekil Çaldaris, istif aıını iken bile vuku unu temnni ediyor- müsteıarı Suvich, Pariste bulut'' ,. 
vermezden evvel General Metak- lar. Maamafih, böyle bir ıeya- rak, Almanyamn aon hareketiır 

hatın uzun u:ıadıya diplomatik -.......: aaa ile görütmüı ve kendi taraf • den hasıl olan yeni vaziyeti tet' 
hazırlıklarda bulunulmasını ica-tarlarından Bay Furkovasilise bir kik d ki d" 5· C S a' 
bettirdiıwi de teşli .... ohınmaktadır. e ece er ır. ır on aynı nezaret daha vereceğini ıöyle- "i'f • 

Musollnl bizzat • ondan sonra Berline gidecektıt· mittir. 
Gene:"&I Metaksu, Bat vekile 

bu teklifini tetkik edecetini, ıon
•a cevap verecefini söylemit, bir 
müddet sonra Baıvekile istifaıı • 
nı göndermiıtir. 

General M.ı..U..m latif um • 
dan sonra Baıvekil Bay Çaldariı, 
Harbiye Nazırı General Kondilis 
ile rörüımüt ve her iki hükUnıet 
adamının takip ediJecek hattı 
harekette tamamiyle hemfikir ol
dukları anlatılmıtlll'. 

Hükumet fırkasına mensup 
nazırlar da toplanarak, Baıveki -
le istedikleri gibi hareket etmek 
için salahiyet vermitlerdir. 
KAF ANDARIS ACIR HASTA 

Atina, 19 - isyan günündenberi 
zabıtaca aranılmakta olan muha • 
lif terakkiperver ahrar fırkası re
isi Kafandaris, Yunan Dahiliye 
Nazırına hUk<lmetin emrine amade 
bulunc\uiunu bildirmi§tir. 

Kaf andaris, ağır surette hasta 
olduğundan iyileıinceye kadar e· 
vinde kalacak, sonra hapiıaneye 
naktedilecektir. 

Atina, 20 (Huıusi) - Evvelce 
Ziraat nazırı olan T eodokiı tekrar 
ayni nezarete ıelmit §İtndiki vekil 
de Ziraat Bankası müdürü olmu~ .. 
tur. Har!ciye nazırının kim ola-
catı henüz takal"!'Ür etmemi,tir. 
Divanı harp, faaliyetine deva.ın 

etmektedir. 

yan baiları kuvetlendirmek ve 
Berlin hükumetine, aralarından bi 
rine karşı bir tecavüı vukuunda 
hepsini miiteaanit ve müt~kabilen 
müdafaaya. hazır bulacağını an .. 
latmak. 

Bazı kimseler, Almanyanın bu 
hareketine eski müttefikl~rinin im 
tisal etmeleri ihtimalinden endi • 
ıe etmektedirler. Bu zevat, tunu 
nazarı itibl\re almalıdırlar ki, kü
çük anlaşma ile Balkan anlatma • 
•ı müşterek menfaatlerini müda • 
faa için her zamandan ziyade mü. 
tesanittirleı ve Trianon ve NeuiJ .. 
(y muahedelerinin v~rsay muahe. 
desi gibi pılrçalanmasına asla mü
ıamaha etmiyeceklerdir. 

uğraşacakmış Lival da, Moskova ıeyahatio' 
Roma, 20 (A.A.) - lta1ya, hazırlanmaktadll'. 

Siyasetin resimli hülisası 
(Baştarafı 1 ncide) 

ITALYA: 
Musolini'ye, 

dostları, za.ten, a
tedenberi, kendi
sini Habeı mese
lesine pek fazla 
vermemesini tav· 
siye ediyorlar • 
dı. Tepede Al • 

manyamn bulunduğunu ve A vus-
turyayı birdenbire ilhM ederekl 
Triyesteye kadar ineceğini aöylü .. 
yorlardı. O zaman artık, enaesin • 
deki bu ağır yükün altında, ltalya 

için nefes almak imkanı olmıya • 
caktı ... Nihayet, Muşolini, tehlike· 
nin pek yakmlaıtrğmı anladı. Ev· 
velce fena geçindiği Balkan dev -
letlerile iyi geçinmek yollarını a • 
radı. Bu arada, Yugoılavyamn da 
yüıiine gülüyor. Almanyanm ha • 
re1c:etinden en fazla tela ta dü§en • 
ler araarnda İtalya vardır. Fransa 
ile ve diğer devletlerle müıtere • 
ken harekete geçmek taraflısıdır. 

SOVYETLER: 
Sar davasını kazandıktan &on· 

ra, Hitler, kaç kere, artık garbe 
yani Frantaya doğru bir toprak 
iddiası kalmadığını söylemittir. 
Fakat, gözü cenupta ve §arktadır. 
Bilhasıa, son tayyare manevrele
rin :n Berlinle 9ark cephesi arasın .. 
da oldulunu unutmamalı... itte, 
bunun içindir ki, reçen .rünkü 
Pravda gazetesi: "Bu harp devi· 

konuıulacak ve iki devlet tam bİ' 
ukert ittifak kurace.k. 

AMERiKA: 
Yenay muahedetinin malr IÖI' 

mma riayet edilmemesinden il' 
ten yaJMDlf bir haldeydi. Zira, • • 
lacaklarmı alamzyordu. Bu aeferı 

büsbütün fena vaziyette kald•· 
Çünkü, Amerikanm hemen yegi • 
ne çekindiği devlet Japonyadır· 
Sovyetler, onu öteki taraftan nıer 
gul ettikleri için, Amerika, mesıı· 
nundu. Şimdi Rusların Alman11 -. tarafına kuvvet yığmak mecbur•• 
yetinde kalmaları, Amerikayı bİ~ 
memnun etmemittir. 

JAPONYA: 
Keyfinin ne kadar yerinde ol • 

duiunu izaha lüzum yoktur. Zir" 
tam bu aralık Çini benimıenıekl• 
meşguldür. Bu devlet, zaten, Al• 
manya ve Lehistanı kendine nıiit" 
tefik olarak aramaktaydı.. Buıı• 

dan da maksadı, Ruayayı garp ta' 
rafından metgul etmekti. PJi.nıtı1 

muvaffak oldu. 

TUNA VE BALKAN DEV • 
LETLERI: 

Tuna civarında Macaristan ~· 
Balkanlarda Bulsaristan, Alınaıı• 
yayı taklide heveslidirler. Bunl,.. 
ra, ötedenberi reviyyonist, yani 
"muahedeleri yeni battan gö.zd•" 
ıeçirmek iıtiyen,, devletler dl" 
nir ... Bittabi, ne Küçük itilaf, ol 

de &.Jkan ittihadı, buna yanaf011• 

yor. 
nin avlamağa kalkıtacağı tikar -------------
kimdir?,, diye soruyordu. Sovyet· 

ler, Almanyanrn bu hareketinden 
çok tikiyetç!dirler. Onun hareke
tine zorla mini olunmasını, hatta 
buna bizzat yardım edeceklerini 
ı6ylüyorlar. Fran11z Hariciye Na .. 
zırr Laval'in Moskova seyahatin -
de, bu it; herhalde daha etraflı 

Bir lktısat Doçenti 
Berlfn'e gitti 

Üniverıite Milli lktıaad tetkil< • 
leri Doçenti Dr. Refıl Şükrii teticiJI 
Vtt tetebbüde bulunmak üzere S.t" 
li"9 gitıniıtir. 
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t · "1;~\ · J( T ürkce - Osmanlıca - Fransızca 
genç 
güzel 
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1 

SOZLUK 
1 

Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 

IY' 
jJY 

I lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu Lugat öz 
1 ürkçe. kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 

j 
'.i Herkesin ve battA ecnebllerln lstHade edeceği bu SOZLOK 

intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. J 

:.~~~;·~Kanaat kütübhanesi::=.:o-c.İ 

ı~m~ ıı:nı1~1111~~1' 

l J Alafranga ve alaturka 

YEMEK ve TATLI KiTABI -· Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan gllaOtı hadiselerine ait fo . 

tografJarla apor mecmuılarıada gördDğOalb: spor hare· 

!ngiliz Kanzuk Eczane'i 
mustahzaratından 

KREM RALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 ıaheseri, bütün dünyanm 
en mükemmel güzellik müstahzar
larıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol • 
muıtur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın aüzelliğinin sihrini terki -
binde saklıyan en ciddi ve ,ayanı 
itimat markadır. Genç ve ihti -
yar bütün kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara
vetini arttırır. 

Eksir Ba!samin Kanzuk 
Cildin daimi yumu~akhğını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri ahr • 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traıtan ıonra cilde latif bir ae • 

1 
Hergün pişecek yemeklerin ve tıtlılann listesinı ve yapıhşla tını 

J 
Ciltli 125 bu kltabda bula.caksınız 

lcilulz 100 Satış yeri; İstanbul Ankara caddesi No. 15? 

-İ'iiWm~ııın-mlnııı.. lnkılAb Kitabevi · 'l,\l~ıııı.: 
bil 

ketlerine ait fotograflar yalnız lıtanbulda V AKIT 

1 kOtDpbaneıinde aahlmaktadır. 
rinlik verir. 

Umumi depoıu: İngiliz Kan -
zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf par
fümörilerde bulunur. 
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188 BOJUIYA 

- Baba! .. Emrettiğiniz bu şiddeti 
göstereceğim! Gelecek baharda Mon • 
tef ortenin tarla haline gelen yerine 
buğday ekeceğim. Bize karşı gelmek 
için toplananları kılıçtan geçirece • 
fim. Caninin başını mıhlamak içirİ 
yalnız bir çarmıh değil, on çarmıh, 
yüz çarmıh, bin çarmıh dikeceğim!. 

Merak etmeyiniz baba l Düşüncem çok 
dehşetlidir! .. diye bağırdı. 

Bu esnada Lt\kres alaylı bir sesle 
!Af a karıştı: 

- Güzel Beatml ne yapacaksın? 
Sezar nhşi bir kinle yUzUnU buruş· 

turdu: 
- Ah! .. O kadın! .• Biltnn yenilişle· 

rfmize sebep o değil mi?. Bütün Ital· 
yayı aleyhimize o kışkırtmıyor mu? 
Vay onun ba~ına geleceklere ı .. 

- Kardeşim, artık onu sevmiyor 
musun? 

- Onu sevmiyor muyum?. Sen ne 
diyorsun Lftkres?. Onu gittikçe artan, 
gittikçe Çıliınlaşan bir humma ile se· 
viyorum, Onu düşünerek uykusuz ge· 
çirdiğim geceler ne çok bilsen?. Ah o· 
nun bana çektirdiği acı •• Dunu anlat· 
mak ne zor?. Ne imkansız? E\·et Mon· 
teforteye saldıracağım .. Bütün asker
leri onun gözü önünde öldüreceğim .. 
Babasını çarmıha gereceğim.. Şehri 
kana ve ateşe bulıyacağım .. Sonra bil· 
tün arzu ve kinimle ondan hem heve· 
simi hem de intikamımı alacağım! •• 

- Af erin karde§im .• Seni çok fev· 
knldde buluyorum! Lakin dikkat et ı .. 
i~ünkli_Monteforte çok şiddetli bir su· 
rette müdafaa edilecektir. 

- Bizden ik1 misli a!;kerleri bulun· 
sun, ~ehrin surlan elli metre yüksek· 
Jiğinde olsun, kapıları demirden ya· 
pılsın; hendekleri su yerine ateşle 

•olama, sen• Atmaları mahvedece • 
flm! 

Sezar bu sözleri kudurmu,ç:ısına 

))lr hiddetle söylüyordu. Liıkres bile 
dehşetten titredJ. Ve ihtiyar Borjlya 

karşısında Italyayı mahvedecek kendi 
neslinden bir şeytan gördü. 

Lf1kres tekrar söze başladı: 
- Kardeşim I Almaların bütün bun· 

lardan büyük bir şeyleri var .. 
- Neleri var?-
- üçUmlizii de arka arkaya mağ -

l(lp eden bir adam. ş;h11lye dü Ragas
tan I 

- Bu adam bizi kandırarak, hile 
ile yendL Yoksa benim ku\-vetlerlme 
karşı koyamaz. O artık elimize geçe • 
cektir, Ve ben de işe ondan başlıyaca· 
ı;ım .. Evvela yaptığı fenalıkların he • 
sabını \'erecek. Sevgilisinin uğradığı 

işkenceli seyrederken Prim,·erin de 
herhalde canı sıkılacaktır. • 

O vakit Papa: 
- Sezar I. Bu adamı senden iste • 

rim .. Onu bana bırak l dedi. 
Saznr babasına baktı. İhtiyarın yü

zündeki ifade onu titretti: 
- Pek ~la baba! Onu sb:e teslim e

derim. Ben onu arayıp bulacağım "' 
size getireceğim. 

- Ne vakit yola çıkacaksın?. 
- Hemen yarın! .• 

-44-
nUGUN GECESi 

Alma Kontlarına mahsus olan sa • 
ray bütün İtalya derebeylerinin oldu· 
ğu gibi geni' ve sfüılü bahçelerle çev· 
rili idi, Karşıda bulunan muhteş<>m 
merdiven asırlık akçe ağaçlarının göl
gcsile örtülü meydana iniyor. Ye iki 
tarath dolambaçlı bir merdivende sa· 
rayın arka tarafına bitişik bir ıı1etle 
nihayetlenlp buradan da parka kadar 
uzanıyordu. 

O akşam Primver nedimelerine 
kendisini yalnız bırakmalarını emre -
derek yavaş ya,·aş bü~·Uk merdiven -
den inip dUşünceli bir tavırla parkın 

içine daldı. Sonra ince dalları etrafa 
uzanan iri bir söğüdün altında bir 
heykele bitişik parlak granit tnş1ndan 
bir kanapeyc oturdu. 

Primver burasını çok seviyordu. A-
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cası bile olsa, bir adamın hayatile ı 
alakadar olamazdı. 

Nitekim erteai sabah Ldkrea Borji· 1 
yanın kendi aleyhinde iftirada bulun· 
dufunu ileri sürerek ettitl ılkayet 

üzerine Sezar, Şen sarayın önünde iki 
kUrek arasına bir hançer saplayarak 
Dük dö Blzalyayı ölditrmUştü. 

Lllkres kendisini büyük bir matem 
içinde imiş gibi gösterdi. Dilk dö Bi· 
.ıalyanın eenaıe alayı pek debdebeli 
idi. 

Romahtar Dük dö Gandinin cenaıe 
alaymdanberi böyle parlak bir mera. 
sim görmemiıJlerdl. Roma, ancak bir 
talisiılik, Papa veya oğlunun zalim 
hançerile dünyadan ayrıldığ} vakit 
böyle bir alay görüyordu. 1 

Kendisine hiç srkıntı vermiyen l>ir 
kocadan kurtulduğu için L\ıkrcs 1 

memnundu. Yalnız o zamana kadar 
kendlcıiyle aşk münasebetinde bulu
nan birçok bekar senyörler birer iki 
şer sarayı terkederek Borjiyaların re· 
nabğına uğramamak için pek seyrek 
devama başlamışlardı. 
LQkres etrafında hasıl olnn bu boşlu

ğu anlamadı. Hatt!t bu tenhalık onu 
daha ziyade sevindiriyordu. Bu su
retle rahat rahat dUqUnUyor. ,.e ta
sarladığı geniş planın en ince nokta
larını bile tekrar tekrar gözdtn geçi· 
riyordu .. 

Kocasından kurtulduktan ~onra ilk 
işi Sezara, Monte Forteye k:tdnr ken
disine arkadaşlık edeceğini "öylemek 
oldu. Sezar: 

- Fakat ben yokken senin Romada 
hükumetin idare işleriyle uğraşmana 
karar vermemiş miydik? .. diye itiraz 
etti. 

- Öyle idi amma ben harbi y:ıkın
dan görmek isterim. Ayni 7..nmanda 
Romada herkes sUkQnettedir. Şimdi
ye kadıu Romaltlanmızı bu kndar us
lu görmemi"tim .. 

Sezar başka hir şey söylemedi. ÇUn. 
kU L6kresin aklına koydufu ~yi mu· 

hakkak yapacağını biliyordu. Roma 
civarında toplanan ordunun bare~:ete 
geçtiği gün LOkre de kardeşiyle be
raber yola çıktı. 

Bir araba onları ordunun toplanma
sını bitirdiği Tivollye götürdil . ı.ukre 
kocasının ölilmünü Papaya anlattr. 
Papa: 

- Atlama kııım. Zaten bu talih iı 
adam tamamen mah,·olmuştu. öılel'l· 

le kızını tese1llye çalıştı. 
z,·alh dük dö Bizalya için söylenen 

sözler bu kadarla kaldı. Sonra Papa 
ile iki çocuğu daha faydalı ştylerden 
bahsetmeğe başladılar. 

EYvelf\ Ror.itanın Ragastan tarafın
dan ktlçırılnıasından bahsettitt>r. Papa 
eski bir tilki olduğu hnlde nasıl tu
zağcı düıstü4· linü, Rozitayı nasrl ölii 
mındığmı, tabutu nasıl bo~ IJuldukla· 
rını anlattı. 

Sonunda Sezar: 
- Du adam Uçümilz.ü ele arka arkıı· 

ya mağH\p etti! .. dedi. 
- Eveti Pakat böyle bir adamın 

bizim hizmetimizde bulunmaması acı
nacak şeydir •• 

- Çok doğru söyHiyorsunuz baba ı 
Lakin şimdilik bu aciam bilimle alay 
etti. OçümUzli de ağır surette aldattr. 
Onun i~in şövalye mutlnka ISlmelidir. 
Hattf•, ayaklarıma kapanarak nf iste• 
se bile gene elimle geberteceğim. 

JJ6krcs hafifce gülümsedi. 
Papa cevap \'erdi : 
- Ölecek ama ... Elt> geçirebilirsek! 

Kimbilir şimdi nerde bulunuyor .. Bel· 
ki de Fransa dadır! 

nu ıııırad:ı odaya bir hfzml'tçi girdi. 
Sezar: 

- Ne \'ar? ... diye sordu. 
- Baron Astore ile Dom Garkonyo 

geldiler. Huzura kabul olunmak şerc· 
ftni i~tiyorlar. 

- Hcmcn gel inler! 
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Kapıda duran baronla ga,pu hemen 
içeriye ~rdiler. 

Hiddetinden APAl'J kesilen ihtiyar 
Borjiya: 

- Yalnız mı reldlnlz1- diye haykır 
jı, Sezar da llAve etti: 
' - Hem de yaralı olarak hal. 

Hakikaten baron kolwıu asmıt ve 
1

pap:.ıs da oruuıunu sarmıştı. lklsl de 
aapsan ve acınack bir baldeaydiler. 
rJ>apanın önünde diz çöken papas: 

- Muhterem peder l Kont Almayı 
alze getirmek lçla elimizden celdiğl 

kaclnr çalıştıfımıza Allah p.hlttir; 
dccli. 

- Kabul etmedi mU- O halde zor
la getirseydiniz, Baron l Hergül gibi 
kuvvetli olmanız neye yaradı? Gar· 
konya şeytan kadar hlleka.r bulunma· 
DiZ ne iş gördU. Ben bu iki kuvveti 
birleştirdim. Siz gene mağlQp oldu· 
DOZ.. Fakat emin olunuz ki bu size 
pek pahalıya mal olacaktır. 

Papaa son derece korku içinde ol· 
4luğu halde cevap verdi: 

- Muhterem peder! .. ~nt Alr:ta, 
teklifinizi kabul etti. Onu kandırdım. 
Bizimle beraber yola çıktı. 

- Sonra.. 
- Ah muhterem peder. Bar.ı kuvvet· 

Jer vardır ki insan bunlara karşı ko· 
)'amaz. l\tonteCorteden olduk(a uzak· 
ta bulunuyorduk. işler pek yolunda 
idi. U\kf n şeytanın kendi eliyle kur
duğu bir tuzağa düştük .. Ş~ytan lize· 
rimlze hücum ederek Kont Almayı 
kaptı ve şüphet!lz tekrar Monteforteye 
götürdü. 

- Delirdin mi sersem papas?
Xfmdlr bu şeytan?-

LOkres gülmekten patlıyordu: 
- Rağastan ! Daima Ra~astan ! ... 

t!lye ba'!ırdı. Bu sözlerden hayrette 
lalnn Garkonyo: 1 

- Bucrn nerden bilfyorsnnuz?. dedl.I 
- Öyle keşfediyorum.. Detru değil· 

m.l? - . -- -· 

Polis Hafiyesi ( X: 9) f Gizli;-~;;-;:;:-::;:~:· bir zengini öl 
f dürüp sen·etini elinden almak istiyor. Fakat sel 
: \'etin asıl sahil>i Evetin ismindeJd yeğenidir. 
İ Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dar. kaçır• 
ı:an gene; kızı kurtarıyor. Ve çetenin reisini arı.)or 
: 

Türk matbuatında biı yenilik olarak •ayılacak bu roman bırıncı 
defa "HABER,. de çıkıyor. Bu romanı bir ~nema •eyredeı gibı tcıkib 

edecek, heyecandan heyecana diiıecek.ini.z. 
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- Oyle ı .. Madam, oy le ı lwte muh· 
terem peder hakikat budur. 

Bundan eonra Dom Garkonyo handa 
reçen vakayı, Rağastanın umulmıyan 
müdahalesini, bu .,eytana saldırırken 
yemiş olduğu hançer darbemnl, Ra
fastanla Baron Astorenfn çarpışma· 

sıru ve Kont Alma ile Ratastanın gi· 
dişlerini birer birer anlattı. 

Papa hiddetinden bembeyu kesil· 
mlştL Sezara gelince kanının beyni· 
ne sıçradıfını hissetti. Gözleri etrafı 
kıpkırmızı görilyor, kan dökmek isti· 
yordu: 

- Ahmakfa'r?. .. Al~klar! Diyerek 
papasın üzerine atılmak ve lspada 
Kapyanın yanm bıraktığı bir işi ta· 
marnlamak istedl Lakin ihtiyar Bor
jlya oğluna engel olup: 

- Rağastana karşı ikisinde df" taşan 
kini görmüyor musun? .. Sözlerim~ i
nan! Bu adamlar intikamımızı bizden 
i}i alacakl:ırdır. dedi. 

Sezar biraz kendine geldi. 
Papa: 
- Haydi gidiniz. Baron n ~iz Gar· 

konyo. Sizi art ettim. Gidip dinleniniz. 
Her ne kadar bu seferlik mağlüp ol· 
dunuısa da ümidim "arsılmamrştır ... 
sözleriyle herifleri odadan çrlrnrdr. 

Baronla papas ümit etmedikleri hu 
af karşısında sevinçle dı!'larrya çıktı- • 
lar. O vakit ihtiyar Borjfya; 

- Şimdi ne düşünüyorsun Sezar?. 
dedL 

- Bu adamın ailemize muı;ıa11at o
lan bir cadı olduğunu dü~ünü) orum t 

BARJIYALARIN ŞAN VE 
ŞOHRETI 

Bütün bu \'aka esna.cıında Lükres 
susuyordu. Düşünüyordu ki o sırada 
aklından geçen şeyleri bir hilse, Se
zar, derhal onun da kalbine bir han· 
çer saplardı. Gülümsedi. ihtiyar Bor
jiyaya baktr. Papa Uk hiddet bı 
ceçUkten sonra halsiz bir halde kol· 

tutun üzerine yıkıldı. Pllru istediği 
sibl neticelenmemişti. Monttforteye 
dönen Kont Almanın artık el ıerinden 
kurtulduğuna emindi. Yeis il~ titriyen 
bir ~le: 

- Bir mUddettenbert her giriştiğim 
it sarpa sanyor .. Ah evlatlarım. Artık 
izmihlale doğru sürüklendiğimizi an· 
Jıyorum .. Gençliğimdeki ihtiraslarım, 

daha sonraki teşebbüslerim ,.e ihti
yarlıktaki ümitlerim mahvoluyor. Kı
rılıyor .. Ziyan olup gidiyor. sözlerini 
mırıldandı. 

- Ne söylUyorsunuz babacığım? 
Tutta4unuz yolda yürümek ve baş • 
Jadığınızı istediğinizden iyi bitirmek 
için biz yok muyuz? 

Papa büyük bir heyer.anl:\: 
- Sezar?. Sczarl. Den ölnıeden ev· 

vel intikamımızı almağa çalı .. Bu se
neden itibaren kral olmaz, başına tacı 
giymezsen Gorjiyalar için yıkılış ,.e 
mahvoluş devri başlamış olacaktır. A· 
ce!e et? .. Şimdi tam sırasıdır. sözleri
ni söyledi. 

Sezarla Lukrcs sarardılar .. 
Babaları ilk defa olarak hakikati 

böyle açıkça ve acı olarak söylüyor · 
do. Ilk defa olarak ihtiyarın aklını 
kurcalıyan kara diişüncelerl öğreni • 
yorlardı. 

Papa bu suretle Borjlya hanedanını 
kurmadan evvel İtalyayı oğlunun ha· 
kimiyeti altına sokmak istiyordu. 

Senelerdenberi Vatikanda geçen 
kanlı hı\diseleri gözlerinin önüne ge • 
tirdiler. Ve henüz elde edemedikleri 
~eyin ne olduğunu anladılar. Papanın 
talii artık dönmeğe yüz tutmuştu. Dö· 
killen mazh1m kanlarının sebebini, 
hattA aile i~nde hile engel teşkil e -
denlerln Mr hançer darhcsile yahut 
bir kadeh zehirli şarapla ortadan ni • 
çin kaldırılcıuuımnı idrak edemiyor • 
Jardı. Ve Sezar ltaJyada artık onun 
emellerine karşı gelecek hfç kimsenin 
kalmadıflnı zannediyordu. 

Babam etarmdaklleri birer birer 

mahvetmişti. Hatta yalnız kalması, 
kral olduğu zaman karşısında ikinci 
bir kuvvet bulunmaması için kardeşi 

Fransuvanın bile vücudunu ortadan 
kaldırmı;ıtı. Lükres te Sezarın aklın • 
dan geçenleri anlıyarak düşünceli bir 
halde: 

- Bakalım. Kim kral olacak? keli • 
mel erini mırıldandı: 

Çünkü o da kıralhğı eline geçirmek 
ve tek başına hiikimiyeti ele almak 
istiyordu. 

Bu mağrur kadın, bir hükümet kur· 
ma.k, kendisi kraliçe olabilmesi için 
bir kral bulmak, ve belki de İtalyanın 
mutlak amiri olmak için onu da so • 
nunda öldürmek emelini beslb'ordu. 

Sezam gelince yüzü duyduğu aza • 
metten kızarmış \'e ilerideki günlerin 
hayaliyle sarho:. olarak: 

- Söyleyiniz haha, şimdi ne yap • 
mak lazım. Emredini7. .. Sizi şimdi} c 
kadar bu kadar büyük görmemiştim .. 
diye haykırdı. 

- Yapılması lazım olan eV\·elfı bu 
harbi kazanmaktır. 

- Emin olunuz ki bunu başaraca
ğım. 

-O uğursuz l\lonteforte kalesini 
yerle birıAlmaları mah,·et!. Köylerir.i 

yak, tarlalarını yağma et! .. Kont Al· 
manın başını Monteforte harabesinin 
üzerine dikeceğin çarmıha mıhla! Bu 
suretle dünyaya bir şiddet nümunesi 
göster! Bütün İtalyayı korku ve deh
şete boğ! .. Ah Sezar! Öyle bir şiddet 

göstermelisin ki dünya titresin, Kral· 
hk tacını başına koyup ltalya hAkim
liğini takdis ettiğim gün ayağına ka • 
panan halk, başını kaldırıp sana 
bakma~a cesaret edemesin!. Her Bor. 
jiya öldükçe yerine diğer bir Borji~-~ 
geçerek biltün dünya, sülalemizin 
nakımıyt!u anına gt:çım:İ,-e ~u.;cı• :,&~ 

rakmış olduğum bu devleti büyütme· 
ğe çalışsınlar!. 

Papanın bu sözlerinden çıldırmak 

derecelerine selen Sezarl 


