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Lord Eden'e Litvinof dedi ki: 

Avrupada harb tehlikesi her 
zanıandan fazladır 

Hitler ile lngiliz Na.z.ırlan konu§urken çekilmİ§ bu fotoğral, 
yüzlerdeki ifadeler noktasından çok manidar değil mi.? .. 

"Terpvüze uğrayan devlete diğer 
devletler yardım etmeli.,, 

Bo ik zetesi 
bunu isten.ektedir. 

Moskova, 29 - Lord Edeni 
karşılama ziyafetinde Sovyet Dış 
Bakanı Litvinof şu sözleri söyle • 
miştir: 

"- Cihan harbindenheri, sulh, 
bugün olduğu derecede asla tehli • 
keye g:rmiş değildir. Mevcut 
devletlerin kahir bir ekseriyeti 
ıulhu istemektedir. Fakat bunla -
rın bazı istisnaları mevcut bulu • 
nabiUr. Tehlike noktaları mey -

"dana çıkarılmış ve vazih surette 
tayin edilmit bulunuyor. 

Bununla beraber, hangi devlet, 
lerin tehlikeye ilk olarak veya da -
ha fazla miktarda maruz kalacak
larını tahm;n etmek imkansızdır . 
Bu tehlikeyi tahr1cedenlerin hangi 
nokta1an muhafaza etmeleri icap 
ettiğini açıkça bize b:ldirmelerini 
beklemek safdillik olur. 

(Devamı 4 ünçüde) 

Hitler - Say men 
mülikatının tafsilitı 
Bu sabah gelen lngiliz 

gazeteleri ne diyor? 
Berllne mülakat seb~bile 200 gazeteci gitti 

Hitlerle İngiliz hariciye nazı
n Sir Con Saymenin konuşmala
rının nasıl geçtiği, bugün gelen 
lngiliz gazetelerinde hususi mu
habirlerin yazılarından açıkça 
llnlqılıyor: 

Berline bu münasebetle 200 
diplomat gazeteci gitmiştir. 

Anlattıklarına göre, iki taraf 
arasında diplomatlık aleminde 
Pek meşhur ve Herr Smith isimli 

hir çok diller bilen bir tercüman 
hulunmuştur. Konuımalar esna
sında, Hitler, mutadı hilafına, 

Konuşmalar sonunda çıkan 

resmi tebliğ, bütün gazeteciler 
tarafından her zamankinden da

ha kısa ve kifayetsiz görülmüş

tür. Fakat gazeteciler kendi el
de ettikleri maliiınatı şu yolda 
hülasa etmektedirler: 

Almanya, esas itibarile "kar
şılıklı yardım misakları,, na şu 
noktadan itiraz ediyor: Meydan 
alacak her hangi hadise, muka
bil yardım misakları dolayısile 1 

"bir yerde durup kalacakken,, 
etrafa yayılır.... Almanya ise, 

şark komşuları arasında çıkacak 

her hangi bir meseleye otomatik 
şekilde karışmak istememekte -
dir. 

l~lh····s~~~h-;;tı .. 1 
Tarifesi i 

Mart 29, 30 - Eden, = 

Stalin, Litvinof Moskovada 
görüşüyor. 

Nisan 2 ve 3 - Eden, Pil
sudski V arşovada görüşe
cek. 

Nisan 4 - Eden, Benes 
Prağda görüşecekler. 

Nisan 11 - Con Saymen, 
Laval, Mussolini Strazada 
toplanacaklar. 

Nisan 15 - Cenevrede U· 
: luslar Kurumunun toplan
İ tısı. 

·························-····························· 
22 Yaşında 

bir Rum genci 
öldürüldü 

Dün gece Silivrikapıda bir Rum 
genci öldürülmüştür. Henüz ay _ 
dınlanmamış olan bu cinayetin 
kaili meçhuldür. Silivrikapı hari -
ricinde Y edikule yolu üzerindeki 
bahçelerden birini Sallabaş Dimit
ri tutmaktadır. Dimitr:nin yirmi 
iki yaşında Perikli isminde bir oğ
lu vardır. Perikli dün gece saat 
y:rmi bire doğru bahçenin havu • 
zu kenarında atılan bir el taban -
ca kurşuniyle vurulmuş, hemen 
ölmüştür. Kurşun Periklinin sağ 
memesinin üzerinden .girmiştir. 

Kı.~rşunu atan henüz belli değ:I
dir. Periklinin cesedi bugün 
morga kaldırılacaktı:r. Cinayet 
tahkikatı ile jandarma kumandan
lığı meşgul olmaktadır. 

············H··A.···9· .. E··R····-····· i 
lstanhulun en çok satılan ha-i 

kiki akşam gazetesidir. ilanla-~ 
rmı HABER'e verenler kare -i 

' 

Yeni Polonya 
kabinesi 

Varşova, 29 (A.A.) - Miralay 
Slavek yeni kabineyi teşkil etmiş
tir. Eski başbakan müstesna, 
bütün bakanlar eski yerlerinde 
kalmışlardır. 

Şükrü Kaya 
lstanbulda 

tç·şleri Bakanı Şükrü Kaya bu 
sabahki trenle Ankaradan şehri -
mize gelmiştir. Bakana hu1usi ka
lem müdürü Ekrem refakat etmek
tedir. 

Yunan divanıharbinde -
Askeri müddei 

A 

umu mı 
13 kişinin 
idamını .. 

Sivil müddeiumumi 
hakimlerin 

merhametini istedi 
Atina., 28 - Harp di -

vanı bugün son celsesini yaptı. 

Son celsede müddeiumumi 1 O asi 
Yunan zabitinin ve isyana karışan 
üç sivilin ölümle cezalandırdmala 
rmı istedi. 

Atina, 28 Reisicüm • 
hur Bay Zaimise divanıharplerce 

verilmesi muhtemel olan idam ce-

1 

zalannı tasdik ebnemeıi için bir 
müracaat vuku bulmuıtur. Bu mü
racaatı yapanların, isyanda par • 
maktan bulunmak suçile tevkif e
dilmit olan muhalif partiler bat -
kanlarından Kafandariı ve Papa 
Anastasyoyu böyle bir akibetten 
kurtarmak makaadile yaptıkları ve 
onların adamlan olduğu zaunedil 
mektedir. 

Nümune efzun taburunu ayak -
landırmıı olan ve timdi Atina di • 
varubarbinde muhakeme edilmek
te olan elebaşılar idam edilmezse, 
mevkuf muhalif partiler reisleri de 
böyle bir tehlikeden kurtulmuş o
lacaklardır. Atina divanıharbi, ilk 

(Devamı ~ üncüde) 
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Osmanhcadan 
Tilrkçeye söz klavu
ı zunun dördüncü 

listesi posta geç 
geldiğinden bugün 

konamamıştır. 

Ya."at bir tonla söz söylemiş, ve 
arada bir İngiliz murahhasları -
n1n lakırdıyı kesip bir sual sor -
nıasına, bir izahta bulunmasına 
meydan venniıtir. (Devamı 4 ünçüde) ı .~:::.. .............. w-11-.._ .. _J ( Davann kulağı vardır! .• / 



Ankaradaki 
yaralama 
hadisesi 

lmtı:-BU SABAHKi HABERLER !lfii 
Altın 

sevkiyatı Suçluların her Jklslde 
tevkif edlldl Iogilteredeo Frans

_Ankara: 28 (Hususi) - Eski ay altın gUnderllmesl 
Dı~anb~kır ·~yla:ı lsh~.~~ - esrarlı görlllüyor 
fetm evınde mı saf ır Kadıkoyun • L d 28 (A A) _ D ı M ı 

M .. h .. d 1 d' . M h on ra, . ey ey 
den u ur ar ı ı§çı a - b" k 1 . d d · k" 

ır ma ·a esın e ıyor ı: 

mul)a heDl§İresinin kocası Ziraat İngiltere bankasından F ransaya 
Bankası kasa memurlarından 

yapılan esrarengiz altın ıevkiyatı 
Nazım araımdak' yaralama hıidi-

ve Belçika frangının yeniden dü19 
aeıinin thkikatı müıtantiklikçe bi-

mesi yüzünden Esham Borsasm -
tirilmi§, Nizım ve Mahmudun tev- daki kararsızlık çoğalmıştır. 
kifleri kararlaştırılmı§hr. Suçlu- Altın blokunun istikbali hak • 
ların her ikiıi de hastanededir. 

kında büyük endiıeler izhar edil-
Kavıa ıırasmda Mahmudun mektedir. 

batı yanlmıı, Nazımın da çatalla 
sol gözü çıkmııtır. Tahkikattan 
anlatddığma göre, fazla içki iç • 
mek iıtiyen Mahmudun arzusuna 
Nazım tarafmdan mümanaat edil
miı olması hadiseyi doğurmu§tur. 

--0---

Tarihi Ank~ra ve Cum
huriyet Ankarasını 
anlatan konferans. 

Bükret, 28 (A.A.) - lıtanbul 
muallim mektebi ve Galatasaray 
lisesi profesörlerinden Bay Mam • 
bury burada 3 konferans vermit· 
tir. 

Bunlardan w=ıi Türk san'att, 
menıeleri, l'enitliii, ve huauıiyet
leri üzerine ve üçüncüsü de tariht 
Ankara ile Cümhuriyet Ankaraıı 
hakkındadır. 

Filmlerle ikmal edilmiı olan 
R konferamlar Romanyada bü • 
yGk bir alaka uyandmnıfbr. Kon· 
feramlarda bakanlar, diplcımat • 
far 11e mühim taJıaiyetler hazır bu
lumnutlardır. Birçok kültür ku • 
ramlan profesörü Bükreıe tekrar 
konferana Termeie davet etm • t • 
terdir. 

lngiltere bankası F ransaya 
derhal 12 milyon altın İngiliz li -
raaı gönderilmesi için tedbirler 
almıştır. 

Bugün de bu l<adar para gön -
derilmesi pek mühim addediliyor. 
Çünkü daha geçen Sah günü altı 
milyon gönderilmişti. 

--0---

Mimar Sinan ihtifali 
Ankara, 28 (A.A) - 1588 se

nesi nisanının 9 unda cemaziyel
level 996 da ölmüı olan bü>1ik 
Türk mimari Sinamn öldüğünün 

yddönümü Maarif Veki1liğince 
yapılan araıtırmalar neticesinde 
9 nisan olarak teıbit olunmut ve 
Sinan ihtifalinin 9 nisanda yapıl
ması mezkur vekillikce uygun 
görülmüttür. 

Moskova elçimiz 
Moskova, 28 (A.A) -Türkiye 

büyük elçisi B. Vaııf Çınar buraya 
gelmit ve istasyonda Dıt itleri 
komiserliği birinci ıark ıubesi 

müdürü B. Suckermann ile Türki
ye elçiliii erkanı tarafmdan kartı· 
lanmrıtır. 

Bir Bulgar gazetesi 
Ankara - Sofya - Belgrad 
arasında yapllacak bir 
misaktan bahsediyor 

Bulgaıistanda çıkan Yug gaze -
tesi, Türkiye - 'Bulgaristan mü -
nasebetlerine dair Govedorov tara 
fından yazılmış olan bir yazı neş. 
retmiştir. Bu yazıyı olduğu gibi a
lıyoruz: 

Son ya:.: mevsiminde Türk -
Bulgar münasebetleri zehirlenmit 
gibi olmuştu. lki komıu devletin 
menfaatlerini mahvetmek için düt" 
manca propagandalar yapılıyor -
du. Bulgar aleyhtarı olan bu pro • 
pagandalar gazete ıütunlannı kap 
lıyordu. 

Bununla beraber Türle - Bul • 
ı gar an!aımaıını ve birlik çalıfma • 
11nı takip ettirecek bütün tartlar 
daima mevcut idi. 

Türk - Bulgar doıtluiu gerçek 
leıecek bir mahiyettedir. Çünkü 
Türkiye ve Bulgariıtanın devamlı 
büyük, menfaatleri hiç bir noktada 
biribirine muhalif değildir. Türk• 
lerin ve Bulgarlann haliı milliyet
perverliği iki komıu dev1etin sa
mimi olarak birlik çalıımasına mi 
ni olamaz. 

Salahiyettar Bu1gar mahafili 
için ıarki Trakya, arazi, talebine 
dair bir mana ifade etmez. 

Tarihi hadiseleri ve her feyİn 

hakiki tarafını dikkate alan Ata • 
türkün Türkiyesinde de Bulgariı • 
tan topraklarına kartı hiç bir itti • 
ha mevcut değildir. Bulgar vatam 
asırlarca ~fi derecede kısıılıs 8U • 

lanmıştır. Her iki hükUınet tara • 
fından gösterilecek biraz hüsnü ni
yetle mühacirlerin emvali mese • 
lesi de adilane bir surette tesviye 
edilebilir. 

Balkanların hiç bir tarafında ol
mıyan büyük bir din ve hırsi hür
riyet ile ıiyasa1 hukuk Türkiyede 
vardır; Bulgariıtanda olduğu ıibi 

Yugoslav - Bulgar anlaımaıı 
Türk - Bulgar anlatmasına bir 
engel te,kil edemez. Biii.kiı biri 
diğerinin gerçekleımeıine yardım 

eder. Ankara, Sofya, Belgrat ara
ıında yapılacak bir misakı milH 
sulhu daha ziyade a-erçekleıtir -
mit oiµr. 

Y e;,i Türkiye bütün mukaddera
tını ~e dehasile Türk milleti ve 
devleti için yeni bir devir ve yeni 
bir ufuk açan Kamil Atatürkün 
eline vermittir. 

Harpten sonra Bulıar hükGmet 
leri zaman zaman Tifrk milletine 
kartı duydukları en iyi duyplan 
ifade etmekten geri kalmamıt1ar -
dır. 

Şimdiki Bulaar hükumeti reisi 
General Zlatev de Bulgariıtanm 
Türkiye ile olan dostluğunu teki -
mül ettirmek ve kuvvetlendihnek 
arzusunda olduğuna beyan eb,Dİf
tir. Bulgar generalleri it adepııdır. 

o 

Ayvahk zirai kredi 
koo'>eratifi 

ATRlık, 28 (A.A.) - Zirai 
kredi kooperatifi yıllık toplanbıı 
yapıldı. Okunan plinço ve veri -
len izahata ıöre 1560 lira ile bat
hyarak bir buçuk aene enel te • 

iki köy 
birbirine 

halkı 
girdi 

lar ve askeri ciddiyeti pek ~ver • 
ler. Bu tartlar içinde T eodpr Pav
lofU4 :Aiı4&{a Dwa~r CW;i.l;llne JJ· 
"'1 editmeıi, bu zatın 7almz yeni 
Türkiyeyi Ye onu tesia edenleri ta.
nımq olmasından deiil, ayni za • 
manda Türk - Bulıar münuebet 
lf'rinin dayanma11 lizımıelen eau 
lar üzerinde açık fikirleri bulunma 
ıı itibari'le bir muvaffakiyettir. 

ölenler ve yaralananlar var o 

tekkül eden bu değerli kurum~ Konya, (Hususi) - Hat:p na-1 rada birleşen üç köy halkı bir ola
burüne kadar &denm't ıermaye11 biyeıinin Hatunsaray köyü budu- rak Hatunsaray köylüler:nin üze~ 
23 bin liraya yiikaeldiği ve 50.000 du içinde bu1unan Gunalama mev- rine hücum etmitlerdir. Soğutma 
lira ikrazat yapmak suretiyle 1w4 ki: kanlı bir dövüımeye sahne ol - hayli aürmüf, neticede Hatunsaray 
ortala azami yardsnını yapbgı h ı ı k" ·· d 17 G" rt k" ··nc1 n 2 

Kaçaçkıhk vak'aları 
Anii"ar•, 28 (A.A.) - Son ye

di gün içinde muhafaza teıkilitı 
taraf mdan 49 kaçakçı ile 900 ki -
lo gümrük kaçalı, 485 kilo inhi • 
sar kaçağı, 2 tüfek, 2 tabanca, 17 
mermi, 2 sandal, 5 altın, 16 ka -
çakçı hayvanı ele ıesmittir. 

• .• .. .. .. muıtur. Bu yer bol ma su veren oyun en , ıra oyu e , 
memnunıyetle ıorulmuftur H · Ek ·ı k" ·· d 8 ki · lan • • bir yer olduğundan atunıaray, sı e oyun en fi yara • 

Bu parlak mu.vaf.fakıyetlerden 1 Eksile, G"rart köyleri arasında 1 mıştır. Hatumarayhlardan Ömer 
cesaret alınarak ılerıde kurulacak l · .. B h · ld kl ı tea -,_. . . .. . paylatılamamaktadır. kı gun ev· ve a rı a ı arı yara arın ı 
uır satıt kooperat fıne yuzde yır- J H k··...ıı··ı • k d' · ı "Jmütlerdir 

-0--

· · ı · · k l'"h" • ve atunsaray o,,u erı, en ı r ye o . 
mı Mnll4lyesıy e ıttıra sa a ıyetı k" 1 . 1 tt'kl . b ri sür- Bu bogu"' ıma etrafında jan • 

GIRESUN TAPU MODORO 

ANKARA, 28 (HABER) -
Görülen lüzum üzerine Giresun 
tapu müdürü Faik, umum müdür
lük emrine almmıtbr. 

id I" • ·ı . oy -=nr.e ma e ı er. u ye 
~:.ıc~ec ıs~e Yen ~ıı ve .~u • miye gitnaitl~t d·P. darma kumandanlığınca tahkikata 

ft b 
1~.etle~ d';!:!.111~1~~~k:. ıda. Bunu haber alan diğer iki köy başlanmıt ve 45 kiıi ıuçlu olarak 

re e7e ıne fe ur e ıt ar. balkı da oraya koşmuılardır. Bu- yaklanmııtır. 
o 

Umumi nüfus sayımı 
Ankara, 28 (A.A.) - Umumi 

nGfut aayıfı için kaylere varmca
J'& kadar memleekfn her tara• 
fmda yapılmakta olan numarala -
ma itinin 33 vilayette bitirildiii 

[ Sabah gazeteleri ne diqorlar? ] 
"Venizelos isyanı ve Fransa ihtilali,, 

anlatıl.ıluıtır. Nümerotaj iti mem- KURUN-Asım Us bugan yazmış 
lelcette adreı meıeleı'ni de hallet• olduğu başmakalede bugünün ıiyasi 

vuigetlnln 1914 ıenesine çok benzedi-
mit olacaktır. ğini ıüylüyor. Diğer taraftan Alman-

Statiatik umum müdlirlüğü mu- ların Japonlarla anlaşmak yolunda 
aTlni Bay Selim Sabit Aykut nu • olduklarım, ve hattd Berlin Ue Tokyo 
marataj iti biten yerleri kontrol arOJ1ında doğrudan doğruya muhabe
etmek üzere Bilec'k, Bursa, lzmi.1 re edebilmek için bir de telsiz teşkil 

edUdlğini kaydediyor. Nihayet mil
le ıitmittir. Sıruiyle diğer vili • letlerin "barıf, barlf!,, diye haykınr-
7etler de kontrol yapılacaktır. ken bilyQk bir harbe doğru gittikleri-

Deneme saynnlann taınif edi ~ n1 ıiJyliyerek yazıa;nı bitiriyor. 
len neticeleri halkımızm ıayımm• COMBURIYET - Yunu1 Nadi bu
da aorulan aorgulara doğru cevap glln gazmış olduğu yazıda dünya ıul
~erc1;ı · ni ıöıtermektedir. Bu iti • hunun el birliği ile tutulabilip tutu
L.-._ıı _ lamıyacağını araştınyor. Yazı şu fe• 
.-na umumi nynndan almacak uıd biti • 

. ' • k k tk·'- "" e yor. net•ce erın pe ıymetli le 13 Ye •söztı daha ziyade laaaltmak için 
tahillere ew olacaiı anlaadmıt - l lcnıaffan bütün ulıuların banşı tut
br. malanna Uıtig~ DaTtür. Her zorluğu 

barış içinde düzeltmek olabirliği yok ZAM AN - Zaman imzalı yan da 
değildir. Dünya bir hale gelmiştir ki Avrupa işlerinden bah8edigor. Al
barış, Litvinorun dediği gibi parça- manganın taleplerini tekrarladıl'tan 

lannıaz bir topluluk haline gelmlş bu- ıonra bütiJn bunlann kendilerine ve
lunuyor. Şimdi Avrupada parça par. rUmeıine ihtimal vermiyor, ve kan· 
ça ıavaı yapılamaz. Bir yandan pat· ııklıklann ckvam edeceği;ıd ıöglüyor. 
lak verecek aavaş her uluıu aldkalan- AKŞAM - Akşamcı köşeıinde kög-
dırır." lillere bakmak, anları bilgi yolunda 

IJ'llLLIYET - Bugünkü başmaka· ilerletmek için hamleler yapmak ld· 
leyi eski adliye vekUl Mahmut Eıat :ıungeldijinl IÖylüyor. Ye bu ifl en iyi 
Bozkurt yaznuştır. Malımut Eıat ma- olarak halkevlerlnin yapabUeceğinl 
l~llesinde Venizelosun Atinada çıkar· ıöyltıyor. 

dığı ıan uyan h&llıeıinden bahaedl- SONPOST A - Bir yıldız imzalı, 
yor. Ve bu uyanın meıeld Fransa Uı· Berlin mlJzakerelerinin fçylJztı 

tUüli ile kabili mukayese olmadığını ıerlevhalı blr yan mırdır. Burada 
söylüyor. Neticede Çaldaria hllkı2me- BiUerin iıtedikleri ııralandıktan 
Unin çok al;ıllıca hareket etmninden ıonra Aımıpada heyecanlı giJnlerln 
dolayı tebrike ıauan olduğunu tö11ll· daha bir Tımıli müddet devam edeu· 
11nr ği ıö11leniı,•:tr. 

Kamutayda 
DUn görttştllen ve 

kabul edilen 
kanunlar 

Ankara, 28 (A.A) - Kamu• 
tay bugün Bay Hasan Sakanın 

baıkanlığında toplanarak ha1- • 
vanlar vergisi kanununda yapıl • 
ması ileri sürülen tadilata ait li • 
yihayı sayim zamanının gelmesi 
dolayııiyle gündeliğine alarak 
müstacelen ve tercihan müzakere 
ve kabul etmittir. 

Buna ıöre hayvan sergisi kanu
nunun ikinci maddeainin (A) fık· 
rası, hayvanlarm bu kanun muci· 
hince kaydmm yapıldığı mali ıe-

ne içinde doğan yavrular ıeklin -
de tadil edileceği gib! kanuna -
Yat ihtilafından dolayı 1934 Niıa· 

nmda kaydedilmit olan davalar • 
dan reıme tabi olması lizrm ıe • 
lenler kaçak sayılmaz - deyen 
bir muvakkat madde ilaYe olun • 
muıtur. 

Kamutay bundan sonra devlet 
memurlan mutatmın tevb!t ve 
teadülüne dair kanunun Maliye 
Vekaletinin aıkeri muhasebeci • 
likler kıımma muhtelif derece -
lerden ilave edilecek memuriyet· 
Ier hakkındaki kanunun i~ci 
müzakereıini yaparak kabul et -
mit ve Cumartesi toplanmak üze• 
re daiılmıftır. 

o 

Suriye fevkala
de t,>miseri 
Ankaradan 

ayrıldı 
Ankara, 28 (A.A.) - Fransa.

nm Suri7e ve Lübnaa ı ....... ı.J~.ı .. 
ıntıeri ~ont d., Martel, bugün ıaat 
10/45 trenile tehrimizden Adana
J& hareket etmittir. 

Kont de Martel, Türk ve Fran • 
uz bayraklariyle aüılenmit olan 
durakta Dıtitleri Bakanı Bay T ev· 
file Rüttü Araı ile Riyaıeticümhıir 
bq yaveri Celal ve Baıbakanlık 
huauıi kalem müdürü Vedit, Fran
sız büyük elçisi B. Kammerer, An
kara emniyet müdürü, Merkez ku· 
mandanı, Fransız büyük elçi1iii er
kanı tarafından uğurlanmrt<ve bir 
polia müfrezesi kontu aeli.mlamıt • 
hr. 

M••.mandarları Dııarı itleri ha • 
kanlılı huıuıl kaleminden Rıfkı 
Rüt~ü, Kont de Martele hududa 
kadar refakat elemektedir. 

Fransız etçiıi Bay Kamerer, dün 
ıabah Suriye ve Lübnan fevkala • 
de komiseri Kont de Martel ile bir 
likte Eıkitebire kadar gitmittir. 

Framı zelçiıi Eıkiıehirden gece 
ıeçecek olan Ankara - lıtanbul 
ekspresine binerek bu sabah tehri-
mize ıelecek ve ıaat 11 de Onyon 
F raneezde F ranıız ticaret odasının 
yapacaiı toplantıya riyaset edecek 
tir. 

Bu toplanbda Fransız elçiıinin 

Türk - Fransız ticaret münue • 
betlerine dair bir nutuk aöylemeıi 
muhtemeldir. 

-0--

P-8 sarnıçlar 
Büyijk hanlarda ve bazı büyük 

binatardaki eskiden kalma aarıuç
lann temizlendikleri, mikrop yu • 

vuı haline ıelen bu ıamıçların 

batkın sıhhatini bozduğu anlaşıl • 
mıfbr. Belediye, bu samıçtann 

ya temizlettirilmesini veya kuru • 

tulmasını ıube miWürlcrine bildir
ID§tr. 
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Sir Con Saymenin 
Berlin seyahati 

ve neticeleri Gümrüklerde Ucuz 
Yazan: Rail N.

11
•'

0 teşkilat Trenlerin 
Mezuniyet 
imtihanları 

Bundan tam yirmi bet sene • 

eTVelde,. umumi 1&vaftaD, iki iiç Is tan b uldakl memur- Faydası I Hariçten gireceklerin 
aene önce, Avrupa Jine busün tarın çoğaltılması Gezmlye gidenler şimdiden mtlracaat 
aibi kantmıt bir halde icli. Her- dftaOnOJDvor . yDzDnden mtlhlm ka· etmeleri JAzım •• '• ıilihlannror, hazırlanıyordu. ~ " • 

·ı Gümrüklerde yapdacak yem e: dildi Liıe Ye orta okulların yeni imtı· 
Ruaya, Alman hudutlanna ya· tefkillt için tehrimiscle bulunan zançlar elde e han talimatnameai mucibince ha. 

lan olan araziıinde timendifer Gimriilder Umum Müdürlüiü -1 • .:.O.en meauniyet imtihanlarına 
hatlanm çofaltıyor, Franaa, Al· Bu gaz aa gezintı tren- ·~ 

tetkikat müclirii Muatafa Nuri dün lerı· 1._•l•tı•lecek ıirmek iateyenlerin Ni1an aonuna 
illan korkuaundan ordusunu art- beraberinde ıiimrük bat müdürü .,. "' kadar Kültür Bak•nlılma müra -
brmak için üç aenelik mecburi Seyfi olduiu halde yeni 1&bf am • Geçen yıl odutu ıibi, bu yd caat etmeleri llznn ıelmektedir. 
aakeri hizmeti kabul etmele ha· barım ye diler bir çok ambarlan da Sapanca Ye Aclapazanna JU Geçen yd bakalorya imtihamna 
zırlanıyor Almanya ordu ye bil- ıezerek tetkikler:ne deyam et- ıezintileri rapılacaktır. ıirmif talel>elerden Termit olamı -
haa1a do~anmaamı miitemadiyen mittir. DeTlet demiryollan idarea~ yanlann, bu yıl tekrar imtihana 
~vvetlendiriyordu. Muıtafa Nuri lıtanbul sümrük • ce, önümüzdeki JU menimin • ıirmek iıterleT1e, Mart ıonuna ka· 

Yine bu aenelerin bir kaç fe- terinde meTCut memur ve ıeniı • de bu ıibi ıeyabatlere daha çok dar bakanlıia müracaat etmeleri 
dakir zabitile bir avuç Türk aa- lerin ihtiyaca ne derece tekabül ehemmiyet verilecektir. llznndır. 
Jceri Osmanlı imparatorlutunun ettilini tetkik etmektedir. Geçen yaz, Turinı ldübün te • Bu ay aonuna kadar müracaat 
cançekiımeaini Avrupaya 161 • Bu ökonomi neticeıine ıöre ye • tebbüıü üzerine DeTlet D.U- etmiyenler eaki imtihan tektiyle 
fermemele çalıııyorlar, Trab • ni tedbirler almacaktır. yollarınca aynlan ıezinti tren • imtihana airme hakkım kaybede. 
l111ta Tirk milletinin' almedifini imcliki latanbul aümrük teıkili- leri, büyUk raibet ıörmütUL Bu rek yeni imtihan talimatnamesine 
Ye almiyecefini dünyaya ilin e- tmda bir kııon itlerin alınarak ç91it trenlerle Adapazarı Ye Sa- ılre hem ımıf imtihanlarına, hem 
diyorlardı. yeni ıernılere Terilmeai dütüniit • pancaya ıeçen yaz 70.000 kiti- de olpnluk imtihanlarına ıirmek 

Etrafı kaplıyan ıil&h pJmtı- mekteclir. Bqka Yiliyetlerde nin ıezinti yapblt tesbit edll • mecburiyetinde kalacaklardır. 
lanna daha &nceden de kulak ıümrük memurlarmdan bazdarile miftir. Kültür Bakanhiı alakadar ta • 
kabartmaya bqlıyan lnıiltere lıtanbul tqkillbmn tabiye edil. Bundan batka ıainti yapıldı- lebelerin nuarı dikkatini celbet. 

meai de meTzuu bahiıtir. iı ıGalercle, Jahm Sapancada mittir• 
ıittikçe büyüyen Alman donan· latanbu!daki teıkillt için böyle 150 ye yakın koJUll keeilmlftir. 

0 lllalmm zincir ıealerine dayana- d db" le al---'- d" .&.---•- "d 1-•-- ihti. 
i arl le 11' r lllıll"Jl;en •ier ta • ~ il en 'JO Qllal"ID ya- Belediyenin yaptıra-

- . Tayyarenın 

yıldönümü 
Dün 28 mart 1935 IÜJlÜ, tay• 

yarenin icadının tam 25 inci yıl 
dönümü ıdı. insanlar 28 mart 
1910 da, yani tam 25 sene enel 
dün havada ilk defa olarak 300 
metre meaaf e katettiler. 

Gazeteler bu hidiaeyi biJiik 
puntolarla yazdılar. Bir çok kim· 
aeler buna inanamıyordu. 

Fakat tayyare yavq yaY&f 
han\lelerini ilerletiyordu. Bir ay 
ıonra eaTarengİz kut bet yüz met-
reyi birden a~b. Nihayet aon bir 
haber bu eırarenıiz aletin, tab· 
minin, ye diitüncenin feykinde 
müıbet neticeler vermeie batla· 
dıfrnı 16ıterdi. Fabre iaminde 
bir mühendis, bir deniz tanarr 
ıile tam 9 kilometre uçtu. 

Dart aene ıonra taJJ&reler 
ha,.be de kanıblar. Ve pek•• 
bir zamanda ne kadar mülhit 
bir harp ıilihı olduklarım ı&
tercliler. Buaüme tayyarenin dün
yada ne kadar bü,uk roller oy • 
nadıtı malGmdur, çeyrek uırcla 
bahrimubitleri aıacak, dünyanm 
ilr:tiıadi kanunlarım altütt ede
cek derecede ilerle-,en bu alet a
caba 201 O aeneainde, yani ica • 
dmdan tam bir uır aonra ne ha. 
le ıclecek? "nadı. d kı raftan Gümrük Ye lnhil&rlar Ba- cınm Sapancadan tedariki müm- d 

ln"l
0

ltere 191 J aeneain e, bp kani 1 d • k"ll!! ı_ I-!~- • ca.X... &ta yom • ı 1 a yenı teı ıaat Kanun aiuı olmadıimdan oraya Adapa· e• 
buııün Con Saymenin yapbiı ıid llyihumı hazırlamııtır. zan tüccarları ıelmit ve yapılan y enibahçedeld atadyom için Belediyeye almaeak 
bi, mal6mat almak üzere Lor Bu liyihada ıüımilk Ye muha- tahminlere ıire Sapancaya 100 Beledi-,eler Bankumdan yapıla. memurlar 
ffald&n1 Berline ıönderdi. f ki'• ı d --L •....&.!1-- am 1--· bır" ,,._ 

aza teı ıatı menaup arının a, bin lira para kalmqtır. Gaa ı~ mu e ... ı ı- • Yol paralannı toplaıpak için •-ıl m-1--adı Alman donaQma· barem ba ..1 __ a .. L:- edil" k b" '-nd da 
l'U aaa ukerl e it edilerek, ma - Bu ıezinti yerleri artık halk '11111 ..... .., ır en, ır Y• an belediyeye almacak elli lira ücret-

•mın fazlalapnamHmı temin et· qlarmın bir d•ece yükaehilmeıi tarafından da tanmdılt için ı. atad1om ,.rindeki ar1& aahipteriy- li otuz bet memurun pazar ~nü 
nıek olan Lord Haldan ..,aha- de teklif edilmektedir. yıl daha çok ralbet olacalt ket- le temasa ıeçilmiıtir. Her ana 1&&t on dartte mii1abaka imtihanı 
tinden eli bot dlndtL Dandikten Diler sümriik memurlannm da tiriliyor. •hibl ile aJn ayn pazarlık edll • Japılacakbr. imtihana orta mek • 
aonra da ıece Ye ıündüz lnıiliz mutlan, mnkileri, haiz olclüla- Diler taraftan llrendilimi• mektedlr. Stad'JOIDU yapmak İçin tep Ye liae mezunlan alınacaktır • 
tenaaeleriacle ~ aealeri afa- n ..W.iyet Ye mea'uliyetleri m. 1~ 4~clan ........_ ıele. yeniden mllracaatlar batlamıfta'. 

0 
Mtu· zltt <1il1cat altnai'ik yu"kleltile - • wb.oJIUI en &ili'~ • AJ'dın Şlmendtfer--
lrm·ı 1..--•,e•ne ıonra dOnya, 1 1 ki 401· d mSS • lam kolaJbklU .... twla edil- ı•.•ilcle .. yaptumaya kar •• ~ yer .. di. murahhası l&tanbuJda 

--, armm ay 1 an ıra an li • meai dütünülmektedir. Bu arada, 1 atad 
Avrupa ve lqiltere hemen he • raya, ambar memurlarmm 25 lira- memleketimiain tehdllilaan Ye .:..,:-• lmJ~roJ•ını mU1& • Geçea yıl hüktmetimizce atın 
nıen ayni vui1e'8 tekrar aydet dan 35 tiraya çıbnlac:aktır. banyolanna ralheti arttırmak J& 

0 
• alman l:mıir - Kuaba ıimenddif• 

'bnit bulunuyorlar. o 1 Şirketinin milrahMu Monot ün 
.. ka G r )AJC,.. çin, haralara ..... ecnehi " Dll•kllnler evi,, nde _.__L Parı"ıten ı-&--Lula ,.ım: •• Buıün mil.,onlarca munm • ramo OD p UM• aeJJ&)dara, bedaft Yiae Yermek .uau HallU ... 

nı ve kemilderile yotmuimut ihracına baıladık tuanuru Yardır. •tlamlar varmış tir. 
Ver1ay muahecleainin aapır 1& • Soa zamanlarda, bihua ll&tlı· 

0 
Çal11&bilecek kudrette kadm Ye Otrendiiimize pe, Aydm P. 

Prr diküldüiiinü ıörüyor. yeni bulda bir pl&k fabrikuı ppıldık- Bogv azda erkıllieı in ''Düfldinler m,, ne mendiferleri müdürü Adin de 
ifetlerin inaaniyetle brtılatdıiı· tan ıonra, ıramofon plQı ihraç ainclerildilderi yapılan kontrolda Londrada ıirket hiatedarlarir • 
na tahit oluyoruz. etYalanmız aruıncla bir mevki Y8zde elli tenzllAtlı anlatılnuttır. Bu ıibi aailam le temuta bulummqtur. 

• * * lnıiliz ıiyaaa adamlannm 
Berlinde ne ıörclülderini, neler 
elcle ettiklerini tlmdiclen tahmin 
etmek, belki, biraz erkendir. Bir 
fikir edinebilmek için elimizde 
bam ajana ve ıazete telıraflann. 
4fan bqka bir te11oktur. 

Bizce Berlin aeyahatinin uıl 
neticeleri lnr kaç af aonra anla-
\llac•ldır. 

Hele lqiliz teraanelerinde te-
lltb hazırlık aealeri ıelmei• bq.. 
lar, tanare fabrikalarında faali· 
)et utana meaele bndlliiiadea 
a,.dmlanacaktır. itte o aman 
ortahim lranpcatmı v.,a ka • 
..._k üzere oldulumı anlaya • 
ealr, ln,iliz Ye Alman ıiyua ·
..... n araamda pçen muhav• 
ı.Jein ruh Ye JD&D&llDI ötrenec:e
llz. 

•••• 

alnaala baılamlfbr. Bilhaua Türk ·biletler ihdas kimaelercl• dııarbldı olanlar Onümüzdeki hafta içinde lı • 
akalHyeti bulanan memleketler, OIUDU•Or memleketlerine pnclerilecelder • tanbula dönec;ektir. Ayclm hattı-
lıtanlNldan mühimce miktarda t1 dir. latanbullu olanlara da çabı : nm aatm almmuı meeelesinde, 
plik almaktadırlar. Şirketi Hayriyenin aeqelik top • malan lirlenecektir. Bunlar ,ae • henüz beKi olm••lf olan takait ö • 

Mıaır, ArnaTUtluk, YuroslaTJa lantın din aut on 11.tte tirlsetin ne diteniyorlarl& belediye bimnet· deme miktan bu aefer anlaphnıı 
ve Y unaniatanla Bulıariatan aon merkn binumcla J&Pdmıttrr. I• terinde wla çallfbnlacaklardır • olacaiı cihetle, bu hattm da Mayıa 
zamanlarda baden pllk ithaline olarak idare mecliaiain bir •ne • o aymda hükt\metimbe ıeçeceli u-
batlmmtlardır. Bir lqilis tirketi lilc faali7et rapona olnu&Qftur. Botazl9lne giden mulmaktadır. 
de ID'i1terenin ial&m müatemJek.... Bu rapora ıare, tirbtia Yapar· tll I hl 1 Umum .... 1an d_,__ 1Lonc1 ~ yollar d8zelt vor o sar ar lerine ılnderilmek bere tebri- U&U& m 9 an .-azla yolcu " 
mizden pllk almaktadır. ~DDıfbr. Geçen eeneye nua. Tarabp ile Hacı Oımanbayın MUdtlrD 

0 na yolcu adedinde 108.000 kiti arumclaki .,olan inpat1 tamamen Bir mücldettenberi ıhleriDden 
.. -nlversltede yapıla- fulahk Y&rclır. Bu fulabta ral- Wtmittlr. Yenikly ile Büyükdere rahataız oldulu içia melr••ma 
- men Yaridatta Hkis hin lira DOk • arumdaki yolun yapılmuma da ıelemiyen lnhiaarlar Umum Mii-

cak enstltft aanblr ı&rillmittür. Ba •keanlık yalanda bqtwcaktır. Bu kııımda düril Mithat tedai edlmek iise-
Oniyenite bal.çesblde J&Pbn • Oaküdar q Bebek hatlarmtla ,. • hllea im 7erl• iatimlik edilmek· re Viyanaya pdec:ektir. 

lacak olan reni HaJTaıılar Ye Ne • pılan temril&ttan Heri ıelmiflir. te • nhtım yapılmaktadır. Mitbatm buluwdıiı sama• 
ballar EmtitiililnOD temel •tma idare heyeti raporandaa a.ra Y enildiy - Büyülr.clere yolu içinde, mua'rial.mden Miair 
meraaimi dün J&Pıbmtbr. btinıço, mürakipleri rapora._. heton ufalt yapılacaiı için aonra- Hümü umum müdürlük itJeriM 

Meraamide OniTeraite rektörü mut, bepai kabul edilmiftir. Müd· dan her hanıi bir ıuretle yolun bakacakttr. 
Cemil Bilse Ye bGtün profelirler detleri laiten Bay Mahmut Nedim, kuıtmuma müaaade eclilmiye • -~o--
buhmmuflardır. Bay Nuri Can, Bar Rept JeDiclen cektir. Baytarların toplantısı 

0 
intihap edilmitleidir. Belediye aenrdan halkm 1iklyet Niaamn ikinci aalı pnü aaat 

Bozuk kaldırımlı Şirketin bazı itlerini takip etmek etm ..... i ~telefon, ıu, elektrik, OD dörtte askeri baytar tatbikat 
Bummla beraber bq6nden, sokaklar bere Ankarara ıitmit olan Şirke- MftlUI telİlatmm ye bacalannm mektebinde bir toplantı: yap:tlacak, 

8-lin HJ&hatl hakkında, ı.zı Şehir içindeki ıenit eolrak Ye tin MildUril Bay Yuauf Zi-,a, dün ıimdiden ppılmaımı ilin et.mittir. vazife utrunda &len baJlal'larm 
latoremter Yerebiliriz. Bunlan iki caddeı.clen bir kumı bomlmut • •balı dBnmGttUr. Bay Yuauf Zl:ra ............................................. habraaı anılacaktır. Bu toplanbfa 
1-.a ayırmak lbımdır. tur. BelediJe yaza kadar bunlan bir muharririmize demiftir ld: tır. Tarife ıimdiki ücretlerin yanaı bütün ba,tarlar çainlacaktır. 

a;...:-.. iler mewanmda h!ç tu .. "'" tamir ettirecektir. Bozuk aokak • - Anbrada tirkete ait bası olacaktır. Bu yan fiyatlı ıidiı ıe- o• • a.H MORGDA 
laea - .._ 1 

.. lar J&nl ıulanmca çamurlanmak· itl.-1 takip ettim. Nlaandan itiba • Htli biletler Wiprüdelri iakelelerde NACI SAD ~ 
iz Alman:ranm artık hamı ren ıerek Şirketi HaJl'i1e Ye ı• . aablacak Ye cumarteei ıibılerinin Buaün çıkan (YARIM AY) d 

~Jdır bir millet haline ıeldilini tada:· tene aoka.Jdann çamurlan • rek Akay iclareai tatil ıtilılerini ille samanma kadar hGkmO ola - Naci Sadullah. 1-.yret Yerici ur 
rietmek Jimncbr. L-1 ... 'a-lr.:.-.a. Anadohı eahiliacle .. A· cakbr. lan tfp etmektedir. • 31 .. 
Almu,a artık, on bet aene • ma••ll için llNlll&rlD &IUlllJ& • ~~.-=-ek: ... __ ,_ &.:- Y-ı· .,1 __ -par alma iti h•nlz hileli, renkli bpaldı, seaaİD ..___L.__ ...._._._ rak ydmamuım brar Yerilmiı • uaw ~ .. - -1"-- .._... ... .. uea .... -
~ o1ftla ,n,ı, flV7- J& • tir. Bosak aokaklann kıtm çamur- ata tarifeli npurlar lcaldıracak- tetkik aafhumcladır. 8'lciinldl mGnderecatlı mecmaanm •Jl'IC& 
~ hlyle iatiyoru,, detil, lanmamaıı için timdilik •.umit tır. Bu yapurlar pel'f8IDM •ktaw- toplanbda hmn haklnnda im b- iç renkli bir tablo lllnai .. .,.... 
'Ne rapahm? Ne iatiyos111DT lan ile ama ..w.ıan blrt.oM. nr •h ...... tbr • 

• (Dnamıtma4a>.~.~~Wr~..,...~~loktar~-·~~_..:.__..~~-=-___;..~~~~~~_ı..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___;..---_. 
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Lord Eden'in Moskova 
seyyahatı 

(Baş tarafı 1 ncide) { ru A_vrupa aleyhine geniJ}etmek 
Bereket versin ki, Avrupa ve istediğini de mevzuu bahsetmiştir. 

biıın:etice bütün dünyayı tehdit e- ı Litv;nof da buna cevaben Av • 
Clen harp tehlikesinin ancak bütün 1 rupada da bir harp korkusunun hiç 
devletlerin ve bilhassa büyük dev- bir zaman bugünkü kadar kuvvetli 
!etlerin müşterek gayretleriyle ö- olmadığını söylemiştir. Bundan 
nüne geçileh:Ieceği bütün dünyaca sonra da lngiltereye bir şark Lo -
anlaşılmıştır. karnosu yapılmasını teklif etmiş -

Bundan sonra, Litvinof sözleri • t:r. 
ni 2-3 tarihinde Londrada umumi Bu anlaşma Sovyet Rusyaya 
hatlan çizilen müşterek ıulh ese - şark hudutlarını temin edeceği 
ri planlarının mantıki ve hak"ma - gibi lngilterenin Amerika ve Ja -
ne neticelerine isal etmek suretiyle ponya arasında sulhperverane bir 
bitirerek kadehini İngil:z kralı ve tavassutta bulunmasına da imkan 
İngiliz milleti şerefine kaldırmış- hazırhyacaktır. 

tır. Taarruz edene 
Lord Eden'io cevabı taaruz! 
Verdiği cevapta Lord Eden ez

cümle demiştir ki: 
- Avrupanın bugünkü sıkıntı -

lı vaziyeti büyük devletlerin mü -
messilleri arasında şahsi münase -
betler, açık noktai nazarlar teati • 
leri ile ancak düzeltilebilir. 

Fransa, İngiltere ve İtalya ara -
sında yeniden istişareler olacak -
tır. Vazifemiz, herkes için hak -
kaniyete müstenit ve fakat hepi -
mizin inandığımız müşterek em • 
niyet ve prensiplerine uygun ola -
rak bu müşküllere bir hal çaresi 
bulmak olacaktır. 

Lltvinofla Eden'in 
müteakip konuşması 

Moskova, 29 - Burada bulu • 
nan Lord Eden dün öğleden son
ra ilk defa olarak Sovyet Rusya 
Hariciye komiseri Litvinof ile iki 
saat kadar konuşmuştur. Bu ko -
nuşmalar dünyanın umumi siya -
seti hakkında olmuştur. 

Neticede lngiltere ile Sovyet 
Rusya arasında hiç bir görü§ farkı 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bundan sonra Lord Eden Ber -
lin konuşmalarından, emniyet hak
kında İngiltere noktai nazarından 
ve bilhassa şark misakı hakkında 
lngilteren:n düşüncelerinden bah
setmiştir. 

Bu arada Almanyanın şarka doğ-

Belgratta 
Balkan ökonomi 

konseyi münakalat 
komitesi toplanacak 

Ankara, 28 (Hususi) - Martta 
Belgratta toplanması mukarrer 

Moskova, 29 - lzvestiya ga -

zetesi Şark misa~ından bahseden 
bir baş makale neşretmiştir. Ra -
dek imzalı olan bu makalede ez -
cümle şunlar yazılıdır: 

"Bu misak bütün Avrupa dev -
Jetlerine şamil olmalı, tecavüze 
maruz .kalan devlete diğer bütün 
devleller yardım etmelidir. Bu su
retle tecavüz fikrinde bulunan 
devlet çok düşünmeğe mecbur ola
caktır. 

Şark misakı fikri Almanyanm 
yeniden si'lihlanmasrnın ve Alman 
faşizminin takip ettiği s:yasetin 
neticesidr. 

Harpten evvelki ittifaklar harp 
tehl'kesi doğuruyordu. Halbuki 
mıntakavi misaklar, bHhassa şark 
misakı sulhu hedef tutuyor. Al -
manya ve Lehistanın şark misa -
kına muhaleffleri bu iki mem
leketin politikalarına itimatsız

lığı arttırmıştır. Bu devletlerin 
bir taarruz planları yoksa şark mi
sakının aktine mani o1malarma 
sebep yoktur.Şarkmisakına muha
lif olanlar 9 aydanberi şarki Av -
rupada sulhu kuvvetlendirecek hiç 
bir teklifte bulunmamışlardır. 

Şark misakı, bu misaka girmek 
isteyenlerin hepsine açıktır. Bunu 
kabul etmek istemiyenler kendi 
maksatlarının ne olduğunu ortaya 
atmış olacaklardır. ,, 

ltalqanın · 
Mühinz bir 
1eşebbüsü 

Balkan ökonomi konseyi münaka- Paris, 29 (Hususi) - Bugünkü 
lit komitesinin içtimaı, son Yu - Oeuvre gazetesi şunu yazıyor: 

nan hadiseleri münasebetiyle geri "Bir habere göre Musolini Yu -

bırakılmıftı. Dı§ Bakanlığına ge - · goslavya ve Çekoslovakya ile A-
len bir tebliğde, bu kom:tenin An- t d N ·ı k" 'kt'td 
karada yapılacak toplantrdan ön-

ce Belırattaki konuşmasını yap -
ma.sının zaruri bulunduğu bildiril· 
miştir. 

Hükumetimizce yollanacak o -
. lan murahhaslardan Nafia müna . 

kalat başkanı Rifat, pazar 
günü Belgrada doğru yola çıka -
caktır. Rifat lstanbulda di-

ğer murahhaslarla birleşecektir. 
Heyet Nisanın ilk hafta~ında işini 
bitirerek dönecektir. 

- - o--
Yeni neşriyat 

ARKiTEKT 
Bu yıldan itibaren (Arkitekt} 

adını alan mimar mecmuasının 
(50) inci sayısı İstanbul konser
vatuar proje müsabakasına işti

rak eden eserlerle ve yine lstan
b'ul planı jüri heyeti raporunu 
ihtiva etderek çıkmıştır. 

vus urya a azı er mev ıı ı ı a -
re geldikleri takdirde Avusturya -
yı korumak üzere, bir muaahede 

imzalamak hususunda anlaşmıştır. 
Musolini böyle bir ihtimalden 
korkmaktadır. 

--0-

l\falatyada bir facıa 
Malatya, - Malatya memleket 

sinemasında "Roma ateşler için-

de,, filmi gösterilirken film bir
denbire ateş almış, ve hunun neti· 

cesinde 80 bin liraya yapılmış o

lan· sinema binası tamamen yan
mıştır. Bundan başka halle sinema 

binasından çıkarken biribirini ez
diğinden pek çok kimseler de ya-

ralanmıştır. Sinemada bulunan 
oğlunu merak eden ihtiyar bir ka-

dın koıa koşa sinemanın önüne 
geldiği esnada nefesi tıkanarak 
ölmüştür 

l\IABER- Akşam Posfa!!t ..........__ 29 l\IART - 1935 
=====~=======r=~:r========= =-

Hitler Saymen 
mülakatı 
(Baş tarafı 1 ncide) 

Fakat A iman ya bütün şark 
devletlerile "ademi tecavüz mi
sakları,, imzalıyabilir. Böyie mu

ahedeler esasen Lehistanla Al -
manya ve Sovyet Rusya ile Al • 

manya arasında mevcuttur. Bun
ları daha kuvvetlendirebilir ve 

bundan başka Çekoslovakya ve 

Baltık devletlerile de diğer ;. 
demi tecavüz misakları da imza
laması mümkündür ... 

Fakat Litvanya ile bu şekilde 
bir muahede İmzalanırken Me -
mel meselesinin halledilmesi la
zımdır. Bu şehrin Alman halkı
na kendi kendilerini idare sala

hiyeti verilmeli ve Litvanyanın 
her hangi nüfuzuna karşı hima
ye edilmelidir. 

Yine bu konuşmalar sırasında 
İngiliz hariciye nazırına Hitlerin 
şu gibi ihsasatta da bulunduğu 

nu yazmaktadırlar: 

Bugünkü Alman ordusu 500000 
olacaktır. Almanya bu mikdarı 

bir sulh pazarlığı sırasında 450 
bin derecesine indirebilir. Hatta 

bunu bir mikdar daha aşağı in -
direbilir. 

Fakat mecburi askerlik kanu
nunda hiç bir tadil yapmıyacak -
tır. 

Hitler, bundan başka a -
ğır toplarla büyük tankları, 

silahlar arasından çıkarmak için 
müşterek bir itilaf yapmağa ha-

zır bulunduğunu ilave etmiştir. 

Yunan divanıharbinde 

Fırka reisleri idamdan 
kurtulmıya çalışıyor 

10 Asi zabitin ve 3 sivilin idamı istendi 
(Baş tarafı 1 ncide) 

isyan kafilesi hakkındaki kararını 
bu akşam verecektir. 

Venizelosun vaftiz çocuğu ve 
Hanya mebusu Pistalakisin evinde 
bulunup Plastirasa hitap edilmiş o 
lan bir mektuptan isyanın kanunu 
saniden beri hazırlanmış olduğu 

anlaşılıyor. 

Bay Maksimos dışbakanlı-
ğını yeniden Üzerine aldı 

Atina, 28 - Çaldaris ka -
binesi tamalanmış, saylav Mav -
ro Mihalis kabineye memur edil -

deiumumi ise mahkemen' n suçlu • 
lar hakkında merhamet gösterme
sini, asıl isyanı tertip edenlerin 
memleket haricine kaçmış olmala
rından dolayı nihayet onların 

emriyle hareket etmiş bu suçlar 
hakkında ver!lecek ağır bir hük • 
mün memleket iç.inde yeni baştan 
bir uçurum açılmasına sebep ola· 
bileceğini ileri sürmüş, ve mahke· 
menin merhametli hareket etme· 
sinde İ srar etmiştir. 

Karar bugün öğleden sonra ve
dlecektir. 

m :,, Trikopis Epir umumi valiHği- • Yunan meclisi 
ne tayin edilmiştir. Atina, 29 (Hususi) - Bugün 

Bugün eski hariciye bakanı B. öğleden sonra meclis toplanacak, 
Maksimosun tahlif edilmesi ve muhalefet meh'usları da hazır bu -

lunacaklardır. 

' 

tekrar hariciye bakanlığını üzerine 
alması muhtemeldir. Venizelosa suikast davası 

SiviJ Müddeiumumi 
merhamet istiyor 

Atina, 29 (Hususi) - Venize • 
losa yapılan suikast davası devanı 

etmektedir. Müddeiumumi müta .. 
Atina, 29 (Son dakika) - Is -

'leasını söylemiştir • 
yancıların muhakemesi devam et-
mektedir. Bir askeri müddeiumu _ Reisicümhurun yaveri 
miden başka bir de sivil müddeiu- yakalandı 
mumi mahkemede hazır bulun- Atina, 29 (Hususi) - Re:si-
maktadır. Askeri müddeiumumi cümhur Zaimisin yaverlerinden 

önce de bildird: ğimiz gibi 13 ki • ı yüzbaşı Kivotos isyana iştirak cÜJ'• 
şinin idamını istemişti. Sivil müd - münden dolayı yakalanmıştır. 

Köycülük Kurultayı 
bu sabah toplandı 

Milli Türk Talebe Birliği Köy-Hitlert mecburi askerliğin Al
man gençliğinde nizam ve disiplin cülük Kurultayı bu sabah saat on· 

Atatürk 
Mısır Krahnı 
kutluladı 

ruhunu yeniden canlandrnnası i
çin aekeri olduğu kadar i~ti.m.ai 

bir tedbir olduğunu da söylemiş! 
tir 

Hitler, Şark lokamosunda bil
hassa karşılıklı askeri yardım 
hükmü üzerinde fazla durma1.-ta
drr. 

Velev yardım için olsun, Al
manya toprağından yabancı as· 
kerlerin ne Fransız ne de Sovyet-

lerin geçmesine Almanyarun mü
saade edemiyeceğini söylemiştir. 

"Almanya, kendi toprağını mü
dafaa için kendi ordusunu kulla
nacaktrr.,, demek istemiştir. 

tleride herhangi bir Avrupa 
kargaşalığında Almanyayı bir 
harp meydanı haline getirebilecek 
bir anlaşma tehlikesine giremiye
ceği yolunda izahlarda bulunmuş
tur 

Bir İngiliz gazetecisinin anla
drğma göre: Hitler larp hudutla
rında hiç alakası kalmadığını, ne 
bugün ve ne de yarın Fransayı 

tehdit etmekte bir menfaatleri ol
madığını, İngiltere mürahhasınm 
Fransaya a~latmasını ihsas et
miştir. 

Böylece Almanyayı Avrupada 

da Halkevinde toplanmıştır. Ku-. ~ ... " '. 
rultayı Birlik Rei11>i Rilknettin A!s-

n . o~ du '-· - ~ 
mış, Kurultay Reisliğine Hüseyin, 

canipliklere de Şaıhin ve Sabri se

çilmiştir Bundan sonra bir senelik 

çalışma raporu okunmuş, bir kı

sım azalar köycülük çahşmalan 

etrafında fikirlerini söylemişler

dir. Kurultayda, yazın köylere se

yahat tertibi, konferanslar veril

mesi kabul edilmiştir 

Bu sabah onda Etibba Muha
denet Cemiyeti ayhk toplantsmı ı 

yaptığı gibi lstanbulspor Klubü 
de senelik içtimamı akdetmiştir. 

--o-

Kalörifercilere 
Yirmi odalı bir b1nada kalöri

fer tesisatı yapmak istiyenlerin 
(HABER) gazetesinde Hatice 
Süre:nraya müracaat etmeleri. 

. 
Ankara, 28 (A.A.) - n-~-ı 

cümhur Atatürk, Mısır Kralı Fuad 
Hazretlerinin doğumlarının yıldö.. 
nümü münasebetiyle aşağıdaki tel 
yazısını göndermiştir: 

Zah H~şmetanelerinin doğum• 
larımn yıldönümü münasebetiyle, 
en samimi tebriklerimi ve §ahsi 
saadetleriyle Mısırın refahı için o• 
lan temennilerimi arzederim. 

KamM Atatürk 
Kral Fuad Hazretlerinin verdi· 

ği karşılık da şudur: 
Nazik temenni ve tebrikleriniz• 

den dolayı hararetle teşekkür ede· 
rim. Şahsınız ve Türkiyen\n refahı 
için samimi temennilerimi arzet· 
mekle bahtiyarım. 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 

Fuacl 

Fatih Karagümrük tramvay 
durağı, No. 4 

1Kadıköy silREYYA Sineması 
Ya lnız Cuma ve Cumartesi 

HENRi BATAiLLE'ın eseri 
iSKANDAL GABY MORLAY ve HENRi ROLLArt 

meşgul eden şey Şark hudutların· ~ggg Bütün şehir halkı S A R A Y sinemasmda 

da kalıyor. ~ K A R i v o K A 
lngiliz gazetecisi "Kamingı,,i t E 1 . f'l . kd' 1 d' d ı•- ı · 'Lb t d d' k' "I 'it msa sız ı mı nazarı ta ır e seyre ıyor ve can an a "'$ ıyor. 

ıstıu ara ın a ıyor ı: ngı e- , 
· b t k t fi t hlik 1. ) Aşk ve temaşa romana • Caz - Ahenkdar melodıler, şarkılar 

renın u e ara ı ve e e ı · 
k . k h l d ... akl ve meşhur KARıYOKA dansı· 200 genç kız tayyare l<anatlarıodcı 

no taı nazarı a u e ecegı ın-

dan geçmez. Bu, Sovyet- Rusya- ıe!888 Mcmessilesi: Sehhar DOLORES DEL RiO ~O-:~ıfl 

yı müşterek bir sistemden çıkar· A • • 
mak su_lhp.~rve~ane bir anlaşma- • mmmmm sıpın Kenanıııınııımıımıııınıım~.~ 
yı gayrı mumkün kılmak demek- :m · :::: 
t. a::: :ı~ı 
ır.,, li~ Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, Hh 

Ortaya çıkan rivayetlere rağ- :m b d. .. l J k k • · ·ı A i~i 
men yeniden bir Alman bahriyesi !~~! aş ve IŞ agrı arınuan OTUlJDCQ en lgl l aç m~ 
yaratmak meselesi Berlinde konu- .::::::::::mm budur. ismine dikkat buguru/ması mmmmm:~ 

l -·-··········· ................. 11111' 
ıulmamı§tır. 



al MART - 1935 
C:::::--

Şahin'in 
O
. . c u· . r·---;t;: .. 94-.. 

: Büyük Deniz Romanı . '-··-··-······--·--
···---·-··········· .... ··· Yazan: i 

Kadircan Kafh j 
································· 

öldürülen adamın Valeryo 
olduğu anlaşıhyordu 

Şimdi Ali Re:sin ortaya atılııı 
onların da hoıuna gitmiıti. Çünkü 
dövüıe devam ederlerse, herhal· 

de karlı çrkmıyacaklardı. Çünkü 
bu iri yarı esmer adam korkunç 
bir ıekilde 1ohç sallıyor, bu küçük 
delikanlı da b:r yay gibi gergindi. 
Hepsi de biranda durdular. 

Ali Reis Kara Yusufa ıordu: 

- Ne var Bonifas ... Neden dö-
.. .. ? 

vuıuyorsunuz ..•. 
- Ben de anlıyamadım. Bu e· 

fendiler, kotrayı zabtetmek ve bi 
zi de karakola sürüklemek istiyor• 
lar. Guya bu kotra Marki Valer
yonunmuş. lşte bu adam söylü
yor .. Bu onun uıağı imif ... 

Gemici kılıklı adam atıldı: 

- Evet! ... Ben içinde günlerce 
gezdiğim, silip boyadığım ve te
mizled:ğim, hatta yattığım tekne
yi bitmez miyim? ... itte yelken ..• 
itte direkler .. işte güvertesindeki 
ipler .. Hepsi ... Hepsi de onlar ... 
Bu, onun kotrasıdır ... Bunlar onun 
ne olduğunu, nereye g:ttiklerini 
de bilirler ... 

Venedikli zabit bu geveze ada
m• susturdu. Sonra Ali Reise dö
nerek: 

- Adınızı söyler misiniz? .• 
Dedi. 

- Elbet söyler=m... An~onalı 
Şövalye Paolino Beneventi !... 

~*· ~ Bu k . . 0 d' 1 ı.. - otra sızın mı ır ... 
<JJ.IJ"! J r 

- Evet!.. 
- Ne zamandan beri kullanı-

yorsunuz? .• , 

- Geçen yıldan beri .. 
- Bunlar kimlerdir? 

-Utaklarrm: •. Fakat ne demek 
isf yorsunuı? ... Bunları bana ni· 
çin soruyorsunuz?.. Rica ederim 
buradan gidiniz ve bizi rahat hı· 
rakınız. Çünkü bir randevum var 
geç kalırsam çok ayıp olur .. 

- Randevunuzu batka zamana 
asarsınız!. .. Şimdilik, bu gemici
nin söyledikleriyle sizin söyledik· 
lerinizden hangisin:n doğru oldu· 
iunu anlamak için karakola ka
dar geleceksiniz! ... 

- Sözlerimin doğru olup olma
dığını anlamak için mi? .• Bu sözü 
bir daha tekrarlamayınız; çünkü 
Şövalye Beneventi'nin yalan söy
liyeceğini aananlarm sonu iyi ol
maz! .. 

- Kanun, hiç kimsenin terefiy· 
le oynanma .. 

· - Biz kanunun emrini yapaca • 
iız ... 

Ali Reis, §eytan adasında olup 
bitenlerin üstündeki perdeyi sıyır
bllftı. De~k ki Deli Mehmedin 
öldürdüğü o adam Marki Valeryo 
idi ha! .• Acaba?. Fakat nasıl o
lur? Bu gemici yanılmıt olmasın? 
Eğer bu doğru ise, bugün sevdiği 
Ve kaçıracağı kızın babasınıın, gö
ZÜnün önünde öldürülmesine ses 
çıkarmamııtı ha!.. 

Kara Yuıufla, bir an için mi -
nalı manalı bakııtrlar ve iıin iç 
Yiizünü öğrenmekten doğan taf -
kınlık'larını biribirilerine anlattı -
!ar. 

Buna tamamiyle inanmıf değil -
lerdi. Fakat eler dolru ise, oyna· 
dıldan ıon kozdan da bir fayda 
aöremiyeceklerdi. Valeryo öl • 

dükten aonra Şahin Reia acaba 
ve nereye götürülecekti?. 

Valeryo ölmütse ve Şahin Reis 
timdi ba~ka ellerde ise, bu güzel 
kızı kaçırmakla ne kazanacaktı ? 

Venedikli zabit yumuıadı, Ali 
Reise sokularak: 

- Yalnız bir kaç dakika için ... 
Bu iti böyle sokak ortasında gö
rütmek istemiyoruz da... Gene 
randevunuza yetitirsiniz ! .• 

Diye yan yanya yalvarıyordu • 
Fakat ne Ali Reis, ne de arka

datları karakola gitmeyi göze al
miyorlardı. Orada kim olduk'ları • 
nm anlaşılmasına ve kıskıvrak 
bağlanarak zindana atılmaların -
dan çekiniyorlardı. Her ,eye rağ • 
men uzaklatmak, bugürültüyü ka
patmak istiyorlardı. Fazla olarak 
Graçyoza da gondolda bekliyor • 
du •. 

Hele onu bekletmek hiç itine 
gelmiyordu. 

Ya, Valeryo ölmemi§se ve bu a
dam yanılıyorsa! .• 

Bu da akla geliyordu .. 
Ne zamandanberi tasarlayarak 

en sonra ele geçirdiği bu gezinti • 
yi elden kaçırmamalıydı .. 

- Randevum timdidir. Bir da
kika bile kaybedemem •• Rica ede
rim bizi rahat bırakınız .. Yarın sa· 
hah erkenden iatediğiniz yerde 
hazır bulununnn.. ' 

Ali Reis bu söz1eri söylerken 
gemici kılıklı adam, zabitin yanı • 
na sokuluyor: 

- Bırakmayın!. Kaçarlar! Son
ra bu fırsat ne zaman bulunur bir 
daha! Tutun .• Zorla götürün .. Ye
min ederim ki bu kotra, onun kot
rasıdır .. Onun batına gelenleri 
bunlar her halde biliyorlar .. 

O kadar kuvvetle söylüyordu 
ki V enedikli zabit bir türlü Ali 
Reisin sözüne: 

- Peki!.. 

Diyemiyordu •.• 
Valeryonun Ufağı olduğu anla -

tılan gemici büyük bir heyecanla 
söylüyor, söylüyor, ortalığı yayga. 
raya boğuyordu. 

A1i Reis onu yakasından tuta 
rak sarstı: 

- Çeneni kıs, ulan! Seni mi din
liyeceğiz yoksa bu zabiti mi?. 

Dedi ve bir ititte, iki adım ge • 
rideki kalabalığın ortasına fırlat • 
tr. Şi·mdi adam düştüğü yerden 
de bütün kuvvetiyle bağırıyordu: 

- Alçaklar! .. Haydutlar!. Onu 
siz öldürdünüz? Kimbilir nesiniz? 
Kim bilir nereden geldiniz?. 

(Devamı var) 

Açık teşek ktlr 
Uzun zamandanberi müptela 

olduğum kulak hastalığını fevka • 
iade ve istirapıız bir ameliyatla 
batarıp tedavi eden yüksek varlık
'lariyle iftihar ettiğimiz kıymetli 

doktorlarımızdan Cerrahpafa has
tahanesi kulak, boğaz mütehassısı 
Pro. Bahri ismet ve asistanları E
tem ve Sadiye, hemfire Türkina 
en derin saygı ve tetekkürlerimin 
muhterem gazetenizle arzını bir 
borç bilirim. (57) 

Mütekaidini ukeriyeden 
kıdemli yüz batı: Mehmet 

HABER - ~pm Poıfut 
-Av ustu ry a h ü- ~=~·'"~==™-™=========-=··======·=· =·=··=··=··================:ı-=··=·==:.-==--====1:1;1. 

:· Tilrkçeye CEBiDELiKLER 
kum eti Sosya- ii Geçiren= 

listlerle anlaş- 1 Gebldellkler Şahı ACjıkgözler Padltahı 

Ali Cenglzln başından geCjenler HA·BI 
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Son zamanlarda bazı ecnebi 
gazetelerine Avusturya hükUme
ti hakkında aksetmit olan bir ha
ber Viyanadan tekzip edilmek -
tedir. 

Avusturya hükumetinin Avus
turyadaki sosyalistlerle teşriki 
mesai etmek üzere olduğu söyle
niyordu ve Batvekil Şuınigin A
vusturyalı sosyalist mümessilleri
le konuımalara girittiği yazıl -
mııtı. 

c. 
''Deyli Herald,, gazetesinin öğ. 

rendiğine göre, A vusturyada sos
yalist fırkası hala hükUınet tara
fından memnu bir vaziyettedir. 

Viy\:nada da 1934 ıubat ihti • 
lalini çıkaran sosyalistlerden bir 
çoğu hapiste olduğu gibi, ser -
best bırakılanlar da sıkı polis gö
zü altındadır. 

Bununla beraber her ik; tara. 
fın biribirle anlaımasına hiç bir 
suretle ihtimal vermemektedirler. 

=ı: RADYO 

BugUn 
1STANBUL: 

_JL 
12,:lO: Plak neşriyatı. 18: Otel To

katliyanc!.an nakil, çay saati - telsiz 
caz. 19,20: çocuk saati - hikayeler -
Mesut Cemil. 19,50: Haberler. 20: Ke
man Solo - Nejat - piyano ile. 20, 
30: Havayan kitar Siret ve arkadaş
ları. 21: Saksafon, Çim haline, ksilo
fon solo (plak). 21,20: Son haberler. 
21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo 
caz ve tango orkestrası. 

175 Kıy. MOSKOVA 1724 
17,30: Parti yayımı. 18,20: Mosko • 

va operasından bir opera temsilini 
nakil. 23,05: İngilizce Mosko\·a ayak
kabı fabrikaları. 24,05: Almanca kon
ferans. 

832 Khz. Moskova, (Stalin) 361 m. 
19,30: Bir konser nakli. 22: Dans 

musikisi. 
223 Kly V ARŞOV A, 1345 m. 
18,15: Viyolonsel konseri. - söz -

Jer - plak. 20,25: Duyumlar. 20,;'l:>: 
Lembergden naklen koro konseri. söz
ler, 21,15: Senfonik konser. 23,30: Şi
irler, 23.45: Sözler. 24: Tayyare ba _ 
hisleri, 24,05: Salon musikisi. 

545 Kly. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18: Sözler, 18,30: çingene orkestra

sı, 19,.t5: Spor duyumları. 20: Amele 
yayımı, 20,30: Bartha orkestrası. 21 • 
Küçük tiyatro 22: Gazete duyumları: 
22.~0: Piy~no birliğile şarkılar. 23,30 : 
Plak. 24,fa: Mantits caz orkestrası. 
1,05: Duyumlar. 

.-----·! 
KUPON I 
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Ah, bütün bunlar ıenin beni 
çok sevdiğinden ve bana kar§ı 

zafından ileri geliyordu. Sen de 
tıpkı beni, Ahmet Efendi dostu • 
muzun oğluna baktığı gözle bakı -
yordun ... Onun da benim gibi ola· 
cağı muhakkak .• Aramızdaki bi • 
ricik fark ben güzelim, o çirkin .. 

Ali Cengiz böyle söylenerek yol 
alıyordu .. lhlamura indi. Bozuk ve 
çamurlu yollardan F ehimpafa ko
nağı yanma çıktı .. Oradan Niıan • 
taıına doğru saptı .. Bobi hala sö -
ğüt kokan cebi yanında yürüyor, 
ağzında kavga sırasında ağzına 

geçirdiği oyuncağı tutuyordu. 
-5-

Nejatla Demirin sırtlarına geçi
recek bir §eyleri olmadığı için oda
dan dı§&J'ıya çıkamadrklannı bili
yoruz. Nejat hala roman ile uğ
raştığı için zaman çabuk geçiyor, 
kamının açlığını bile pek duymi -
yordu. 

Bu muharrirlere Al1ah tarafın • 
dan bir vergidir. Bir makale, bir 
fıkra yazmakla uğraıtıklan zaman 
kedrlerini, dütü~elerini, hatta 
hazan ihtiyaçlannı unuturlar. On
lar tiyatrolariyle uğratıyorlarsa 

sahneye çıkardıkları kahramanla· 
rı ile yqarlar. 

Onlarla konu§urlar. Muvaffa -
kıyet, ıan ve töhret dü.fünceaiyle 
kendilerini saadet içinde görürler. 
Bu zamanda hele ıair olurlarsa 
hayatlannın ne mes'ut zamanla • 
ndır. 

Oturduğu köteden her feyİ 
kendi arzusuna göre düzeltir. Fa
kat ekseriya bu meıguliyet ıairi, 
muhaniri sefalete götürür. Bazan 
da pek nadir olarak terefe sürük -
ler . Lakin bu zaman da ıair veya 
muharrir dünyadan gitmit butu • 
mır. 

Demir bu itle uğraşmadığı için 
ara sıra haykırıyordu: 

- Haniya yeyeceklerimiz.. Ali 
muhakkak unutınuttur. Haydi 
Nejat aıağı da bakkala kadar git 
de işi anla .•. 

- Ben bu halde inebilir miyim? 
Sen git ..• 

- Benim kıyafetim de senin
kinden daha düzgün değil.. Fakat 
iki adımlık bir yere gitmek ıçın 
insan bluzla da çıkabilir. Kalkıp 
gideyim .. Bakalım yemek n~ oldu 
anlayalım? .. Alinin tenbih etmeyi 
unuttuğuna yemin edebilirim .• 

- Yirmi kuruıu da bırakma-

de •••• 
/ 

- Yanına aldığı yüz liuruf un 
muhakkak sıkıp suyunu çıkarmıt· 
tır. Ben bilirim.. MWıuebetsiz 
teYlere sarfetmiıtir. Fakat doğru
su para kendi deniz donlannm 
parası olduğu için bırak diye israr 
edemedim .• Böyle olmasaydı kıya• 
meti koparır, elinde yirmi ku • 
ruttan fazla bmlkmazdnn .• Aı:.a• . 
yıp ••••• 

- Yahu! Nerede benim ayali• 
kaplarım? Yatağın altına koymut' 
tum. •• Sırroldu! •• 

- Nen var be Demir? BaimP. 
duruyonun?. Burada da çaht • 
mak mümkün delil ki .. 

-Ne mim mi var?. A! •• Eğer 
bana bu oyunu da oynadıysa! Ne 
münuebetsiz imif .. Nejad sen mi 

. d. ,_ __ , 
gıy ın •YO&aa ••• 

- Neyi yaliı?. 
- Ayakkapl4U'rmı?. Dalia Def 

defa ya giymif ya giymemİ§tİm •• 
Gözümün bebeği gibi saklıyor· 
dum .. 

- Görüyorsun, 
pantuflar var .• 

ayaklarımda 

- Muhakkak benim ayakkapla
nmı aattı. Hiç füphem kalmadı .• 
Yeni potin1erimi ıattı. Eskici, iki 
üç deniz donuiçin yüz yimi ku • 

?Uf verirmi hiç? Ayakkaplanmı 

sattı .• 
'liC 1 '(Devamı var) 

1 

Tramvay yola. Muallim Naci cad. No 115: 
lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri 

konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü 
hastalara açık hastahane. 

Yatak fiyattan iki liradan itibaren 
Dogurn ve kadın amellyatiarıyle apandisit, fıtık, basur n !>una 

IJenzer nmeliyeler için husust, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ft 

bro~ür gönderilir. Telefon: (42221) 
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Fransız gazeteleri
fikirleri • 

nın 

Aralarında Hitleri 
addeden de var 

deli 

MABER - Akşam Postası 

SPOR 

Dünkü Futbol 
maçlar• 

Kunın gazetesinin tertip et -
miş olduğu futbol ıampiyonuı • 
na Şeref stadında dün de devam 
edilmiştir. 

Ilk oyun, }:!akem Halit Galibin 

Paris, 28 (A.A.) - Bütünj 
Fransız gazeteleri, müttefikan, AI-

1 
man müddeiyatının Deyl1 T eleg
raf' da bildirildiği §ekilde olduğu
na inanmanın gayri kabil olduğu
nu yazmaktadırlar. 

idaresinde Yeni lise ile Pertev -
terek düşman tarafından biribiri- . 1 r 1 . d . d" 
(erinin kucaklarına atılmış oldu- nıya ıse erı arasın a 1 ı. 

ğuna nazarı dikkati çekiyor. Pertevniyal-Yeni lise 
Lö Jurnal, Hitlerin 550.000 ki- İlk akına baılıyan Yeni liseli-

Lö Pöti Parizyen gazetesi di. 
yor ki: 

şilik muvazzaf bir ordu, 420.000 ler yavaı yavaı hakimiyeti ele 
tonluk bir donama ve üstelik 4.000 alarak 20 inci dakikaya kadar 
avcı ve bombardıman tayyar~i is- tek kale oynadılar. Bu çember
tediğini yazıyor. den kurtulan Pertevniyalliler mu-

Gazeteler, lngilterenin ne ya - kabil hücuma geçtiler. (2S) in
pacağmı soruşturmaktadrrlar. Eko ci dakikada lehlerine verilen 

- Bu gibi müddeiyat Heri sür
mek için deli olmak lazım gelir. 

B. Hitlerin, bu kadar muazzam 
iddialar yapmış olmasını tasavvur 
imkansızdır. Almanların ileri sür-

dö Pari diyor ki: . 
(penaltı) yı çekemiyerek birm • 

- İngiltere için, Alman hege ci haftaymi O - O berabere bi • 
monyasının yolunu kesecek bir 

dükleri Aimanyarun muahe
deleri ihlal ederek kendine mal et· 

tirdiler. İkinci haftaymde iyice a
nevi mukaddes tedafüi bir ittifa · 

Çılan Yeni liseliler oyun ortala -
ka hemen hemen doğruddn doğ · 

tiği tefevvuklara nazaran değil, 
ruya girmekten başka bir şey kal rmda ilk gollerini (Şükrü) nün 

ayağı ile yaptılar. Yeni lise az 
fakat Londra prot.okollarına na -

mıyor. 

Maten gazetesi: 
zaran tetkik edilmesi lazımdır. - _ Kollektif bir sulh 

Ekıelsiyor tunları yazıyor: 
tanzimi 

taraftarlarını lngilterede buyük 
bir ekseriyet teşkil etmesinden do
layı sevinmektedir. 

- Almanyanın uygunsuz, hay
ret uyandıncı metalibatında bü
yük harp tehlikeleri yardır, bu, 
Sovyet Rusya, Polonya, Küçük i
tilaf, Avusturya, ltalya ve lngilte
reye kartı ivazsız bir meydan oku-
1Da h'\reketi tetkil etmektedir. -

Eko dö Pari: 

Çekoslovakyaya karıı artık mey
dan okunmuştur. Dedikten son
ra, İtalya •le küçük itilafm, müş-

Lö Jurnal ise şöyle dütünüyor: 
- İngilizler Berlinin u:rlaşma 

kabul etmez olduğunu keşfettiler 
ve Moskovanın da Almanyadan 
aşağı kalmıyacağından şüphe edi
yorlar. Yalnız intizam unsurlan
nm grup haline getirilmeiİ lüzu
munun anlatılacağı gün gelecek
tir. 

Amerikalılara göre.: 
Hitlerin arzularını mahviyetle 
kabul etmek Uluslar Kurumu

nun intiharıdır 
~evyork, 28 (A.A.) - Nevyork emniyeti ihtal edenlerin şiddetlıa 

Taymis diyor ki: mahkum edilmesi lazımdır.,, 
- İngiltere ve Uluslar Kuru- l Amerika da Endi§eye 8CJ§ladı mu muahede~ini imzalıyan bütün 

devletler, Kurumu her ıeye rağ- Vaşington, 28 (A.A.) - iyi 
men muhafaza için hazır olmalı - haber alan mahfellere göre, Ber
dır. Almanyanın her yaptığını lin görüşmelerinden dolayı hüku· 
ve tehditlermi mahviyetle kabul I met endişede ...J ir ve inkisarı l ayale 
etmek Uluslar Kurumunu intiha . uğramıştır. Bazı nafiz muhitler, 
ra davet etmek olur. Avrupanm Almanyanın muahedeleri ihlal et· 
umumi emniyetine kartı meydan 1 tiğinden dolayı Amerika tarafın
okuma teklinde indirilen bu dar· ı dan protestc edilmesine taraftar
he, süldit ile geçiftirilemez. Bu dtrlar. 

lngUiz krah Sir 
Saymeni kabul 

etti 

Londra konferans~a 
Almanya da 
çağrılacak 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli 

Londra, 28 (A.A.) - Kral, Sir Meyl,e göre, dünkü kabine içti -
Con Saymeni kabul etmiştir. Mü. ma1nda, vakında Londrada top -
likat 45 dakika devam etmiştir . lanmağa davet edilecek olan Av· 

Sir Con Saymen, hükümdara Ber- rupa devletleri konferansına Al -

lin ziyareti hakkında malUınat manyanın da çağırdmasrna karar 
'"ermi§tir. 

Lord Edenin Mosko· 
vadakl temasları 
Moskova, 28 (A.A.) - B. E

den dün ak§am Negoreloje Sov • 
yet hudut istasyonuna varmıt ve 

bu sabah Moskovaya gelmiştir. 
İngiliz diplomatı, Dışitlet; ko -
miserliğinin mümessili ile lngil
terenin Moskova, konsolosu tara
f mdan hudutta karşılanmıştır. 

verilmi~tir. 

ltalya boyuna asker 
gönderiyor 

Napoli, 28 (A.A.) - Veliaht 

istihkfın;ı kıtaatını teftit etmiştir 

Bu krtaat evvelce vapura binm · ş o

lan diğer hizmetJere ait kıtaat ile 

birlikfe ve Vulkanya vapuriyfo 

Doğu Afrikasına hareket etmiş· 

lerdir. 

Moakova, 28 (A.A.) - B. E· ............. •••••••••••••••••••••••••••••••• 
den a~leye doğra 8. Litvinof ta_I B. Maiski ile lngilterenin Mosko
rafından kabul edilmiştir Sovyet· va büyük elçisi Lord Çil.ston mü-1 
ler birliğinin Londra büyiik elçisi lakatta hazır bulunmuşlardır. 

sonra yine (Şürü) nün ayağile 

ikinci golünü yaptı. Oyunun son
larına doğru Pertevniyalden Şa
kir şahsi bir oyunla takımının 

yegane golünü yaptı. Ve Pertev
niyal (1 - 2) Yeni liseye mağ
lup oldu. 

Boğaziçi-Vefa 
ikinci oyun İzzet Muhittinin 

idaresinde Vefa ile Boğaziçi a· 
rasında idi. Vefalılar ilk haftaym 

1 

Boğaziçi kalesine çok hücum 
ettiler. - 20 - inci dakikada 
inen bir akını - Hızır - tehli -

keli' bir çıkıtla bertaraf etti. Fa -
kat akabında hücuma geçen Bo-

ğaziçililer ilk aayılanru (Şem -
si) nin ayağile yaptılar. Bundan 
sonra oyun değişti. Birinci haf-. 
tayın (1 - O ) Boğaziçi galip. 

İkinci haftayım Vefa rüzgan 
arkasına alarak yine hasmı ka -
lesine akmağa başladı. (8) inci 

dakikada Boğaziçinin bir ııkmm
da Mecdinin kaleden çabuk çık
masından (Alaattin) ikind sayı
larını yaptı. 

(13) üncü dakikada boğaziçi
lilerin bir akını ( ofsayd) oldu. 
(17) inci kakikadaki akınları İ· 
se (korner) ve bu çekilen (kor· 
neri) Vefalılar kurtardı. Devre

nin sonlarma doğru Vefadan 
(Abdurrahman) takımının şeref 
golünü atarak maç (2 - 1) Bo

ğaziçi lehine bitti. Bu oyun hat· 
tan sona kadar güzel oynandı. 

Üçüncü ve son oyun da Halit 
lbrahimin idaresinde (Yüce ül
kü) ile (Drü§Şafaka) arasında 
oldu. 

Yüce ülkü 
Darüşşafaka 

(Y ce ülkü) lisesinin sert oy • 
namasma ğarmen hakimiyet Da· 
rünafakada idi. Karşıhklı akın
lardan sonra (8) inci dakikada 
(İhsanın) çektiği şüt gol ile neti-
celendi. {Darüşşafaka • 1 -) 
Bundan sonra canlanan Yüce ül
künün yaptığı tehlikeli bir akın 
bertaraf edildi. 

(27) inci dakikada yine lh -
sanın gayreti ile ikinci gol atıldı. 
Birinci haftaym (2 - O ) Da -
rüşşafaka galip vaziyette bitti. 

. İkinci haftaymda ağır basan 
Darüşşafakalılar Yüce ülkünün 
sert oyunu karşısında sayı yapa
I?l!~~!'!!.k OY'.ln"!.! nihayete }cadar 
muhafaza edip neticede (2- O) 
galip geldi. 

H. R. 

28 MART - 1935 

Sir Con Saymenin Berlin 
seyyahatı ve neticeleri 

(Baş tarafı 3 nciide) 
Hep beraber fU iti baıaralım !,, 
deniliyor. Almanya herkesin 'o • 

turduğu sofraya, hem de rica • 
larla, davet ediliyor. Alman "Ge-

lirim amma,, f U yemekleri iste • 
rim !,, diye nazlanıyor ve uzun -
ca da bir liste uzatıyor. 

Listenin içindekiler, evvelce 
de anlattığımız gibi, kolayca ha· 
zırlanacak teyler değildir. 

Almanya açıkça bütün Alman
ların ana vatana ka vuımaıını is
temekte, gittikçe fazlalaşan nü -
fusu için ıarkta, - yani Rusya
dan, - arazi istemekte, timdi • 
lik, belki de, Baltık denizi kena
rındaki, Estonya, Litvanya, gibi 

dınlmaaı da bazı kimselerin batı .. 
rma gelebilir. 

Dünya artık rüyalarla değil ha· 
kikatlerle karıı18.§maktadı:r. 

Vaziyeti duygularımızla değil 

gözlerimizle görmek lazımdır. 

Bizim, çok tükür, aklımız da, 
kulaklarımız, gözlerimiz, ellerimiz 
de vardır. 

Ve bunların, hakiki Türk men • 
f atlerinin nerede ve neden iba • 

ret olduğunu, 1914 ve ondan evvel 
olduğu gibi, ba,kalarmın hesabı -

na değil, yalnız ve ancak TiiTk 
menfaatini düıünıeceğini, herkesin 
kanması ve böylece bilmeıi lazım
dır. 

Soy adı 
lstanbul barosu bqkam Halil 

Hi'lmi, "Uyguner,, soyadım almıt
tır. 

memleketleri ilhak etmekle ik : 
tifa edeceğini ima etmektedir. 
F ransayı,Belçikayı korkutmamak 
ve İngiltereyi onların yanma koı· 

maktan, menetmek için de garp-
ta, yani Fransaya kartı, hiç bir Kongreler 
emel beslemediğini ilan etmek - Hilôliahmer Eminönü kaza fU• 

terlir. besinden: 

Almanyanın Şarkta bugünkü hu· Kazamızm 935 yılı umumi 
dutları tanıyacak bir misaka gir. meclisi 31-3--935 pazar günü 
memesinin manası bundan baıka saat 14 de yeni poıtane cadde• 
bir ıey değildi ve olamaz. sindeki kaza merkezinde topla-

Berlin konuşmalarında Hitler nacağından üyelerimizin gelme • 
ve arkadaşlarının bir gaye daha melerini dileriz. 

takip ettikleri de tüpbeıiz- Avcılar kurumundan: 

dir. İngilizler Alman or • lstanbul avcılar kurumu ıene-
dusundan ziyade tayyarelerden ve lik toplantısı ve idare hayeti 
gelecek senelerde yapılabilecek seçimini 31 mart pazar günü sa· 
kuvvetli bir Alman donanmasm -
dan korkmaktadırlar. at 5 de (Şişli Bomonti cadde • 

sinde ideal lokantası) üatünde
Hit1erin havada ve denizde 

ki merkezinde yapılacaktır. Ku
lngilizlerin lehine bazı müa.aade -

ruma bag"lı bulunan arkadıul .. _ ' 
lerde külunmaıı Fransa ve Befçi • -.!!lı:. 

• rm glmelerini dileriz. 
kaya karşı hiç bir hasıma.ne hare • 
kete geçemiyeceği . hakkında aöz 
vermesi de akla gelebilen ihtimal
lerdendir. 

Lakin, ne olursa olsun, Alman· 
lar §İmdilik İngilizleri Fransa ve 
İtalyadan ayırmağa muvaffak ol -

mutlar, on1an ne zamana kadar 
devam edeceği malum olamıyan, 
mühim b!r kuvvetten mahrum et· 
mişlerdir. 

Denizlere hakim olan bir mille • 
tin adasına çekilip ,imdilik olanı 
biteni ıeyre dalmaaı her halde 
dünya siyasasına mühim tesirler 
yapmaktan hali kalmıyacaktır . . . " 

lngiliz siyasa adamları fikirle • 
rini ko1ayca açığa vurmazlar veya 
zamanında bururlar. Sir Con Say

menin artık galip ve mağlup yok • 
tur gibi sözleri her halde çok ıni • 
nidardır. 

Şimdiden sonra ltalya ve Fran· 
sanın lngiltereyei kazanmak için 
ellerinden geleni yapacaktan, Al-

n>: Reuam -;:-ı 

. Q Tel~o: 4~69!..J 
lıtanbul 1 inci iCTa memurlu • 

ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
bu kere satılmasına kadar verilen 

bir adet büfe, iki adet masa, beş 

adet iskemle, bir adet bakn man
gal, bir adet kontrpli.ke kahve 
rengi dolap, altı parça oda takı-

mı, iki adet halı seccade, bir a • 
det ıezlonk, iki adet yastık bir 

adet Y ost markalı daktilo maki· 
nesi 31--3-935 tarihine tesadüf 

eden pazar günü satı§ mahalli o
lan Kadıköy Cafer ağa mahalle· 

si Dalgalı ıokak 19 No. lu hane
de saat 15 den 16 ya kadu ilk a-

çık arttırma ile satılacağından 
taliplerin mahallinde haztr bu • 
lunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. (9851) 

manyanın da onun bitaraflığını Doktor 
temin için büyük gayretler ıarf e - ı .. ---• 
deceği şüphesizdir. Horhoroni 

Fikrimizce İngiltere kolayca ka
rar vermiyecek ve bazı emri vaki • 
leri kabul ederek harp badires:ni 
uzaklara atmağa veya, mümkün 
olursa, mevziile§tirmeğe çalııa -
caktır. 

Bunun için lngilterenin herkesi 
toplayacak umumi bir konferans 
akt:ne çalıımaaı, yeni bir paylq -

EminönU V 1.lidc kıratbancsi yanında 

Telefon: 24131 

ZA YI - Galata İthalat güm
rüğünün 22356 numara ve 20/9 
/34 tarihli beyannamenin ikinci 
nüshasını zayi ettik. Yenisini a· 
lacağımızdan eskisinin hükmü ol· 
madığı ilin olunur. 

Bakırcılar, Sa.iti F ranko 
maya önayak olması da akla ge - ltııı•••••••••••• .. 
lebilir. Büyüklerin gönlünü almak 1 Göz Hekimi 
için küçüklerden bazı fedakirhk· Dr. Sükrü Ertan 
1 • ~ ~ ..:1 ... ı. .. - -l-1.!U- - .. .... .. ..__ Jl..a--ı -- "*" 
.~!' l;;n.ennt~l - ..... _ .... - e ...... ..,uu • L:;" ~·aaae• ..;a .... .aw -~- ,_,. 1 
Yukarıda ıöylediğ~miz gibi Telefon: 22566 · 

h günleri meccanendir .. 
Baltık denizi kenarlanndaki bazı 
devletlerin tamamen ortadan kal-
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Türkce - Osmanlıca - Fransızca 
•• •• 

SOZL'UK 
Dictionnaire Turc - Ottomaen .• Français 
lamail Hami Danişmentl tarafınrla.11 '"'IJ tlana getirilen bu ldgat öz 

Türkçe kelimelerin iimdige katlar kullanılmakta olan Oamanlıca ve 
· agnı zamanda Frauızca lcarşılılclarını göatermektedir. 

Herkesin ve hatta eenebllerln lstUade edeceği bu SCZLOK 
lntlpr etmlıttr. Flatı 100 kuruıtur. 

'-····=·-=Kanaat kütftbhanesi=-=-=" 
BOyCak 

Tayyare Piyangosu 
____/ 

.. 18 inci 1ertib 6. cı Çelcişi 11. Niaan 193.S dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Agrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramigeler oe 50,000 liralık 

Doktor 
Ali .ismail 

HayJarPGfa lumanai 6eoli7e 
mite,._,._ 

Urolope - o,,.,.at..,. 
Babılli cacldesi Meserret ote

li 88 numarada her sGn llleden 
IOm& l&&t ikiden Hldn kadar. 

Doktor Kemal O~•an 
KLASiK l!IER'91!RDM Kantöy Topçular caddat No. 1t 

Yeni Çıktı 

miiklfat fltlrtlır • ~rolol =- Operatlr 

11111111111 T~.ı.. a2l5 ...... 

T~C2KiVE 

t.IQAAT 
BANKA51 

Değişişler 
O J1 I D 

S. Z. AKTAY 

Dr. Hafız Cemal 
D,ıtiliye ltlütehaaaıaı 

Cumadan bqka sünlerde aaat 
(2,1dan8) 7a kadar lıtanbul Di· 
•an7olundaki (l 18) numaralı hu
auat bbineıinde butalannı kabul 
eder. 

SPOR POST ASI 
Ovlcl •ki Romanın en bUyUk kllslk .. iridir. Dell· 
fltleİ' bUIUn orta pllar1 kapllf•n talrln en Unlu ve 

en BzlU --'dlr. 18 Pomta - 78 kuruı 

Memleketimiıde •e edebı memleketleriade blt&a spor •e 
paclik laareketJeriai Ye sporcu geaçlite Yerilmesi ilzam plea 
J•i tekiller bakkıadaki Ja11ları moataıa.maa takip etmelE w .. 

Jealer mlabamaa S P O R PO S TAS 1 m okumahd1rlar. 

Dafltma Yeri-Yakıt Matbaası - Iatanbul 
1 

Maa7enehaae " n telefonu 
.?"398 ICqlılr telefona 210'4. 

Her rercle ffab S kal'Qftar. matlak oka111aa. 

124 11oaıty ~ ··-------topladı. Ve tU7leri irpaerek: 
- Dikkat edlnfz Laknıl Borjlyal 

Şival7e dl Rap.itan bir hakareti u
la affetmez.. Aflaım onma fcin pek •· 
, bir tahkirdir .. Sklerinl fırlattı.. 

meden yanında tafıdr.tı bir dtldQ1l 
pddetle Htttrdtl. Derhal kapı apla
rak dirt adam Pren11181n herine 1Ü· 
r1y1p bir sut1et1i batladılar .. 

Lakres bofuk bir seale: 
J .Clkres bembeyaz ktsflclf önceden 

Beatrlsin kalbini lltfrapla eDDefe 
karar vermlt oldata halde pmclf ken
clfni ka7bederek pslerl •tef •PDaia 
•şladı. Diflerini pcırdatarak: 

- Evet hlUyonıİn t Rap.itan ba ha
reketiınf affetmez.. Fakat arlık olan 
oldu. Ben amma yeriae ptirdim. 
Sizi blriblrlnlsdea aJUclnL Artık bi· 
ribirlnizi bir dalla ld~ premlJeeebl
nlz.. t§lc07or mana? Bir daha ldçt. 
dedi. 

Bfr iaafye kadar Prlmvtrln kahr&o 
dlci ıtlltlfll altnlda allenk darda. 
Sonra sanki pençeleriyle paralıJaeak
mıı slbl ........ )'flrlldfi: 

- Bir daha Jd~t. İfldf7m' •anaT 
Eneli aea 8Jecebin t .. Seal lbllr ftn. 
yaya yolladıktan sonra pcUp ona ba
laealım .. OldQlnl haber vereeeflm .. 
Selll lldtlrmffea enel naıamana te
ea't'b ettirip kirli bir papTr&ya din· 
dfk1tflflal .. ll1UJeceifm. 

- Seftlr 
UlnW, ldddeUndea pldırmak d• 
~ pJenk llstblde a..... etti: 

- ÇfinkU IJf MI ki ...ın lcin llea, 
ana kavuf1D8fı lleıkllyea, paaeledyle 
Yiicadaaa kfrletmefe huD'luan Wrl 
nr .. Sen o adamdan aefret ecllJw
•un: onu görflace cehena• zellanlsl 
glrmllf kadar 8rkecebla r. Ba adam, 
benim kardeflm Snar Bor.f11adır. 
Şimdi aenl dttlrtlp ona hcalıM • 
taeatnnt 
Aldı bqmdaa sfd• Prfmyer: 
- llayır! Bal lltflremlyeeebla.. 

tünkU tlmdf pbereeebha .nlf dl,e 
uykırdr. 

Ayni samaada llblade .UWlll 
l18&, knlda bir hançer _...... J'üat 
Uha •aaea pıt ......... Ve Prlr 
ftl'ba berine atrlw.- .. ,.. ....-

- GötUrtln8ı? Emrini verdi. 
Dirt adamm kunefll ve '1lhfi el· 

l•ri1le ll1Ulkı :rablanu Prlmver bir 
dakika 10nra kendJmlal kapılan ..,_ 
lam bir arabuna içinde balda. 

Lftree çaheak kl7l8 elblaealnl 
çıkarıp kentli elblaeelnl sl1enk Hla-
18 fırladı. Ve adamlanndan Mri tara· 
frıulaa dlzclnlerladen tutulan ha)'V&· 
nıaa bl~ ek dlrt Bala ltareket eden 
arat;, '!r' yetlfti. 

Biltln sece datlana dik J'•••clıı
nn.dan dratle ~tiler .. s ... h oldu
.. mit araı. Kont Almanın hülm
Jftiade 1naı .... Jerlw.... tama•en 
Uaklqıp onda denke slden bir ;rotu 
takip ediyordu. 

Bw nretıe Uç dn durmadan slclfl
df. B• iç dll ve it pce l~nde LGk· 
re11 De Prlmnr aramnda hf~ Mr Jt. 
kırdı pÇmemİftl. Yalnız her aı.h ve 
her abta• arabanın bp191 •rıhyor, 
....,.. bir ... Jlyeeek bırakılarak 
tekrar ldlltleaf7orda. 

PrlmYV, Bor.:llJuma ka1- ukerle
rl tarafmdaa afradıtı ba taarruzun 
verdlif Ok dehfet ft nefret Pftikten 
•nra iendlsbal tepJa•. ilk iti hançe. 
rlnfa 7UIDda olap oı .. .._, ula
mak oldw. Ranferi Jam11da1dr. Bana 
anladıldaa •ara Laknala dedfll re
salettea lnu1al..t ~lerlal dOtln
mete bafladı. Ve dadaklanada P· 
rarl• bir tebemlm beUrdf. 

Bfer Lüreaba eUadea kartala· 
•ara bnöıılnf lldlrmete k..-u ft

rerek J1111111fÜ eıne han~rinfn altın 
kaba11111 oqadL Bundan sonra dfl
tlneeml Monteforteye rittL Duan ı.. 
..... IJuaa Manfredf, fakat ...... 
rea.t ......... lhbln hinde a.. 
lanı;rorda. RQutanm alnJaeair M
ytlk lldlrap akbna eıldfkte ı.11ı.at 

: JL' • y 'Qp-

• 

) 

' t 7 75' ;EZ ı '?UL h ızs• 

- Şöftlye dö Rapstanı mı soru
yonuT 

şanlı olanlara aaadet setirecellni 1111-
lerlerdL 

Fakat ManfrecU karanlıkta Kontua 
keln• sıkarak kendW daha sakin bir 
.. ıe lise devam etti: 
-Şivalye dl Ragutan bir kaç gUn

._beri ••ast bfr memuriyetle baş
ka Mr yerde balanu,-or. 

- Aeaı. ini hu11111 memuriyet teh· 
ilkeli mi? 

PnM aert btr .. ıe: 
- Bftt ita ... ariyet pek tehllke11 

oJdafu rfbl llerlaalde onan ölmesiyle 
bitirllmft olacaktır. Allahumarladlk 
P ....... r 

Diyerek Kont Alma ile btrlfkte ya
ftf Y&Yaf mk•ııtılar. Hiddetinden 
klpflrtlror, nefesi tdwa17orda. 

Primftr aenclelfTerek prf çekilip 
kanape fiRrlM dlf&I. Ve ellerl7Je ) f.
dal bPQarat hıçkıra Juçlma afla· 
..,. bqlUr. Sonra lpne bir fenahk 
....... dtlfOp ll.:11ldı. 

• • • 
Beatria kea&ine aelclltl zaman 

,..1ua bil' kadnua )11zUne dofrq e~ 
llldllfnJ ılrft. 'Clserinde Montef or
te kl11Ulerlala elblaesl bulunan ba 
bdın: 

- Ala Sea7lra.. Niha7et keadbdze 
plebfldlalı.. •dL 

Bir ellle alnını sıkan Primver: 
- Siı ldmllnld. dedi. 
- Cifti' klylerden Wr bdımm 

Seaylraf. 

- Ne iatb'onaau? .. 
- Sen7lra BeatrW &r17onım. Sa· 

ra1da Kont Alaa De llltla Sea7lr-
Jma ıtdftla•• ••• falll'lalftı. 
Genç k•W. laah~cle oldahna •r 
ledllv. Aca'* kendillae rastladınız 
mıT. Çtlakl ba.._ acele •yıı,... 
............. ftl'. 

- Ara ............... S1,1.71a1aı 
- Sis Sea1'ra Beatrlll mWnkT Ah 

•eb .. 11~ Ne.aman-
daa ..... ridald ...... Werdba. .......... ..._.... ............ . 

Beatrisln mani olmuına vakit br 
rakmaclan bemea eJbisesiaia eteğini 
tutup öptU. 
-Şimdi artılı mes'ut bir aile byatı 

&"eçlrecefime eminim. 
Prlmver hafif~ sflltlmıemektea 

kendlai alamadı. 
-Bana aöyliyec:ek mflhfm Bizleri· 

nls oldutunu söylemiştiniz. 
- Evet Senyöra, bu sözleri 7alnıs 

size IÖyliyeceifm? Bqka bir klmae
nin da1111aması için bana illa 8llo ten
blb edildi. 

- Siyleyinlz ı İfte burada ,alnms. 
Ski ki• gönderdi 1 

- Genç, arttzel, cesur bir dellkanh .. 
Tuhaf ft yabancı bir ismi var.. Bir 
tlrll hatırlryamıyol'UI. 

- Şövalye dö Rapstan mı7. 
- Evet, evet.. O ı 
- Siyle)'inls.. Çabuk lli71eylnlzt. 

Şimdi aerefttlk1. Sizi nlçha lhder
dlT Acaı. yarab mıT. 

Ytlzlnde keder izleri beUrmeie 
bqlıyan k6yltl kadın: 

- Yani.. Senyira ! .. Sklerinl keke
leclf.. 

Umltalz Wr •da fırlataa Primver: 
- Yaralı demek ı. declf. 
- Evet, hakikat budar. 
Beatria 1-11lma derecelerine pi• 

dlte de bittin eeecaretbü topbyarak 
emretti: 

- Hepahd liyleJfnk .uı clfaU,O. 
ram. 

- Pek Al& Sen7lral .. Sls tabU bl· 
dıD çiftliilmlsi bflm-'nls.. lloa~ 
forteden Od aat kadar uütadır. 
Diba af<pm, lhet •tmak bereykea 
b87lk amaemha "' ifledlle yudm .. 
df7ord.-. Xard8§lerha .._. tarla-
daa dillnwalf)erd!. !!tr•alllre llftff .. 
tin avlunna Wr adnam llrdlflal tir
-. Ne latedJijal •ıwak lfia Uerle
..__ r.amab~ ...... 4 
le slillbU t1ltla9f oldaP uı• 11r 

-
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delediğini gördüm. Sonra kapının ö
nüne yığıldı .. 

- Ah .• Ne felaket? 
- Büyük annemle beraber bu deli-

kanlıyı kaldırıp yatağa yatrrdığımız 

zaman göğsünün sağ tarafında derin 
bir yaranın bulunduğunu gördük .. 
Hemen bu yarayı açarak yıkayıp sar
dık . Nihayet delikanlı gözlerini açtı. 

Primver köylü kadınının elini tu-
tup sordu: 

- Adm nedirl 
- Biyanka!. 
-Güzel Biyanka! Sen de nişanlısın 

(iy]e mi? Çeyizin için düşünme! Sana 
öyle bir ~eyiz yapacağım ki herkes 
kıskanacak .. 

• - Ah Senyöra .. Sizinle tanışmanın 
.. saadet vereceğini bana zaten söyle
mişlerdi. 

- Haydi haydi çabuk ol, sözünü bi
tir .• 

- O vakit delikanlı bir şey söyle
mek istediğini işaretle anlattı. Hemen 1 

yanına yaklaştım. Gayet zayıf bir ses
le çiftlikte bir adam var mı diye sor
du. Yok dedim. Bu sözümden mütees
sir oldu. Bunun üzerine bir adamın 

. yaz>abilece~ri işi görecek kadar kuv
,·etH olduğumu anlattım. Beni baştan 
a_.Şağıya süzdükten sonra bütün kuvv
tinı tophyarak: "Pek alfL, eğer benim 
lı'1Yiik bir vicdan azabı içinde ölmek
Ji;}imi istemezseniz derhal Montefor· 
t~n ~derek saraya giriniz .. Prenses 
Il~atrisi bulunuz .. Yanında kimsenin 
olmadıft hir .zamanda yalnız ona di
yiniz ki: "Şövalye dö Ragastan ölüm 
haJindedir. Son nefesinde onu tesel
liye tenezzül ederseniz size minnettar 
kalacaktır. Bu sözler onun ağzından 
aynen çıkmıştır. Unutmamak ıçın 

belki yüz kere tekrarladım. Delikanlı 
IÖzünü bitirir bitirmez baygın bir 
halde yatağa uzandı. Ben de hemen 
arabamızı koşarak yola çıktım. işte 
Senyöra söyliyeceklerim budur. 

P.riınver aya(a kalktı: . . 

- Haydi şimdi gidelim ... Beni ora
ya götürünüz .• 

Köylü kadın sevincinden titredi: 
- Ah SenyöraI Bu zavallı sizi gö

rünce ne kadar sevinecek?.. Fakat 
Senyöra, saraydan çıkarken sizi kim
senin görmemesi için tedbirli davran
mak lüzumunu hissetmiyor musu
nuz?. Sizi gün doğmadan evvel tek
rar buraya getirmcği ben üzerime a· 
lmm. Bu suretle kimse şüpheye dü· 
şemez .. 

- Evet, h.ıi.ckın var l Prenses Man
frediden kimse şüphe etmemelidir. 
Lakin .. Gel, Bahçenin nihayetinde bu
luana kapıdan çıkarken kimse 
göremez .• Haydi acele edelim. 

Sözünü bitirince Primver hemen 
acele ile yürümeğe başladı. Heyeca
nım, hıçkmklannı zorla tutuyordu. 
Köylü kadın onu iki adım geriden ta
kip ediyordu. 

Yolun kıvrıntı yerine geldikleri 
zaman köyrn kadın garip bi ... • işarette 
im. ı..ndu. Beatris bunu görmedi. Fa
kat a.~:ıçların " • :ısına saklan mı~· olan 
bir :!füge bu işrt reti anladı. !.a.hc enin 
nil ayEtindeki '. apı yarı açıktı. Prim· 
ve!· buna bile rlfüı at etme.!; . K . pıdap 
dı~urya çıkınca kaylü ka.lı~ u~atri
sh, Yanma yakhştı Genç ı renses 
;:orrlu: 

- A '"abanız rıerE:.lt ?. 
- Kalenin dışında lm:al< + r.ı. 
- Haydi öyt~ ise. 
~ir çeyrek S•ınra ~ehrin t ii, ük ka

J.ı~rna varnı,şlardı. 1iapı kırelıydı. 
Nb!.eıı ı nefen : 

- Arb} ~:~arıya çıkmak ) :ı~aktır ! 
dedi. 

Beatris bir saniye kadar tereddüt 
etti .. Sonra birdenbire karakola gire
rek zabite göründü. ve: 

- Kapıyı açınız Mösyö! Emrini 
verdi. 

Zabit hemen dışarıya fırladı. Köy. 
lü kadın başörtüsüyle yüzünün bir 
kısmını örterek dışarıda duroıordu. 

BU KAO\N euRAOA 
NE ARAVOR<-ı.----

StZ, Su AC.IKL 1 MANi· 
Z ARA'c'I 80Z MA'llH 

HAVIR. 
Bu AOA-
""H ÖM

....-----::~ ~ üMOf 
ÖRf"E, 
-Oıf"\ . 
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Bir dakika sonra her ikisi de kalenin 
dışına çıkmışlardı. 

Köylü kadın Primverin elini tuta
... ak: 

- Geliniz Senyöra ! dedi. 
Beatris, bu yabancı elin dokunu· 

şundan ürkerek ufak bir ürperiş ge
çirdi. Fakat bu çabucak geçti. 

- Geliniz .. Araba iki yüz adım ka- · 
dar ötededir. Ah bu zavallı delikanlı 
şimdi ne kadar sevinecektir. 

Primver ilerledi. Hakikaten biraz 
ötede yolun kenarındaki çite bağlı bir 
araba bulmrnyordu. İkisi de bindiler .. 
Köylü kadın atları kamçılamağa baş
ladı. 

Bu suretle i'ıi saat kadar gittiler. 
Aralarında bir kelime bile konuşmu· 
yorlardı. Primver düşünüyordu. O· 
mitsizliğe düşmüyor daima onu kur
taracağım sözlerini tekrarlıyordu. 

Tekerleklerin gürültüsü, ara. sıra, 
köylü kadının atları sürmek için fır
Jnttığı naralar arasında kayboluyor· 
du. 

Nihayet Biyanka kırbacının ucu ile 
ileride, karanlığm içinde seçilen bir 
karaltıyı göstererek: 

- lşte bizim çiftlik! .. de.li 
Sesinde tuhaf bir titrey;~ vardı. 

Fakat Primwr buna :ı,fl:l{at etrr.tdi. 
Sliratle yakla.:;tıkla.;-r köy el'ine b1kı
yordu. Zemin katındaki bir pencere
den hafif bir ışık görünüyordu. 

Tekrar istiraba düşerek: 
- Orada bulunuyor değil mi?-
- Evet, orada.. 

Bir dakika sonra araba çiftliğin 
avlusuna girerek durdu .. Biyanka lıe
men yere atlayıp elini Primvere uzat
tı. O da inerek kalbi koparcasına 
çarptığı halde kadının peşi srra yü· 
rüdü. 

Birdenbire, basık bir köylii oda-
8ında bulunduğunu anlıyarak etrafı
na bakındı. Yavaş sesle: 

- Nerede? .. dedi. 
Köl:Iii kadın biı' kahkaha salıverdi. 

Fena bir his Beatrisi tepeden tırnağa 
kadar titretti. Kaşlarını çatarak: 

- Ne gülüyorsun? .. SözümH işitmi-
yor m1J~un? dedi. 

- Benim ismim Biyaııka değildir 1 
- Ş•;rnlye neı·ede? .. Söyle~tme! . 

- Mösyö dö Uagastan Mcı·teforte-

:Jcdfr l 
Primver k:ı::ırya doğru ko~tu. flu 

~nda kıp~n·H bir anahtarla kiliı len-
1.liğini duy '.Jtı. 

- Oh .. Bu pek büyük bir alçaklık-

tır. İsminizin Biyanka olmadığmı 
söylediniz .. O halde kimsiniz? •• 

- İsmim LUkres Borjiyadır ! dedi. 
Primver geri geri çekildi! Bir sani· 

ye kadar büyük bir yeis ve ümitsizlik 
içinde kaldı. Fakat düşmanına karşı 

korkak görünmemek için kendisini 
toplıyarak: 

- LO.kres Borjiya burada l1a!.. A· 
caba bu sefer kim öldürülecek.. Söz
lerini söyledi. 

Liikres dişlerini gıcırdatarak: 
- Sakin olunuz Madam! dedi. 
- Sakin olmağa lüzum görmüyo-

rum, çünkü ölümden korkum yok.. · 
- Sizi öldürmeğe niyetim yok! .. 

Olsa bile şimdi dPğil ! . 
- (/yle ise benden ne istiyorsunuz? 
- Ya,nız siT.i Ragastanın elinden 

kapmak! 
- Fakat niçin? •. 
- Sebebi sırf kadınlığa aittir •• Ma-

dam. 
Sonra daha ziyade gülmeğe başlr

yarak: 

- Siz Şövalyeyi se,iyorsunuz .. Ben 
de se,·iyorum. dedi. 

Bu sözler pek ~::t huk geçmişti. Lftk· 
ıesin sr n söziinden sonra bir dakika 
ka dıır bir sessizlik oldu. Kalbin den 
yaralanan Primv«"r, han~erle öldür
meden tcvvel alay ederek ızzeti nefsi
ni lor~m k kendisin~ işı.,.'" cc etmek is· 
tiyen ~- apanın kızıyle fiıiştiği bu 
korkunç mücadeleye ha:;;ırlanmak için 
bütün kuvvetini ve soğlık kanlılığını 


