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Re•mimlzde, Bitlerle Bakanlannı bir 

111erCZ8imden •onra Opera binCZ8ından çıkarken 
görüyor•unuz. Onde, Boldan aağa doğru Feld • 
mareşal Fon llakenzen, Bitler ve Müdafaa 
Bakanı Blomberg. Arkada, ordu umumi mü· 
fettl§I Fritach, Hava Bakanı Göring ve Alman 
Bahrlyeal Başbakanı Amiral Rader. • 
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ı-orkivede :Fransa ve Italyanın notası-
kırmız• kar • · 

Bulgaristan 
Bizi şikayet eti ği 
için Antanofu geri 

çağırdı 

vağd• ı na Berlın aldırmıyor! 
Karsta dağlar kire-

Sofya, 22 - Burada dolqan 
rivayetlere nazaran Bulıar hükii • 
meti, Cenevredeki mürahhuı An· 
taııoru alelacele Sofyaya çağır-
111J!lrr. Zlatev kendiıine iatifa 
etmeıini teklif edecektir. Buna 
da ıebep Antanorun· geçenlerde 
c.eneTrede Türkiyenin Trakyaya 
kiıvvet tabıit etmesini f ikiyet e • 
den muhtırayı \'erDıellDID aoğru • 
$lan dojnıya ıabat bir tqebbüaü 
telakki edilmeaidir. 

mit rengine lngiliz mühim bir nutuk söyledi 
ı·····var·i·~·····i5aŞ"ii.yacai<· .. ·oia·r;···1 rA-ima .. nva: ... mecE·u·r"i"asker::i 
1 siyası seyyahatlerı~ pro- I : 11.!< usulüne rağmen gönül- 1 
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dış bakanı 
boyandı 

&leteoroloji enstltilsil 
hAdisenio sebebini 

lza diy 
Ankara, 21 (A.A.) - Ziraat 

Vekaleti meteoroloji enstıtüaün • 
den: 

t Almanya 
aleyhindeki bloka girmesini istiyor 

Antanofun bu muhtITayı ver • 
melerini temind·r. Hakikatte ya. mek için kabineden hiç bir emir 
pacağımız aaıl mukabele "Fransa almadığı iararla söyleniyor. 
ltalya, Küçük itilaf, Sovyetler ve Diier taraftan yeni çıkan bir 
Türkiye,. d~n mürekkep bir grup rivayete göre Bulgar kabineai ya· 
le§!cilidir. ı k

0

mda iıtifa ~decek: ve kapablan 

Kars meteorolbji istasyonundan Berlin, 22 (A.A.) - Selahiyet- ğımız hakem ve müeyyide, mane. 
alınan telgrafa göre, dün yağmıya tar bir membadan alınan maluma· vi bir takbihfr. Bundan makıal 
ha,lıyan l/e gece pek hafif devanı ta göre, mecburi askerlik hizmeti ta, ali.kadar bütün hükumetlerin, 
eden kar, dün sabah yedi rasadın· I usulünün tesisi, gönüllü i, hizme • bu meselede fikirlerini izhar et· 
~a irtifaı ölçüldüğü vakit iki san ·ı tin~n devamına hiç bir ıuretle mü- T . • k. 
lıınetre kalınlığında ve kırmızıya essır olmıyacaktır. u r 1 yeye 
Y~kın bir renkte mü~~hed~ ed~l Fransızlar, grupla I• s g-1 n aı, 
lnıt ve bu müşahedeyı katıleştır · Tü k 1 1 d 1 
- k . . ·d·1 k t tk·k na r l ' en n e V . 1 · t ••ıC lÇtn O\aya gı l ere e 1 at en ıze ıs 
Yapılmıı, köylerden gelen yolcu . girmesini isliyor 
larla temasa gelinerek keyfiyet . Pars, 21. (A.A) - Echo de Pa· Z a b İt 1 e r 
•orulmuş, köylerde de kar rengi . rıs gaezteıı, Fransarun uluslar ku· 1 

!ıin daha kırmızı olduğu tahakkuk rumuna müracaati münasebetile 1 sta n b U 1 da 
~tnıi§tir. Raıadın verildiiji eaatta ıun~arı yazmaktadır: 1 

(Dernmı 2 ncide) "Bu müracaatin sonunda aradı· 

Kabataş, Islan bul 
lisesini 0-1 yendi 
Darüşşafaka ve Amelihayat 

2-2 ye berabere kaldılar 

ltlektepler futbol maçına ba§lamazdan önce dün yapılan mera.imden 
bir intiba (Ta/Bllliü 6 na ıaylainudc). 

VENIZ~LOSUN 
Si VASi 

VASIYETNAMES1'11 
NEŞREDiYORUZ 
Venizelos ihtilalinin mağlup 

olması üzerine Dedeağaçtan mo • 
törle kaçarak Ayvalığa iltica eden 
asi zabit!er, bu ıabah §ehrimize 
gelmi9ler ve Beyoğlunda Emper • 
yal oteline inmişlerdir. Bunlar a· 
rasmda General Anognostopuloı 

ta vardır. 
Zab.tler, hali üniformalannı 

taşnnaktadırlar. Bu sabah, Beyoğ• 
lunda serbest olarak dolaşmışlar • ı 
dır. içlerinde süvari ve piyade za· 
bitleri vardır. Yolda gezerlerken 
halkın büyük alakasını celbedi • 
yorlar. 

• • • 
Millet isterse Faşizm 

kurulacak 
Atina, 2'2 ( A.A) - Yeni kabi • 

ne bugün ilk içfmaında intihaba· 
tın Mayıs sonunda yapılmaaına 
karar vermiştir. Ayni zamanda hu. 
kUmetin i&tiınai tedbirleri hak· 

!Devamı 2 ndde) 

Roma, 22 - (AA) - Berline l 11yasl fırka lıderlerınden de aza 
verilen ltaly~tı n•·tıuı münaıebe • alın~ak ıu~etiyle . yeni. bir milli 
ti'e tefsiratta bulunan gayn reımi kabıne tqkıl edılecektır. . Bu 
Jurnale diıaly~ ~azeh·ıi diyor ki: kabinede hariciye nazm Batalov, 

ltaly" 11zun zaır.andanberi Al· münakalat nazın Zahariyef ve 
manyanın Verıay muahedesinin maliye nazırı Kalenderof bulunnu
ez" ci hükümlerinden ileri geçmek yacaklardır. 

(Devamı 2 ncide) (Devamı 2 ndde) 
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Yunan ihtilalinin zeyli 

• 
vası-Venizelos, siyasi 

yetnamesinde kendini 
müdafaa ediyor 

i T-ö-r·k·fy·eye .... ı·ı·ı·i"c·a-·e··a en 
~ Yunan zabitleri 
1 ls"tanbula geldi 
: ................................................................................ ·························-········· 
Y unanistanda Faşizm 

(Baştarafı 1 ncide) 1 lundurmu§ olurdu. 
fonda arayı umumiyeye müraca- Ulusal bir sülalenin otoritesi 
at ed lecektir. Ilga edilecek olan ' altında en mükemmel bir demok • 
ayanın yerine meslek korporaı - ı rui tek' ini gerçekle~tirmiı olan 
yonların1 temsil eden bir meclis İngiltere, Yunanlıların bir kralı 
kurulacaktır. geriye getirmek için neden silaha 

Venlzelosun sarıldıklarını pek anlayamaz. lngi 

vasiyetnamesi liz:erin bunu. a~lay~bilmeleri i~in 
Kral Kostantının mıllet ve mes ul 

Venizelosun Pariı Soir gazete • 
sine kendi imzasiyle yazmış oldu
ğu vesil~a. kendisinin ıiyaıal va • 
s:yetnamesi mahiyetindedir. Gi -
ritli sergerde bu yazılarıyla isya -
nın başına ne suretle geçmiş oldu
ğunu an!atmağa uğraşmaktadır •• 
Ven'. ze.os bu vesikayı neşredilme

si için ofS!una hitaben İngilizce o

larak yazmıştı. 
Bunu telsiz te'grafla gcndermek 

istiyort!u; te!ıizle göndermeğe 
muvsa 'fak olaır.avıru-• :.s ... - .... •l'\n 
gecesi Kandiya limanından ayrı -
lırken bu vesikayı Averofun köp -
rüsün ..:e Pariı Soir'ın muhabiri 
bayan T .tayna'ya vermi§tir. 

G!r"tli ihtiyar ıerger~e siyasal 
hayattan çekilmek üzere, kendi 
politikasını haklı göstermeğe ça -
lıtıyor. Mektu;.;u aynen tercüme 
e t.. iyoruz. 

• * * Bana filonun isyo:.m sebeplerini 
ve bu isyana Yunan bahriyesinin 
göz bebeği sayılan yüz yirmi zabi
tin nasıl olup ittirak ettiklerini so· 
ruyorlar. isyanın başlıca sebebi : 
Selahiyettar makam!ann himaye -
si altında cümhuriyet rejimine ya· 
pı 'an mütemadi tehditler, dü§en 
kral ailes:ni yeniden tahta çıkar • 
mak için gittikçe şiddetlenen pro
pagandalar ı-e demokrasiyi yok 
etmek için a?man tedbirlerdir. 

Bu tedbirler cümhuriyetperver 
zahitlerin P!astiras isyanına işti -
rak etmif olmaları bahanesiyle te
kaüde sevkleriyle baılanmışhr. 

Ordunun cümhuriyetçi mahiye • 
tini değiıtinnek İçin terfiler o 
suretle tertip edilmiştir ki büyük 
harpte terfi etmi§ zabitler bütün 
haklarından mahrum edi:erek 
bunlarm yerine harbe hiç karı§ -
mamıı ve Mal;edonya cephesinde 
gerek Alman, gere?<se Bu!garlara 
teslim o1mut zabit' ere rütbeler 
verilmeğe ba§lanmıştı. 

Terfi kanunu harp meydanla -
rmcla ken:!ilerini göstererek tema
yüz etmiJ zab"eerin yühelmesini 
ön safta tutarken, ıırf bu zabit -

ler cümhuriyetperver oldukları 

için kanunun ahkamı bir tarafa bı
rakılmı§tı. 

ihtilalin ana maksadı cümburi • 
yet rejimini korumak ve ordunun 
cümhuriyetçi:iğini idame ettir • 
mekti ki böy e krallığın iadesi için 
yapılabilecek bütün hareketlere 
kar§ı elde en iyi bir emniyet bu -

hükumet politikası hilafına ve mil-
• letin hükumete umumi intihabat • 
la itimat beyan etmiş olmasına 

rağmenşahsi bir siyasa takibinde 
inat ettiğini akıllarına getirmeleri 
lazımdır. 

Yunan milleti 1916 ihtilalini ya
parak Selanikte muvakakt hüku -
meli kurmuş ve 1917 de Kral Kos
tantin krallığı terketmişti. 

Bu vak'afardan sonra Yunanis
tan Makedonya cephesine 11 fırka 
-·'··· annderebildi ve böylece 
1918 eylulünde Makedonya ce1;1 -
hesinin inhilali gerçekleştirildi ve 
bunun üzerinedirki büyük erkinı
harbiye arhk muharebenin deva -
ınma imkan kalmadığım Berline 
bildirdi. 

Müttefiklerin Yunanistana milli 
ihtiraslannı giderecek müsaadat 
ve toprak tavizatı vermiı olduğu -
nu da hatırlatmak lazımdır. Ne 
yazık ki Yunanistan 11 Teşrinisa
ni 1918 mütarekesinden sonra da 
daha iki yıl harbetti. 

1 Birinci T~rin 1920 intihaba
tında, liberaller 25030 rey kazan -
mı§ olmalarına ra~en birinci 
mecliste çok kraliyetçi olan bir 
ekseriyet be'irdi. 

Bu intihabatın hemen akabinde 
Kosta.ntinin yeniden tahta çıkarıl
ması mevzuu bahsoldu. Müttefki
ler verdikleri iki nota ile böyle bir 

iadenin, mevcut ittifakı bozacağı -
nı ve Yunanistana mali hiç bir 
yrdımda bulunulmıyacağını ihtar 
ettiler. 

Bütün bun!ara rağmen, Koı • 
tantin tahtına çıkmak üzere geriye 
geldi ve bu da yetmiyormuş gibi 
artık hiç bir muvaffakıyet ihtimali 
kalmamış olan Anadolu muharebe 
lerine devama karar verdi ve bu 
karar Anadolu f elalcetine ıebep 
oldu. 

Bunun üzerine Kostantin yeni -
c1en is•ifa etmek mecburiyetinde 
kaldı. Halefi sabık kral Jorj Gene
ral Leanordopulos'un mukabil ih -
tilaline müsa·t davranmak sureti· 
le krallığın ilgasına alet oldu • 

işte bütün bu sebepler yüzünden 
Yunan cümburiyetperverleri kral
lıfiın tekrar geriye gelmeslne razı 
olamaz'ar. 

Şimdi de son isyanda benim 
şahsi hareketimi izah etmek sırası 
ge'di. 

Bundan iki ay evve1isi ben bu 

HABER - Alı1am Poıt.a11 

Kara denizden 
gelecek üç va

puru daha 
ah koyacağız 
Dün Yunan bandıralı, Posidon 

adlı bir vapurun daha tutulduğu• 
nu yazmıttıık. Bu vapur, Beş"ktaı 
önünde göz altında bulundurul
maktadır. 

Posiden vapuruyla birlikte, 
Karadenizden üç Yunan vapuru· 
nun daha gelmesi bekleniyordu. 
Böylece, dört tanesi için de ah· 
konmak emri vardır. 

o·ğer üç vapur henüz gelme· 
mittir. Poıidon vapurunda yalnız 
maden bulunduğu, mü§tail mad· 
deler olmadığı için Halice sokul
masında mahzur görülmemekte
dir. 
Diğer taraftan Navsfka adlı ve 

Venizelosun oğlunun hissesi bu
lunan diğer Yunan bandıralı va
pur hala Haliçde mahfuzdur. 

Yeni tutulan ve tutulmak üzere 
olan vapurlardan da, Venizelosun 
alakası olduğu söylenmektedir • 

Bura<lan, brrakılmasmda mah
zur görülmiyen diğer Yunan ban· 
dıralı vapurlar Yunanistana var· 
mrtlardır. Beklenen üç vapur ve 
dün yakalanandan başka, bütün 
Yunan bandıralı vapurlar limanı· 
mızdan serbestçe geçebilecekler. 

Vapuru teslim 
alıyorlar 

Venizelosun oğluna ait o1an ve ilk 
tevkif edilen ' nfsika Vjlpurunu. YJJ -
nnnfstandan gelen mürettebat bugün 
tes lim alacaktır. Eski mürettebat ta 
Pireye kadar ayni vapurda seyahat e
decektir. 

harekete tamamile muarızdım .. O 
gündenberi de krallık propağan -
daları, cümhuriyetçi zabitlere kar
fl zulüm ve takibat, hükiimet mat -
buatının benim ıahsnna karşı sui
kastlerin mütemadiyen tekrar edi
leceğini, ben imha edilmedikçe 
bunların durmiyacağına dair bas -
trkları yazılar gittikçe şiddetlendi 
ve başvekilin bunlara bir nihayet 
vermek için hiç bir istek göster -
memesi nihayet isyana karşı mu • 
halefetten vaz geçmeme sebep ol
du .• 

Ancak isyan şeflerine, bu hare
ketin hiç bir zaman batma geçmi • 
yeceğimi tekrar tekrar söylemit -
tim .• Bu da yalnız yaşımın pek 
ilerlemit olmasından değil, ayni 
zamanda da siyasadan artık vaz 
geçmek üzere bulunduğumdan ile
ri geliyordu. 

Asi filo timale doğru bir yol 
yol tutturacağına, isyanm başına 

geçmekliğimi temin lçin kalkıp 
Suda liqıanına geldi. 

Bir daha reddettim. Ancak filo
nun gelmesinden sonradır ki hü -
kumetin bu gemileri korsan ilan 
ettiğini işittim. Ve bunun üzeri -
ne hareketin başına geçmeği ken -
dime bir vazife bildm. 

Bu sözlerimle, bu hareketin adi 
bir korsanlık olmadığını ve cüm -
huriyet rejimile ordunun demok -
ratik duygularını muhafaza ıçın 

bir ordu ihtilaH olduğunu bütün 
dünyaya ve b ilhassa Yunanistana 
izah e<lebild;ğimi umarım. 

22 MART - 193:> 

Al ERLE 
Fransa ve Italyanın 
notasına Berlin 

aldırmıyor! 
·(Baştarafı 1 ncide) 

hakkım tarumakta ve muahedele· 
rin tadil edilememesi tezini red • 
detmektedir. 

' Fakat ltalya bu ti.dilin ancak 
alakadar devletler araaında umu • 
mi bir mukavele ile mümkün ola· 
cağı mütaleasında bulunmuıtur. 
Alman hükumetinin kararı ise bir 

taraflı bir icraattır ve kendisi ta • 
rafından tahakkuk ettirilmek iste
nilen haf bca mütalibattan daha 
az nizami olarak gö:ıükmektedir. 

Bu sahada halyan siyasası artık 
tatbik edilemez. ltalyan hükiime· 
ti, dikkatini en ziyade bir Avrupa 

teıriki mesaisinin tekrar tahakku
ku için müsait şartları canlandır • 
mak lüzumunda teksif etmekte • 

Türkiyede kır- I 

mızı kar yağdı 
(Baş tarafı 1 ncide) 

bile kar hafif ve fasılalı bir suret· 
te kırmızı renkte düşmektedir. O -
va ve dağlarda da tetkikata de . 
vam edilmektedir. 

Not: Renkli kar ve yağmur ta
rihte kaydedilmit hadiselerden· 
dir. Bu rengin ya havada tesadü. 
fen l.e.rla-.anaanda bulunan m.

denİ ve renkli tozlardan, yahut 
küçük ıu yosunları cinsinden 
renkli yosunların bulunmasından 
ileri geldiği yapılan tetkiklerle 
tesbit edilmittir. 

Karaköse, 21 (A.A.) - Dere· 
ce sıfırın ahında 28 e kadar düş· 
müştür. Di!n gece ve bugün mer

kez ve civarlara bir ara kırmızı 
renkte kar düşmüttür. Ova ve et

rafı dağlar tuğla rengi karla ör
tülüdür. 

Karaköse, 21 (A.A.) - Kara
kösede ıiddetli soğuk devam edi
yor. Bir haftadanberi kısa fası

la ile mütemadiyen kar yağıyor .. 

Tipi yüzünden Hamur nahiyesin· 
den bir köylü boğulmuştur. 

-o-

Yeni ölçüler kanunu 
Ankar?-, 21 (HABER) - Ölçü

ler müdürü Bay Bekir Sıtkı yakın

da Balkanlarda tetkikler yapa· 

caktır. Yeni ölçüler kanununun 
projesi, Bay Bekir Sıtkının dönÜ· 

§Ünden sonra ikmal edilecektir. 
Yeni projenin ba§hca esasların -

dan biri, vilayetler kadrosundaki 

memurların tayin ve istihdam iti· 

nin Bakanlık emrine alınması ola
caktır. 

. -0-

Dlln geceki balo 
KURUN gazetesinin okuyucu -

larına ve davetlilerine ~ün gece 

Maksim salonunda verdiği balo, 
çok ne~'eli ve eğlenceli geçmiıtir. 

DavetliJer sabaha kadar danset -
mitler, ve eğlenmiılerdir. Bu ara -

da müteaddit müsabakalar yapıl • 
mıt, ve kazananiara kıymetii ne • 

diyeler verilmi~tir. Baloda şehri • 

mizin bir çok tanınmış simaları 

hazır bulunmU§lardır. 

dir. Bugünkü ltalyan notasm"ds 
ıureti mahsusada kayit ve itaret 
edilen bu lüzum bahsinde, ltalY' 

bir çok Alman metalebatına ınii • 
zaheret etmittir. Fakat, beynelınİ• 
lel münasebetlerde aranılması 

zaruri olan bu lüzum sebebile, eııı 
1 rivakiler usulünü tanımaz. 

ltalya Almanyadan 
aşağı kalmıyor 

Napoli, 22 (A.A.) - Hava hii• 
cumlarına karşı müdafa tecrübde
ri yapılmıttır. Bütün şehir ve 1i • 
man karanlıklar içinde kalmııtıt· 
Halk büyük bir disiplin göstermit• 
tir. 

Alman meselesine 
dair diğer yazılar 
4 üncü sayifada 

lngilterede 
işsızier 80 

polisi yaraladı 
Londra, 26 (A.A.) - Dün ak• 

§am polis ile itsizler arasında bil • 
yük kargaıalıklar olmuttur. Sek" 
senden fazla polisin hastahaneye 
kaldırılması icap etmittir. Çoğu 
kadın olan 10.000 kadar işsiz bit 
alay yapmıılar, ve işsizlik kanu • 
nun& kartı tezahür&lta bulunmuf 
lardIT. 

Polis bunlan dağıtmak için kı· 
sa sopalarla hücum mecburiyetin• 
de kalmıf, nümayişçiler buna tat " 
larla karşı koymuşlardır. 

Nihayet takviye polis kuvvetleri 
gelmiş, intizam iade edilmiı, hat • 
ta otomobilleri de yaralıları kal• 
dırmı§hr. 

-0--

Bulgaristan 
(Başta~afı 1 ncide)" 

Son bir rivayete göre de yeni ka• 
binede biç bir asker bulunmıya " 

cak, ve askerler bundan böyle si • 
ya.setle alakadar olmıyacaklar "' 
dır. 

Bulgar sefiri 
Dün geldi, bu ak
şam Ankaraya 
hareket ediyor 
Bulgaristanın yeni Ankara El

çisi Bay Pav1of dün tehrimize gel
mi§tir. Yeni Elçi istasyonda Bul• 
gar Konsolosluğu memurları ~e 
Konsolos Bay Vançef taraf ındll11 

karşlanmı§ Park Oteline inmiştir• 
Yeni Bulgar Elçisi, dün oteld~ 

istirahatle vaktini geçinnif, öğle' 
den sonra Konsolos Bay Vançe~ 
ve Konsolosluğun diğer ataıeler' 
ile konutmuıtur. 

Bay Pavlof, Cumhur Baıkaııf' 
mıza ifmatnamesini vermek üıe" 
re bu akaıam Ankaraya gidece1'" 
tir. 

An.karada bir müddet kalacs1<" 
tır. Bu zaman içinde, bir sene içİl'l 
imzalanmış ve Martın 12 sinde 

müddeti biterek fki ay uzatıını1t 
olan Türk-Bulgar ticaret müahe' 

desinin yenilenmesi müzakerele' 
rine bakacaktır. 
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~ 22 MART -1935 

Siyasa 

lngiliz siyasasının 
tereddütleri 

Yazan: Rail N. M eto 
Tüccar bir millet olan ve 

1tnginliği ökonoınik hareketlere da
Yanan İngiliz milleti umumi 
aava~ tazminatmm milyarlarını Al • 
~anyanrn ödemiyeceğini ve hatta 
.il?ya ökonomisinin icabı ödememe-

81 ıcap ettiğini herkesten anlamıştı. 
h Almanıa gibi büyük bir milletin 
er sahada milsavatsızhğa razı ola

llııyacağmı gene İngiltere herkesten 
~"\·e] ke§fetmi~ ve Versav muahede
sınin bugünkü zavallı ha"ıi de yalnız 
Alrnanyanm değil biraz da enun he· 
"ı>lı politikasmm eseri olmuıtur. 

Bundan yüz ıu kadar aene evvel 
herri Avrupanm en kuvvetJi ınille -
tini temsil eden Napolyonu İngiltere 
tnağlup etmittir. Umumi Savaştan 
;.vvel gittikçe kuvvet bulan ve İngi
l ıı menfaatlerini tehdit eden Alman 
rtıparatorluğunun mağlubiyetinde 

de İngiltere en mühim 8.mil olmuı . 
tur. 

Harpten sonra çok kuvvetle~en 
l'ransayı da İngiltere yukarıda zik • 
!'ettiğimiz prensipten dolayı zayif 
dütünneğe çalı§mı§t.Ir. 

Lakin İngiltere, Almanvanm bu
giiıı ortaya çıkan kuvvetin{ bir dere· 
~ye kadar evvelden anlamış ve huna 
•rtakmı hususi manialarla karşı 

lovnuı't ; .. Lcmckle hc:::ıher altı yüz 
~l asker olmağa alışmıı Alınan ço· 
CUklarmm §İmdi artık diğer miUet· 
~erd~ _farklı olarclc aililısız kalahi· 
eccrrını tasavvur etmemiştir. 

h' Alman milJetinin dinamizm: 
1.4~:.:.ı setleri .. ı!.::!l: tır. Bu-

llunla beraber, İngiltere birkaç ay 
""·el işlerin nasılsa çığrmdan çıka • 
t ... 
agını, Almanyamn nasılea ııilihla • 

;14c.ağmı anlamı§; bugün başına ge • 
ebılecekleri düşünerek birtak.mı 

tedbirler almaya baalallll§tır. 
Her vakit geç harekete g'!· 

Çcn, bir:ız geç nnlıyan, Iikin 
~nlnrlıktan sonra da emrivakileri ka
Jnl eden İngiliz t1iyasasım timdi hir-
• ol('Uüıiiııceler almqtır. 
, . Almanya için büyük bir zaler tC§· 
,tıl eden Alman silahlanmasmm hu-
1 .ukan kalmlü demek olan son İngi
~·.z notasını, işte hu herkesin gördü
;;t.i, anladığı emrivakiin kabulünden 
ha§ka hiraey değildir. 
s· Bu nota ile ve İngiliz Dıı Bakanı 
ır Con Saymonu Berline gönder • 

tnekJe, İngiltere, zımnan Versay mu· 
~edesinin artık mevcut olmadığını 
ahul etmekte, yarını düşünmekte, 

"e patlıyacak fırtınayı kendisine 
~~ık.Un mertebe az zarar yapacak 
•tıkametlere sevketmege çalışmak • 
tadır. 
1 İngiltere, hu ıeheple, Fransa ve 
talyadan hayli ayrılıklar göstermiş, in ziyade korktuğu Almanyanm a • 
tfhine tiddetli tedbirler almak si • 

)'aaetinden kaçmmı§tır. 

• • • 
.... İngiliz aiyasaemda bugün gördü
fln:ıüz tereddütlerin daha birçok 
erın aehepleri de vardır. 
İngiltere, but:l::?, Umumi Sava§· 

lan evvelki vaziyetin aksine, Dı§ ai
~~~sınm hakimi değildir. Y eti~tir • 
•gı çocuklar artık büyümü~, hatta 
~uhı Afrika gibi asi evlatları da 
i ur ebni§lİr. Büyük Britanya, 
•it.de böyle büyük bir ailenin baha • 
1 il'. 

I> İngiliz İmnaratorluiu ailesinin 
~çalarını te~kil eden Kanada, A • 
~l turalva, Cenubi Afrika gibi ül
llt er bugün ıinni rüote vaıııl olmua· 
~l dır. lDıparatorluğun temelini te§· 
lh._ eden Hindistan da, bugünler, ol· 
Q-.ıtluk çağma ulaşacaktır. 
liJt lote bütün hu memleketler, ten • 
.\. e kendilerinden uzak olduğu için, 
ttı "k°pa İ§lerine karı§mak isteme • 
,; t~irler. Kendilerine danı§mak
~r~ _hır harekete geçmekten İngil • 

Yı nıenetmektedirler. 
on ~Undan dolayıdır ki, İngiltere, 
hir .et. ıenedenberi ııiyasasma kati 
.\.rn ıs~ıkamet verememekte, bir gün 
~ erıkaya, bir gün A vnıpaya, bir 
~ 

1
de. çocuklarma - eski müstem· L c?~e - teveccüh etmektedir. I 

hd gılız lınparatorluğu bütün dün· 
ciq il nıcnf aatleri olan bir teşekkül· 
~Yalnız Avrupayı değil, Aıneri-

Atyayı, - eenelerden beri git-

Tayyare ile 
kaçan müflis 

Bir karyola fabrlka
tUril kapağı 

Yunanlstana attı 
latanbul piyaıaıında ıimdiye 

kadar hemen hemen misline te
sadüf edilmemiı bir ticari skan
dal vukUbulmuıtur. Piyasada ta
nIDmJ! fabrikatörlerden biri piya
sada on b!nlerce liralrk borç bı
raktıktan ıonra tayyare ile Yuna
niatana kaçmııtır. 

Dün 'bu hueusta yaptığımız tah
kikata göre ıehrimizin tanmmıt 
madeni itler ve karyola fabrika
törlerinden bulunan A. Velelyati· 
nin bundan bir müddet evvel her 
nedenıe vaziyeti bozulmuttur. 
Vaziyetini düzeltmek için bir hay
li uğratan bu madeni qya fabri
katörü nihayet borcu yirmi bin 
J:rayı geçtiğinden piyasadan kay
bolmağa mecbur olmuttur. Söy· 
lendjğine göre bu fabrikatör tay
yare ile Y unaniatana kaçnuttır. 

Dün vaziyetten Ticaret Odaaı 

haberdar edilmiı ve oda derhal 
piyasada tetkikat yapmıflD'. Bu 
tetkikat neticeıinde A. Velelyati· 
nin piyasadan izini belli etmeden 
çekildiği ve Yunaniıtana tayyare 
ile gittiği anlatıldığından odadaki 
kaydı kapatılmıt ve bu tekilde 
kaydına ipret konulmuttur. 

tikçe kayniyan Asya kıt'asmı - dü
tünmek mecburiyetindedir. 
. İngiltere, gittikçe büyüyen, iıta • 

hası artan ve dünyanın her bir ta • 
r f mda yalnız Büyük Britanyanın 
değil hüttiD heyu milletlerin 'tica • 
retini altilst eden J aponyanm tehli
keli hareketlerine kar§ı koymak 
mecburiyetindedir. Ve nihayet, İn • 
giltere, lngiliz İmparatorluğu tacı -
nm zümrüdünil, Hindistanı dü~ün • 
mekte, ve hundan dolayıdır ki, muh
temel tehlikelere kartı ellerinin 
mümkün mertebe serbest kalmaıımı 
istemekteclir. 

Büyiik Rritanya efkarı umumiye· 
sinin bir kısmr, bilhassa amele ve 
liberal kısmı İngilterenin Avrupa 
işlerine kanamamasını arzu etmek • 
te ve İngiliz hükumeti hunu da dü
şünmek mecburiyetini duymakta • 
dır. 

• * • 
İngiliz siyasası, bugün, birçok 

yolların önündedir. 
Millet, kendi en mühim devlet 

adamlarından biri olan Çorçilin de 
hazırlattığı büyük tehlikelerin, hü • 
yük f ırtmaların yakla§makta oldu • 
ğunun da farkındadır. 

Evet, dünyanın sulhü biraz fngil
terenin elindedir. İngiltere ya yalnız 
kendini, hotbin olarak kendi menfa· 
atlerini · düşünerek, ,.e yahut ta. 
l\loskovada çıkan İzvestia gazetesi . 
nin yazdığı gibi - f ırtmayı kendin
den uzaklaştırmaya, başka sahalara 
ııevketmcge tah~acaktır. Rusyayı Al
manlara pe~keş çekecektir. 

Yn~anda 1aydığnnız, anlatmağa 
çalı~tıgmıız meseleler kar§ısmda 
Türkiyeye ne kadar büyük memli • 
yeder yüklenıliği ortaya çıkmakta • 
dır. Dünyanın en mühim geçit yol • 
Jarmdan birinin muhafızı olan Tür
kiyenin pek miihim vazif'eleri oldu
ğu gün gibi ortadadır. 

Türkiyeyi idare edenlerin, acne . 
}erden beri Türk ülkesini her saha
da teclıiz etmekteki gayretlerinin, 
takip ettikleri siyasasının ne kadar 
doğnı olduğu bir kere daha anla§ı • 
Ir:yor. 

Türkienin İstiklalini, atisini 
muhafaza ebnek, gelecek tehlikele • 
re kar§ı gözü nı;ık olmak zamanıdır. 
Lakin Tiirkiye, §imdiden sonra, on 
he§ !enedenberi olduğu gibi, haaka • 
ları için değil, kendi için, daimıı 

ııulh uğrunda çal~~caktır. 

Şehrimizdeki 
Almanlar 

Tötonya klübünde 
toplanarak Hitler 

hareketini 
kutluladılar 

Evvelki aeec Alman Koloniıi, 
Yübekkaldırım üzerindeki "Tö
tonya,, adlı klüplerinde bir müsa
mere tertip etmitler, burada dok
tor Guekı, dikkate değer ve ehem
miyetli bir söylev aöylemittir. 

Doktor, söylevinde ezcümle 
demi§tİr ki: 

Lastik-kösele 
rekabeti 

Yeni bir safhaya 
giriyor 

Aayakkabıcrlarla lastik sana
yii aaraında gene alevlenen reka
bet yeni bir safhaya girmektedir. 
Bir yıldanberi bu iti tetkik eden 

fakat bir karar veremiyen Ticaret 
Odaıı idare Hey'eti, nihayet a
yakkbıcıları davet ederek, bu hu
ıusta kendilerini dinlemeğe karar 
vermiıtir. Oda idare Hey'etinin 

bu toplantııı Pazarteıi günü yapı
lacak ve ayakkabıcılardan bir 
heyet, de bu toplantıda hazır bu
lunarak mütali.alarmı aöyliyecek
lerdir. 

"- Adolf Hitler, bizzat kur
duğu yeni Almaııyayı temıil et
meıktedir. E•ki Almanya, artık ta
rlbe bnflDl'fbr. Onun yerine, bü
yük Fredrik'in nıhundan ilham a-
lan yeni Almanya gelmiıtir. Diğer taraftan, liatikciler de 

- ''Y b 1 k ti oda mecliıine kendilerinin çag-ırı-
a ancı mem e e erde bulu-

nan bütün Almanlar, var güçleri larak tifahen dinlenilmelerini iı-
ile, ana yurdda yaplan büyük itle- temiıler"di. U.stikciler ayakkabı-
re ittirak etmelidirler... cılardan sonra kendilerinin çağı-

"16 M h nlacaklarmı tahmin etmektedir-
art tari inde! Adolf Hitler l 

tarafından verilen mühim karar er. 
' 

Alman uluwnun namuıunu yerine -----------
getirdi. Almanyaya hakiki tıürri- Afyon satışında Iran-
yeti verdi. da Türkler ve Yugos-

"Yeni brarla Ahnan hüktlme- lavlarla anlaşacak 
ti, Yenay muahedesinin betinci 
faılmı hükümden düşümıiiftür, 
Yani, zorla kabul ettirilmit olan 
Veraay muabedeainin bundan 
sonra hükmü yoktur. Yabancı 
devletlerin boyundunığundan 

lcurtulan yeni Almanya,büyük dev 
letler arasındaki meTkiini yeni
den alacaktır. Bu auretle dünya 
ıulhu, yeniden kuvvetlenmiı ola
caktır. 

Afyon aatııı Türk Yugoslav 
miifterek büroıuyle Iranın da be
raber çalıpnaıı mevzuu üzerinde 

Jatan~ulda konUflD&)ar yaptıktan 
sonra, Tahrana giden lran mürah-

hulannm yalanda tekrar döne
cekleri haber alımnlfbr. 

Öfrendifimize göre, lran J.ıii
kUmeti Türk-Yugoslav müşterek 
büroeu,le beraber çalıpnağa ka
rar vermiftir. 

Kat'I anlatma, murahhaıla
mı gelitinden sonra, lıtanbulda 
imzalanacaktır. 

"A1m1Uı orduıu dünya aulhunu 
temine çalıtacaktır. Bütün dünya 
Hitlerin samimi bir tulhperver ol
duğunu biliyor. Yeni Almanya, 
ıbütün mevcudiyetiyle harpten 
nefret etmektedir.,, 

Pek alJoılanan bu .c>ylevden Cenup demir yolları 
ıonra, 1917 çarpıf111alanna müte- şirketi heyeti umuml-
allik bir film ıöaterilmittir. Film yesl toplandı 
" ' Almanyaya inan,, adlı methur 
bir kitaptan alrnmıttır. 

Vilayet ve bele
diye bütçesi 
Şehir meclisi dün ıaat on dört • 

te ikinci reis vekili Bay T evfiğin 
reisliği altında toplandı." Bütçe 
~ümeninden gelen bazı mazba • 
talar okunduktan .onra bütçelere 
ait kararnameler madde madde 
okunmUfblr. Adi bütçe karama
meıine ,öre, vilayetin muham-
men varidab 3371627, belediyenin 
muhammen varidatı 6272402 )i • 
radır. 

Fevkatide bütçenin vilayet 
kınnı 736807, belediye kısmı 
1270130 liradır. Karaağaç mü
esıasatı varidatı 1621001 lira, Da
rüliceze varKlatı 173795 lira, 
Şebir Tiyatroau varidatı 153886 
lira, komervatuvar varidatı 74340 
lira olarak teabit edilmittir. 

Maaraf yekiln!arı da varidabn 
ayni olarak teıbit olunmuıtur. ye
kWılar kabul edildikten eonra vali 
ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Oatündai mecliae te~ür etmif, 

celse nihayeflenmittir. 
-0--

Et resmi 
Me2lbahada kesilen hayvanlar -

dan mezbaha reamiııin kilo üze -
rinden alınmaıma Niıan ayı zar • 
fmda b&§lanacakttr. 

Dün Merkez Rıhtım hanında 
"Cenup Demiryolları Şirketi,, 

Hey'eti umumiye toplanması ol-

mut, idare meclisi reiıi Bay Rük
nettin toplantıya riyaset ebnittir . 

Şirketin bilanço ve hesapları 

tetkik edilmiıtir. 

Şirketin iıletme iti müdürlüğü· 
neı eski nhtnn şirketi Galata ıu

beai müdürü Bay Retat Fuat ıe

tirilmittir. 

"Cenup Demiryolları Şirketi,, 

Türkiye ile F ranta arasında bir i
ki ıene önce yapılan intihap mu-

cibince, Suriye demiryolunun 
Türk hududu içinde kalan kıammı 
itleten Franaız tirketidir. 

hilafnameye göre, hattın itle
tilmeıi 850,000 Türk lira serma-

yeli bir F ranıız tirketine verilmit
ti .. 

-0---

Kok kömftrftnde 
lhtlkAr yapanlar 
Ökonomi Bakanhğmca kok kö

mürünün toptan ıatıtma azami fi
yat konmuftu. Bir gazhane ile bir 

kaç büyük tüccarm bu fiyattan 
fazlaya kömür ıattıkları belediye· 

ye ihbar edilmittir. Bundan bat
ka Beyoğlu cihetinde dokuz kö • 

mürcünün perakende fiyatlar da 
;Jııikir yaptık1arı tiki.yet edildi -
ğinden bunlar baklanda kanuni 
takibata batlanmrıtır. 

3 

Karnera galip geldi 
Dev boksör diye anılan Karne -

ra Nevyorkta Madison Skar bokı 

stadında Ray lmpelleiere'i gürül -
tülü bir maçtan ıonra sayı hesabi
le yenmittir. 

Maçı, eski dünya boks şampiyo
nu Dempaey idare etmiıtir. 19 
bin kitinin seyrettiği bu mühim 
maç hatladığı zaman herkes Kar
neranın kahir faikiyetini bekler. 
ken mesele hiç de böyle olmamıı
br. Ray bütün kuvvetiyle ıağlı 

sollu hücumlar yapmağa baıla -
mıt, Kamera iıe güç halle kendi • 
sini korumaja çalıtmıştır. 

Beıinci ravunda doğru Karnera 
birdenbire canlanmıt ve Rayın ü
zerine ablmııtır. Böylelikle fai -
kiyeti ele geçirdikten ıonra altıncı 
ravundda hakemin görmedğii bir 
ıaniyede nizamname harici ola -
rak mi.desinin altma bir yumruk 
vurarak Rayı nakavt etmiıtir. 

Bunu gören halk 11lık çalmaia 
batlamıı ve Rayın meneceri ringe 
çıkarak Dempaeye Karnerayı dis -
kalifye etmeıini ıöylemittir. Fakat 
Dempaey kendiıine fU cevabı ver· 
mittir: 

- Bana itimi ıen mi öğretecek
ıin?. Eğer müdahalen devam e

derse Karnerayı galip ilin edece • 
ğim. 

Bu ıözler büyük bir gürültü ve 
nlıklarla karıılanmıı, bunun üze
rine maç bir müddet inkıtaa uğra
mıt ve ancak bet on dakikalık mü
nakapdan ıonra yeniden batla -
yabilmittir . 

Bu aef er Ray yorgun olduğun • 
dan Kamera kendisine niıbetle 

çok hakim dövüımüt ve bu gürül -
tülü maçı ancak ıayı heıabiyle 
kazanabilmittir . 

Maçtan ıonra R
0

ay~ K;~r~ ile
0 

yeni bir revanı maçı için derhal 
müracaat etmittir. 

Bahkçlların 
dertlerinden biri 

Pamuk iplJğlnden 
yapılma ağlar 

Okonomi Bakanlığı balrkcılığı
mtzın inki~afı için alınmaıı lazım 
gelen tedbirleri tetkik etmektedir. 
Bu tetkikat arasında balıkçılığa 

en ağır gelen meselelerden biri· 
nin de ağ imalinde kullanılan pa· 
muk iplikleri olduğu anlatılm..
trr. Bu ipliklerin bir paketi 12 li
radır. Halbuki ipliğin pamuk ol
ması ve uzun müddet denizde kal
ma11 itibariyle bir ağ pek az da
yanabilmektedir. Bu ipliklerin pa
halılatmaıının bafhca sebebi de 
ipliklerin gümrük resminin fazla 
olmasıdrr. 

~ 

Mfmarslnan ihtifali 
31 Martta büyük Türle ıan'at

kirı mimar Sinan için bir ihtifal 
yapılacaktır. İstanbul Halkevi ta
rafından bir proğram hazırlan
maktadır. 

--o-

Bir grafik ve statls
tlk sergisi 

Belediye Statiıtik Müdürlüğü 
ıehirde gıda maddeleri ıatıtlan 
ıeyrüaefer, aydınlatma ve buna 
benzer malumatı tafıyan grafik 
ve ıtatiıtiklerden mürekkep bir 
sergi açacaktır. Şimdiden hazır • 
tıklara batlanmıfbr. 

----c>--

Alman ataşeliği 
Berline çağırılan Bay Heynitz 

yerine, doktor Leyıevitz Alman 
Elçiliği atqeliğine getirilm1'tir. 



~,~,~~U SABAHKi HABERLER 
Almanyayı protesto eden 

w 

Fransız ve ltalyan nota
larında ne yazılı? 

Berlin, 21 (A.A) - Bu sabah 
Alman hükUmefa>e verilen F ran • 
ıız muhtırasında. §~ar vardır: 
· Alman Batvekili 16 martta 
Fransız büyük elçisini kabul ede -
rek ayni günde neşredilen bir ka
nun metnini kendisine bildirmif -
tir. Bu kanunla .Aılman hükumeti 
Almanyada mecburi askerlik biz • 
metini tekrar tesis ve Alman ordu
ıunu 35, 36 fırkaya iblağ etmekte
dir. Bir hafta evvel Alman maka· 
matı, bir Alman askeri tayyareci
liğinin teessüaünü resmi bir 9ekle 
koymu9tu. 

men iştirak ettirmek için, Alman 
endişesini müstemir suret -
te gözönünde tutarak, bütün bu • 
susile takipten hali kalmadrğı uz· 
laşma mesaisini müdrik olan bu 
hükUmet, dünyada bu suretle ~h • 
das edi'lmiş olan huzursuzluğun 

ve bundan doğabilecek n.eticele • 
rin, yani bu hadiseden muhtelif 
alakadar memleket!ere yüklene~i
lecek mecburiyetlerin mes'uliyet -
lerini ancak Alman hükumetine 
tahmil edebilir. 

iT AL YANIN NOT ASI 

Bu kararlar, Almanyanın imza Berlin 21 (A.A.) - Alman hü-
ettiği muahedelerde yazılı ahdi kWnetine verilen İtalyan notasm
taahhütlere açıktan açığa muga • da funlar vardır: 
yi.rdir. · "lta!yan hükümeti, 7 kanunu • 

Keza bu kararlar Alman hükU· sani 1935 de Romada Jtalya ve 
metinin 1 t' kan.unuevvel 932 tarih- Fransa hükumetleri arasında ak· 
ti beyannamesine de mugayirdir. tedilen mukavelede olduğu gibi 
A1man hükümeti bu beyanname İngiliz ve Fransız bükii:metleri a -
ile de Almanya için diğer uluslar- rasında cereyan eden müzakereler 
la hukuk müsavatım tazammun ~ticesinde Londrada netredilen 
eden bir teslihat, umumi statüsü .. 3 şubat tarihli tebliğde Versay 
nünt herkes için bir emniyet reji- muahedesinin bef inci faslında tes
mi tesis edi!mekaizin kabili tabak- pit edilmit olan askeri statünün 
kuk olmadığını k~ndiliğinden ta· bir taraflı bir icraatla değİftİ:rile· 
nmu~tır.,, miyeceği prensipi teyit edil.mit ol-

Umumi bir tarzda Alman hü • duğuna nazarı dikkati celbetm:ek
kii:meti en esaslı bir hukukiı düvel ·ten kendisini menedemez. 

· prensıpım ı:qi~dr bir surette red - Vera"7 ---ı..-t..-üuiu ı..,inci 
.. detmektedir,. Bu prensip hiç· bir fasbmn, alakadar lıükümetleı a • 

''evletin, akit tarafların muahe. ruında tam bir hukuk müsavah 
denin vedbelerinden kurtu.lamı • ile yapılacak müzakerat yollu ile, 
yacağı veya on:m hükümlerini de. tadilin deki fay dayı daima müda
ğiıtiremiyeceğidir. faa elmİ§ olan ltalyan hükUmeti, 

Diğer taraftan, Alman hük(i - AJman teslihatı niese1esinin Al • 
meti, bilhassa kendisinin de davet manyanm da iştirakrle 11 kanunu 
edildiği bir müzakerenin ba,1ıca evvel 1932 tarihli beyannamede 
mevzularmın alakadar devletler teıbit edilmiı oaln esasa mutabık 
arasında tenviri arzusunu bizzat olarak, umumi bir müzakere mev• 
izhar ettikten sonra, bir emrivaki- zuu teşkil etmesi prensipine mu -
te bu müzakeratı en mühim mev· vafakat etmi§tir. 
zularmdaıı. birini hazfetmek sure-- Keza bu usulü prensip itibarile 
tile, tehlikeye düşürmeye en mü· Alman hüktimeti d'e 14 §Uhat 1935 
cait tedbirleri ittihaz etmiştir. tarihli tebliğatile kabul eylemi~ti. 

Cümhuriyet hükfuneti, bu ted- Bu seberten dolayı İtalya bil • 
blr;eri tiddetli protesto etmeyi ve kumeti Alınan kararı ve bu kara. 
bu ln &u$la gimdiden ihtirazi ku • nn muhtemel bir tevessüü müva
yut c,ermeyanını bir vazife adde.1 cehesinde en geniş kaydi ihtirazi 
~eJ". A1maLyayı Avrupa emniyeti• dermeyanına kendini mecbur ad. 
ni::ıı teşki,atlandıTr)masma fa,.,,a • rJ~t"""~14p..t;r •. , 

Almanlar Fransız n'ota· 
sına ehe.mmiyet vermedi! 

Berlin 21 (A.A.) -Afman İl· 
tihbarat bürosu bildiriyor: Kendi· 
aine Fransız refiri tarafından 
Fransa hükUınetinin notası tevdi 
edilmiı olan hariciye Bakanı Fon 
Neurath, Bay Françoia Poncet'e 

· F ranaa bükimetinin yapmıı ol • 
duğu protesto için ileri aürmü§ ol· 
duğu sebeplerin fill vaziyeti be • 
ıaba katmamakta olduğunu ve 
binaenaleyh Alman hüklimetinin 
bu delilleri ret ve cerh için kendi
sinde bir mecburiyet görmemekte 
bulunduğunu söylemi§, Venay 
muahedesinin evvelce diğer imza 
edenler tarafından ihla) ed~l~iğl • 

ni, Te bu imza 1ah:plerine mua • 
hededeki ıilahsızlanma §artlarına 

riayet etmediklerini beyan eyle -
ııniştir. 

Konsey top~anhsı da · 
faydasızmış 

Cenevre, 21 (A.A.) - Havaa 

muhabirinden: Alman mahafili, 

Franaanın tetebhüıünü fuzuli, 
konseyin top~antısını da faidesiz 
tel.ikki ediyorlar. 

Bunlarm noktai nazarmca bu 
gibi hadiseler, anca:k Almanyayı 
Cenevreye avdet hususundaki her 

türlü, diitünceden büsbütün uzak
la§tırmaktan ve Avrupa ulus1arı a· 
•aaında~ri !tusumetleri arttırmak -
tan baJka hiçbir işe yaramıyacak
br. 

Sir J ohn Saymon'un Bertin se • 
rahati kararm da sebat etme.si, bu 
ınahafilin hoınutsuzluğunu mucip 
ohmııtur. 

Fransız gazeteleri 
Tesanüd propagandası 

yapıyor 1 
Paris, 21 (A.A.) - Gazetelerin 

heyeti umumiyesi, dünkü kalikın -
mayı memnuniyetle mütahecle et • 
mektedir. Çünkü Bay Flandin'in 

nutkundan sonra, yakında lngil • 
tere, Fransa ve ltalya arasında 

istişareler cereyan edeceği hak • 
kmdaki haber, mÜ§lerek bir hare
kete delalet etmektedir. 

Sosyalist ,,Populaire" gazetesi, 
Uluslar Kurumuna müraacat fikri
ni tamamen tasvip ve funlan ila
ve etmektedir: 

"Fransız devtet adamlan, hay· 
siyet ve hakkın istilzam ettiği ge • 
kilde mukabele etmişler ve böyle
ce, bütiin milletlere tümulü olan 
hukuku beıer a:leyhine meydan o -
kuma keyfiyetine kar§ı uluslarara
sı sahadaki akıülameli kaydetmit
lerdir.,, 

Figaro gazetesi fUnları yazıyor~ 

"Roma ile Pariı arasındaki ıı· 
kı anlatmadan dolayı memnun ol
mak lazımdır. Fakat İngiltere, 
Fransa ve balya arasındaki tesa -
nüdün bütün dünya nazarında a-

çıkça belli olması icap ediyordu. 
Barışın en müessir teminatı bu 
tesanüttedir. Şimdi tehlikeli ka • 
rarsızlığın yerine insicamlı bir va
ziyet kaim olmuıtur.,. 

Echo de Pariı ga:zetesi, Ulus ·· 
!nr Kurumuna müracaat münase • 

betiJ~, "hakem makamında ma • 
nevı blr ıakblh aramıı:ıı.kt..,yız;, ae -

ı1ekt~dir. 

Buna mukabil "Limi dü Peuple,, 
gazetesi, tun.lan yazmaktadır: 

"Uluslar Kurumuna müracaat, 
biç bir ıeye yaramryacaktır. Çün -
kü Almanya Cenevre kurumu ile 
istihza etmektedir.,. diyor. 

"Almanya, medeniyeti 
yıkacak!,, 

Londra, 21 (A.A.) - Muhale
fet lideri Ray Lansburyi, Avam 
kamarasında takrir-ini tevdi ettik 
ten sonra demiştir ki: 

" - Almanya bir meydan oku· 
yuş yapmıştır ve bu suretle başlı 
yan silahlanma yarışı. gayri kabin 
içtinap olarak harbe ve medeniye 

tin tahribine müncer olacaktır 

Büyük Britanya diğer milletlerlE 
beraber dünyanın büyük hava yo1 

larmın beynelmilel olmaıım Vl' 

bütün memleketlere acık ver bu 
lunmasmı kabtde amade olduğu 
nu bildirmeli idi •• 

Bay Lansbury sözlerine ıu su 
retle devam elmittir: 

Sir Con Sim on vaziyeti 
anlatıyor 

Avam kamarasında ne!er söy~edi! 
Londra, 21 (A.A.) - Sir Con arkamızı çevirmekliğimiz deıne~ 

Simon Avam Kamarasında irat değildir. Avrupa için buJunacal' 
ettiği nutukta demiştir ki: bir sureti tesviye ancak herke5d 

Bir kaç gün kadar Almanya tatbik edildiği zaman kati olabi ' 
Başvekilinden samimi izahat a1a- lir.,, 
cağ'.mızı ümit ediyoruz. Çünkü 
Berlin seyahatımıı: tam bir sami- fngiJİz na21r?ar1nJıJ 
miyet!e mukabele ister. Orada ya-
pılacak münakaşaların burada bir seyyahat programı 
provasını yapmak doğru o'maz. Londra, 21 (A.A) - s·r Si' 

Bizim Edenle beraber Berlin - mon He Bay Eden'in AvrupanJJI 
de ve Moskovada ve V arıovada muhtelif hükUınet merkezleriııt 
yapacağnruz ziyaretler vaziyeti seyahatleri hazırhlarma hararet.it 
hakkile anlamak içindir.,, devam edilmektedir. 

Sir Con Sim.on bundan sonra, Bay Eden'in cumartesi sabahı 
Almanya hilktimeti tarafından tayyare ile Parise giderek Bay IJ• 
Berline ne suretle davet edildiğini val ve Bay Suviç'in iştiraklerile 
anlatmıı ve orada yapılacak mü • yaprlacak üç tarafb konf eraıı•tlı 
· kileme'le:rin mevzuu olarak, eınni- bu1unmasına karar verilmittir. 
yet, teslihat ve Almanyanm Ce - Bay Eden, evvelce haber veril
nevreye avdeti ve bir hava muka- diği gibi, ayni günün akşamı Loıt' 
velesi projesi maddelerinitı tesbit draya dömniyecek, fakat trenli 
edilmit olduğunu ve bu müzake • Berline hareket edecektir. 
relerin bir tarzı te.viye bulmak. Bay Edent Berline, Londrad•" 
nihai gayesini istihdaf ettiğini tayyare ile hareket elmit oıaa) 
aöylemit ve demiıtir ki: olan Sir Simon ile ayni zamand1 

• Almanya tarafından geçen CU· varacaktır. 

mart.eti nefrolunan beyannamenin Pazartesi ve aalı günlerini İt• 
lngiltere için ağır bir darbe oldu- gal edecek olan Berlin görütmef6 
ğunu söylemekle biç mübaleğa et- rinden ıonra Bay Eden salı gü113 
mi) olmam... akşamı Moskovaya hareket ede ' 

··Burada bir noktayi bilhassa cek ve oraya ayın 28 inci günü ~ 
müıahede ve tesbit etmek mecbu· bahı varacaktır, 
ri7ctindeyim. O cıa, ~man ordu Bay Eden' e Rusya seyaha\f,\de 
mevcudu baklanda vrilen· rakam~ ~ Ruıyanın Londra ıef ri Bay Mai( 
dır. Bu rakam, o kadar yüksek ve ki, dıı işleri Bakanhğmm buıuıl 
bir aene evvel teklif edilen mikta· parlamento katibi Lord Kranburı' 
n ve batti her hangi bir garp Av ile bu Bakan~ığın muhtelif memuf 
rupası devletinin bu hususta ha ları ve lngilterenin eski Mosko'f1 

len verebileceği rakamı o de· mas'ahatgüzarı Bay Stranz ref•' 
rece tecavüz etmektedir ki· bu ıe· kat edeeektir. 
rait dahilinde Almanyanın kom Bay Eden, Bay Sta1in He görii' 
ıularmdan bazılariyle hu hususta tecek, fakat başlıca görüfmele1 
b~r anlaımaya varmak istediğin • Bay Litvinof ile olacaktır. , 
den ciddi olarak §Üphe edilebilir. Bu görüşmeler, Avrupanm yeıı1 

İngiliz siyasetinin gayesiı Al vaziyetine ait olacaktır. 
ma.nyayı Milletler camiasına hak Bay Eden İngiltere sefaretinde 
kaniyetli tartlar içinde tekrar ge oturacaktır. Sovyetler onun terefi' 
tirmektir. Eğer diğer hiı suret} ne bir eğ1ence programı hazırla' 
halle iltihak etmemiz lazım gelir· mışlardır. Bay Eden, Moskovadsı' 
ıe bu, her halde çok daha az mu· ayın 31 inde ayrılacak ve 1 nisaı>' 
cibi memnuniyet bir sistem ola da Varfovaya varacak, 3 niaandıJ 
caktır. Bu ııstenıı bir tehlikey. oradan müfarakat edecektir. 
karşı koymak için intihap edilmiş Bu seyahat sonunda Fransa. l• 
kombinezonlar sistemidir. talya ve lngiltere dış işleri Ba' 

Bu noktai nazarları te9rih et kantarı arasın:la yeniden üç tarşf' 
tikten sonraı İngiltere ile her han lı bir konferans yapılacaktır. 
gi bir memleket arasında husus 
bir anlaşma tasavvur etmediğimi 
zi ıöylemiye lüzum yokhll'. Berlir 
Moskova, Varşovaya yapacağı 

mız ziyaretler Parise, Romaya ve 
yahut Brüksele ve bilhassa söyle 
meye lüzum görürüm, Cenevreye 

ZAYi - İstanbul ithatit gü~~~; 
ğünden 12 - 5 - 932 tarih ve ~1'P 
No. it beyannameye ait müfrez ordl: 
noyu kaybettiğimden yenisini ala.el 
ğım eskisinin hükmO yoktur. Saft 

Jstanbul Balıkpazar Arslan 
No. I Ali Baydar (SZ) 

"Militarizmi tahrip için başka 
bir harbe hazırlanmıyalon. Onu 
§İmdi tahrip edelim.,, • ================ ----- Bu hatta S A R A Y Sinemasında ____ ... , , ............ i=f·A···B ... E .. R ........... İ 1ı Eski Bo~• şampiyonu, Mli-ıikhol artisti, dansör, fabrikaUSr 
1 • ve s nema yaldızı 
• lstanbulun en çok satılan ha-: 1 CiEORG .:S CARPENTiEI kendi bayatını 'l'e aşk macerala· 
i kiki akıtanı gazetesidir. ilanla·! 
: -s r1nı tasvir eden ve sebhar vıldıı Ariet Marcbal ile beraber 
İ rmı HABER'e verenler kare ·ı temıil ettiği T O B O G A N caz=p. tntibim ve alAkabahŞ 
r derler. film ni v6rünOz. FOX JURNAL _. 
= ........... _..._ ' ..... " ............ ..-...... 1 '1..------------ıı-----·------------~ ..... 

Bugün bütün matınelerde ve suvarelc=ırde İ P E K S·nemas n 1 a 
Son Defa C!a:--E!!< 
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I ~üvük n.=nız Romanı 

Graçyoza, henüz tanıyamadığı 
Ali Reisin._se_s_in_i pek beğenmişti 

Ali reis: ' 
- Kara Yusuf, bu gondolun 

Yanından hızlı bir geçiı yapalım! •• 
Dedi. 
- Peki reis!. .• 
Kotra, bir çaylak kadar çevik

ti. Yetkenin inip yeniden kalk
ınaaı, dümenin kıvrılması birkaç 
la.niyelik iş oldu. Kotra,, kanat· 
larını boydan boya açmıı olan 
büyük bir marti gibi ileriye atıldı. 

Graçyoza onu gördü: 
- Ne güzel! ••• 
Demekten kendini alamadı. 

Sonra, sevdalı bakışlarla hali ki
tara çalan Periniye döndü: 

-;- Bu tarafa bak!... insan ge
zintiyi böyle bir kotra ile yapma
lı!. .• 

Genç Perini'nin canı ııkılmıştı. 
Ne zamandanberi o kadar yorul
duğu ve üstüne düştüğü halde bu 
genç kızın gözlerini kendine çe . 
kememişti. Şimdi de onun aşktan 
kayrulan ve inliyen kalbine hiç 
aldırmıyor, denizdeki meçhul bir 
kotrava bakıyordu. 

- Fena değil!. .. Yeni görüyo . 
rum! .•• 

Diye mırıldftndı. 
- Evet!. .. Ben de yeni görüyo-

rum ..• 
Ali reis bir şarkıya başlftdt. 
Gür ve olgun sesi vardı. Bu bt-

• raz vvel Perini'nin çaldığı ve 
söyledili prla idi. Perini söyler
ken sesini çıkarmıyan ve alclırmı· 
yan Graçyoza: 

- Ne gi!zel söylüyor! •.• 
Dedi. 
Perini somurttu. Genç kız bu

nun farlnna vardı ve sözünü ıöy
le bitirdi: 

- Senin kitaran kadar gü7el... 
D rılma ama, sesin o kadar bot 
değil Perini!. •• 

Genç Perini gülümsedi. Hiç ol
ınazaa çaldığı kitaranın beğenil • 
diğini duymak onun için baılıca 
taadet olmu~tu. 

Kotra, gondolun yirmi adını ka
dar ilerisinden suları yararak geç
ti. Ali reis başım çevirerek genç 
kıza baktı ve gülümsedi. 

Graçyoza kendi kendine: 
- Güzel delikanlı!... Acaba 

"' d" ? un ır ••.• 
Diye düıündü. 
Yalnız C:araçyoza değil, gondol

cu da ona ve kotrasına b\.kmıf, be-
" ienmiıti. O kadar ki kotranın 

timdi açıklarda yaptığı dönüt ve 
h~:z: manevralarına dalmıf, elincle
ltı küreği unut.muıtu. 

Perininin canı aıkılmııb. 
Somurtuyordu. 

t ~~açyoza hiç oralarda değildi . 
. !ını çenesine dayamıı, da:gın 

lo:z:lerini güzel kotranın arkasın -
:a.n. a~ırmıyor, Ali reisin. sular • 
~ a. tıtrıyen, coıkun bir bahar ça • 
stlt "b' h · d' ıaı gı ı ru a ıınen tarkısını 
ınliyordu. 

Ali reis bütün bunların farkına 
••nnııtı. O günlük yapılacak bir 
~Y kalmamııtı. Geri döndüler. 

ondolun yanından aürtünürceıİ· 
he l geçerek genç kızı selamladı. Bu 
~bk ilk defa görmüı ve tanmııı 

l\hi genç Periniye de baktı ve: 
- Bonjoma Senyor ! ... 
l'>ecıi. Daha ileriye gitmedi. Ka-

ra Yuıufa bir İfar~t vererek yel· 
keni indirtti ve dümen etraf mda 
iki defa fırıldak gibi dönerek ol· 
duğu yerde durdu: 

kiralık kUşkler 

Urolo~ = Operatör 

Doktor Kemal Ozsan] 
l\araköy Topçuıar caddcsı No. " 

m;;:::;::-:::•::s Telefo• '1255 =:::m:: 

. ZAYi 
lıta~bul 42inci mektebd~r: 1927. 

1928 den senesinde almıt oldu. 
ium ıahadetnameyi zayi ettim ye 
niaini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Enva 
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Kabataş, Islan bul 
lisesini 0-1 yendi 
Darüşşafaka ve Amelihayat 

2-2 ye berabere kaldılar 
Mektep!iler arasında yapııJ.an ıesi biraz daha açıldı. Fakat dai • 

futbol şampiyonasına dün Şeref ma soldan işlemek istemelleri en 
sahasında başlanmıştır. Bu şanı- bü)ük noksanlarım teşkil ediyor· 
piyon.ayı, İstanbul Lisesi Müdürü ı du. 
Celaf.fer:li riyasetinde beden ter- lk!nci devrede Kabataş biraz 
biyeıi muallimi llhan Ham.di ve 1 hakim~yeti elinıe almıısa da ~azla 
Necatiden rbaret bir komite tertip bir şey yapamamıştır • Netıcede 
etmiş ve Kurun gazetesi himayesi 1 • O Kabataş lisesi galip gelmiştir. 
altına almıştır. Her iki takımı Nezih oyunların -

Saat 14 buçukta Şehir bando • dan dolayı tebrik ederiz. 

•Un~ çalc!ığ.ı mar, ._a. liseler; harf Darüşşaf aka: 2 
sırasıyle geç t resm1 yapmışlardır. 

Bir kaç lise, henüz hazırlıklarım Ameli hayat: 2 
tamam'amadıklarından bu mera· 

1 
d h 

• . · . . Su maçtan sonra ara arın a u-
11ome ıştırak edememışlerdır. • . b 'k' ı· 2 2 

susı hır maç yapan u ı ı ıse • 
Başta Türk bayrağı, arkada 

1 

berabere ka,mışlardır. Takımlar 
kom 'te azası ve daha sonra sıray- / dokuzar kişi olarak oyuna devam 
la Ameli Hayat, Darüşşafaka, 1 etmi ştir. Fakat Darünafalcalılar 
lstanbul, istiklal, Kabataş, Per - rakiplerine nazaran daha hakiın 
tevniyal, Şişli Terakki, Vefa lise - oynamış'ardır. 
leri futbol ve voleybol takımları 
binden fazla seyird i1e dolu tri -
h :inler'n önünden alkı~:ar!a geç • 
miş~erdir. 

Geçit resminden sonra mektep -
ler derin kol n'zamında tribünle· 
rin önüne dizilm'şlerdir.Bu 11rada 
ça ınan istiklal marşı "hazırol., 
vaziyet'n::!e dinlenmiştir. Bundan 
ıonra da., hep bir ağız<.~an cümhu -
riyet marşı söylenmiıtir. 

Ba marş biter b'tmez komite 
namına Bay ilhan ıüzel bir söy -
lev söyl .... miştir. 

Bunu ta!;; iben de KUr..N gaze
tes ;.. n.e.mına izzet ~1uhidciin Apak 
b:r kaç söz söy Jedi. 

En son o!arak, futbol hakemleri 
namına bay Nuri takımlara tekn,ik 
nasihat~erde bu!undu ve merasinı 
de böylece bitti. 

Dünkü meraıimd~ KURUN 
başmuharriri Bay Asım Us, milli 
takım antren.5rü Bay Siley, mek -
tep müdür!eri, mual imleri ve da· 
ha bir çok tanınmış zeval hazır bu
lunmu:tur. 

Kabataş: 1 lstan-
bul lisesi: O 

lstanhul ve Kabataı Liseleri 
Bay Nurinin hakemliği altında 

15 5 geçe oyuna başladılar. 

İstanbul lisesi seri bir akın!a o
yunu hakimiyetine aldı. Fakat Ka
bataş müdafauı fazla çahımasi • 
le bu hakimiyeti semeresiz hıra • 

~yMd~ 1 
Oyunun beşinci dakikasın-da 

Kabataftn sol açığı Celal Günün 
yeg i ne golünü ş :mşek gibi bir a • 
km1a ls·anbul 'isesi ka'esine sok· 
muş oldu. Fakat bunda İstanbul 

lisesi kalecisin-in de kabahati var • j 
Bu golünden sonra lstabnul li-

Eczs fiyatları 
tarifesi 

Evvelce bir tali komisyon tara
fm2an tesbit edilen ecza fiyatla
n tar:fesini esaslı surette hazırla
mak üzere yakında An1carada 
toplantılar yapılacaktır. Farma
kolog!ar B'rliği, memleketimizde 
ilk defa tatbik edilecek olan bu 
il iç tarif esinde naz an dikkate a· 
lınmak üzere bazı dilekler teabit 
etmişt'r. Bu dilekler sağlık bakan
lığına bildir' lecektir. 

-o-

Limanlar umum mn-
dUrU şehri mizdde 

Ökonomi Bakanlığı Limanlar 
Umum Müdürü Muhsin Naiın 

şehrimize gelmişt!r. Öğrendiğimi
ze göre Mumin Naim b:r müddet 
şehrimizde kalarak limanın ' inki
şafına ait iı!erle meş.gul olacak-
tır. 

-0--

Kadın hekimleri 
toplantısı 

Türk Ginekologi Kurumu bu ayın 

toplantısını 13-3-935 de Prof. Ali E· 
sadın Başkanhğı altında yaptı. Bu 
celsede evveli: 

Dr. Ahmet Astm Onur: söz alarak, 
ameliyat esnasında karın içinde unu· 
tulan yabancı cisimlere dair tebligat· 
ta bulundu. Ve mevzuu ile alakadar 
teşrihi mustahzarlar gösterdi. 

Prof. Ali Esat Birol lohosalıkta 

tromboz ve amboli hakkında tebligat 
yaptı ve şimdiye karlar rastgeldiği 

bu cins vak'aları anlattı. 
Dr. Muzaffer: Gebelik ve şeker has· 

talı~ından bahsetti. 
Yapılan münakaşalara: Ali Esat 

Birol, Ahmet Asım Onun Orhan Tah· 
sin, Hadi Ihsan, Nuri Süleyman, Mu • 
zaffer, Behar ve Leontiyadis katıldı • 
lar. • 

• , • • • \' • ... • • ~ ' .... , :.t.• • 

Cildinizi parlatan: HÜSEYiN A VN1 YO<iURDU 
Yüzümüze renk veren: HÜSEYiN AVNİ YOCURI'U 
Hazmımtızı kolaylaştll'a:l: HÜSE YIN AVNi YOGURDU 
Tam gençtik kaynağı o'an: 1-JOSEYI AVNi YOGURDU 
Sıhhat membaı ve halis olan: HÜSEYiN AVNi YOC.URDU 
Akçe Bura:az çiftl iğ inin niıhayet siz ve münbit ovalarında 

yet' §en halis koyunların sütünden mamul 

Hüseyin Avni Yoğurdu 
I 

Bütün Türkiyenin rakipsiz Te en çok aranan bir yoğurdudur. 
Tenekelerin kenarmdaki Hüseyin Avni markalı kmnızı 

etiketlere dikkat edin'z. 
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Almany8,garb misa lstanbul' da ki 
hastanelerin 

vaziyeti 
Son zamanda inkişaf 

ediyor 
Belediye, varidatının seneden se· 

neye daralmasına rağmen lstan -
bul halkının sıhhati ve lstanbulun 
hastahane ihtiyaciyle çok yakın • 
dan alakadar olmaktadır. Sıhhi

yenin bütün masrafı geçen sene 
804000 iken bu seneki bütçeye 
61000 lira fazlasiyle 866609 lira 
konmuştur. Haseki hastahanesinin 
tahsisatı yirmi bin, Cerrahpaşanm 
yirmi iki bin, Beyoğlu hastahane -
sinin beş bil lira arttırılmıştır. 

Istanhulun hastahane vaziyetile 
Sıhhat Bakanlığı da büyük bira
laka göstermektedir. Mutfak ve 
pavyon inşaatı devam eden 250 
yataklı Haydarpaşa hastahanesi 
Haziran sonlarında açılmış bulu -
nacaktır. 

Bu hastahane belediyeye bağlı 
olmayıp doğrudan doğruya Sıhhat 
Bakanlığına merbut olacaktır. 

Hastahanenin kadrosu tamamen 
hazırlanmıştır. Haydarpaşa has -
tahanesi açıldıktan sonra Sıhhat 
Bakanlığının lstanbuldaki hasla • 

kına razı, fakat ••• 
Şark misakını imza[a .. 
mıqa qanaşmıqor ! 

-..,----------- · Berlinde lngiliz nazırının, ha- ı verici mahiyette değildir. Ajan 
va misakı ile birlikte Sovyet Rus- Berlinden şunu bildiriyor: 
yayı da içine alacak bir ıark misa- Hukuk müsavatım elde edibni 
kı meselesini konuşacağını hi· telakki eden Alman idarecileri 
liyorduk. Almanya, bir garp mi- sıkı b ir müzakere yapacaklardır 
aakı demek olan hava anlaşması- Almanya hava misakına girere 
m kabule taraftar görünmekle be- garpta emniyeti zıman altına alma 
raber, diğeri hakkında açrk bir istiyorsa da, şarkta bir emniy 
§ey söylememişti. Anadolu Ajan- sistemini kabule dünden daha faz 
sının bugünkü telgrafı daha umut la mütemayil değildir. 

Berlindeki 
otomobiller 
Berlin, 21 (.A.A) - bir mart 

tarihinde yapılan birtahrirde ber

linin işlemekde olan otomobilleri

nin adedinin 143875 ve bunların 

içinde 62769 nun da hususi otomo

bil olduğu anlaşılmıştır. 

HABER 
Akşam Postası - - -lDARE EVl 

ISTANBUL ANKARA CAD~ESI 

Telgraf Adresi: tSTANBUL HABER 

Telefon Yazı: 28872 tela.re: ~'70 ..................................... -.... --·-··: 
ABOrtE $ARTLARI 1 

1 3 6 Ua.ybk5 

han.el,erindeki yatak adedi 2529 u Yeniçıkh "• • 
Türkiye : UO 850 660 1250 &.q. J 
Ecnebi: 150 4MS 840 1610 ; 

bulacaktır. Belediyenin elinde lasedemonyalı l an n ve Atinahlarm 

bulunan hastahanelerdeki 1075 Cümhuriyel 
ıLArt TARiFESi İ 
Ticaret UAnla.mım sa.tın U,60 ! 

yatak adedi de buna ilave edilirse • leri • Beaml llA.nlar 10 kuruştur. : 

························-····-...... ----1 lstanbulda devlet ve belediyenin Ksenefon Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: 
idare ettikleri müesseselerdeki ya- Havdar Rifat HASAN RASiM US 

Basıldığı yer: (VAKIT) Ma.tbaaa1 tak adedi 3608 zi bulacaktır. 50 Kuruş 

Haydarpaşa hastahanesi açıl -il•-----·-------• l:••-•••••••••11'1 
dıktan sonra lstanbulun hastaha • 
ne ihtiyacı geçen senelere nisbetle 
karşılanmış olacaktır. lstanbulda 
doğum evine olan şiddetli ihtiyaç 
karşısında Belediye._ Haydafpaşa 
bastalianesi aÇt'ldıktan .Onra yani 
Hazirandan itibaren Üsküdardaki 
Zeynep Kamil hastahanesini bir 
doğum evi haline getirecektir. 

Bun.dan başka Haseki hastaha -
nesinin yanında Tele fon iŞrketin
den alınan fazla paralarla yapıla
cak olan pavyon da doğuma tah -

sis edilecektir. Bu suretle İstan -
bul hastahanelerindeki doğum ya· 
tak adedi 150 yi bulacaktır. Bu 
takdirde Haseki hastahanesinin 
doğum kısmında hastaların yerde 
yatmalarının da önüne geçilebile -
cektir. 

Ecnebi ve Alman mütehassısla • 
rın hastahanelerde vazife görme -
Anadoludan gelenlerin miktarını 
arttırdığı gibi lstanbulda oturan
lann da hastahanelere müracaati
ni ziyadeleştirıniştir. Bu yüzden 
hastahanelere gidip kendilerini 
muayene ettiren ve ayak tedavisi· 
ne gidenler hay1i çoğalmıştır. 
Hususi akalliyet ve hastahanele
rine müracaat azalmıştır. 

Bundan başka Cerrahpaşa, Bey
oğlu gibi büyük hastahanelerde 
rontken bulunması ve yalnız film 

lstanbul Beledlye:::tl ilanları 

Cinsi 

' 
Beyaz sabunlu kösele 
Şaplı kösele 
Vaketa 

Badana fuçası 
Balta 
Kürek 

,, sapı 

Süpürge 
Çinko kova 

Kazma 
Kazma sapı 

Bakır çivi 
· Mıh 

Saplı faraş 
Belleme 

Yular sapı 
Gebre 
Beyaz keçe 

Kaşağı 

Yem torbası 
Keçe kılı 

Urg~n 
Çeki halatı 
Balmumu 
Kofum yağı 

Araba yağı 
Tuz 
Asitfinik 

Mikdarı 

150 ,, 
100 ,, 
10 tane 
10 ,, 

200 ,, 

400 
" 400 ,, 

'20 ,, 

40 ,, 
75 ,, 
3 Kilo 

30,000 adet 
400 ,, 

150 " 

150 " 
200 " 

60 ,, 
400 ,, 
100 ,, 
30 ,, 
30 ,, 

40 " 
4 KU6 

40 ,, 
400 ,, 
40 ,, 

41()() " 

33/ 30 

33 
45/ 60 

16/ 70 

"40 
594/ 10 

222/ 80 

masrafı mukab'linde rontkene ha- Temizlik işleri için lüzumu olan ve yukarda mikdarı mulia~" 
fillması hususi haı;,tahanelerin ve men bedeli ve teminatı yazılı bulu nan 28 kalem malzeme cinsleri 1" 

müesseselerin bu bakımdan da t i:barile 4 kısma ayrılarak ayrı, ay n açrk eksiltmeye konulmuthlt• 

müşterilerini azaltmıştır. Şartnamesi ve nümuneleri Leva zmı Müdürlüğünde görülür. TaliP"' 
1 lstanbulun şiındi büyük bir ve- ler 2490 No. h arttırma eksiltme kanununda yazdı vesika ve hiza. .. 

rem hastahanesine ihtiyacı ileri larında gösterilen teminatla ihale günü olan 28 - 3 - 935 Pertell'" 
1 sürülmektedir. Tramvay Şirketin- be günü saat ,0 n betşe Daimi En cümende bulunmalıdır. "1317,, 

l d~~mac~ p~amnbkk~mı --------~---~---~~~~~~~~~~~~ l ile bu yüksek m üessesenin kurul - ~ıııııııı ı ııııı ı ııııı ı ıııııııııııııınıı mııı ımmmımmlllııt 
masmı isti yenler de vardır. ~qllllmlt1 mllllll ll!lll !IJjjjllmllllllllllllllmlll l llnıllllllmlllll llll1illlWmWlmIDmlmlllml ll!lll llllllll~lmllll~ll 1 ' ~ Y Ert 1 ÇIKTI 
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Bir italyan 
tahtelbahiri 

~ 111 e nııııuıııııııuııınııırnııamı:o ınıımmııuıııııu~ 
~ Alafranga ve alaturk.l, 

: YEMEK ve TATLI KiTABI 
E3 

Cılth 1251 
cil tsiz 100 

E2 kuruş 

Hergün piş~cek yemeklerin ve tatlılann listesinı ve yapıllflırı?ı1 

bu kltabda bula.cak5ınız 
Sıtıe yeri" fstanbu\ Ankara caddesi No. ı 57 

~~~~~~--~-~ 

Monflcone, 21 (A.A.) -Otaria 
deniz altı gemisi bugün denize İn· 
dirilmiştir. ~~~ınıımmm~ımıııı•~~ın•mmın-•ı.. ınkııab Kitabevi 



Süt veren annelere 

.., 
İngiliz Kanzuk Eczaneıi 

Mustahzaratından 

il 
RADYO 

f?ugün 
İSTANBUL: 

11 

12,30: Plak neşriyatı. 18: Otel 
Tokatliyandan nakil • Çay saati • 
Telsiz caz. 19,20: Çocuk saati, hika· 

Malt Hulasası 

Haş ve c..1ş ağrılanndan ve 
soğuktan korunmak için 

Saç Eksiri yeler - Mesut Cemil, 19,50: Haber· 
ler 20: Keman solo · Nejat piyano 
refakatiyle 20,30: Havayen Kitar 
Siret ve arkadaşları. 21: Bayan Ri-

Y amnııda bu'undurmayı 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK komojen Kanzuk unutmayı mz 

Saçların dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 

ta Malım.ut (şan) piyano ile. 21,20: 
Son haberler. 21,30: Radyo orkes • 
trası. 22: . Radyo caz ve tango orkes
tralarL 

. . . : ' . : . , . : ' ., . ~· . . ... . 

KAŞE 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

Komojen saçların gıdasıdır, 
lahit renklerini bozmaz, latif bir 
rayihası vardır. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

17,30: Sözler. 18,30: Kı.zılordu· 
ya musiki bahisleri. 19,30: Köylü 
ve musikisi yayım, 21: Karışık kon
ser. 22: Çekçe yayrm. 23,05: İngiliz· 
ce yayım. 24,05: Almanca yaynn. 

NEOKALMiNA 
isimli 2 !aheseri, bütün dünyanm 

en mükemmel güzellik müstahzar

larıdır. 
Otedenberi memleketimiz kibar 

aleminin talcdirine mazhar ol • 
Komojen Kanzuk saç ebiri 

lnaruf eczanelerle; rtrıyat mağa

~alarrnda bulunur. 
832 Khz. Moskova (Stalin) 361 m. 

18: Edebiyat. 19,30: Bir konser 
nakli. 22: Dans musikisi. 

Grip - NevralJl - Baş ve Diş ağrıları 
Artrltfzm - Romatf zma 

mu§tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini ter)d -
binde saklıyan en ciddi ve ıayam 
itimat markadır. Genç ve ibti -
yar bütün kadınlar için zaruri bir 

• • ' ' ' • ~ • • .' ' 1 .. • 1 ( 

823 Khz. BüKREŞ. 364 m. ··----------KLASiK ESERLERDEN 

1 
Şiıli Etfal hastanesi .. 

Göz mütahassısı 
Doktor 

Rifat Ahmet Gözberk 

13 -13 Gündüz plak yaynm. 
18: Radyo salon orkestrası. 19: Ha· 
herler. 19,15: Salon orkestrasının 
sürümü. 20: Konferans. 20,20: 
Skeç. 20,40: Şarkılar. 20,55: Sözler. 1 
21,15: Senfonik konser. 22: Senfo· 
nik konserin devamı. 23: Haberler. 

Yeni Çıktı . . ' . . 
j • ... • ,,, ı, -:: .. 

Dej!işişler 
OV I D 

S. Z. AKTAY 

ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara
vetini arthrır. 

C. Halk Fırkası sırasında Kız 
Lisesi kartıımda 32 No
Muayene saatleri hergün saat 
18-15 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Çingene orkeııtrasL 19: 

Spor, 19,15: Piyano musikisi. 19,55 
Sözler. 20,30: Operadan nakil. 23, 
30: Sözler. 20,30: U§ğ3 ük,cdo8st 
30: llavar aponı. 23,35: Çingene 
musikizi. 24,15 Caz. 

Ovld eski Roman•n en bUyUk kllsik şairidir. Deği· 
şi,ler bütün orta ~a§lar. kaphyan şairin en UnlU ve 

en 6zlU eseridir. 18 Forma - 75 kuruş 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuıaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır • 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Tra§tan sonra cilde latif bir se • 
rinlik verir. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 

• 
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din.. diyerek atını görünen lokantaya 
doğru sürdü. Bu sırada görünen iki 
kayayı gözden geçiriyordu. Bunların 
birisi hakikaten bir insan kafası biçi
minde idi. 

Şövalye ile lspada Kap ya "Kafa 
lokantası,, ismindeki kulübenin önün
de atlarından indiler. Lokanta sahi . 
biyle karısr iki çocuğu ve bir hizmetçi 
kadın eşyaları, tahta kanapeleri is -
kemlelert velhasıl bütün varlarını 
yoklarını bir arabaya yükletmeğe uğ

raşıyorlardı. Ragastan: 
- Zannedersem oruç tutaeağızı de

di. 
- Ben yemek pişirmesini bilirim. 

Şurada bir kümes var. Herhalde bir 
kaç yumurta ve tavuk buluruz. Yirmi 
dakika içinde size güzel bir omlet ha· 
zrrlanm. 

Ragastan Lokanta sahibine bağır -
dı: 

- Babalık yiyecek şey var mı? 
- Niçin olmasın Senyör! 
- Fakat siz taşınıyorsunuz .. 

- Zararı yok. Bahçedeki şu masa-
ya oturunuz. Şimdi herşey hazırlanır. 

Hakikaten sebze ekiJi bahçenin Ka
fa Kayasının altma rastlıyan tarafın
da yeşil boyalı iki üç masa varde. 

Ragastan: 
- Herhalde düello yeri burası ola

cak? diye düşündü. 
Bıa esnada hizmetçi kadın sofrayı 

luLzırhyordu. Bütün geceki uykusul: • 
taktan ve bütün günkü yolculuktan 
lson derece yorulmuş olan Ragastan 
büyük bir iştiha ile masanın başına 
oturdu. Olmeğe karar veren bir ada
ınm ihtiyaç duymıyacağı bir istekle 
yemeğe koyuldu. 

Kırk yaşlarında kadar ve gayet 
geveze bir adam olan lokantacı gök
ten düşen bu müşteri ye hizmet etmek 
~kimseye meydan bırakmıyor, Şö
ftlyenfn kadehine en ala cinsten be -
Yaz şarap korken lakırdı için de ip u -
cu anyordq. 

- Senyör 1 .. Elbisenizden sizin de 
zabit olduğunuzu anlıyorum. 

- Doğru babalık?. 
- Harp benim için çok fena oldu. 

Burada ne kadar rahat idim. İşte şim
di kaçmağa mecbur oluyorum. Mon -
teforteye sığınarak orada askerlere 
içki satmak suretile geçineceğimi sa· 
nıyorum. 

- İyi fikir .. Orada daha çok kaza
mrsınız. Burada Allahın dağında kim 
gelir de size misafir olur. 

- İşlerim o kadar fena gitmiyordu 
Senyör t Beni bir kaç saat uzaktan bi
le tanıyanlar bulunduğu gibi memle -
kete uğrıyan bütün yabancılar da bu
raya gelirler. 

- Ya öyle mi?. Demek ki siz olduk
ça meşhur bir adamsını~. 

_. Evet Senyör. 

- Bu şöhretiniz nerden gelir?. 
- Memlekette K.af a Kayası efsane· 

sini benden başka bilen kimse bulun -
matlığından bu efsaneyi babamdan 
öğrenmiştim. Çünkü uzun zamanlar • 
dan beri hatta asırlar var ki sülale -
miz bu kayanın dibinde oturmuştur. 

- Bu hikaye o kadar kıymetli bir 
şey mi?. 

- Kıymetli olduğu kadar doğru 
bir şey •• 

- Bunu ben de öğrenmek isterim!. 
- Kolay Senyör •• Ufak bir bahşiş 

verene anlatıyorum Ne yapalım ka. 
zancımız bu yüzdendir. 

Ragastan masanın üzerine bir Dü -
ka altını fırlattı. Lokantacı: 

- Ah Monsenyör 1 diye bağırarak 
parayı kaptı. 

- Haydi bakalmı •. Anlatmağa baş • 
Iayın!N 

- Hepsini dinliyeceksiniz.. Hatta 
herkese göstermediğim bir şeyi size 
göstereceğim. HikAyenin doğruluğu • 
na şahit, mahzeniınin içinde bulunan 
bir iz, bir deliktir. 

- Pek ala sizi dinliyorum. 
Bu sırada güneş batı:y:_ordu. Lokan· 

' 

zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf par" 
fümörilerde bulunur~" "0

.. ... .. ~ d 
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zi aradığım sırada parkın bu tenha 
köşesine adeta gizlenmiş olmanızı bir 
tarafa bırakalım, evlenişimizin daha 
ilk gecesinde halinizde böyle bir tu
haflık görmek istemem. Haydi içeriye 
gidelim Beatris ! .. 

Primver heyecandan lakırdı söyli-ı 
yemiyecek bir haldeydi. Yalnız başı 

ile ret cevabını verdi. 
- İçeriye gitmek istemiyor musu

nuz?. 
- Senyör, beni kendi halime bırakı-

nız!. 1 

Prens Manfredi ayağa kaJkarak 
sert bir sesle: 

- Beatris, bazı gizli düşüncelerin 

sizi üzdüğünü görüyorum. Bunları 

bana söylemek istemez misiniz, dedi. 
- Evet söyliyeceğim 1 Siz eski bir 

kahramansınız? .. Aramızda mertliğe, 
yüksek kalpliliğe, ve doğruluğa bir 
örneksiniz .. Onun için sizden hiç bir 
şey saklamak i:;temem. 

- Öyleyse düşüncelerinizi çekfn -
meden söyleyiniz! 

- Pek ala Senyör?. Fakat acaba 
beni anlıyabilecek misiniz?. 

- Beatrisl .. Böyle dolambaçlı söz
lere ne lüzum var? Beni sevmiyorsu
nuz .. Bana karşı aşk duymuyorsunuz. 
Bunu iyice anlıyorum. Fakat söyledi
ğiniz gibi, eski bir kahraman ve bir 
ihtiyar olduğum için ümit edemiyece
ğim bu aşka karşılık: sizden samimi 
bir hürmet beklemeğe hal<kıın yok 
mudur? .. 

- Size karşı hakiki ve derin bir .hür
met beslediğime emin olunuz! 

- Karım olarak bana itaat edece -
ğinize de emin olabilir miyim? 

Primver bu son söze karşı1rk ver -
medi. 

- Öyleyse bu hususta şüphe ede -
bilirim. Ve huni/- nakkım vardır. De -
mek ki ortada benim anlıyamadığnn 
bir sır, bir entrika var. Meryem Ana 
hakkı için yemin ederim ki bu mesele 
'böyle süremez. Yetmiş iki yaşında-

yım. Bu ane kadar kimse benimle eğ -
lenmeğe cesaret edememiştir. Söyle • 
yiniz Beatris, düşüncenizi açıkça söy
Iemeğe sizi davet ediyorum. 

Primver istırapla elJerini kavuştur
du. İhtiyar Pı·ens hiddeti gittikçe ar -
tarak sözüne devam ediyordu: 

- Susuyorsunuz Beatris ! demek 
ki beynimi kemiren şüpheler doğru?. 

Demek ki benimle eğlenmek istedi
niz? .. Siz ha! Fakat benden ne fena. 
hk gördünüz ki?. 

Beatris titrek bir sesle: 
- Beni dinleyiniz Prens .. Kalbimde 

de bütün sırJan size söyliycceğim. 

Sonra siz de şanmıza uygun olanı 

yapmakta scrbest~iniz, dedi. 
Bu sözler Prensin hiddetini geçir • 

meğe yetti. Birdenbire değişen yumu· 
şak bir sesle : 

- Heyecanınızı yatrştırıruz yav • 
rum. Bu anda size dünkü gibi kızım 

dernekten başka bir şey düşünrnfyen 
ihtiyar Manf rediden korkmayınız! 

dedi. 
Primver kendini biraz topladı: 
- işte doğruyu sÖJ li~ ece ~im. Ecer 

ben Malctcstamn mrcfü;ıte yaptığc 

teklifi kabul etmeseydim, harbin deh
şetinden korkarak mzge~mek için ba
hane arıyan bazı müttefiklerimizin 
bundan is tifade edeceklerini anlamış~ 
tım. 

- Bunu ben de hissediyordum. 
- Bana bir asır kadar gelen bir 

dakika içinde giriştiğimiz i~i başara • 
bilmemizin vereceğim cevaba bağlı ol~ 
doğunu düşündüm. Yalnız bir silah • 
şor değil bir koca da seçmek lazım ge
liyordu. Bunun için kentlimi feda et • 
meğe karar verdim. 

- Bu keame benim için pek ağır .. 
dır Madam! 

- Bulunduğum Jıal bf>nim ı;m da. 
ha ağırdı. Jan Maletesta beni seviyor 
fakat l·en ono se,·miyordum. Bütün 
dostlaı·ımıza olduğu gibi ona da kar-

F orma: 25 
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deşçe bir hürmetim vardı. Lakin onun 
karısı olmak bir an için bile aklıma 
gelimyen bir düşüncedir. Bana sevgi· 
lerini söyliyen öbür Senyörler hak • 
kında da hissim böyle idL 

- Demek ki mecliste bulunanlar
dan hiç birisini sevmiyordunuz?. 

- Evet hiç birisini sevmiyordum. 
- Yemin eder misini z7 .. 
- Yemin ederim. Fakat bu yemine 

hacet rnr mı?. Eğer bu genç Senyör· 
lerden birine karşı uf ak bir aşk duy • 
muş olsaydlm o anda onu kendime 
koca olarak seçmez mi idim?. 

- O da doğru yat .. Ne ise devam 
t'diniz kızım ! 

- lki müthiş ihtimalden birini ka • 
bul etmek mecburiyetinde kalınca ak· 
lım:ı birdenbire siz geldiniz Prensi E· 
vet, bana klZlm diyen sizi hatırladım .. 
l\f uhterem isminizin himayesi altında 
bir baba kucağında imişim gibi kor. 
kusuz ve emin bir halde yaşıyacağıma 
hükmettim. 

Prens Manfredi içini çekti. 
- Evet anlıyorum. Siz ismimle ev· 

Jen :liniz .. Şahsıma gelince, aksaka • 
lım ... 

1 

- Aldanıyorsunuz? Brrakmız da 
sözümü bitireyim. Evvela. karınız ol • 
du~umdan dolayı kendimi çok mes'ut 
buldum. Fakat tehlikenin doğurduğu 
te · · ş ve heyecan geçince bir tek kur· 
tur·•q çaresi olarak kabul ettiğim hal· 
dn f'"temediğlm, arzu etmediğim bir 
emrtvnkiin karşısında bulunduğumu 
anlnd.ım. Şimdi Prens, evlenmeği hiç 
al.hna getirmiyen bir genç kızın hatta 
ni.an-ı.ınmadan birdenbire evlendiril· 
digini görmesinden doğan meşru kor· 
koyu anlarsımz de~I mi? .. Oh! .. So. 
nuna kadar söylemekliğime izin veri
niz. Bundan sonra böyle bir itirafa 
cesaret cdemiyecefim çUnkO ı.. Sizi 
be>, yere üzdüğiım için yüreğim sızlı-
7or. Fakat siz de biraz beni dUq}nü • 
nOz. Prens? Beni blr nfşanb ;erine 
koyunu7. Ve artık gen~ bir k17. olma • 

dığım fikrine yavaş yavaş alışmaklı· 
ğıma müsaade ediniz.. Bana üç ay izin 
veriniz Prens. Yemin ederim ki kal • 
bimde size karşı başka ve meş'um bir 
fikir yok. Bundan dolayı babama da 
meşru bir tarziye vermeniz lhım de· 
ğil mi? .. 

Bu sözlerden içi acıyan Manfredi: 
- Evet hakkınız var! .. dedi. 

- Babam gerçi evlenmemizi hoş 
gördü. Fakat o burada yok iken ve iz.. 
ni alınmadan yapılan bu hareket her. 
hal de içinde bir düğüm olmuştur. Ba· 
bamı çok iyi tanırı~ 

İhtiyar Prens: 
- Durunuz. Sözü uzatmağa hacet 

yok. Her şeyi anlıyorum, yeter. Bu 
hususta artık bir kelime bile söyleme-

yiniz! •• Şimdi elimden tutunuz yav· 
rum. Muhterem nişanlım, sizi daire .. 
nize götüreyim. dedi. 

- Oh ne kadar iyi kalplisiniz Prens. 
Fakat müsaade edin de burada kala· 
yım. Kend.1 başıma düşünmek isterim. 

- Korkmaz mısmız?. 

- Neden korkacağım?. Belki yüz 
defa burada gecenin sessizliği içinde 
yalnız başıma uzun saatler geçirdim. 

- Pek ala istediğiniz gibi yapınız. 
Prens yavaş yavaş uzaklaştı. Prim· 

ver ayakta olduğu halde onun yüksek 
gölgesinin karanlık arasında sendelf· 
yerek kayboluşunu seyretti. Manfredi 
tamamen gözden silinince Beatris 
tekrar yerine oturdu. Kendisini için i· 
çin didikliyen bir üzüntüden kurtula· 
rak yeniden hayat bulmuş gibi idi. 
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Ragastan o geceyi pek rahatsız ge .. 
çirdi. Sarayın etrafında dolaşarak bi· 
rer birer sönen r~klardan Prenses 
Manfredfnin odasmr aydrnlatanna 
hangisi olduğunu an1amağa çahştı. 

Yn:ıü sararmış ve kuvnti kalmamıt 

olduğu halde büyük meydanı örten 

çınarların altında sabahladı. Niha • 
yet: 

- Artık benim için her şey mahvol· 
muştur, diyerek çekildi. 

Ragastan kendisine karşı büyük bir 
arkadaşlık gösteren Orslni'nin kona
ğında misafir bulunuyordu. Hemen 
buraya döndü. Derin bir uykuya da· 
lan lspada Kapyayı uyandırıp Kapi • 
tenin eğerini vurmasını emretti. Bu 
eski külhanbeyi: 

- Sizinle beraber gelecek miyim 
Mösyö?. d.1ye sordu: 

- Hayır, beni burada bekle! •• Bt • 
raz geç gefoceğim. 

Kapiten hazırlanmıştı. Ragastan: 
- Belki bir kaç gün gelemem. Bel· 

ki de geri dönmekliğim hiç mümkün 
olamaz. .. sözlerini söyledi. 

- Şövalye beni borada nıı bn akı· 
yorsun uz? .. 

Ragastan cevap vermed.1. Kaması· 
nın ucuyla belindeki Sezar Borjiya· 
dan aldıfı kılıcının kabzasını süsliycn 
kıymetli taşlan düşürdü ve: 

- Bak işte, bunlar benden ayrıldı· 
ğın i~in doğan kederini yatıştırır, de
di. 

lspada Kapya derhal bir adım geri
ye çekildi-

- C..ana bak! .. Ne oluyorsun?. 
- Şövalye, beni servetle mi kandır-

mak istiyorsonuzı. Teşekkür ederim. 
Hiç bir şeye ihtiyacım yoktur. Eski 
san'atıma döneceğim. 

Ragastan şimdi başını çevirip bak
mağa tenezzül etmediği bu bir kaç 
parça elması ele geçirmek için iki ay 
evvel Roma sokaklarında bir zengini 
öldürmekten çekinmlyen bu adama 
baktı. Onun gözlerinde okuduğu saf • 
lıktan ve fedaklrlık hislerinden 
mUteessir oldu: 

- Demek ki her ne olursa o1sı:r. 
benden ayrılmak istemiyorsun öyle 
mi? .. 

- Sizden ayrılmak düşüncesi bile 
alnımı terletir. 

N\AO~M K ., \~
T\YOR. SU NUZ 

PEKAl.A 
GEL\N\Z. ~ 

t9S 

- Pek ala?- Oyle ise haydi sen de 
gel Fakat ltalyayı büsbütün terket
mek istediğimi de unutma!. 

- Bu beni alil.adar etmez l 
- Bu güzel vatandan ayrılmağa 

demek razı oluyorsun? .. 
- Mösyö 1 insan biraz hür ve biraz 

da isted.1ği gibi yaşadıktan sonra her 
yer bir değil midir? 

Ragastan daha ziyade ısrar etml • 
yerek lapada Kapyaya kendisini ta· 
kip etmesini işaret etti. 

lspada Kapya sevinçle hayvanma 
binerek: 

- Meryem hakkı için beni korkut
muştunuz Şövalye! diye bağırdı. 

Ragastan cevap vermedi. Bir çey • 
rek sonra şehir haricine çıktılar. ŞÖ· 

valye kendisi için artık yaşamağa lü· 
zum göremiyor ve Malete.staya karşı 

nefsini müdafaa etmemeğe karar ve. 
riyordu. Fakat gene kalbinin derin 
bir köşesinde belirsiz bir ilmit ışığı 

parıldıyordu. 

Asıl yapılacak şey günü Montefor· 
teden uzakta geçirmekti. Primveri, 
Manf redJyi görmeğe tahammül ede· 
miyeceğini hissediyordu. Bu suretle 
bütün gün şehrin etrafında dolaştı. 

Bir taraftan da tuhaf bir itiyatla ka· 
lenin taarruza veya müdafaaya eh·e
rfşli olan noktalarını belliyordu. 

Oğleden dört saat sonra, Kont Al • 
ma ile birlikte geçtiği geçide hakim 
yaylaya vardı. Bu anda lspada Kap • 
ya Şövalyenin yanına sokularak: 

- İşte bir kır lokantası, dedi. Bu 
sırada etiyle kulilbemsi bir yed gös
teriyordu. 

- Galiba çok acıkhn7. 
- Hem de susadım. 
ikisi de sabahtan beri afızlanna 

bir lokma bir şey koymamışlardı. ı~ 
pada K!!.K?Y!. e~er ef end~ ~~hktan ö'9 
meğe karar verdiyse ondan geri kal • 
mamayı aklma koymuştu. Fakat Ra • 
gastan: 

- fyt o1du. açlrğmn aklıma getir-


