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TevfikRüştüAras, milletleri içtimaa çağırdı) 
Ankara, 24 (A.A) - sraza konferansının kate alan Dışlşleri Bakanı v~ uıu.sl~_r kurumu \ 

ı== 11 nisanda toplanacaQını ve bugünlerde ya- konsyi .Başkanı B~y _Tevfık Rüştu Ara_sı_n ~ 
. konseyı 15 nisanda ıçtımaa davet etmesı lü- ~ 

pılmakta olan bazı ~ıplomatlk temasların da zumunu Uluslar kurumu umumi katipliQine ~ 
o tarihe kadar bltmış oıacaç:ıını nazarı dik- blldlrdlQI haber alınmıştır. 1 
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Ronıanyalılar diyor ki : 
e A r ıa nr 

• ..... ~---~-_e___ y ı 
ltalyan gazeteleri Bulgaristan ve Macaristanın da 

Almanya gibi silAhlanmasını muvahk buluyor 
Alman sllAhlanmasına dair bu sabahki ve bu akşamki haberler ikinci ve dUrdOnctl sayfalarımızda 

-~li""Li"S'O"i"i'ni-f 
diyor ki: ı V enizelos, hala siyasetten1 

''Alınanlar 70, Fran-
sızlar 40 milyondur •• 

kıyas edin ... ,, 
''Atatürkü pek merak ederim .. ,, 
''A ... HANi MATMAZEL siZE MüLA
KAT· VERMIYECEKTiM ... AGZIMDAN 

NELER KAPTINIZ .. ,, 
(Yazı11 2 nci aayfada) 

vazgeçmemiş ! 
ltalyay ayak basınca 

n~ er ana ıy 
Venizelos Napoliye ayak basar 

basmaz, lntranaigeant gazetesinin 
ıöndermit olduğu hususi muhabi
re "hayır, bayır, siyasadan vaz. 
geçmedim,, demittir. 

Y unanistanın çok yakınında 
Ege takım adalannda oturmasına 
Musolini müsaade etmemiı oldu. 
ğundan, Venizelos Rex vapurile 
Napoliye ıelmitti. 

Muhabir töyle anlatıyor: 
''Vapur sabahın alaca karanlı

ğında rıhtıma yanqır yanqmaz, 
elimdeki karb göstererek merdi-
venleri taırmandmı. Batmda as
keri bir kepela ile dol&fall bu ihti-

1 
yar ıiyaaa kurdunu tanımakta 

güçlük çekmedim. Durutunda ye. 
nilmit bir kumandan, sebep oldu
iu kanlı bir ihtilali bırakıp kaçan 
bir sergerde, yurdundan mecburi 
bir sürgünlüie giden bir baıvekil ' 

hali yoktu. Bu 71 yaımdaki ihti
yar 60 yaıında bir genç gibi görü-

1-·-····i=rA.···9· .. e:···R-···-·· .. ·1 
1 lstanbulun en çok satılan ha·! 
1 kiki aktam ıazetesidir. llinla ·ı· 

1 
rmı HABER'e verenler kire· 
derler. 

• 
.___.. ..• -····---.. ·-··-········ .. ·-··-··· 
~-------------------------

Bulgarlar Edirne 
zaferlerini tes'ld 

edlyorlarmış 
Sofya, 2-1 - Balgaristandaki E

dirne cemiyeti, bugün Edirne harbi
nin 22 nci yıldöniimii münasebetiyle 
Sof yadaki (Edime zaferi heykeli) )'a

nında tezahürat yapacaktır. Ba mü
nasebetle 58 nd Bulgar piyade- alayı 
efradından Edirne muharebelerine 
iştirak etmiş olanlar merasime davet 
edllmi§lerdir. 

nüyordu. Bu kocaman ve kupkuru 

adamın yanında küçücük bir ka
dm vardı. Fıldır fıldır dönen göz. 

lerile mütemadiyen kocasına em- Son Yunan krpliçui Elizabeı 
niyet ve itimatla bakan Madam 
Venizelos yemek ıalonuna doiru Sabık Yunan Kralı 
yürüdü. Ben de Giritliye yaklaıa- ile kraliçesi barışıyor 
rak bir mülakat rica ettim. 

(Devamı 6 ıncı da) Yazısı 6 . ncıda 

ROMA 

Şimdi 6u dul kadın ne gapcın1 



2 HABE!ı - A.1qam Poıtuı 24 MART - 193:> 
----=-o~-=~~~=====--~~======~===-==='===== 

Bizim kırmızı Musolini diyor ki: Mitralyözde 
K A R I tekamül 

Avr:~~':ı.:~rak "Almanlar 7 o' Fransız ar Hay allah razı 
Kanta kırmızı kar yağışı Avru· 40 . l d K d. olsun! 

P• matbuatını yakından ali.kalan- mı yon ur ıyas e ın Ell . d rt ~ırmq ve gazeteler buradaki mu· • • ' ' e rı n e 
hal:t~rle~nden. bu b~dise hakkında . . görmesin emi? 
talsıllt 11tem1,lerdır. "Her teyden evvel ıulhu kur- Deyince: var. Çocuk dikkate tayan hır mÜI• . 

MOSKOV A ~LÇlMIZ 

Vasıf Çınar 
MOSKOVAYA 

Edende Ayni trende 
gidecek 

Ankarada bulunan Moskova el-
çimiz Bay Vasıf Çınar, tehrimize 

ıelerek dHn aktamki ekıpreıle 
Berline hareket etmittir. 

Moıkova elçimiz oradan ayın 
26 ıında Moskovaya hareket ede-

cektir. Ayni JÜn lnıiliz elçisi Bay 
Eden de Moıkovaya aidecektir. 
Her ikiıinin ayni trende ıeyabat 

etmeleti mümkUndUr. 

Spor teşek
külleri 

KUltDr bakanlığına 
bağlanıyor 

Ankara, 24 - Yeni hazırlanan bir 
tallmatnamey~ ıöre memleketteki bü
tan spor ve lzd tqekkOlleri Kültür 

Bakanlıtma baflanamtır. Kültür 

k )A faka ulh K b nl d bah hl'kt' Ç"'nk"" h · hve Londra, 24 (A.A.) - Eskıden ma azım, t s u kurmak - uzum ana o ar an - te ı ır. u u er teyı ma • I ktr'k . I B 1 d nd b' 
için genç ve kuvvetli uluslar ge· set! "Bu beni çok alakadar eder. der. Kitaplarım, oyuncaklarını, İ e T 1 çıt ~nd ~~:ad al~a kır 
rektir. Demografiya (nüfus keıa· Fakat ben buraya söz söyleme· elbiselerini .. Hem boyuna yer ha.. ;aı ız ne .erı, b~l 1 ~ a I kte'k~
fetini göıteren ıtatistik b!lgisi) ğe değil li.f almağa gelmittim. Bir ülkenin iktisadi hayatı oranm ~~tmhe~ıkabt~ ı ~e l .. e .e trı t e 
d.. 'h" · · akl ah ı· · b"d" K ı b lık b" mu e arrı ır mıtra yoz ıca e • unya tarı ının anahtarıdır.,, Hazır kolay bır mevzu ıma a ıııne ta ı ır. a a a ır . . 

• • • gelmifken sözü kadmlıık bahsına milletin fakirleteceğini dütünmek mıHftAır.BER B h b 
"K ı· ·ıı l k uk . . .. . b' h d Ev ·ıı ti : - u esa a nazaran uvvet ı mı et er ço çoc çevırdım. Duçe hemen soze bat • azım ır ata ır. ger mı e er . 't l .. . d 

25 
kurş 

yetittiren milletlerdir. Dogurma· Jadı: ölmek iıtemiyorlana çok hem de y;:ı ~ı;a yo~:xını~e l~ ki b ~ 
mak buhranın ıebepler~nden biri- - Ben bir feministim. Ben ka· pek çok çocuk yetiıtinnelidir. Ben a c~. eme ır: a .. u ugun 
dir. Çocuk bir müıtehliktir.,, dınlarm büyük cesaret, acıya ta- hayatı, gençliği ve depreıen var· en ~ukemmel mıtralyozle7 ancak 

• • * hammül, aabD' ve inceliklerini lıklan ıeverim. Kuvvetli millet· ~nıyede 3 - 4 kurşun atabılrnekte· 
"Politikayı teknik geçer. An- takdir ederim. Yalnız onlar felıe- ler, iati:kbalin muzaffer ulualan dı~er. d ıktıkta 

cak teknik politikaya tabi tutul- feye, mimarlıla. ve musikiye el u- çok çocuğu olanlardır. ki ~un ?amlu an ç ld v n s;n· 
malıdır.,, zatmamalıdır. - Dure benim babam umumi ra atı 500 metre o ugun an 

T b • 't 1 .. " dakik d t 
• • • - Peki ııyasaya ne diyelim? harpte ailemizin diğer bir çok tı uğıy~~~~~ ra yozub~ "b. . a1,:. a • 

"Ahaliıi çok olan Lir milletin - Sıyua mı? Bu nedir ki? erkekleriyle birlikte öldü. lıte urşun ın ın arıw.e~. 
fakirle.tecejine inanmak azim bir Şimdi teknik ııyaaayı geride • bundan dolayı Fransız anaları· dan ancak 20 şer metre fasıla ıle 
hatadır.,, 2 • • uk t' tirmekten re- çıkacaklardır. Böylece "dakikada 

TaKmıttır. mn nıçın çoc ye 1§ T 1500 "T' f k . . l .. 
• • • - Bunu yazmama müsaade e- kindiklerini anlanmız 0 um rş rrtan yem mıtra yoz 

"Her insan naıibini barbarlıkta der miıiniz?. _Eler Fransa 187ö.den evvel en büyük tahrip silahlan arasına 
aramalı ve kuvvetle yatamalıdır.,, - Hayhay, ancak telmilrin aı· her aile ocağmda be§ çocuğa ma- girmiştir. 

• • • yaıaya tabi tutulmaaı lazım geldi· lik olsaydı babanız umumi harpde ~u haber karşr~da tn~l~z. ne -
"Ben femin~st bir adamım; fa- ğini ili ve etmek tartiyle. Eier ölmezdi fen Bangala şunu soyleyebılınz : 

kat kadmlar ne felsefeye, ne mi· teknik yalnız batma buyruk sal· _ Beİki... Ha~. Alla~ razı ?Jsun ! Ellerin 
mariye, ne de musikiye el uzatma· kalk d . 1 d _ Framanm demo.'"'af.ik kud· dert gonnesın, emı · · 
1 

d mağa ıııay ı, ıt er uman o- •• 
1 il'.,, lur, anarti ve demagoji içinde bo- retleriyle Alme.nlarmkini kartı· 
• • • • • • • bir kızım! 

• • · ğulur kalırdık! lqtlJ'lllıZ ! Alsaa Löreni geriye al· 
Avrupa sulhunun bulanık oldu· D · b" .__ 1 dıi.,..- halde ahaliniz , _ _._ mil•o-.. . . - uçe, sıze ır ~ sua sora• ..... Ali"& , 

~I b~ .~bnllerde Musolmı_ gazete· bilir miyim? nu ıeçmiyor. Almanlar iıe 70 
cı erı aa u etmemektedır. Yalnız y b · •tme k · • L milyondur. Artık buna göre hesa· . . e ceva nu 191 me ıçın ne-

lTALYADA 911 lHnYAT EF
RADI TAMAMEN SiLAH AL· 

TINDA 

h. 

I" Bakanlıfı 7enl bir lzd kıyafet tali
JDAtllamlll hazırlamaktadır. Buna 
nuaraa bUtUn lzdler ayni tekilde 
elbl9e liyeceklerdlr. Bu kıyafet son 
bir defa daha tetkik edildikten sonra 
tmdl edl'eeektir. 

Mektep 
kitapları 

dıplomatlar onu görebihyor. Hü- .. b 1 d 'b tutun 
k.. k v dal( • men aoze af a ım: mzı uz .. 

umet onagın 1 pencereıı ıe- ...ı. Venizeloıun ltalyan toprak· - Ak1111l1Zı fikrimizi hep harp-
cenin onwıa kadar ıtrk içindedir. •--- "it" _..1 x· • ı b"I" le mi yoralım? V dik '·-ğmd bu ·ıanna ı ıea ouece5ını evve ce ı ı-

ene IOıuı an saatte yor mu idiniz?. -Hayır. Hep ıulhü düfilniinüz. 
geçenler, çahtmakta olan Duçenin -Hayır bilm.iyonmı .. O sadece Sulhu kurmak lizmı. Her teYden 
çenler, c;alıtmakta olan Doçenin • 1 b' "it id" 1 t bu k gnce ıulh. Ancak ıulhü kurmak 
L-- &riiTI .__ M H • ııyua ır mu ec ır. t e a. 

Roma, 23 (A.A.) - Efradının 

bir kıtmı Afrikaya sevkedilmek Ü• ' O, 
zere evvelce seferber edilmit olan () 
1911 sınıfının berayı ihtiyat ta • ~' 
memen seferber edilmeıine karar '' 
verilmiftir. ~. 

Gelecek sene Uz 
TDrkçeleştlrllecek 
Ankara, 23 (HABER) - Onü· 

mtlzdek1 den senesi için<le ilk ve 
orta mektep kitaplarmın Türkçe • 

!ettirilmesi hakkında Kültür Ba • 
kanhiında ıalahiyettar bir zat de
cli iri: 

- Bu i9 Di1 eneilmen~nin me • 
ealıine baihdır. Eğer encümen 
1>ilba11a ıılah komisyonu çalışma• 
lannı derı ıeneıinden evvel biti • 
rirse Kültür Bakanlıiı derhal 
anektep kitaplarını öz Türkçe!et • 
t :recektir. 

Otrendiiime g8re ıılab komi1-
7onunun 8nilmüzdeki den ıene • 
ıinden evwl bütün ıstılahları tea· 
ltit etmesi mümkün rörülmemek -
tedlr. Bu itibarla bilha11a orta 
mektep k'taplaı ?Dm önümüzdeki 
elen MDetinde değiştirilmeıi uzak 

l>ir 0.fmaldir. Bununla beraber 
allbdarlar hiç olmazsa relecek 

den seneıinden evvel ille mektep 
kitap1artn!n öz türkçelettirilme . 
ı1nln kabil oJab "lecelini temin et· 
mektedir. 

BULGARfSTANDAN MU· 
HACJRLERIN GETiRECEKLERi 

MALLAR 
Ankara. 23 (HABER) -Bulga

riatanla Japılacak muhacir mü • 
1-deleainde ıelecek muhacirlerin 
fula mallan için yerilecek da • 

Tblerin frank olarak tediyesi ve 
taraf muzdan da ayni muamelenin 
tatl>lld hakkında ;ki memleket a • 
ranada lnmnl bir anlqma yapıJ. 
maktad1r. Fakat bu an1qmanın 
diler ithJltla ihracat dö_vizlerine 
filmalio~. 

b
..,., 11t11 er. ıı;ıııııcn u.o nıye dar. için s- Te kuvvetli milletler il· 
· · f J .. --7 BAY MUSSOLINI VENEDIK SA~ 
ırd~azetecı ıı atıy .e muracaat et- Burada ben de deCIİm tc.i: znn. J\vrupanm timdiki ıiküitw 

me ım. O sporcu bır adamdır. Bi· - Onun Franaız toprakların· nedir biliyor musunuz? Bir taraf• RAYININ BALKONUNDAN 
z:m de Girit adasma, çok müfkil dan herhangi birine gitmeyip tan boyuna çoialan, bir taraftan SÖYLÜYOR 
terait altmda uçu9umu2 onun ho- de ltalyaya gelmit olmaamdan da boyuna ekıilen milletler. De
ıuna ıitmi,ti. Benimle saat yedi· ben ıahsen sevinç duyuyorum. E· mofrafiya yani nüfus kesafetini 
de görüıebilecelini bildiren mek· ğer öyle yapmasaydı benim ve öğreten atatiatik bilgisi dünya ta• 
tubunu alır almaz, bu mühim mü· arkadaşlarımm Giriddeki vaziye- rihinin anahtandır. 
li.katı kaçırmamak endi,eı!yle iki timiz zorlataeaktı. Şimdi Yunan - Duçe ben Uzak Şarkta çok 
saat evveliıinden konağa koıtum. meselesi artık kapandı .. Onümüz· ıeyahatler yaptım. Orada kaynq
Bekleme odasında oturmaktan ar- de bafka işler bizi bekliyor. Ye- makta olan halkın nefret duygu• 
tık bıkmıt uıanmıt bir hale rel- ni yeni röportajlar yapnıamız la- tarını öğrendim •.• 
mittim. Katip saat sekizi kırk beş zmı. Belki de Adiı • ababa'ya ıi· - Uzak Şark iti de sadece bir 

geçe iımimi çağırdı. Bir çok kori- deceğim. ahali meıeleıidir. 
dorlardan. koca koca salonlardan 

geçerek nihayet Duçenin odasına - Bakın bu da beni çok alaka- - Fakat bir kaç ıenedir orada 
Yardık. Ben kapıda~ girerken: dar eder. Ne vakit gidiyorsunuz? "dolum kontrolu,, miaakmı imza• 

- Affedersiniz sizi çok beklet· 
tim! Sözleriyle karşılaştnn. 

-S' zi affetmek mi? Beni böy
le bir zamanda kabulünüzden do
layı nasıl teşekkür edeceğimi bi
lemiyonnn. Yalnız gündüzleriniz 
def il ıeceleriniz bile çalıımakla 
geçiyor .• 

- Geceleri çalı,mam. Çok uy· 
ku uyunnn. G'ridden göndennit 
olduğunuz röportajınızı okudum. 
Talihiniz vannıt ! 

- Talihim devam ediyor de
mektir, çünkü kartınızda bulunu· 
yorum. 

Duçe omuzlannı ıilkerek : 
- Bunun pek ehemmiyeti yok. 

Size bir mülakat veremiyeceğimi 
biliyorsunuz, değil mi Şimdi da
ğarcıkta bir ç.ok hem de pek çok 
meseleler var. Cereyan etmekte 
olan müzakerelerden de bahsede-
mem. 

- Evet biliyorum. Ben de za· 
ten mümkün olmıyaıu iat'yecek 
değilim! 

- Ne iyi! .• 
Oteden beriden konuıurken 

ben: 
- Ata Türk ve Primo de Rive

ra ile de mülakat etmittim. 

- Ben de timdi tamamiyle iti· ladılar .•• 
me ait olan tahsi bir ıual ıoracak· - Ben bu kelimeden nefret e
tım. Ne dersiniz. Bir ay sonra mı derim. Nitekim konfor kelimeıin• 
gideyim? ... Yoksa daha geç mi? den de tiluinirim. Konfor yumu• 

Muıolini güldü ve: 
- Ha.betistan çok ııcak bir 

memlekettir. Eğer muhakkak git
mek niyetindeyseniz kıttan evvel 
oraya gitmeyin=z. Daha timdiden 
bizim askerler Eritrede ııcaklar· 

dan bunalıyorlar! -dedi. 

- Bunlar gönüllü asker mi? 
- Hepsi değil. Siyah gömlekli 

gönüllüler olduğu gibi ~ki fırka da 
aıker var. Eritre'ye giden gönül· 
lülerin bir taknn i91iz güçıüz kiti· 
ler oldukları söylendi bu yalandır. 
Burada çok iyi işleri olan müte• 
haasıs işçiler bile gitmek için mü· 
racaatta bulundular. Tehlike zev· 

ki gençleri daima ve bilhassa dün
ya buhranlarını zamanında çeke • 
cektir. 

- Buhran mı ded'niz... Evet 
anlıyorum ..• 

- Slz fazla istihsal bulunduiu· 
na inamyonunuz öyle mi 1 Fazla 
istibaıl denilen tey yoktur. Bill· 
kiı ekıik iıtihli.k vardır. Doğum 

eks'kJiği buhranm iebeplerinden 
birldir. Çocuk lazım! Hem pek 
çok çocuk. Benim bet çocujum 

ıamak, ihtiyarlamak ·demektir. 
Her insan barbarlıkta nulbini a• 
ramalıdır. Sert olmak lizım. inan 
ıoğufa, açlıia, kavıaya dayana • 
bilmelidir. Hayatın kolybldarı 

daima tereddiyi getirir. Evveli 
konforunu dütünen bir adam ya• 
hut bir millet herhalde zayıftır. 
Hem ıiz bunu pek ili anlaraınız 

Matmazel! Meıeli Konfor ıizin 

için ilk safta ıelen kayplardan 
delildir. 
-- Evet doğru söylüyorsunuz .. 

Ben tehlikeli yapmağa ba.yılmm. 

- Hayır kuvvetle ya§&m&k de· 
yiniz. Batkaları içln kuvvetli ol· 
mak hakkını kazanabilmeli üzere 
insan kendine rağmen bile kuv· 
vetli olmalı ! 

Muaolini durmadan ıöylemit· 
ti. Birdenbire ıordu: 

- Hani mülakat yapnııyacak
tık ! 

- Mülakat yapmadık sadece 
konuttuk! 

- Dikkat edin ha! Ben yazdık
larmızm hepsini okurum. 

- Merak etmeY.in ben namualu 

Roma, 23 (A.A.) - Reuter 
muhabirinden: Siyah ıömleklile • 
rİn bir toplantı11nda, Venedik 1&• 

raymın balkonundan söylediii he
yecanh bir nutukta Bay MU110liui, 
demiıtir ki: 
"-Avnıpadaki tetriki mesai ye 

sulh arzumuzun esaıı b~kaç mil • 
yon çelik lıiiniü üzerine dayan • 
maktadır. 

Siyasi ufkun bulutlarla dolu ol
dutu buıün, ltalya bütün dünya • 
ya harikulade bir itidal manzara
ıı arzetmektedir. Çünkü ltalya, 
ıilih bakımmdan ve diifünce ba • 
lamından müsterihtir. 

Sizin YUrtanızla, ltalya mille
tine, doiabilecek herhanri va • 
ziyet için hazırbkıız olmadıinnı
zı sö1'emek iıterim.,, 

iT AL Y ~ GAZETELERi 
ASKERi V AZIYETLERINI 

ANLATIYORLAR . 
Roma, 24 (A.A.) -Jurnal Di• 

talya ıazetesi 1911 umfmın ıilih 
altına abnmaıı hakkında diyor ki: 
"Bu tedbir, ıiti.hb kuvvetlerin her 
türlü ihtimale kartı vaziyete hi • 

kim bir halde bulunmasını temisı 
için ihtiyati bir ıayeye matuftur • 
ltalyada halen ıilih altında üç ıı
nıf vardır. 

Bu da 600 bin kiti tutmaktadır· 

Tribüne ıazeteıi yazıyor: B. 
Muıolininin ıiyaaeti daima barıt• 
matuf oldujuııu tekrara füzuOI 

yoktur. Fakat barıtı teminat al• 
tına almak için gafil avlanmama • 
ya tamamen azmetmif olmak li • 
zmıdır. Bu yeni vakia!arm, bit 
tatrrtma tevlid etmemesi için bun• 
lan metanetle kartı la yan F atiı• 
min hatb hareketidir" 

J 
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Pek büyük bir 
noksanımız var: 

Sivil 
Tayyarecilik! 
Yeni nıedin çocuklanna soru • 

~0rıunuz: 

- Büyüyünce ne olacaksm, 
)'~m? 

-Tayyareci •• 

1 
.. Dudaklarmuda alaycı bir ati· 
~eme beliriyor. Kaıtıııudaki 
"" adam tomurcuju, anki man -
lılcaız bir söz aöylemiflir ! . 

- llihi •. - diyerek çenesini ok • 
•11orsmıuz .. 

V, içinizden, bu aeçilen mesle -
ii ta.m mi.nuiyle çocukluk 1&yı • 
)Oraunuz ..• 

Halbuki ..... 
• • • • • 

. Dün, V atinıtondan ıelen bir a
lln. telgrafı üzerinde uzun uzadı· 
,._ dütündüm. 

Amerik•nrn, buıünkü &'ünde 
lOQo tane tayyareai V&rmlf ••• Kısa 
~ içinde bu yeldmii 2000 e 
Slkarmak itten bile deiilmit am • 
'-la, ehemmiyetli bir cihet V&mılf .. 

O da, W.fi miktarda pilot bulu-
• "'-yacaiı imif •• Ne yapıp yapıp 

'dam yetiftirmek lizmımıf .• 
l>ütünün: 

. Makine yapılabiliyor.. Fakat 
'1lıan yetiıemiyor .• Hem de, Ame
tilca ıibi bir memlekette ve pilot .• 

' O, Amerika ki, ideali tayyaredir •• 
() diyarda bir Lindberl' yan ilih 
~aline ıetirilmittir. Gazeteler, ilk 
l\yıfaJannı tayyare maceralarına 
~aarediyorlar. Bütün gençlerin ül .. 
Üs~ .. riiaihacletlir. 

Buna rağmen, kifi derecede pi
lot yok .••• 

• • • 
Havacıhim ne demek olduğu -

llu, günde on bet tayyare yapan 
t\lınanyarun silihlanmumdan 
~irit isyanına ve Yunanlı tütün ta .. 
tirıterinin bir milyon drahmi iane 
•ermesine kadar her ıüıı yeni bir 
~lgraf bize öiretiyor. 

Sonra, bqka teylerde öirene
t~lc gazetemizin sütunlarına geçi • 
~toruz: Sivil tayyarecilikle aske
t'l laJ'Yarecilik anuındaki müna • 
'ebet ... 

Bizde, devletni ve Tayyare Ce
~İYetinin himmetiyle, ikinci, yani 
'-lceri kısan, memleketin bünye • 

" l1Yle uypndur .. Fakat, h'U1U91 a • 
~da l'8 yapbk, ne yapıyoruz? 

T anare hevesi yalnız çocukla -
~ızm "büyüyünce tayyareci ola· 
ttian,, demesindedir •. Oteye çek • 
~~le için bir adım bile atmıt deii-

Bir IÜD yüzlerce, binlerce maki
~ ..WW olsak hile Wi pilotu
'-aa olmıyacak.. Pilot yetipıek 
'>.111 meaeleai dejildir. Oku
~ yazm•k, ecnebi dil yahut "bQo ötrenmek ıibi uzun bir 

eıait itidir •• 
L.~Onun için, hususi otomobil kul -
~ını öirenıenler vo Sipahi o
~lllda cim atlara binenler kadar 
~ilite heves edenler de bir 
~l tayyarecilik ldübünde arzula
~ tatmin edebilme4idirler. Oç 
,..., Yahut daha fazla aıbdat bir 
~)'~ ıelerek bir tayyare sahibi 

bdnıeHdir. 
'""llunu tqvik etmemek, ıivil tay • 
..attciliii ıimdid• yaratmamak 
:::!"-çok -•Dl ~eceğimiz bir 

olur. 
(Vl·nO) 

Şehrimizin bir 
kaç yerinde 

nümune kahve
leri kuruluyor 

Şehrimize Alman mekte

Şehrimizdeki kahve ve ıazino 
sahipleri bu hafta içinde Ticaret 
Odumda bir toplanb yapacaklar. 
dır. Oda Esnaf Cemiyetleri ıube
si müdürü Galip Bahtiyarm reia
liii albnda yapılacak olan bu 
toplanbda iç lıleri Bakanbim
dan latanbulda ve diier büyük 
ıehirlerde birer asri nümune kah
vesi kurulması hakkında ıöateri
len arzu etrafmda konUf1Dalar 
yapılacaktır. Bu toplanb netice-
sinde kahveciler arumda, bir nü
mune kabvehaneai vücuda ıetir
mek için, bir tirket kurulmuma 
çahtılacaktır. Buaünkü vaziyette 
tehrin ileri ıelen bir kaç ıazino 

ve kahve ..bibi A vrupadakilere 
benzer modem bir kahvehane 
kurmak için anlatmıtlardır bile •.• 
Bu nümune kahvesinin latanbul 
tarafında olması takarriir etmit 
gibidir. Alikadarlar mütteri ba
kımından ve merkezi vaziyette ol· 
ması itibarile en ziyade Sirkeciyi 
münaaip ıörmektedirler. Fakat 
böyle bir kahvenin ünivenite l'enÇ 
lifinin toplanb mahalli olması j .. 

çin Beyuıtta Jmrulmumı da mil· 
nasip 16renler vardır. 

o 

Istanbulda bir 
tütün borsası 

Akın 
Akın 
Seyyah 
Geliyor 

Bu hafta en çok seyyah akını o
lan haftadır. Dün öjledeıı sonra 
saat 14 de dünyanm en büyük va
purlanndan biri olan Akitanya ile 
tehrimize 500 Ame~ı seyyah 
ıelnaiıtir. 

Bu seyyahlar, Amerikanın en 
pahalı seyahat tertip eden bir kum 
panyuı tarafmdan getirilmekte
dir. Gelen aeyyahlarm bir çoğu 
Amerikamn tamnmıt zenginlerin
dendir. 

Akitanya seyyahları, dün öğle
den soma tirket vapurile bolaza 
bir seyahat J&pDUflardır. Buaün 
öğleye kadar tehrimizi gezecekler 
ve saat 13 te Yapur kalkacak • 
tır. 

Bundan bqka aJID 25 tinde 
Lititya isimli vapur 250 kadar in • 
ıiliz eeyyahı ile ıelmektedir. 

Litoyanm ıetirdiii aeyyalılar 
da lnsilterenin en tahsilli imanla
rmı bir araya toplıyan bir kültür 
klübü tarafından idare edilmekte
dir. 

Bu klübe aza olmadan bu seya
hate ittirak etmek mOmldin defil· 

dir. Litiya ile selecelder arum -
da lordlar balundufu sibi, aenah
Jarclan bir loamı da Okaford ve 
Kembriç üniYenitelsi profeatir
leri, rektörleri ve konferamçdan. 
dır. Litiyt. ıehrimizde bir b·-··L 

Şvk_ ıiitUW.L :retitW. meaaJ.: sün kaJaaıkbr. ~ 
ketlerin lstanbulda aantralize e- Ayın 28 zinde de Milvoki ismin· 
dilmesi ve bunun için tebrimizde de bir Alman vapuru Amerikan -
bir (Balkan tütün bonaaı) vücu- Alman karqık olarak 300 kadar 
da getirilmesi takarrür etmittir. seyyah l'etirecektir. 
Bonaya fAl'k tütünü yetiftiren Diier taraftan, bir hafta içinde 
Türkiye, Yunaniıtan, Bulgariltan, küçük kafileler halinde ve muhte
ve Yul'oslavyanm da az miktarda lif yollarla tehrimize ıelecek aey. 

tütün yetittiremekle beraber tire· yahlar çoktur. Bu seyyahlar ıehri· 
celi söylenmektedir. mizde iki ıünden bir haftaya ka .. 

-o- dar kalabilmektedirler. 
Yunan konsoloslo· Onümüzdeki yedi sekiz l'ÜD ı .. 
ğunda yannkl kabul çinde lstan1nıl tehrinde bin bet 

merasimi yüze~ lngiliz, A:merikalı aey-
Yunan iıtiklilinin yıldönümü yah bulunacaiı kestiriliyor. 

dolayısile aym 25 tinde Yunan H I 
konaolosluiunda konsolos Bay oca arına para 
::.=.:~afından kabul resmi veremiyen 

o 

Kalaysız kaplar 
Ak~lllyet mekteple

rine yardım edilecek 
Bazı ahçı dükkinlarmcla kalay- Şehrimizde bulunan bazı akal-

sız kaplarla yemek verildili ve bu liyet okulları, okullarında çalııan 
yüzden zehirlenmeler olduiu an- hocaların bütçe darlıiı dolyıaile 
lqılmqtır. Beledi1e, ahçı dükkln- iki aydanberi maqmı verememek 
lannın sık sık, teftit edilmesini tedir. 
ıubelere tamim etmlıtir. Bu hocalar kültür müdürlüiüıae 

--0-

TenzllAtlı tarife 
hazirana kadar 

uzatılacak 
Devlet Demiryollan idaresi bir 

müddetten beri tatbik ettiii ve 
çok iyi neticeler veren tenzilatlı 
gidit ve danüt yolcu tarif esini 

müracaat ederek okul idaresini ti
klyet etmektedirler. Kültür mü
dürlüfü ganderditi müf ettitlerle 
bu okulların malt vaziyeti hakkın· 
datetkikatyaptınnaktadn. 

Bütçeleri dar olan akalliyet 
okullarına kültür müdürlüiü tara
f mdan prdmıda bulunulacaktır. 

Haziran sonuna kadar temdit et· BI kk b d 
mittir. r aya a ı eposu 

o 

Vail Ankaraya 
gitmiyor 

Vali ve Belediye reisimiz Bay 
Muhiddin Ostündaim bugün An. 
karaya ıideceii yazılmııb. Bay 
Muhiddin buıün Ankaraya ıitmi· 
~. 

Ayakkabıcılar kooperatifi li.a· 
tik altb keten ayakkabılarla genit 
mikyaata rekabet ve halla alb kö
sele üatü keten ayakkabılar giy
meie aevketmek için bir 1&bf de
posu açmafa karar vermittir. Bu 
depo için Sirkecide bir mağaza a
ranmaktadır. Depo bugünlerde a .. 
çılacaktır. 

binde bir 
musiki gecesi 

"Oda musikiıini ıevenler,, la· 

rafmdan bugün saat 20 de Alman 
mektebinin büyük salonunda bir 

"Sonat ıecesi,, tertip edilmiıtir. 

Licco Anar Keman, Ferdi yon 
Statger piyano çalacaklardır. 

Davetliler Beethoven'in, Debuı· 
sy'nın, Reger'in, Schubert'in par
çalarım dinliyerek çok zevkli bir 
gece ıeçireceklerdir. 

TUrk - Bulgar takas 
anlaşması 

Türk • Bulgar takas aD'lllfDluı • 
nın iki ay daha temdit edildiği 

dün alakadarlara bildirilmittir. 
o 

Lehistan konsolos
luğunda 

Marepl Pil111dskinin iıim aünü 
olması dolayuile evvelki gün Le
histan konsolosluğunda JDeruim 
yapılmqtır. 

lnglllz ticaret 
ataşesi 

lnsiliz e)çiliti Ticaret ateteti 
kolonel Vuds Ankaraya sitmiftir. 

lsveç bizden 
tütün ahyor 
laveçin Kavala konsolosu Bay 

ffoba'OD ViYNt&dan tehziqaize 
gelmlt Tokatliyana inmiftir. Bay 
Hokanson, Yunan isyanı eanum
da Kavalada bulunmadığım ve 
bilbuaa isyan dolaynile Viyana
dan oraya gitmedifini söylüyor. 
lıveç konsolosu buradan lzmire 
gidecek ve lıveç rejisi için tütün 
piyasasını yoklayacaktır. 

Bay Haydar 
Ankaraya gitti 
Bat Bakanlık umum mtlame

lit müdilrlüiüne tiyin edilen la.. 
tanbul Kültür itleri çevirıeni Bay 
Ali Haydar dün alqamki trenle 
Ankaraya ıitmittir. 

Kendisini istaıyonda müf ettit
ler, bqbocalar ve kendisini seven 
arkadqlan uğurlamıtlardır. 

Bay Ali Haydann tehrimizden 
aymlmuı münasebetiyle evvelki 
akf&Dl müf ettiıler tarafından T o
kathda dün de latasyon ıarında 
bqbocalar bir çay ziyafeti ver. 
mitlerdir. 

lstanbul kültür müdürlüiüne 
kimin tayin edileceği henüz belli 
değildir. Şimdilik kültür itlerine 
vekaleten kültür çevirgeni muavi • 
ni Bay Şevket Süreyya bakmak • 
tadır. 

Tahmil ve tahlly·e 
cemiyeti 

feshedilmedi 
Dünkü gazetelerden bazıları 

Tahmil ve tabliye cemiyetinin fes
hedildiğini yazmaktaydılaı. Dün 
bu hususta kendisile görüıen bir 
muharririmize Ticaret odası Es
naf itleri ıubesi müdürü Galip 
Bahtiyar df.lllittir ki: 

"-Ben böyle bir haber1 ilk de. 
fa sizden duymaktaymi. Katiyen 
böyle bir tey yoktur.,, 
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Amerikada tarih· 
ten önceki adamlar 

Birletik Amerika cümhuriyet· 
)erinden Şimali Kolorado'nun Ro-
fOZ dağlarında doktor Frank H. 
H. Roberts bir takım meskenlerle 
birlikte bir de "F olsom,, adammın 
it atelyeıini bulmuıtur. 

Bundan bet yıl önce de yeni 
Mekaikanın Folsom mmtakaamda 
ilk defa F olıom iıtuyonlannda 

nesilleri yer yüzünden ıilinmit bir 
takım memeli malılfiklarm izleri 
meydana çdcanlmııtı. Bunlar dü • 
tünülemiyecek kadar eski zaman· 
larda yaf&m•t avcı kabilelerine a· 
ittir: Burada timdi olmıyan ya· 
ban mandalarmm, Miık öküzleri· 
nin ve mamotlarm iıkelederi bu-
1umnuıtur ki bunların hepsi CÜ· 

mudiye ça'iırun sonlarına doiru 
yapmlf mahJUklardı. 

Doktor Raberts 30 muhtelif 
noktada (Folıom) adammm laıl • 
lamnq oldulu tq lletleri meyda· 
na çıkannqtır. Bu kqifler Ameri· 
kalı ilk insanlarm ıimdiye kadar 
dütilnüld6filnden bir kaç bin yıl 

da.ha eıki olduklannt meydana 
koyma.ktadD'. 

Yubrda okudulunm Foleom 
adı bilginlerin topraldar altmda 
ve dibryanm ayn ayn bir bç DOi(. 

tamda bWduldan pek etki insan 
tiplerinden biridir, Bunlar hir ka
fa tur Yeya gafde kemikleri gİbİ 
parçalar halinde buhmur. 

• Yetim dojan çocuklar 

Babumm ölümiinden sonra 
Cfoian çocuklar, bu ölümden ev· 
vel hayatta olat.& aQ.olr mı? 

Jtte yoDeli mahkeme halinde 
içtima eden lngiliz Lortlar Kama• 

raamı dütündüren mesele budur. 
Bu çocuk, babumm ölümünden 

bir buçute ay aoma Cloimuttur. 
Lortlar Kamaran yetim C!oian ço-

cuiun babası yqarken bayatta aa· 
yılamıyacaiı kararma varmıtlar • 
dır. ıBu karar İapatı veraset dan • 
amda çoculu da miruçılar ara • 
smda ayan mahkeme karamu 
feshetmiftir. 

Çocuiunun Clolumun(lan hce 
ölmüt olan Mister Elliot'un anuı 
üç oğluyla bunlarm lıa.yattalri ço
cuklarına SO bin lnciliz lirası '(bi
zim paramızla 300,000 lira) vui
yet etmitti. 

Hukukçulardan bir bmı ana 
rahminde bulunan çoc:uiun hayat· 
ta 1&yılabileceii kanaatini izhar 
etmitlerdi. Ancak Lortlar Kama. 
rasmda adliye encümeni mazbata 
muharriri olan Lord Tomlin) ye • 
tim doğan çocuiun babaamm ha • 
yab eanasmda Y&famıt ayılamı • 
yacağmı aöylemittir. 

Meıele İngiliz hukukçulanm 
bili uirqtmnaktadır. Londranm 
mqhur avukatlarından birisi 
Lortlar Kamarumm kararmdaı 
soma demittiı- ki: 

- Öyle ise doian çocuğun hu· 
kukt hiç bir mevcudiyeti olmama• 
sı lazım geliyor! 

Yırtık paralar 
deglştlrlllyor 

Son zamanlarda ortada yntık 
paralara çokça tesadüf edilmeğe 
başlandığından Merkez Bankasın
da bunların değtiştirilmesi için bir 
gişe açılmıştır. Paralann değişti
rilmesi için sıra numaralannm ta • 
marn ve biribirine uygun olmala • 
rma dikkat edilmektedir. 
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lngiliz Nazırlannın seyyahah 

"MalUmat almak için,, 
Berline gidiyorlarmış 

üç Nazır Parisde görüştü, asıl mülakat 11 Nisanda .. 
Paris, 23 (A.A.) lngiliz, Fran· 

az, İtalyan konferansı saat 17,10 
tt.. bitmittir. Müzakerelerden son
ra nep-edilen tebliile Bay Laval, 
Eden ve Suviçin umumi vaziyet 
h•kkmda ıörüttükleri, müzakere 
11r&1mda İngiliz bakanlarının Ber
lini ziyaretleri malumat edinme 
mahiy~tinde olup görütmelerinin 
pyesi 3/ 2 tarihli Londra tebliğin
de teırih edilen noktalara bailı 
olacağı zikredilmit ve mez.kUr 
Lonc:lra tebliii hakkında Londra, 
Paris ve Romanın noktai nazarla· 
rı ayni olduiu teyit olwunuttur. 

Bay Eden ve Suviç, hükUnıet
lerinin tam tesanüdünü memnu -
niyetle tesbit ve mütahede eyi~ -
mitlerdir. 

Paria, 23 (A.A.) - Bay Suviç 
saat 20.20 de Romaya hareket et
mittir. 

ÜÇLER GÖRÜŞMESi 11 Ni
SANDA 

Paris, 23 (AA.) - Con Say. 
men - Muuolini - Laval milli.
katı 11 niıanda Straza'da olacak
~ır. 

HABER: - Ajans ~lgrafmda 
mevzuu bahso1an 2 • 3 tarihli ~b -
liği derce diyoruz: 

lerin bir tarzı hareket ile mezkftr 
vecibeleri değiştirmek baklana 
malik olmadıkları hususunda mü -
tabık kalmışlardı. 

Fakat İngiltere ve Fransa şu hu
susta da mutabık kalmışlardır ki 
sulhun tesisine en iyi yardım et -
mek çaresi Almanya ile diğer dev
letler arasında umumi bir anlaş -
ma yapılmasıdır. 

Ayni zamanda hukuk müsavatı
run emniyet sistemi içinde t.€mini -
ne dair olan 11 - 12 - 932 beyana -
tının hükümlerine tevfikan bu an
laşma umumiyetle silahlar hak . 
kında bir uzlaşmayı da ihtiva ede
cektir. 

Mezkftr uzlaşma Almanya hak • 
kında Versay muahedesinin be • 
şinci maddesi hükümleri yerine 
kaim olacaktır.,, 

ULUSLAR KONSEYi STRAZA 
KONFERANSINDAN SONRA 

YAPILACAK 

Paris, 23 (A.A.) - Fransız ta
lebini tetkiık edecek olan Uluslar 
derneii konseyinin mezkiir kon -
sey baıkam Bay Tevfik Rüttü A
ras'ın muvafakati kayıt ve prtiy· 
le, Straza konferammdan sonra 
toplanması kararl&flDıttır. 

Avrupa devletleri 
konferansı 

"lngiltere hükCımeti, Fransız -
Italyan dostluğunu inkişaf ettir -
mek hususunda Fransa ve Italya 
tarafından Romada yapılan beya-
1ah samimiyetle karşılar. Londra, 23 (.A.)-Deyli Meyl'e 

Ingiltere açıkça bildirmiştir ki , ıöre, dün aktaın Berlin gÖl'Üf1De
şayet A vusturyanın istiklali ve ta - ıi memmıniyet verici bir tekilde 
ınamlığr tehdit altında kalı:rsa Ro- neticelendifi takdirde Londrada 
ıııa anlaşmasını imza eden diğer bir Avrupa devletleri konferamı
devletlerle müzakerede bulunrnı _ nm içtimaa davet edllmeai ihti • 
va amadedir., maileri üzerinde ıörütülmüttür. 

İngiltere ile Fransa, ne Alman - Gazete, bu teklifin lnglitere 
yanın ne de silahlan sulh muahe - ı tarafından ileri sürüleceğini zan -
desiyle tayin edilmiş olan devlet • netmektedir. 

Almanya hazırlanıyor ve 
izahat 

BAY NOYRAT SÖYLÜYOR: 

• 
verıyor 

Berlin, 23 (A.A.) - "Berliner 
Tagablatt"nı Tokio muhabirine 
göre, Nankin hük6metinin ordu
sunu tensik için Çin' de bulunan 
General Von Sekt, 7akında Ber
lin' e dönecektir. 

HABER - AJqam Postuı 

Mağlup devlet
tler Almanyayı 

taklide 
kalkışırsa 

Orduları 
seferber 
edeceğiz 
Faşist gazeteler Bul
garistan, Macaristan 
ve A vusturyanın da 

Almanya gibi hareket 
etmelerini muvafık 

buluyor 
BükTef, 23 (A.A.) - Reuter 

Ajansı muhabirinden: 

Bay Titüleako, bugün Bel • 
grada hareket ediyor. Orada, 
Küçük itilaf° ve Balkan andlat· 
muı mümessilleriyle görüte • 
cektir. 

Diplomasi mahafiline göre, 
bu itilaf grupları, bir beyanna -
me neırederek, eski dütman 
memleketler, Almanyanın yeni
den teaiı ettiği mecburi asker • 
lik hizmeti usulünü taklit ettik
leri takdirde, ordularını sefer • 
ber edeceklerini bildirecekler -
dir. 

BAY TITOLESKO LONDRA -
YADA GiDECEK 

Bükref, 23 (A.A.) - Yann 
Parise hareket etmesi ihtimali 
olan Bay Titüle.konun Londra 
ya da ıitmesi ihtimali vardır. 

AVUSTURYA MÜDAFAA 
!iT A' ~ 1 itRTb!t 

Viyana, 23 (A.A.) - Kabi-
ne, Avuıturyanm Uluslararası 

politika vaziyetini tetkik etmit 
ve Avusturyanm müdafaa vaıı· 
talarını artbrmağa, hukuk mü • 
savatı itini müzeıkere yolu ile 
tahakkuk ettirmeie karar ver -
mittir. 

Tan gazetesinin huıusi mu • 
habiri Almanyanın mecburi u-

kerliği ibdaı etmesi üzerine ha
sıl olan vaziyet hakkında Çe • 
koslovakyada hikim olan fikre 
da~r gazetesine telefonla fU 
malumatı vermiıtir: 

Büyük devletler bilhassa 
Fransa Almanyaya kartı alma
cak vaziyeti tesbit edinceye ka
dar Çekoslovakya intizarda 

Berlin, 23 (A.A.) - Hariciye 
Bakanı Bay V on Nöyrat, Ameri -
kan ajanı11anndan birinin muha
birine beyanabnda, Alman hükU
metinin İngiliz Bakanlarınm zi -
yaretini alika ve memnuniyetle 
beklediiini ıöylemit ve demiftir 
'i: 

Yeni alınan vapurJar bulunacaktır. Bununla beraber 
Londradan Moakovaya ve An • 

kadro harici olacak -karaya kadar sakin fakat ola. 

' U MART - 1935 

Çemberlayn lngilli 
siyasetini tenkit 

ediyor 
Almanyanın Orta ve Garp A vrupasmda eıt 

bUytlk orduya sahip oluşu bU.tU.n 
dflnyaya bir darbedir . 

Londra, 23 (A.A.) - Eski dıt· itte rol oyniyacak vaçiyette tid' 
itleri Bakanı Sir Ostin Çamber· lunmamız icap eder. 
)ayn, Birminngham'da siyasi ufuk. Fransa Almanyanıll 
ta toplanan bulutlar, ve uluslara- t r 
rası münasebetlerin inkiıah hak- e evvukuna karşı 
kında söylediği bir nutukta de- koymak istiyor 
mittir ki: Fransa 23,000.000 ıterlin dab' 

"Bana kalırsa siyasetimizde ba. harcıyarak aıkeri tayyare ku~ 
zı acemilikler olmuıtur. Berlin'e tini modem bir hale ıetirmel' 
davet edilmemizin sebebi, belki ka-ar vermittir. 
de müsavi hukuk sahibi devletler Hava nazırı general Domain blJ 
grupuna en az tarafgir olmaklıiı- karar vermittir. 
mızdır. Öyle zannediyorum ki, ya- Geçen Tetrinievvelde kabul r 
pılan daveti, Fransız ve ltalyan dilmit olan bütçeye ilaveten blJ 
doıtlanmıza bildirerek, Berlin'e yeni masraf için bir layiha haid" 
hareketimizi ilin etmeden evvel, lanmaktadır. Yalanda mecliae .,. 
bu seyahat hakkında beraber mü- rilecektir. 
zakere etmit olsaydık, daha iyi et- "Royter,, ajasının bildirfiol 
mit olurduk. lngiliz Bakanlannm, göre, Fransız hava nazm, al1' 
Berlin'e ziyaretleri arefesinde AJ. bombardıman tayyarelerine hu.sO' 
manya'mn kendisini Veraay 'mu- ıt bir ehemmiyet verileceiini .ar 
ahedeıinin askeri kayıtları ile lemittir. 

bağlı olmadığını ani ilin editi, ve Baldvinin nutkLJ 
ne garbi, ne de orta A vrupada 
bulunmıyan mikyaıta bir ordu tef 
kil ettiğini bildirİfİ, bütün dünya 
için büyük bir darbe oldu. 

Londra, 24 ( A.A.) - Dün Lon • 
drada bir nutuk irad eden B. Bald• 
vin, ezcümle demiştir ki: 

"Almanya ile Sovyetlerin, bü • 
Böyle bir zamanda verilen yük sulh &!anında, üzerlerine dü • 

böyle bir karar, bana, yapılan te. ten vazifeyi yapacaklarına güve• 
ahhütlerin kıymetleri hakkında nip güvenemiyeceiimizi, bu bu • 
tüphe ver:li. Büyük bir ulııı böyle ıuata yegane salahiyet sahibi olaO 
hareket ederse, bir sulh sistemi kimaelerden öjrenmek üzere, bu • 
ku kurulamaz.,, gün sulhperverane bir maksat1' 

"Sulbün idameıi ile ali.kadar yola çıkan Sir Con Saymon ile S. 
tfe e erin ıuttiU oru çin EpeJM kalbea en har..-etli te~a • 
müıtereken hareket etmeleri li . niyatımızı sunanz.,, 
zımdır. Umumi teminata ait bir 

................ ......... ..... 
faya hazır bulunduğunu beyan 
etmittir. 

iT AL YAN MATBUATININ 
FiKRi 

Roma, 23 (A.A.) - Havaı 
Ajansı bildiriyor: 

Matbuat, Alman teslihatı 
hakkında tatbik edilecek tarzı 
hail :n Avusturya, Macaristan, 
ve Bulgaristana da tatbiki fik • 
rini müdafaa etmektedir. 

Popoli Ditalya gazetesi di • 
yor ki: 

Bu hal, bugün teslihat ıer • 
bestiliğinden istifade etmekte 
olan ve emniyetleri daima garp 
siyasasına dahil bulunan Tuna 
ve Baıkan devletlerini teliıa 
dütürmemelidir. Bahuıuı ki, 
muahedelerden mülhem olan 
devletlerin hattı hareketi hali • 
aane bir tefriki mesainin müm • 

kün oldujunu göstermektedir. 

Makarna ve 
bisküvit 

Nisandan itibaren 
paketle satılacak 
Ankara, 23 (HABER) - Bit 

Nisandan itibaren tebriye ve biı • 
küvilerin paketle satılması mecbu• 
riyeti tatbik mevkiine ıeçecektit• 
Maliye bu hususta bir tamim yafl' 
mlf, evvelce vergisi verilip elle • 
rinde açık ve kapalı olarak ma • 
karna bulunduranların Nisan birf 
kadar bunlan satmalarını, aktİ 
takdirde ellerinde mevcut mal • 
ların cim ve miktarını bir beyaO" 
name ile mal ıubelerine bildir111,
leri ve üç Nisana kadar da bunl•• 
n paketliyerek paketlerin açıla • 
cak yerlerini maliyeye mühiidet 
tirmeleri lizım ıeldilini bildir ' 
mittir. 

Hldiselerin 10n ıünlerde aldı
iı tekil dolayııile açık ve halisa -
ne bir lngiliz - Alman gÖrüf1Deıi 
bütün Avrupa devletleri için an -
cak pek faydalı olabilir. Hukuk 
müsavatı hakkındaki metalibemiz 
tamamen anlqıldıjı vakit, itler 
üzerinde mühim bir terakki elde 
etmek çok mütkül olmıyacaktır. 
Buna binaen lnıiliz Bakanlan zi
yaretinin, ıörütülecek meteleler 
hakkındaki mütekabil noktai na -
zarlanmızı faydalı bir ıurette ay
dmlatmaya hadim olacatmı ümit 
'Cliyorum. 

Deniz yallan idaresi yeniden bildiği kadar kuvvetli bir cep. 
on vapur almak kararı verildikten he ~olunması temenni ediliyor. 
aonra bu yeni gelecek vapurların Avusturya ile Macariatanm 
yerine kadro harici bırakılacak Almanyayı taklit etmesine ib • 
vapurlan da tesbit etmiıtir. Yeni timal verilm "yor. Böyle bir ha • •••••• Buıün S A R A Y ıinemasmdıam•••••• 
alınacak vapurllardan b- bu"yu"k k iki bu··yük· fı"lm bı"rd•n 

Berlin, 23 (A.A.) - Havas 
amhabirinclen: 

Ordu tetkili için Alman mille • 
ti tarafmdan verilen paranın çok· 
luiu münasebetile, Harbiye Ba
bm, bir Berlin bankası nezdin· 
de "Orduya tükran,, ismi altında 
Wr hesa.1> açtmnqtır. Bu hesaba 
~erilecek paralar uprl formalite 
ile b.bul edilecektir. 

-" re fit, Küçük itilaf taraf mdan ~ 
vapurun yerine Ege, Karadeniz, ıöıterilecek tiddetli bir muka- 1 -T O B O G A N ı 2 - SIBIRY A MAHKun.....,.~ 
lzmir, Gülcemal ve Ankara kadro vemete çarpacaktır. Çekoslo • GEORGES CARPENTIER L U p E V E L E z 
harici bırakılacaktır. Bunlann sa· vakya Milli Müdafaa Bakanı ve ' 
blması dütünüldüiü gibi elde bu- Bradak, çiftçiler partisinde, i • ARLETTE MARCHAL tarafmclan 
lundurulmaıı da mevzuu bahistir. cap ettiii takdirde Çekoelo. tarafmdan 
Bu kadro harici bırakılacak va- vakyanın askeri vazifelerini i • 111•••••• Gece seansı saat 20 1 /2 da bqlar·•••••-

purlann içinde Eıe ve lzmir ıibi 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111 
daha bir kaç sene evvel alınmıı 1 
vapurlann bulunması pyanı dik-~ 
kattir. Alakadarların ıöyledijine l 
göre bunların çok masraflı olma· 
sı kadro harici bırakılmalarına ae
bep olmaktadır. Deniz yolları ida
resinin yelkencilerden aldığı Er- ı 
zunım ve Vatan vapurları kafi de
recede ökonomik olduğundan I 
bunlar Jeni ıemiler ıeldikten 1 

sonra da kullanılacaktır. ' 

Seaenia en muazzam filmi - 1935 ıeneıiaia BEN·HUR'u, Frauısca llzlll 

ViVA ViL LA 
(lstiklil Uğrunda) /PEK'te Başladı 

Filmin iki tafba11 birden - Fiyatlarda zata yoktur. 
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; Rüyük Deniz Romanı 

www .... _.. __ ,, 
Bir nara işidildi: "Heeeyy! .. Ne 

oluyor burada.. Savulun!,, 
Genç kız sar11nbdan sonra ağır - Kılıcını elinden at! .. Yoksa 

bir uykudan ansızın uyandırılmıı fena olur .. Delirdin mi? Bir daha 
ıibi ıilkinmitti. lki kayıkçının yüzüne bakmam senin! .• 
boiufmuı, Perininin yerinden Diyordu .• 
fırlıyarak ileriye ablması, çarpan Lakin ne kayıkçılar, ne de Peri-
ıondolcuyu yakasından tutarak ni onun sözünü dinliyorlardı .. 
denize atması bir dakikahk iı ol- Bu boğuıda Graçyozanın da f e-

nıuttu. na halde hırpalanacağını anlamak 
Bir çığlık ..• Acı bir bağırıf... güç bir şey değildi. 
Şimdi düğün alayını götüren İtte kapıftılar .• 

gondollardan çoğu geri dönmüıler lıte biri birlerine girecekler! .• 
di. Etraftan bqka kayıkçılar da! Kayıkçılar timdi kaim ağızlı 
UtiiflDÜfler, hepsi birden Periniye iri hançerlerini çekmitlerdi. 
yiiklenmiılerdi. içlerinden iri bir İtte kan ... Delinen göğüsler, u. 
adam Graçyozanın gondoluna fır· çan kafalar ve kızıla yanan deniz .. 
lamıı ve Periniyi bir yumrukta -Sütü bun'ların olması, belki iki 
rondolun teknesine yuvarlamııtı. saniyelki itti. Fakat henüz bir ıa-

Sonra da: niyesi geçmiıti ve Perininin parlak 
- Yere hatam bu sırmalı cel· kılıcı ile on beı yirmi kadar aygır 

litlar !... gibi gondolcunun bıçaklan çarpıf-
Diye haykırmıttı. madan evvel bir ıeı duyuldu: 
Venedikte o zamanlarda bir - Heeeeyyy ! .. Ne oluyor bura-

cümhuriyet id~resi vardı. Fakat da ... Savulunı .• 
bu hükUmet halka değil, sayıaı Bu aeı kanalın ağzına doğru 0 • 

pek az olan bir takım aaılzadele- lan taraftan geliyordu. Gür, sert 
re dayanırdı. Asılzadelerden ku- ve korkunçtu.. Kayıkçıların için -
rulmut olan Senato uıl halka al- den birisi: 
dırmaz, onun zararına olarak ken- - Asker geliyor! .. 
dileri büyük ıatolara, saraylara Diye mınldandı .. Fakat gelen -
ve paraya konarlardı. Bunun i . ler aaker dejillerdi. 
çin de halk her f ırıatta uılzade • Güze1, beyaz bir kotra, bütün 
lere saldırır, çektil:lerinin acıaını hıziyle kargqalığın ortaıma doi. 
böylelikle avutmaia çahtırdı. ru geliyordu. 

Bu sefer de bir uılzade kayı • Bu gelitler Graçyozanın gondo-
0 lunu ıaran kayıklara çarpması 

ı m, bir eanaf düiün alayını ta · 
ar, k~ndiıi babız olduğu halde bekl~iyordu. Eier çarpana hiç 
Perininin zavallı kayıkçıyı denize !Üphesiz içlerinden bir kaçı parça

lanacak, içindekiler denize dökü-
f ırlatmaıı, halkın köpürmesine leceklerdi. 
yetmitti. 

Şimdi her kafadan bir ses çı • 
kıyor, küfürler, saldırıtlar birbi • 
tini kovalıyordu. 

Perini düttüğü yerden güçlük
le doğrulmuıtu. Ağzı ve bumu 
kan içindeydi. Neredeyse yeniden 
OIUl saldıracaklar, bu kargatahkta 
kimvurduya gidecekti. Bunun i -
çin hemen kılıcını çekmit: 

- Yaklapayın ... Yakarım! ... 
Diye haykırmıftı. 

Zavalh Graçyoza ta.ıkın bir hal
de Pcriniye, bir de ona saldırmak 
İçin davranan iri yan kayrkçı'lara 
k09uyor, kargaıalığı yatııtırmak 
istiyordu. Fakat kargatalık yatı. 
tacak gibi değildi. 

Henüz cümhuriyet askerlerinin 
de oraya geldiklerine dair bir i!a -
.ret yoktu. Hatta etrafa birikmiı 
olan halk, yakındaki karakola ha • 
her vermek §Öyle dursun: 

Bunu gören ve anlayan gondol -
cular bir saniye içinde geriye dön
mütler, kendilerini bu gelen yıl -
drrımaan korumağa yeltenmiıler -
di. 

Fakat bot yere yorulmutlardı .• 
Çünkü beyaz kotra, kayıklara üç 
adım kaldığı zaman tatılacak de -
recede bir çeviklikle güzel bir dö • 
nüt yapmıt, sakınmak için biraz 
açılan gondolların arasından ge -
çerek Graçyozanın gondoluna 
rampa yapmıftı .. 

Ali Reisle Kara ~: .. uauf kılıçla -
rını sıyırmIJlar, kotrayla çarpıtma 
korkusunu atlatınca gene Periniye 
saldırmak için hazırlanan gondol
cuların önlerine atılmıtlardı. San
sar da kılıcını çekmit, yerini alrint
tı. 

Kayıkçılar pabucun pahalı ol • 
duğunu görüru;e ağır ağır geriye 
çekiliyorlar, fakat gene fena hal • 

Rusyada 

1000 
Den fazla kişi 
nefyedllmlş 

Bu sabah gelen lngiliz gazete -
}erinden (Deyli Herald) de okun-

duğuna göre Rusyanm eaki aria -
tokraai ve tacir ıınıfma mensup 

1000 den futa ki.ıi gerek Lenin -
grad, ve gerekse ona civar tehir • 
lerde ıon bir kaç gün içerisinde 
yakalanmlf, Siberyaya ve Şark 

ha valisine nefyedilmi!lerdir. 
Bu hadiseyi anlatan reımi beya

nat bundan iki gün evvel dahiliye 
nezareti tarafından neıredilmittir. 

Nefyedilenlerin listesi tu yolda -
dır: 

41 eıki pren., 33 eski kont, 76 
eaki baron, 35 e.ki fabrika sahip
leri, 124 çarlık taraftan eski na -
zırlar ve devlet adamları, 547 eı -
ki generaller ve emperyaliat zabit
ler, 113 eski gizti ıerviı adamlan, 
63 eski emlak sahipleri, 19 eski ta
cirler. 

Bunlardan bazılarmm yabancı 
memleketler lehine harebt ebnek 
ıuçiyle yapılacak muhakemeleri 
vardır. 

Bununla beraber bir çoklan 
"memlekette oturm.uı iıtenmi -
yen,, lerin büyük tehirlerden te -
mizlenerek, iskan it inin kolayl&f -
maaı için yapılmq pasaport ni
zam1arım bozmaları dolayııiyle 
nefyedilmiılerdir. 

Bir kaç gündenberi devam eden 
tevkif hidiıelerinden aon dakika· 
ya kadar malbıat yoktu. '1>eyli 
Herald,, gazetesi Moakova muha • 

biri tmif haberini 20 Martta 
Moekovadan çdcm.i,tir. 

Eaki çarlık memurları ve eaki 
zabitlerden nefye mahkUm olan -

lardan çoğunun daha timdiden 

Siberya yoluna düzüidükleri bil -
dirilmektedir. 

Deyli Herald, diyor ki: 
"Fakat oraya varınca, çarlık 

rejimi devrindeki menfilere yapı -
lan muameleyi görmiyeceklerdir~ 
Oraların ahatisi arasmda ve ıer • 
beıtçe çahtabileceklerdir.,, 

Yalnız her hangi büyük bir teh
rin 130 kilometre dıtmda yqıya -
caklardır. 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

oıd.. .. ' v ' Öld'' .. . - urun.. • urun. urun 
\watayı!.. 

de homurdanıyorlar, dit biliyor - ................................................ . 
lardı. Kayığı parçalanan adam bir A BOftE ŞARTLARI İ 

Telvaf Adreel: lSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: %187% lclanı: US70 

Diye büsbütün ortalığı alevlen -
dinneğe çalqıyorlardı. Bu gidiıle 
\er halde kan dökülecekti.. 

Oıtelik denize atılan gondolcu 
oradan çıkanlmıftı .. Şimdi bütün 
laıvvetiyle !<>yle bağrıyordu: 

- Kayığım! .. Kayığım parça • 
lardr. Zararımı isterim. Bunu kim 
CSdiyecek timdi?. Bundan sonra ne 
l'apanm ben?. 

O da gözleri dönmüı, üstü batı 
•rrırldam olarak Perininin üstüne 
'-!drrıyordu .. 

Graçyoza, genç Vikontun ka • 
~lllıl guıayaıı bu azılı herifleri ge
ti atmak için araya atılıyor, yalva· 
l'tyor, korkutmağa çalıııyor, hay
kırıyor ve elden geleni yapıyordu. 
8ir taraftan da Perini: . 

türlü susmak ve durmak bilmiyor: 1 a 6 12 aylık 5 
- Kayığım! .. Benim kayıg"'nn !.. Ttlrkiye: ııo 350 660 1.230 KrJ. i 

Ecnebi: 150 446 ~ uııo i 
Simdi onu ne ile yaptırırım ben?.. ıL.An TARIFES' ! 
Benim zararımı k"m ödeyecek... Ticaret n&nlarmm 1aun u,30 : 

ı,te ... Bu sırmalı cellat çarptı ... Reaml llAnlar ıo kuruştur. ! 
Yere batsın asilzadeler ... · ..................................... _..._. .. : 

S:ihihı ve Nesrivat Müdürü: 
Diye haykırıyordu... HASAN RASiM US 
Ali Reis ona yaklattı: :Buıldığt yer: (VAKiT) Matbauı 
- Sus! .. Bağırma!. Kaç para Ilı•••••••••••• .. 

zararın var? .. Onu söyle!.. 
Elini cebine atmııtı .. 
Kayıkçı evvela aptal apta1 bak-

tı, ıonra: 

- E .. Hiç değilse bir altın .. Hat· 
ta daha çok amma .•• 

Diye mırıldandı .. 
Ali Reis cebinden iki altm çı -

kardı ve adamm avucuna koydu: 
(Devamı var) 

KUPON 
74 

24·3-935 
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Ali Cengiz süratle genç kıza 
yetitti. Bir müddet arkasından 
yürüdü. Kendi kendine: 

- Bu ne güzel boy, diyordu. 
Bu ne endam ... Bayılırım. Kemer
li ayak, kalınca bir baldır .. Bayı
lınm .. Hele yürüyüf .. Bir gelnicik 
gibi taze, bir kestane kadar sert 
etli... Bu iri köpek onunla bera • • 
her galiba .. Ya. Evet .. Onunla .. 
Bak bak!.. Onu çağırıyor, aıkam· 
dan geliyor mu diye de ara sıra 
dönüp bakıyor. Onunla konuıa • 
bilmek için tam fırsat.. 

Ali Cengiz biraz daha yaklaııp 
iıitilecek bir ıeıle: 

- Ne güzel köpek! dedi. Güzel 
bir av köpeği.. Bu kadar güzel 
tüylü bir köpek görmedim deıem 
yalan olmaz .• 

Genç kız batını çevirdi ve yü
rümesine devam etti. Köpek, ken· 
dinden methle bahsedilmesinden 
memnun, burnu yukarda, kuyru • 
ğunu oynatarak Ali Cenıizin et • 
rafında dolatmaya baıladı. Ali 
Cengiz kıza yetitmeli için hem 
hızlı yürüyor ve köpeği de oktu • 
yordu. Gene mD'ıldandı: 

- Ne güzel boy... Ne güzel 
yüz ... Adeti bir gülden farksız!. 

Ali Cengizin bu methi de cevap
ıız kaldı. Genç kız ititmiyomıuf 
gibi görünüyordu. Bir ara bqmı 
çevirerek Ali Cengizin ayaklan 
arumda dolatan köpeği çağırdı: 

- Buraya ıel.. 
Köpek, genç kızın bu emrine 

boyun eğerek bir müddet uzakla9· 
tı. Fakat çok geçmeden gene ge
ri d&ıirek Ali C.nsisin dizlerine 
ıürünmiye bqladı. Ali Cengiz: 

- Haydi bakalım .• Sen iyi bir 
hayvana benziyonun.. Bana gös
terdiğin dostluktan mütehaasisim. 
Fakat hanımın emrediyor, itaat 
etmek mecburiyetindesin. Benim 
de böyle bir hanımım olsa gözle
rimi onun eteğinden ayırmazdım. 

Genç kız Ali Cengizin bu sözle
rine de ehemmiyet vermedi. Kö
peğine seslendi: 

- Gel buraya Bobi ! yanımdan 
bir daha aynldığınr görünem ! 

Ali Cengiz bu planda konutmak 
için faydasız olduğuna hükmetti 
ve usulü değittirmeyi taaarladı. 
Birdenbire: 

- Matmazel bir fey dütürdü
nüz, diye haykırdı: 

Genç kız birdenbire durdu. Ge
ri dönerek ve telaflı bir şekilde: 

- Ne düıürdüm?. 
- Dütürmediniz .. Fakat hemen 

hemen dütüyor !. 
- Rica ederim.. Benimle alay 

mı ediyorsunuz .. 

- Ne münasebet efendim. Yal
nız sizi çok güzel bulduğumu ıöy
liyecektim. 

- Rica ederim itinize gidiniz!. 
Beni tahkir etmeye hakkınız yok .• 

- Sizi güzel bulduğumu söyle
mek, sizi tahkir etmek demek mi
dir? 

- Beni daha fazla rahatsız e· 
derseniz köpeği üstünüze saldırı
rım. 

- Zannetmem.. O çok iyi bir 
hayvan .. Görmüyor musunuz, be • 
nim için sizi bırakıyor .. Köpeği • 
niz bile benim sizi güzel buldu • 
ğumu anladı da bana alaka göa • 
teriyor .• 

- Bobi gel buraya!. 
- Zannederim köpek sizi daha 

çok iyi tanımıyor! 
Genç kız cevap vermiyerek ıür

atle yürüdü. Ali Cengiz de petini 
blJ'akmadı: 

-Rica ederim beni rahat brra· 
kınız.. Y oba bağmr ve polise 
tikayet ederim. 

Bu ıırada Ali VCengiz paltoıu -
nun sağ cebinin birisi tarafmdaıı 
yoklandığını sandı. Birdenbire ~ 
lini geriye fD'lattı. Eli köpeiin ' 
batma çarptı. 

Cebini tartaklıyan köpek mİ)ı 
di? •• 

Ali Cenıiz wnun böyle oldu • 
ğunu anlamakta gecikmedi. Kö • 
pekti ve ıebebini de hemen ket • 
fetti. Çünkü cebinde söiüt vardı. 
Dayanamadı ve bir kahkaha ko • 
pardı. Sonra ili ve etti: J 

- Görüyorsunuz ya.. Muhafı •. 
zmız ben çaiırmadığım halde ar • 
kam dan ayrılmıyor. Madem ki 
yammzda yürümem sizi rahatsız 
ediyor, ben de bqka taraftan ıi· 
derim. 

Bobinin gençten aynlmadığım 
gören matmazel çantaamdan çı • 
kardığı ince bir kordonla köpeği 
bağlıyarak çeke çeke ve hızlı hızlı 
yürüdü. Bobi bundan memnun 
görünmüyordu. Genç kız yaıı 
sokaklardan birine sapb. Deli. 
kanlı kızın arkasından, köteyi dö
nünciye kadar baktı, sonra: 

- Haydi Ali Cengiz, dedi. Yü. 
rü, itine git .. 

Henüz üç yüz adım kadar git. 
memitti ki, bir teyin arkasından 
bacaklarına ıüründüğünü duydu. 
Baktı .. Bu Bobi idi. Genç kızm 
bağladığı ipi koparıp kaçmıf ve 
Ali Cengizin yanma gelerek sö • 
iütlü cebini koklamıya bqla• 
mıttı. 

-4-
Ali Cengiz, köpeği genç kıza 

iade etmek için o civarda yarım 

saatten fazla dolqtığı halde kim· 
ıeyi bulamamıt ve hayvanı yanın
da alıkoymak mecburiyetinde kal
mııtı. 

1 (Devamı nr) 
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• ' krah ile kraliçesi 

Siyasetten vazgeçmemış. Yunan~~.~·!~Y.,?.~beriayn 
( 8Qf taralı 1 incide) 

Yüzllnde mutat olan tatlı tebes· 
sümile: 

- Ba~üstüne, y~lnız on daki~aj 
kadar müsaade edın de kahveaıb- 1 mı edeyim! 

Dedi. I 
lıtehasım giderdikten sonra I 

tekrar güverteye çıktı. Rex vapu-
1 

nmda kendisine 25 kiti refakat e- ı 
diyordu. Bunların arasında hususi 
polisinin müdürü vardı; tehlikelilı 
bir memuriyet, doğrusu .. 
yanıma gelince tam mana.sile 

sakin bir aeale: 
- Ne istiyorsunuz bakalım? 
- Başkan cenapları, timdiki 

Yunan bükiimeti krallığın iadesi
ne dair olan bütün gürültülere rağ. 
men cümhuriyetin hiç bir tehlike
ye manız bulunmadığını bir be
yanname ile neıir ve tamim etmiş 
tir. 

Giritli devlet adamı bu sözlerim 
;ızerine büyük bir canlılıkla: 

- Sahi mı? Bakın bu beni ala
kadar eder doğrusu .. 

Yedi ıekiz lisanı birden okuma. 
ğa alışık olan gözlerile ltalyan ga
zetelerini töyle bir gözden geçir
di. Sonra da başını kaldırarak act 
-u:ı güldü ve: 

- Fakat niçin Yunan hükUme-
ti bir aydanberidir devam eden 
krallık hareketlerine mani olma
dı? Çaldaris dütündüklerini niçin 
açıktan açığa izah etmedi. 24 fU• 
bat tarihinde, ihtilalden tam bir 
Mfı.~nel Sellniiin meşhur Be
yaz kulesi civannda laallık taraf
t:ırları tezahürat yapmca polis 
müdahale etmedi? Niçin cüml u
riyetçilerin mukabil tezahüratına 
enıel oldu? Yirmi iki aydır muha
lefet partiıinin ıefi olduğum hal
de niçin beni mecliıe gitmekten 
menediyorlar? Bütün müracaatla
nmı Çaldariı niçin hep duyma
mazlıktan ıeldi? 6 Haziran günü 
Atinanın mesiresi olan Kefisya· 
dan dönerken niçin bana bir sui 
kast yaptılar da kanmı yaraladı
lar ve hususi muhafızlarımdan bi
rini öldürdüler? Suikastin ertesi 
ıünü gazeteler bana kuJ'!un atmış 
olanlann birer kahraman sayıla
caklannt ve bunlann namına altın 
heyltel dikilmesi İcap edeceğini 
yazdılar da hükUınet niçin biç mü
dahale ebnedi? Ayni gazeteler 
hen öldürülünceye kadar bu sui 
kastların tekrar edilmesini öğüt. 

lediler de niçin resmi hiç bir ma
kam ağzını bile açmadı? 

lhtiyann seai burada s~rtıe,ti. 
Göz!eri, ve bütün vücudiy)e heye· 
canlı itaretler yapıyordu. Bütün 
varlığında fevkalade bir canlılık 

görünüyordu. ı 
- Bundan sonra sürgün yaşa

mak mı? Kavgadan vazgeçmek! 
mi? Bu olur mu hiç? diye yükıek 
aes!e söylendikten sonra devam 
etti: 

- Na1tl olur da end:te ~bnem: 
Filonun hareketinden bir ıün son
ra Yunan hül•umeti kanunu esasi
nin bütün ah!<amını ortadan kal
dırarak yalnız askeri kanunların 
büküm süreceğini ilan etti. Bu ne 
demekti? Sonra da Yunan hi.ikü· 
metinin netrettiiYi "Karakuıi,, ka-

1 

aurılııra ne diyelim? 1 
Hangi kanunlardan bahsebnek 

fltedif1ni anlıyamadığmıdan sor
dum: 1 

L - Ne ıibi Karakuıt kanunlar? j 

Bana doğru yaslandı gözlerini! Bay Çaldaris bu teklife verdi. 
gözlerimin içine dikerek ve büyük ği cevapta, hükfunetin bir an ev-
bir hiddetle: vel memleketi parlmanter hayata 

- Ne gibi kanunlar da ne de- iade etmek hususundaki azmini 
mek? Gazetelerde okumadınız bildirmiş ve hükumet alacağı ted
mı? Benim bütün emlikim\ müsa- birleri doğrudan doğruya millete 
dere eden kanunlardan baıka bir tasdik ettirmek istediği cihetle, 
de karımın mallarını müsadere et- bu teklifi kabul edemiyeceğini i • 
meğe kalkıtmışlar ! Karım bir ih- live etmiıtir. 
t ili.lci midir? Bir mahkeme huzu
runda muhakeme edilmit midir? 
Hayır ve hayır; sadece benim ka· 
rım olduğu için mal~arı mü5adere 
edilecek! 

Muhaverenin bu noktasındb 
Madam Venizelos kocasına hay· 
ranhk ifade eden nazarlarla bak-
b. Giritli s;yuacı devam etti: 

- Kaybettik. Daha baılangıç· 
ta hareketin baıına geçmemi tek
lif etmitlerdi. Ben yanaşmadım. 
Hikayenin öte tarafını biliyorsu
nuz. Çaldariı yaıIYacak olursa, ve 
cümhuriyet rejimini hiç bir tehli
ke tehdit etmiyorsa doğrusu se· 
vinirim. 

• 
YUNAN ELÇiSi ATI-

NA YA GiDiYOR 
Dün Yur.anistanın Türkiye elçi· 

si Bay Sakelaropulos Ankaradan 
ıebrimize gelmiJ, T okatlıyan ote
line inmiştir. 

Yunan elçisi yarın Atinaya gi
decektir. 

Seyalıati hakkında g~zet~c.ilcre 

demi~~ir ki: 
"- iki yıldır mezuniyet yap • 

mamıştım. Mezunen gidiyorum. 
Bir ay kadar kalacağım. Memle
ketimizdeki son hadiseler dolayı. 
sile Türk hükUıneti, Türk ulusu, 
Türk matbuatının gösterdiği bü
yük dostluktan çok mütehassis ol-
dum.,, 

Yunan elçisi Bay Sakelaropulos 
bundan sonra ayn ayn memleket· 

yaıamakta olan kan kocanın ye· 
nideiı birleımelerine yardım et. 
mittir. 

Bükreıte yaıamakta olan sabık 
Yunan kraliçesi Elizabet, eski Yu
nan kralı betinci Jorjla birleımek 
üzere bu yaz Londraya gitmeğe 

karar vermiıtir. Krallık taraftarla
rının ezici bir muvaffakiyetile bit· 

mit olan son ihtilal üzerine sabık 
kral Hindistanda yapmakta oldu-

ğu kaplan avını yanda bırakarak 
A vrupaya doğru yola çıkmıtbr. 

Kraliçe Elizabet onunla l&kende-

riyede birleıerek birlikte Avru· 
paya dönmek niyetindedir Bu ka· 
rı koca seneler var ki ayrı yaııyor
lardı. Sabık kral betinci Jorj Lon
drada oturuyor; kraliçe Elizabet 
te Bükreıte kardeti Romanya kra. 
lı Karolun aaraytnda misafirlik e

diyordu. Kraliçe Elizabet Madam 
Lüpeskonun en yakın dostuydu. 
Kan koca Londr• da lngiliz kralı

nın yirmi beıinci ;vıl dönümü me· 
rasiminde buluna°'klardır. Şimdi 
bu sabık kralın tatlı fotoğrafları 
bütün Atina sokaklarını doldur
maktadır. 

Napoli polis komiseri gelmiı, 
ayakta duruyor; M. Venizelosun 
kendisini takip etmesini bekliyor
du. lht\ya• kurt f imdi artık acele 
ctmeğe batladı. Çünkü komiserin 
dimdik durması adeta bir kumar'· 
da mahiyetinde ••• M. Venizelos 
eliyle seii.m vererek bend~n uzak 
laştı. F 11kat onu çabuk yakaladım: 

lere sığınan Venizelist zabitler --------------------

mselesine dokunarak; Daima 

- Baş\nın cenapları. Le yap· 
m'lk isleu;ğinizi hila 5öyl~medi

niz ki •. 
- Ne mi yapacainn? 9u, ha

dis&t:ı !11.,ğlı .. Eğer Yuııan•standa 

nizam tekrar teessüs eder de cüm
hUTiyet emniyette olursa ben ya-
bancı memleketlerde, mesela Pa
riıte. Londrada, ötede beri.de iate
diiim yerde kahrını. Her halde bir 
yerde yerleıecek değilim .. 

- Ya dedikleriniz olmazsa? 
- Olmazsa harekat gene batlı· 

yacak o vakit ben de düıünürüm. 
Onun hilekar gözleri, ince ha· 

reketleri her fikrini anlatmağa ye· 
ti yordu. 

- Şimdilik niyetiniz? 
- Gördüğünüz gibi Napoli rıh· 

tımına ayak atıyorum. Parkas ote· 
line ineceğim. Romaya da uğTıya-
cağım. 

-Sonra? 
- Sonra, dedik a ! düşüneceğiz. 
Benim anladığıma göre faıist 

hükumeti müsaade ettiği takdir
de ıimdilik bir kaç zaman ıçın 
memleketinin en yakın bir rasat
hanesi olan ltalyada kalmak niye· 
tind~dir. 

Hi, ~i.iphe etmiyeHm ki yaşlı 
Giritli h:ç bir ıeyden va:r;geçmi~ 

değildir. Taşıdığı gövde sıhhat ve 
ihtirasla dolu; kafası ise hadisat, 
tarihler ve rakkamlarla dolu. O 
71 yaşında, fakat tekaütlük çağı
nın gelmi' olduğuna henüz inan
mıyor. 

M aurice M ontcrbre 

Ça dars ayanın değil 
m l!et ın hkr ni soracak 

Atina, 23 - Birçok ayan aza. 
sı, eski Hariciye nazırı ve muha • 
fazakLir ahrar fırkası reisi Bay -
M"ha'akopulos vasıtasiyle, Baş -
vekile müraco.at ederek Yunan 
kanunu esasisinin tadili için hü • 
kUınetçe alınacak tedbirlerin a . 
yan ve mebusan meclisler; tara • 
fından yapılacak müıterek b1t 
toplantıda tasdik edilmesini iste· 
mitlerdir. 

"- Bunlar hakkında hiç bir te-
şebbüste bulunuhnadığını,, ve Yu- Daima 

genç 
güzel 

naniıtanda f aıizm rejimi tesisi 
hakkındaki haberlerin "doğru ol
madığını,, anlatarak sözlerini fÖY
le bitirmitlir: 
"- Y unaniatanda cümh\U'bel 

rejimi iddia edildjii gibi tehlike· 
de değildir. Başka bir vaziyet yok 
tur. Asayif yolundadır. Normal 
vaziyet yeniden kurulmuıtur.,, . "'. 
Yunanistan Türkiye elçisinin, da. 
ha isyan çıkmadan önce Atinaya 
gitmesi mevzuu bahsoluyordu. is
yan çıktıktan sonra, tercihan An
karada kalması uygun ve tabii gö
rülmüıtü. 
ŞEHRiMiZDEKi VENIZELIST 

ZABiTLER 
Hududumuza sığınarak lstan

bula gelmit olan ve kendilerile 
konuttuklarımızı dünkü nüsha
mızda yazdığımız mülteci Yunan 
zabitleri dün bazı pansiyonlara 
dağılmı!lardır. 

Ancak general Anagnastopulos, 
miralay Vlakoı, mülizim Delag. 
ramatikos hali. Emperiyal otelin
de oturmaktadırlar. 

Dün Yunan zabitlerinden bet 
tanesi ellerindeki Yunan paralan· 
m Türk parasına çevirmitler top
tan 21,500 drahmi bozdurmuılar
dır. 

POSlDON VAPURU 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 taheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müatahzar
larıdır. 

Gtedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol . 
muştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki • 
binde saklıyan en ciddi ve şayanı 

itimat markadır. Genç ve ihti • 
Son defa alıkonulan Posidon yar bütün kadınlar için zaruri bir 

vapuru serbest bırakılmııtrr. ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara· 
YUNAN ISY ANiNiN TICARE· velini arttırır. 

TIMIZE TESiRLERi Eksir Ba'samin Kanzuk 
Şehrimizdeki ihracat tacirleri 

birle!erek Okonomi Bakanlığına 

mühim bir müracaatta bulunmuş· 
lardır. Tacirler bu müracaatların
da son Yunan isyanının Türk ih. 
racat ticaretine yaptığı büyük za
rarı göz önüne koymakta ve bu za
rarın telafisi için tedbirler alın

masını istemel::tedirler. 
Yunanistanla aramızdaki takas 

anla!ması mucibince memleketi-! 
mize giren malın üç ay :zarfında 
mukabili ihraç edi!ebilir. Son is.I 
yan hareketinden dolayı Yunanis· 
tanla aramızdaki ticaret münase-

Cildin daimi yumuıaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri ahr . 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde lit'.f birse· 
rinlik verir. 

Umumi deposu: İngiliz Kan • 
zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf par· 
fümörilerde bulunur. 

hah uzun müddet durduğundan 

her iki taraf tüccarlarının hiç te 
kabahatleri olmadan vaziyet za
rarlarına olmuıtur. Tacirler bu üç 
aylık müddetin altı aya çıkarıl

masını istemektedirler. 

v meger 
boyalı 

• • 
ımış 

Selimiyede Sirkeci Ahmedin üç 
renkli bir kedi yüzünden aylarca 
boı kaldığını ve kendilile taka e
den lokantacı Çikiyi dava ettiğini 
yazmıttık. Bu davaya dün Beyoğ· 

lu üçüncü hukuk mahkemesinde 
bak.rlmııtır. Dava edilen lokanatcı 
hasta olduğunu bildirmiş, Mah • 

kemeye gelmemiıtir. Ahmet mah· 
kemede baıından geçenleri anlat· 
mıf, lokantacı Çikiden 60 liraıı 

kedi parası olmak üzere 360 lira 
tazminat istemittir. Muhakeme 
Çikinin gelmesi için 1 O nisana ka1 
mıttır. 

Bu kedi davasında ismi geçen 
lokantacıyı aradık. Hasta olduiu 
için bulamadık. Lokantanın Ma • 
car ıef garıonu bu dava etrafında 
bildiklerini töyle anlatmııtır: 

"Üç renkli bir kedi dünyada 
bulunamaqtır. Halli Macar 
prenslerinden biri bu uğurda bin· 
lerce lira ıarfetmit, dünyanm her 

tarafından gelen kedilerde üç renk 
bir arada bulunamamıftır. Usta 
bundan haberdardı. Dört, bet se
nedir, o da arayordu. Bu Sirkeci 
Ahmet böyle bir kedi arandığın • 
dan haberdar olmuş, kendi kedisi• 
ni sepete koyarak getirmitti. Bu 
kedi üç renkli değildi. Aradan 
bir kaç zaman geçti. Bu adam ge
ne bir gün bir kedi ıetirdi. Al -" 
d~k, baktık. Kedisinin 'Doyalı o u· 
funu gördük .. Üçüncü defa gene 
bir kedi getirmiıti. Sepeti açarken 
kediyi kaçırdı. On b~ liraya al • 
dmı. Parasını verin, dedi. Sirked -
den böyle bir istekte bulunulma • 
dı. Bilakis kendisi geldi, gitti • 
Benim bildiğim bu kadar .• 

üniversitede 
Hukuk dersinde bir 
tabanca patladı ve 

bir talebe yaralandı 
Dün öğleden sonra Hukuk fa

kültesinde bir kaza olmuş, ve Ca -
hit isminde Mülkiye Mektebi ta -
lebesinden bir genç yaralanmıtır . 

Öğleden sonra Hukuk fakültesi 
ikinci sınıfında profesör Sıddık 
Sami söminer dersi verirken bir -
den bire bir tabanca patlamış ve 
bir feryat yükselmiştir. Talebe -
nin heyecanı yatrştıhian sonra ya• 
pılan tahkikatta tabancanın Er· 
zurum lisesi mezunlarından Sım • 
nm arka cebinde dururken kendi 
kendine ateş aldığı ve Cahidin 
baldırını delip geçtiği anlaşılmış -
tır. 

tık tedavisi derhal Üniversitede 
yapılan Cahit Cerrahpaşa hasta -
hanesin keldınlmıştır. Üniversite 
nnmma yaralı talebeyi muayene 
eden operatör Nissen yaranın e
hemmiyetsiz olduğunu, ve bir kaç 
gün içinde tamamen iyileşeceğini 
söylemiş, diğer taraftan da taban .. 
calı ta le be Sım hakkında. tah .. 
kikat yapılmasına başlanmıştır. 

BULGAR SEFiRi ANKARAD.4 
Ankara, 23 (HABER)- Bulga

ristanın yeni Ankara orta elçisl 
Bay Pavlof bu sabah ıehrimis• 
gelmif, durakta protokol teflerirı" 

den Bay Şefkati tarafından karf ı
lanmıttır. · 

--------------------------~~------------------------~----------------------------------------------------~----------" 
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KUVVET 

Gaip Aranıyor 
8 Mart 935 tarihinde Kırık 

kale istasyonunda treni kaçıran 
Kuruçayh Mehmet oilu Hay
dar'm, Kırık Kaleden nereye 
gittiii anlatılamadrimdan ls
tanbula geldiğini veya nerede 
bulunduğunu b!lenlerin insani
yet na'bıma qağrdaki adrese 
haber vermelerini ve bu takdir
de memnun edileceklerini ilin 
ederim. 

Galata llk Belediye ao• 
kağı 24 numarada Hay
riye apartnnanmda 

Mahmut Riza 

' HABER - :&pm Postu 7 

lotanbal Aali;re mahkemeleri ı,..-ı;;;,o:::;;:::: .. 91!.,~l~>!>CWQ#iiQC 
~n.~.::~::e~:;;·~e~ Türkce-Oslnanlıca-Fransızca 
ı·kame olunup İstanbul Aslıye 1-

•• •• 

SOZLUK 
kinci Ticaret mahkemesinde der· j 
deıti rüyet ve Liman Şirketi ile I 
Azmi arasında mütekevvin daTa 
doıyaımm yenilenmesi için veri· ı 

len beyanname ve gönderilen da- 1 Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 
Yetiye Azminin ikameqlhmm 1 ı= 
m~hui olduğu Leyaniyle mübati- lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lii.gat öz 
ri tarafından bilateblii iade edil- Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
mit ve yirmi ıün müddetle ilinen 1 aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
tebliıat ifasına ve 8 - 4 - 935 
Pazartesi günü aaat 14 de yenile- ! Herkesin ve hattA ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLCJK 
me muamelesinin baılanmaıma intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 
karar verilmiı olduğundan mez- K t k •• t e e bh e 1 
kUr günde Yeni Postane binum- anaa U U anesı JI 
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rüklerinde çok fay dalı bir iliç-
trr. Göğüıleri zayıf olanlara ayrı· 
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Şövalye btitUn sokaklan dolaştı. 
ı\ra yolları gözden geçirdi. Fakat bü· 
tün araştırmaları boşa çıktı. 

- Bu bir hayal, bir delilikten baş· 

kabir şey değil. Onun burada bulun· 
masına imkıin yok .• Sözlerini mırıl

danarak :aramaktan ,·azgeçti . . 
Aradan bir kaç gün daha geçince 

Ragastan bu hadiseyi büsbütün unut
tu. 

~ "ihayet bir akşam Prens Manfredi 
ne Kont Alma ertesi günü Sezarın 
ordusuna hü~um edileceğini bildirdi
ler. Bütün senyörlere bir buluşma ye
ri kararlaştınldı. Şafakla beraber 
Kont Alma ve Prens Manfredi muha
Tebe yerine geleceklerdi. 
_ Toplanan mecliste Ragastan da bu· 
,unduğu gibi Prim,·er de oradaydı. 

Toplantı'dan sonra Şövalye, Orsi
ni'nin köşkündeki dairesine giderek 
eğer takımını ve siHihlannı yokladı. 

Bunlann mfikemmelliğine inandıktan 
sonra yemeğini iştiha ile yedi. Sonra 
yatmak istedi. Fakat gözüne bir türJü 
uyku clrmlyordu. 

Beatrlstn hayali uykusunu kaçır

mıştı. Erteı!li günü ölmek mümkündü. 
Primverl son kere görmek ona hiç ol
mazsa çektiği acıyı anlatmak istiyor
du. Artık yatakta duramıyarak he
men dışarıya fırlayıp sarayın yolunu 
tuttu. 

Bütün kapılar kapalıydı. Ragastan 
bahc;enln demir parmaklığına doğru 

gitti. Başını demirlerin arasına soka
rak içerisini görmeğe çalıştı. Parkta 
derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. 

Ragastan parmaklığı aşarak içeri
ye atladı .. 

Nereye gidiyordu! Bunu kendisi de 
bilmiyordu. Bir hırsız gibi, kat'i bir 
ınaksacla bağlı olmıyarakı sonunun 
aereye varacafını dUşUnmeden tıerl· 

Je dofra yQrtıdO. 
Biraz sonra kendisini Pren.'I Man· 

fredi ile bir kere daha konuşmuş ol· 
dufu granit kanapenin önünde bul-

du. Beatris de oradaydı. 
Ragastan, Sik ağaçların husule ge

tirdiği bir gölgelikte durdu. Onünde 
ayın ışığıyle aydınlanmış ufak bir 
meydan, meydanın öbür ucunda, bü
yük salkım söğüt ağacının sarkan dal 
lan altında, Prenses Manfredinin 
gölgesi görünüyordu. Primver yalnız 
başınaydı. 

Şövalye, bir şey düşünmeden he· 
men prensese doğru gitti. Beatris de 
onu tanımıştı. Geleceğini biliyormuş 
gibi hiç şaşmadı. Ragastan: 

- Madam! Böyle bir vakitte hu
zurunuzda buJunmağa cesaret ettiğim 
i~in beni nffediniz! dedi. 

- Fakat bütün kapılar kapalı ol· 
duğu halde buraya nMıl girebildiniz .• 

- Bahçenin demir parmaklıftndan 
aştım .. 

Prenses bir harekette bulnmak is
terken Ragastan gene sözüne devam 
etti: 

- Yanlış anlamaymız.. Ve kalbi· 
min size karşı çok derin hürmet duy
gulariyle de dolu olduğunu unutma
yımz .. 

Dudaklarında hafif bir gülümse
me beliren Beatris: 

- Sizi böyle tehlikeli bir işe sürük
liyen yalnız hürmet midir? •• dedi. 

- Emerederseniz hemen çekilirim .• 
-Hayır .. Kalınız! Bu tehlikeli işe 

cesaret ettiğinizden dolayı sizi affedi
yorum. Fakat bundan da anhyorum 
ki bana çok mühim bir teY söylemek 
istiyorsunuz Şöl1llye !. 

- Madam! Size yalnız ıunu söyle
mek isterim. Y ann harp başlıyacak 
ve ben en ön 11racla bulunacağım. Bu
nun içindir ki beni şimdi belki de son 
kere görüyorsunuz •• Ve ben hayatı

mın bu son akşamında size yalnız ~u
nu sUylemek istiyorum: Ufrunuzda 
bence hiç bir kıymeti olmıyan canrnu 
\'ererek mes'ut oluyorum. Sezar ister 
İtalyayı zaptetsin ister etmesin ben 
hayatımı yalnız sizin için tehlikeye a-
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duğu halde bunların arasındaydı. 

.Bundan sonra diğer alaylar ve en ge
ride baştan başa zırhlar gi) inmiş su
variler bulunuyorlardı. 

Cepane arabaları ile çadır ye erzak 
arabaları i~e hafif suvari bölükleri
nin muhafazasında olarak ayrıca bir 
kol teşkil ediyordu. Bu kolu da pala 
ve kalkanla ~ilahlanmış, ufak atlara 
binmiş, Roma milisleri takip ediyor
lardı. 

Sezar meyustu. Hatta bir dönemeç
ten geçerken ordusunu yukarıdan kuş 
bakıı;ıı seyredip krallığını temin ede
cek olan bu harbi muhakkak surette 
kazanacağına içi inandığı halde gene 
meyustu. Gözleri garip bir surette 
parlıyor, geniş burun delikleriyle acı 
bir felaket kokusu alıyordu. 

lkl isim, mütemadiyen tekrar etti
ği iki isim fikrini altüst ediyor, kin
dar bir sesle, "Ragastan ,.e Primver !,, 
Kelimelerini mırıldanıyordu. 

Arkasından gelen maiyet Senyör -
]eri harpten se,·inçle bahsediyorlar 
n konuşuşlarını dinliyen Sezar arası
ra kısa bir kelime ile bunların sözleri
ni tasdik ediyordu. Daima yağmadan 
bahsolunu) ordu. Sezar hazan büyük 
bir kilisenin e,şyasını birine \'eriyor. 
bazılarına saraydaki bir kaç kıymetli 
tabloyu almaları için müsaade edi
yor. Hatta gümüş takımlarını bile 
dağıtıyordu. Bundan hoşlanan Sen • 
)"Örler de gürültülü kahkahalarla gü
lüyorlardı. 

Sezar hazan Lfıkresin yanına gidi
yordu. Papanın kızı etrafında hususi 
muhafızları olduğu halde geniş bir a
rabaya kurulmuştu. Vaktini düşün
mek ve kitap okumakla geçiriyordu. 

Arabanın kapısı yanında yarasın. 

dan dolayı rengi hlla solgun olan pa
pas Garkonyo gidiyor, ve LQkres ara
sıra kimsenin fşftemiyeceğl bir suret
te onunla konuşuyordu. Sezar ne va -

,kit yanlarına gelse bu konuşma kesi
liyordu .. 

Ordu bu suretle menzilden menzile 
ilerledi. Nihayet bir akşam üstü geniş 
bir ovada durarak etraf ta hendekler 
kazıldı OrdugAh kuruldu. O\·anın ni -
hayetinde, kayalar arasında, Monte • 
forteye giden boğazlar görünüyordu. 

Ertesi akşam Sezar kızkardeşinl 
görmek istediğinden çadırına gittiyse 
de Lftkres orada değildi. O gece ve er
tesi günü de dönmediği için Sezar o
nun ortadan kaybolduğunu ilan etme
ğe mecbur oldu. Kendi kendine: 

- Belki korkarak Ti voli;> e dönmüş
tür, dedi. Bir haber almak için papas 
Garkonyoyu arattıysn da bunun da 
meydanda olmadığını haber ,·erdiler. 
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Hagastan, Jan Maletestanın ta:>;n 
ettiği düeHo yerine giderken son de • 
rece yeisli olduğu gibi düşmanının kı
lıcıydı Ölmeğe de hazır bulunduğun-

dan Primver başkasının olduktan 
sonra kendisince hiç bir kıymeti kal
mıyan hayatını ilk hamlede feda et • 
meğc karar yermişti. Lflkin bu kara -
rını \'erirken yaradılışını, yaşamak 

sevki tabiisini, kendi kavgacı huyunu 
hesaba katmadığı gibi mane,·j bir mu
vaffakıyetsizliğin do~urduğu mağlü -
biyet anında ölmek fikrinin insana r.e 
kadar ağır geleceğini de düşüneme -
mişti. 

1şte bu ı-ebeplerden dolayı Maletes
tanın karşısında siper alarak durdu -
ğu zaman göğsünü onun kılıcına açık 
bırakmıştı. LAkin rakibinin ilk şid • 
detli hamlesinden sonra kendini kol • 
lamağa mecburiyet duydu. 

Ilu müdafaa hissiı yaşamak kay • 
gusundan başka düşmanının mehare. 
tinden de ileri gelmişti. .M~!et~t~ 
tam ona göre bir rakipti. Döğüşte çok 
yüksek Ye usta olduğu anlaşılıyordu. 
Hattfl bir beceri~~iz adamın bile elin-

F orma: 26 · ' . ' 
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de ölmek i;tiyen Ragastan bütün kuv· 
ntile müdafaa etse de gene hayatı 

tehlikede bulunuyordu. Dövüşe ya\·aş 

) nrnş ehemmiyet veriyor ve düşmanı-
111n mehareti fevkalade hoşuna gidi -
) ordu. Tşte düşüncesinde husule ge -
le ı hu değişiklik onu muhakkak bir 

1 öhimden kurtardı. Bu andan itibaren 
h tün ustalığı ile bütün meharetile 
dö ı i,işmeğe başladı. 

Bu ı;ırada Maletesta durmadan hü
cum ediyordu. Lakin Ragastanın aklı· 
na parlak bir düşünce geldi. Ne ken • 
di5ini yaralamağa meydan bırakmak, 
ne de Maletestayı yaralamak! .. 

Bu s uretle yapılan ilk çarpışı;; şa -
hHleri hayrette bıraktı. Bunlar Ra
gnstanın düşüncesini anlamış olduk · 
larından kendisine karşı beslemiş ol • 
clukları güzel duygular bir kat daha 
arttı.Çünkü Şövalye rakibini tehlikeli 
bir surette yaralamak fırsatını bir 
çok kereler ele geçirmiş olduğu halde 
bundan istifade etmek istememiş yal
nız müdafaa ile kalmıştı. 

Oç uzun çarpışmadan sonra Ragas
ta~ bu hali ı:;ona erdirmek için birbiri 
arka<ıından şiddetli atıhşlarla 1\tale -
tcstayı şaşutıp kılıcını elinden dü· 
şüril ü. 

O devirde kılıcı düşerek silahsız 
imlan düşmanı öldürmeğe izin veri -
lirdi. Bu dövüşte ise ild taraftan biri
nin ölmesi muhakkak surette lazımdı. 
Bunun üzerine Maletcsta kolJarını ye· 
isle kavuşturarak: 

- Mösyö! .. Siz heryerde kazanıyor· 
sun uz! .. Beni öldürünüz! dedi. Bu es
nada hattA şahitler bile Janı ölmüş 
bir ndam sanıyorlardı. 

J,akin Ragastan hiç ce,·ap verme • 
' den rakibinin yere düşen kılıcına doğ· 
ru seğirterek alıp ucundan tutmuş ol
duğu halde kabzasını delikanlıya u • 
lattr. • 

Ba o kadar saf ve o kadar temiz 
kalplice bir hateketti ki orada bulu -
nan atlılar bile Şövalyeyi alkışlamak· 

tan kendilerini alamadılar. 
Maletestaya gelince, ruhunda ha -

kiki ,.e büyük bir değişiklik oldu. Göğ
sü kabardı. Gözleri doldu. Bir kaç sa
niye kadar tereddüt etti. Sonra bir • 
denbire kollarını açtı.. Ragastanın 

mahir kılıcına olduğu gibi yüksek kal
bine de mağliip olmuştu. lki delikanlı 
ayni duyguyla çarpan yürekleri üze -
rinde birbirlerini .sıktılar. 

.Maletesta : 
-Primveri sc,·iniz ! Çünkü ona tam 

mana..<ıile yalnız ~iz lflyıksınız, gözleri
ni mırıldandı. 

Ragastan: 
- Sizin gibi asil bir jantiyyomun 

istırabına sebep olmamak için cennet· 
teki yerimden bile vaz geçerim. Lakin 
şimdi son derece elemli olduğunuzdan 
tuhaf bir şekilde aldanıyorsunuz dos
tum. Beatrisin sizi sevmemesi, söy
lediğiniz gibi, belki mümkün olabilir. 
Lakin buhususta sizin kadar bahtiyar 
olmadığıma emin olabilirsiniz, ceva
bını verdi. 

Bu bir kaç söz yayaş sesle söylen· 
mi~ti. Maletesta evn•la haşını onune 
eğdi. Sonrn Ragastanı elinden tuta -
rak: 

- Senyörler, size karde~imi takdim 
ederim! dedi. 

Şövalye buna arkadaşının elini sık· 
makin karşılık verdi. 

Kiyolo d'Orsini: 

- Şövalye aramızda kalmağa; bi -
zim için, bizimle beraber düşmanları
mızla vuruşmağa razı olduğundan 

dolayı hepimizin kardeşidir! Sözleri -
le umumi duyguyu ilan etti. 

Bu saf sözler Şövalyenin hareketi
ni kararlaştırmıştı. Biraz evvel, Prim~ 
Yer artık ölmü~ olduğundanı düello 
hiter bitmez buradan uzaklaşmağa 

karar vermişken Orsininin sözleri ar
tık buna imkan bırakmıyordu. 

Buradan uzaklaşmak; kaçmak, 
kendini kurtarmak demekti. Ragastan 
herşeyi kabul eder. I<'akat kendisi için 

' MEKTU~U ONUN 
VA2.DIG1Nl Nf~· 
DEN ANl.~DI .. 

NIZ?. 
OE:KSTEFt!. 

BU ~AO\N YA -
LAN S~VLÜYO~! 
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kaçtı! .• denilmesine katlanamazdı. 
Bunun için fazla düşünmeden ce -

vap verdi: 
- Efendiler! Böyle güzel bir yurt 

uğruna ölmek de galip gelmek kadar 
:;;ereflidir. 

Bundan sonra hep i atlarına bine
rek Montef orteye döndüler. 
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Ragastanla Jan l\laletestanın ba -
rışması ~ref ine olarak Orsini ertesi 
akşam bir ziyafet verdi. Sabahleyin, 
Ragastan yeni dostlarile beraber 
Kont Almanın huzuruna çıkarak müt
tefikler ordusunda ~alışmağa karar 
verdiğini söyledi. 

Kont bu karara ıo:on derece seYindi. 
Şö,·alyeye orduda en yüksek Ye şeref
li yerleri vermek istediyse de harbe 
bir gönüllü gibi iştirak edeceğini söy
liyen Ragastan bunları kabul etmedi. 
Kont daha fazla ısrar edince: 

- Pek ala! .. Mademki Monsenyör 
hana muhakkak bir rütbe \'e bir vazi
fe Yermek is tiyor topçu kumandanı· 

nız ben olayım. Montefortede bulu -
nan topları, cephane ,.e barutu iste
diğim gibi kulJanmaklığıma izin ,·eri· 
niz! dedi. 

Bu da kararlaştırıldıktan sonra 
Ragastan o günü dostlariJe beraber 
geçirdi. Hep birlikte istihkamları tef
tiş ederek muhasare edilirlerse hangi 
noktalardan nasıl müdafa edecckle • 
rine dair bir plan hazırladılar. Ye 
Prens Manfrediye de göstermek üze
ı·e sözleştiler. Sonra hepsi Orsininin 
konağında akşam yemeğini yediler. 
Yemek bitince Ragastan kendisine 
ayrılan daireye çeJdlip orada bekli
yen lspada Kapyayı buldu. Eski kül
hanbeyi: 

- Efendi, artık İtalyayı terketmi . 
yeceğiz değil mi? .. diye sordu. 

- Hayır, şimdilik buradayız .. 
- Şövalye hala kendisini öldürt-

! mek düşüncesinde midir? ... 

- Böyle bir düşüncede bulunduğu
mu nerden anladın? .. 

- Ben öyle sanmıştım. işte çok 
şükür hem sağsmız hem de beni ter -
ketmek istemiyorsunuz .. Elma lar ne 
olacak?. 

- Nel Elmaslar mı dedin? .. 
- Evet, ocağın üstünde duruyor. 

- Bak, bak! hala onlardan bahset-
mek istiyorsun .. Dikkat et, aklını ba • 
şına topla 1 Sonra karışmam ha?. 

Bu sözlerden müteessir olduğu hal
de belli etmek istemiyen Ragnstan, ls· 
pada Kapyanm omuzunu okşadı. Son
ra aralarında alçak sesle uzun Ye giz· 
li bir konuşma oldu. Sonunda lspada 
Kapya: 

- Pek ala Şövalye! Bu akşamdan 
sonra işe başlarım .. dedi. 

* * * 
Bir kaç gün geçti. Bu sırada Ra • 

gastan her sabah bütün Senyöl'lerle 
beraber saraya gitti. Arada Prenses 
l\lanfrediye rastladıkça bir kelime 
söylemeden selamhıyıp geçiyordu. 

Her akşam Şönlye tuhaf bir işle 
uğraşıyoı·du. lspada Kapya üzeri ör • 
tülü küçük bir araba ile l\fontef orte • 
den dışarı} a çıkıyor Ragastan da bu 
araba ile beraber gidiyordu. Kalaba
lık arasında bu muntazam harekete 
dikkat eden olmamıştı. 

Müttefiklerin ordusu Cehennem Bo· 
ğazının ilerisinde Pyanoza ovasında. 

toplanıyordu. -Sezar da ordusunu \'e 
askerlerini buraya yığıyordu. iki or • 
dunun arasında ancak bir saatlik me
saf e kalmış ve harp çok yakınlaşmış
tı. 

Ragastan bir akşam her zamanki 
gibi esrarengiz seyahatinden döner • 
ken kalabahk arasında tanıyacak gi • 
bi olduğu bir kadın yuzu gozune 
~arptı. Vücudunda bir ürperiş dolaş • 
tı. Hayvanını ileriye sürdü. Fakat ka
labalık ilerlemesine mani oldu. Ve ka· 
dın köşe başında gözden kayboldu. 
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