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Sene ' • 8a)'I: 1156 

Hitler, Avusturyanın ilhakını 
••zaruri,, 

görüyor! 
Almanyanın bütün gizli 

niyetleri ortaya çıktı 
Londra, 30 (A.A.) Havas mu

habirinden: Alman müddeiyab· 
. na dair yarı reaml lnsiliz maha· 
filinden elde edilen malimat, 
balen vaziyetin umumi bilinço-

9UD11 yapabilecek derecede kifl • 
dir •. 

Silibl~11ma alanında Alman· 

ya, lnailtere ve Franaa ile hava 
müavab iatemekte ve bunun i • 
çin de bu iki devletin Sovyet Rua
yaıqn bava kuvvetlerine h;ç de. 
ğilae, muadil kuvvet bulundur • 
malarmı tarı koymaktadu. 

Deniz kuvvetleri bakımından 
(,,.,,,,. 10 UllCUda) 

Stalln'le Lord Eden 
tekrar g6rtlşftyor 

Sovyetler, lngiltere ve Amerika 
arasında bir uzak Şerk misakı 

yakmıy çalışd&yor 
....... 30 

~<M· - Ro • 
ter ınn -
den: 

Dün akpm 
balet tiyatroaun • 
ela verilen. ıata 
miiaamereainde 

bWqnm•k üzere ,,lıiııiillll!Jlii 

.:alona ıirdiii 
:'-'-----

Birinci Atına dlvanıharblnde idamları talep edilen OD zabit, aç &IYU 
Soldan iflbaren: (Sioll el6üeli) Saralü, (ı.lı ...,iilılii m6iı) ..._.-.. ~. •İnllfı7 sı.1,,. 
nah., )'iizbap Tri7'flU/tılilül-, 7'idıafı C.llllll-, ınJilbun M.ı,,..n.. 
Telı raimde ~-'an u6it de ülflüınııınaini oia)'Gll cUhri miidtleiıınmdliir. 

Sivil müddeiumumi: 
"Asiler lıakkında şefkat 'De 
merlıamet taleb ederim!,, 

deyince; askeri müddeiumumi: 
'' Si'Dil miitlt/.siamll11Iİ:qi de 
ıl:'Tıam eJiprrı ! ,, d 

Atina, (HUMUI) - Asi mn • ı pma kadar arar nıttiwi 8mit 
kuflarm on iki avukatı TarclD'. edilmektedir. Zira, ,...aa pazar 
Bunlann her biri bir batka dhet - olduia için dİftaı harb bu ilk 
teJı uileri müdafaa etmektedir. partiyi bitirmek iati;recektir. 

Venizelosa 
suikast yapan
. lar beraat etti 

ftkit B. Eden, 
halk tarafmdan 

Şimdiye kadar ancak üç aTUkat DOa de kıw:a bildirdiiim aibi, 
müclafaunu yapmıftır. Bu ak • askeri müddeiumumi 3 .mı Ye 10 

Lortl Etlen' le Sıalinln ilJı lıonaıt ıılılan • • : zabitin idamlanm ~yen iddfa • 

Kremlin ~1171 Askerı bırlık mmeain1'büyük bir heyecan içia-

AtiDa, 30 (A.A.) - AjJr ceza 
........_, VeniDlola 'brfı ya • 
pilaa 1aikalt iDaznimlariıDn hep • 
.uia beraeline karar vermjp. tezabürıe kestra lntil.ız ulusal IDU'fı ile U- H • • k A t• • . • ele yapmıftır. Bu euaada m•SllllD-

bıslar ...... .,..... çalmqtır. u ume ın ışını 1ar "~ • b. L.AI--.! ruh" •• 
he,ecanlı ve ani bir 
lcarplanmıfbr. 

Bttin .eyirciler, dakikalarca 
B. Edeni allotl&llllflar, IOm& or-

, ço .-ecı ır 1MUCU ıye .çm· 
Moekova, 30 (A.A.) - Stalin, begv enmedi deydiler. Haldarmıcla verilecek 

(Biw 10 ...,.,., (Dft1am& 10 UllCIUla) 

HABER - Bir middetWlberi 
Pin!de cereyan etme~ olalı ve 

ZIAtel hllk6metlnde.
beklenen neticenin \ 
alınmadığı sUylenmlş 
ve teesstllolunmuıtur 

,,,.,_,, 11 ..... >. 
1~------~----------~~--~------~~ 

Rum bahçıvamn katili kim? 

Maktulfin kardeşi 
de zan altm-a alındı 

Tutulanlar ıı kişiyi boldu, tlçtl kadın 

Sofya 29 (Husul) - Aalcerl 
birliiin umwnl idare heyeti mü ~ 
Dkerelerini bitireli. Bu ıöl'iitlM
lerde memleketin aiyueti, huid 
nziyeti, buaünkü kabinenin~ 

(Dftamı 2 adde)' 

Bu sabah Beyoğlunda 
Bir kamyon · 
film yandı 

Buıün öileye dolru Tabim • 
ele Cümburiyet meydan111cla ol• 
dukça telq ve heyecan uyandı "' 
ran bir yanpn olmuftur. Yaııam 
Türk ainemumm önünde ba ai • 
nemaya fUm ıetiren bir kamyon
dq çılcmq, filmler çabukça •tef 
aldrtı için alev birdenbire Jcam. 
yonu aarmııtır. Muazzam bir an. 
twı halinde yübelen aleYler et-

Maldııl ..., .. ,, ~· rafta telif ayandll'llllf, o cinr. 
' • daki otomobiller ve halk bçq • 

SDivrlmpı haricinde Yedible pzwqtrlc. l~ aıralanla eararen~ ~ bqlamqtır. Sinemenm 
Na ._indeki Sallaıbat Dmlkri- ıar&len hu cınayet tahldkat d•J tam kutumda hir hemin d..-. 
ilin oflu 22 yqmda Periklinin il- 'Ta1ll ettik~ aydmlanmakta~. la da baludap için kamyo_.. 
tlGraJdliliaii 4liinM at1•1mmlir. .<,,.,,_ ZI MCUftJ. '.0..- ZO _,....,, 
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100.00~ kişiyi silah 
altına to·ptadı 

Roma, 30 (A.A.) - Ayanda 
ıöylediği bir ıöylevde habriye , 
müsteşarı General Bestrokki, Af. 
rikaya yakında gönderilecek ye
ni bir fırkadan bahsetmiştir . Ge
neral, ihtiyat olarak saklanan 

912 sınıfını hesaba koymadan, 

Ameril{anın har bütçesi 
401 milyon dolar! 

au MAJ<'I' - 1935 

f Ankara teJefonu) 
Demlryolları memur
ları arasında ta~flye 

Ankara, 30 (Telefonla) 

gelecek ay ltalyada silah altında T 1 • d d • d 
600.000 kitı mevcut olacağını söy-

1 ayyare erın a e 1 e 900den 1447ye çıkarıhyor 

Belçika hükftmeti 
Sovyetleri tanıyor 

-ap ıaıAaa ı~ııuv>pıg lfıpıpuıkeg 
miryolları memurları arasrnda 
geniı· bir tasfiye yapmaya karar 
vermittir. Tasfiyeye tabi tutula· 
cak memur adedinin iki yüzU 
geçeceği söylenmektedir. Bunun 
için memur sicillerinin tetkikine 
baılanmıttır. Bu ıekilde tasfiye· 
ye uğrayacak memurlara müna
sip ikramiyeler verilecektir. Tas
fiye karan mali ıene baımda tas· 
dik edilecektir. 

lemittir. 

Yeni llalyan kruvazU· 
rUnlln sUratt 39 mil 

Cenova, 30 (A.A.) - 5.500 
tonluk yeni Montecueculi kruva
zörünün sür'at tecrübeleri sekiz 
aaat sürmüt ve 39 mil sür'at elde 
edilm1ıtir. 

ltaiyan tayyare sınıfının 
yıldönümü 

Roma, 29 (A.A.) - ltalyada 
tayyare kuvvetlerinin ayrı bir sı
nıf olarak tesisinin onuncu yıldö. 
nümü, Battario tayyare limanın· 
da ve B. Muıolini'nin huzuruyla 
mutantan bir surette teıit edilmit· 
tir. 

Hükumetin işini 
beğenmedi 

< lJaş tarcıfı 1 incide) 
bğı itler tetkik ve tenkit olun -
muıtur. Bugünkü kabinenin, or
dunun ve milletin beslediği ü • 
mitleri boıa çıkardığı hakkında 
umumi bir karar velirmiştir. Ayrı· 

ca kabinede yapılacak tebeddü -
latta bundan sonra bütün teşeb
büsleri, askeri birliğin ele alması 
tesbit edilmittir. Fakat kabine 
tebeddillatının nasıl ve ne şekil • 
de olacağına dair §imdilik orta • 
ya bir şey konmamıştır. 

Büyük devlet meselelerinin 
müzakeresinde Ordu arasındaki 
ikiliğin de kaldırılıp tam ve esas· 
lı bir vahdetin yer bulması ehem
yetle ileri sürülmütıür. Bunu le • 
ınin için de askeri birliğin daha 
24 ikincikanun tebeddülünden, 
yani Zelatef kabinesinden evvel 
bazı zabitlerin ordudan çıkarıl • 
maları hakkında verilmiş olan 
kararın bir an evYel tatbikine ge
çilmesi için yeniden karar veril· 
miştir. Hatta hükumetin bu ışı 

geri bırakmasına da teessüf o . 
lunmuştur. 

Kongreye istirak eden zabit • 
ler yerlerine dönmüşlerdir. 

-o--

Bir milyon lirahk 
tahkikat 

1.200.0tJO 'l'ürk 
mühaclrl için 

lıazırhk 
Dün sabah ıehrimize gelen iç. 

itleri Bakanı Bay Şükrü Kaya 
yarın Trakyaya gidecektir-. Ba • 
kan bu seyahati etrafında de • 
miştir ki: 

''- Trakya seyahatim dört 
gün sürecektir. Şimdiye kadar 
Trakyaya on sekiz bin muhacir 
yerlettirilmiıtir. Bu haft3larda 
mediaten bir milyon liralık tah -
ıisat alınacak, bu para ile muha
cirlerin terfihine çalı§ılacaktır. 

Memleket haricinde 1 ,200,000 
kadar Türk vardır. Bunlarm hep
ıi de Anavatana gelmek istiyor. 1 

Faka~ bunlan hep birden getir • 
memize imkan yoktur. Tedrici 
bir surette getirecek ve yerleşti
receğiz.,, 

Va,ington, 30 (A.A.) - A
yan ve meb'usan meclisleri, harp 
bütçesini 401.988.170 dolar ola • 
rak kabul etmitlerdir. Bundan 
ba,ka meclisten ordu mevcudu .. 
nu 118.500 den 165.000 e çıka -
ran, milli muhafız kıtaatı yekU • 
nunu 5.000 kiti arttıran ve tay • 
yareler sayısını 900 den 1.447 e 
çıkaran projeleri de kabul etmif· 
lerdir. 

Brüksel, 29 (A.A.) - Belçika 
hükumeti, mebusan meclisinden 
Sovyet hükfımetini resmen tanı -
mak için mezuniyet talep etmiştir. 
Hükumet ayni zamanda dünyanın 
diğer büyük devletlerinin de ka • 
bul edecekleri bir misaka tevfikan 

Maarif mUdUrlerl 
değiştirilecek mi? 
Ankara 30 (Telefonla) -

Yüksek mektep mezunu olmıyan 

25 maarif müdürünün değiştiri
leceği hakkında salahiyettar bir 
zat: Almanyanın 400 bin ton

luk donanma isteği 
karşısında Amerika 
Vaıington. 29 (A.A.) - Sala-

hiyettar mahafile göre Almanya
run 400 bin tonluk bir donanma -
ya mal'k olmak talebine kar§ı bir
letik Amerika lakayt kalacaktır. 

altın esasına sadık kalmak için de 
meclisten mezuniyet istemittir. 

Şimdiki halde Belçika frangı ·I 

nm istikrarını Belçika milli ban
kası temin edecek ve bu banka, 
kendi banknotlarına mukabil -
bir kambiyolu tanzim ıerma)"!sİ 

vasıtasiyle - ecnebi dövizleri a • 
Jıp satacaktır. Bu mübadelenin 
nisbeti, bilahare bakanlar meclisi 
tarafından tesbit olunacak ve bu 
muvakkat rejim, yarından ıonra 

baflıyacaktır. 

- Maarif müdürlüklerine ta -
lip bulamıyoruz, nerede kaldı ki 
değiıtirelim. Cevabını vermiıtir. 

Manisa Fırka işleri 

lsviçreden 
kaçırılan 

Almanya ya 
gazeteci 

Ankara 30 (Telefonla)' -
Manisa fırka vilayet idare heye-

Vaşington hükumetinin Lon • 
drada yapılmıf olan müzakerele -
rin uğradığı akametten sonra, ln
gilterenin Vaıington muahedena • 
mesi yerİnt kaim olacak yeni bir 
beynelmilt:l itilaf vücuda getirime
ıi maksadiyle diğer devletlerle da 
ha vasi bir esas dahilinde müza • 
kere yapılması ve bilhassa bu mü
zakerelere Almanyamn teşrik e -
d :lmesi teklifine muhalefot etme -

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

ti itlerinin lzmır fırkasına bağ • 
)anacağı ve Manisa fırka itleri· 

ne de İzmir tetkili.tına riyaıet e

den Avni Doğanın bakacağı ıöy.7 
lenmektedir. Bu mevzu beynelmilel bir 

Himayeletfal 
piyangosu mahiyet arzetmiye başladı 

m it olduğu hatırlatılmaktadır. 

lsviçreden gizlice Almanyaya 
kaçırılan muhalif bir Alman gaze
tecisinin ,:mdi Berlinde mevkuf 
olduğu haber veriliyor. İsviçre hü
kUmet: sefiri vasıtasiyle Alman 

Söylendiğine göre Amerika i • 
hariciye nezaretinde teşebbüste 

çin mühim olan nokta İngiltere, 
bulunmu§tıır_ 

Amerika ve Japonya ra&1nda 5, 
5, 3 n· sbetinin muhafazası.d ır. Sef:rin elde ettiği ma1umat 
Yoksa A ynıpa milletlerinın ikin- İsviçre müttehit meclisine gönde • 
ci derecede olan bahri kuvvetle rilmiş ve sefirin daha çok malumat 
rinin inkişaf etmesinin Amerika elde etmesi ]azını gelmi§, kendisi-
için hiçbir ehemmiyeti yoktur. ne bu yolda tarmat verilmittir. 

-o- Kaçrrılmıı olan Jakob isimli 
ispanya kabinesi muhali f Alman gazetecisinin dah~ 

ist;fa etti ıimdiden (hiyaneti vataniye) su· 

Madrit, 29 (A.A.) - Kabine çu ile suçlu olduğu bildirilmekte
istifasını reisicümhura vermiıtir. dir • 
Yeni kabinenin, eski kabineyi tef· Kaçırılma planının lngilterede 
kil eden partiler tarafından tefkil hazırlandığı rivayeti üzerine ga -
olunacağı zannedilmektedir. Ma· zetecinin kaçınldığı yer olan Ba • 
amafih eğer en mühim parti olan se1 tehrinin müddeiumumisi Lon -
katolik halk partisi hükumeti teş-ı draya g'tır.ittir. 
kil etmeyi kabul eder ve bakanla- İngiliz polisinin teşriki mesaisi-
rın ekseris;ni kendi azası arasın- ni isteyecektir • 

dan seçer ise buhranın ehemmi-· -------------
yet kesbetmeıi muhtemeldir. 

Kabinenin istifasının sebebi, 
Auıtri isyanından dolayı idama 
mahkitm edilen ıosyaliıt tefi Pe
na hakkında bir afiv karan çıka-, 

ıındaki ıhtiliftır. 

Madrit, 30 (A.A) - Reisicum
hur, istifa eden kabinenin, lehle
r !nde karar vermit olduğu 21 idam 
mahkumunu affeden bir emirna -

nlmaıı lizerine ka}>ine azaıı ara· me imzalamıştır. 

Gazetec Jakobun kaçırılmasına 
yardım eden diğer Alman gazete • 

cisi VessrLan da. lsviçrede tevkif 

edilmiş bulunuyor. Muhalif gaze • 

leci JakoL Almanyadan çıktıktan 

beri bugünkü rejim aleyhinde ya
zılar yazıyoı·du. 

Strazburg'da 
Strazburgda çıkardığı bir mec

muada A1manyanı.n bugünkü va • 

ziyetine bilhassa gizlice silahlan

masına ait etraflı malumat neı .. 
rediyordu. 

Bunlar Almanyadaki bir çok ar

kadaşları tarafından gönderiliyor-. 
du. Basel' e gelen haberlere na· 

zaran, bütün bunlar yakalanmıt 

ve idam edilmittir. 

MuHalif Alman gazetecisinin 

hadisesi tugün beynelmilel bir 

mesele haline ginn=ştir. Hatti 

Milletler Cemiyetinde bile bu me· 

selenin görüşülmesini ileri ıüren • 

ler vardır. 

Milletler Cemiyeti hususi bir 
komisyon kurarak beynelmilel 
tedhiş hareketlerine dair tetkikat 
yapılması isteniyor. 

Ankara 30 (Telefonla) 

Himayei etf al piyangosunun bü

yük ikramiyesini almak üzere 

müracaat eden iki ıahıstan biri 
olan avukat katibi Süreyyanın 
bilet üzerinde tahrifat yaptığı 
cuJco.i.IJ.t;. i.ırlo 1..uU'1'1c:lubıuıuJ • 

likçe tevkif ine karar verilmİ§ ve 

karar yerine getirilmittir. lt müs
tantikliğe havale olunmuştur. 

--0--

Venlzelos'un malları
na sahih çıkan çıkana 

Atina, 30 (A.A.) - Bir Ame
rika bankasının Pariı ıubesi, B. 
Venizelos'a avans olarak verilen 
70.000 İngiliz lirasına kartrhk ol

mak üzere Kiryakos isimli yük 
gemisile Venizelos' a ait hinala -
ra haciz konmasını istemitlir. 

HükUınet memurlan, bu bina
lar ile yük vapurunun evvelce 

haczedilmit olduklarını, binaen

aleyh bu talebin yerine getirile • 
miyeceğini bildimıitlerdir. 

-0--

Türk koopera
tifçilik kurumu 

Ankara, 29 (A.A.) - Türk ko-
__________ -------------------"-----------=='"=-==~~ operatifçilik kurumu, yıllık kong-

r C'abah r1azetelerı· dı.lJorlar? ;:~rıh;:::.:.~~:~:!~ ~r::u:. U ~ ~, ne • Celll Bayarın baıkanlıiı altında 
toplanmııtır. 

KURUN - BugUn başmakale yol.

tur. 
CUMHURiYET - Yunut Nadi 

"Avrupanın sıyasa sistemi ve Lehis· 
tan,, isimli bir Lelı mulıarrlrinin kita
bından ve bundaki fU,lrlerlndcn balı· 
settil.:ten sonra diyor ki: 

- Bugün Avrupanın en gayrl tabü 

dış sıyCJJJasını Lelıislanın durumu gös
teriyor. Burada gerçekliğe bedel lıa· 

yale çok yer verilmiştir. Tarihte bir 
çok kere parçalanmalara uğramış o-
lan Polonya bugünkü Ar:rupanın bu· 

günkü yoğurdu. .IJir değU, bln kere ül
liyerek yiyen bir ul~u olmalıydı.. A· 
ma dc11ilcnler doğruysa yanacak ateş· 

de ilk kavrulacağın Lelıistan olmmın
dan korkulur. Tanrı saklasın, ıayet 

öyle bir felaket olursa bir daha Türk 

atları gidip de ne vakit Vistülden su 
içerler, kim bilir!-

!tl l LLIYET - Şükrü Esmer Ede· 
nln Moskova seyalıatinden balısedi· 

yor. Edenin Moskovada iyi karşılan

dığını yazdıktan sonra diyor ki: 

- lngiltcrenin Avrupa işleri lıak· 

kındaki nazariyesinin daima önemi 
vardır. Fakat bu önem bilhassa bu
günkü durumda ve doğu lokarnosu 
gibi Avrupayı ikiye ayıran sorumda 
pek büyüktür. Bunun içirıdir ki genel 

ban§ bakınundan doğu lokarnosunun 
lüzum ı.:c clıemmlyetine Bav Edenin 

ikna cdiliP. edilmediğini sorniak ye
rinde blr soru olur-

ZAMAN - lmza&ız olan baıyazıda 

Fransız meclisinde Franklen Boyyo-
nun "Türkler, tanıdığım en iyi CJJJker- Toplantıda kurumun Uyelerl •• 
dir,, sözünden bahsedilmektedir. kooperatifler adına ıeçilmit mu • 

Yazıda ezcümle şöyle denilmekte- rahhaalar bulunmuılardır. Kon • 
~: d 11re i are heyeti raporunu dinle • 

"- Bugün bizimle anla.Jmak lıte-
yenler, öyle ıu veya bu siyCJJJetin ani dikten ıonra hesaplan tetkik et • 
surette vukubulan tecelliyatının zoru mit ve yeni idare heyetini ıeçmit • 
ile anlaşnıağa kalkışırlarsa "hiç de ho· tir. 
şumuza gitmez.,, Bundan batka timdiye kadar 

AKŞAM _ "Akıamcı,, bugünldl ya- yapılan neıriyattan ayn olarak il · 
zıaında belediyenin Şlıli haricinde mt neıriyat yapılma11 onaylanmq
yaptırmak tCJJJavvurunda bulunduğu tır. 

mezarlığın biran eııvel yapılma&ını iB· 
tiyerck bu mezarlığın Beyoğlu eemti 
için bir ihtiyaç olduğunu iUiııe edi
yor, ,.Akşamcı,, bu mezarlıkta zengin· 
Zer ve fakirler lçi11 ayrı yerler aurıl· 

maaını doğru bulnwyor. 

Cumur Reiıi Atatürk' e. Batba· 
kan ismet ln6nUne kongrenin •'J· 
gılarının sunulması teklifi ittifak· 
la kabul edilerek kon1ıre adına tel· 
,...flar çekilmiıtir. 



izin verirseniz, •İze tö1Ie bir 
•ua.l sorayım: 

- Neyle mqguf oluyorsunuz? •• 
Erkek yahut it kadmı iseniz : 
- Filanca dairede çalıfıyorum 1 

·nevinden bir cevab vererek ba
Yattaki vazifeniz bitti ıayacakaı • 
ntz .. 

Ev kadını iıeniz de, çocuklan • 
nızla yahut yemeklerinizle uğrat
hiınızı söyleyeceksiniz. 
Okuyucularım arasında muay· 

Yen b'r it tutmayanlar da eluik 
olma.aa gerektir. Oyun oynayarak, 
kahvehanede oturarak yahut 
Necla ile Melahatin çayına gide • 
rek "vakit geçiriyor,, lardır. 

Çocukluğumda, Allah rahmet 
eyleain, annem, bana piyano derıi 
\'ermeğe kalkmııtı .. iki aene ka • 
dar zahmet çekmiıti .. Likin, ben, 
İatidataıZ'lığım yüzünden öğren • 
ınemittim.. Evde benimle yafıd 
bir iki ahiretlik kız vardı. Bana 
gösterilen dersleri onlara devre • 
derdim .• Piyanonun batına geçer, 
rakalar yaparlardı. Annem de 
evin öte tarafından sesleri iı:di • 
Yor, ben çalıyorum ıanırdı. 

itte buyüzdendir ki, aağ etimle 
aol elimin ayn ayrı teyler çalma • 
IIJU bir türlü temin edemedim ••• 
Fakat ıunu da öğrenmedim değil: 
Sol elin baılıca vazifes! tempom· 
•u §eyler çalmaktır. Sağ elinki 
ise melodi tertibi teylerdir. Tabii, 
ınuaiki muğlaklattıkça bu iki rol 
birib'ri içine çaprqabilir. Likin 
eaaa budur. 

' . • 
lıte, yukanda anlattığım tarzı 

ıneşgul:yetler, tempo tutmak ne • 
vindendir. Mütemadiyen tempo 
dinlediğimiz takdirde naııl~· 
nuz likıhr, kafalarımız tiıerae, 
nıütemadiyen para kazandığımız 
it Je evim· z arasında kapalı kalır • 
sak, yahut "vakit geçirmek,, felse
fea · ni takip edersek de öylece 
-;at'arız, patlarız! .. 

Tempomuzla yüreğimizden ge
len bir melodinin birib.rine uy
ınası lazımdır. itte o zaman gü • 
zel ve tatlı bir muıiki doğması 

ihtimal dahilindedir. 
Bu melodi ne olab:lir? ... 
Eğlence saatlerimiz mi?. 
Fakat, ottlan ne tekilde geçirl • 

Yoruz bakalım?. 
Hemıirelerimizin yüzde sekse • 

ni, doksanı bu saatleri ziyan et • 
nıekted"rler. En bot vakit geçir· 
diğini zanneden ya sinemaya git· 
~iı, yahut ta flört etmitlir. 

Flört, bütün' ömrü dolduracak 
bir melodi olamaz .. 50, 60, 70 se • 
nelik bir hayatın ancak pek mah
dut zamanlarını doldurur .• s:nema 
dedikodu.undan iıe, artık usanç 
geldi. Jan Kravford ile Mey Vetr 
le dair likırdılar pek çok küme • 
lerin hayatında gerçi melodi vazi • 
fea'ni görüyor. Fakat, buna acmIT. 

Moda., ıpor dedikoduları da., 
•İl'Cma :ptilisından daha yukarı 
bil" ıey değildir. . . . . . 

Hayatta melodi, bir "merak,,• 
lır. Bir ko1lekaiyon, bir tetebbil, 
bir amatörlük merakı .. 
Şu sokağın b'r numaralı evinde 

oturan evkaf memuru, eğer reva • 
tıilerin çeıidine bir çeıid daha ili.
"e etmek :çin merak salmıtaa, &f • 
Sılığı daha ince bir hale sokmaia 
Ufra.tryor ve bunu kendine gaye 
Apını4sa.. 

lki numaralı evde oturan bayan, 
~er, eski yazma mendillerin çe -
lttleriQi biriktiriyor, bunlann b!r 
:t'tfli moM1ini bulunca sevinçten 

Bahkçıhğın 
inkişafı 

Belediye bu işle esaslı 
surette uğraşacak 

Belediye son zamanlarda ba· 
lıkcıbğımızm inkitafı için mühim 

tedbirler almaktadır. Belediye ba
Jıkcdarmıza ilk yardım olarak ba· 
lrkcılanmıza yarı fiyatla buz ver-

Çikolata 
fiatları 

Muamele vergisi 
fiatlar ttzerlnde 
Amil olacak mı? 
Çikolata ve biaküi f abrikalan· 

nın dört seneden beri biriken mu

amele vergisi hakkındaki teıeb
büsleri hakkında evvelce malu· 

1 Sebze hali 
ihtiyaca kafi mi? 
66 yazıhaneye karşı 

200 kabzımal varmış! 
Belediyede Haziranda açılacak 

olan yeni aebze ve meyva hali için 
bir hal nizamnamesi hazırlanmıı
tır. Nizamname Daimi Encümen· 
de müzakere edilerek lç lıleri Ba
kanlığına gönderilmiıtir. 

Seyyah arın 
harcadıkları 

Amerikan ticaret nezaretince 
neşredilen bir istatistiğe göre, 
geçen yıl içinde Amerilsadan 
- Türkiye dahil olduğu halde -
yabancı memleketlere giden A· 
merikalı seyyahlar, 290 milyon 
dolar har~mışlardır. 

Halbuki iki yıl önce bu mik -
dar 821 milyon dolara çıkmıştır. 

meğe başlamftır. lstanbulun iı· 
tihaal hayatında bahkçıhğınbüyük 

bir rol oynamağa namzet oldu~ 
nu gören belediye bu işle esaılı 

ıurette meıgul olmağa karar vera I 
mi§tir. Belediye bunun için evveli 

zamanın icaplarına uygun en kü. 
çük bir tesisata malik olmayan ba· 
bkhneyi ıslah etmek kararındadır. 

mat vermiştik. Çikolatacılar bu 
hususta görüımek üzere bir top

lantı yapmıılardır. HükUmet fab
rikaların te,ebbüılerini müaait 1 

Bu nizamname İstanbul halinin 
nasıl itliyeceğini göstermektedir. 
Aldığım;z malumata göre hale gi
recekler 3 bin liralık bir banka 
kefalet mektubu vereceklerdir. 

Buna karşı, 1 ~35 yılında 

gezginlerin sayısı pek fazıa ço • 
ğalmış bulunuyor. Gezgin vapur
larının büyük bir kısmını mem· 
leketimize getirmek için T uring 
klübü tarafından şimdiden mü • 
racaatlar ve teşebüsler yapılı:nış· 
tır. 

Belediye balığın yalnız böyle 
gündelik tehir ihtiyacına yetecek 

kadar o!masmı kafi bulmuyor. iç 
ıehirlerimize, komtu memleketle
re balık göndermek, genit ölçüde 

balık tuzlamak, füme balık yap. 
mak ve nihayet yavat yavaı balık 
konıerveciliğine g:tmek istemek. 
tedir. 

karşıla..TOı~ ve dört senelik mu~ 
mele vergilerini almamağa karar 

verm'ttir. Vergi bu aene batından 
itibaren alınacaktır. 

Y aptığrmız tahkikata göre veJ".
gi yüzde on nisbetinde olduğun· 
dan çikolatanın maliyet fiyatı Ü· 

zerine tesir yapacağı ileri sürülü

yor. Çikolataların fiyatlarına zam 
yapmak henüz kat'i olarak karar-

laıtırılmış değildir. Çikolata pa• 
ketlerinin biraz azaltılarak fiyat
ların timdiki gibi bırakılması da 
dütünülmektedir. 

Maamafih çikolatacılar vergiye 
eaaa tutulan muamele vergisinin 
kendileııine sümulü olmadığı ka • 
naatindedirler. 

Balrkcılığım121 ileri götürmek 
ve yukanda nralanan itlere giri

tebilmek için her ıeyden önce mil· 
teaddit soğuk hava depolarına 
malik asri bir balıkhaneye ihtiyaç 
görülmektedir. Fakat mali imkan- -o--

ıızlrklar timdiye kadar böyle bir Uskildar tramvayla
balıkhanenin yapılmasına imkan 
vermemiıtir. Belediyenin timdi rına yardım 
Belediyeler Bankaaından alacalı Üsküdar ve Kadıköy tramvay. 
para ile bu balıkhanenin yapılma. ları tirketine bu sene de beledi-
sı mukarrerdir. yenin 60 bin lira yardım etmesi 

--o-- t kararlatmış, bütçeye tahsisat kon-
Tramvay şirketinin muıtur. Şirketin itletmcye açtıtı 

murahhasları hatlar ancak bet sene sonra kir 

A nkaradan geldiler getirebileceği için o zamana ka • 
dar fİr~ete yardım edilecektir. 

Ankarada Bayındırlık Bakan-1-:=:-----------
hğı ile yeni bir tramvay mukave- l\fj 
lesi yapmak üzere temaslarda bu· · lt9 l i ~ T E-1 
lunan iki Belçikalı mürahhaaı dün ~~ • 
tehrimize gelmittir. Tramvay ı;r. Bı~akla yaraladı 
ketinin idare merkezinden gelen Galatada Karaoğlan sokağında 
Broens ve Ronje isimli ve geniı kahveci Musayı Hacı Ahmed i .. 
aali.hiyetli bu iki mürahhaa, bura· minde birisi bıçakla sol kalçasın • 
da kaldıkları müddetçe tirket di- dan yaralamıf, yakalanmııtır. 
rektörü Bay Hansesle görüıecek Çarpıfhlar 
ve Ankaradaki temasları ha.kJmı. D 
da maliimat vereceklerdir. ün gece saat 23 de Beyazid 

Ankarada yapılan müzakerele- meyd~nında, ; Stiratinin hindili 

kı motoaıkletle ıoför Mustafarun ı'da-
rin bir smı yazı ile cereyan et· 
mit ve elde edilen neticeler tele- resindeki ıo3s numaralı otomobil 
fonla ve mektupla lstanbuldaki çarpmııtır. Strirati . batından ve 
tubeye bildirilmiıtir. sol bacağından hafifçe yaralan • 

Mürahhasların, Ankarada yap-
tıkları temaılar neticeıini burada 
da görüttükten sonra A vrupaya 
hareket etmeleri muhtemeldir. 

·-····----·· .... --.. = ... ·---··-·--,--· 
çıldınyorıa ..... 

Uç numaralı evde oturan müte • 
kaid zat, eğer, İstanbul mahallele
rinin eık ·den, ne vaziyette olduk • 
.larını tetkik ederek bir eser yaz • 
mağa kalkıııyorsa ... 

İtte, o zaman, bu vatandatlar, 
tempo ile melodiyi uydurdular de
mektir .. 

Hem hayat kendileri için zevk 
olur, hem de, bu meraklardan, bü
tün memleket için çok faydalı ne
t'celer çıkar .. Ketiflerin, terakki. 
lerin büyük bir ekseriyeti, ıırf bu 
meraklarından doğmuftur. 

mııtır. 

Çocuk bulundu 

Salkım Söğütte oturan Fethi ve 
Etem isminde iki kiti Soğuk Cet • 
me önünde kunıdaia sarılı bir haf. 
talık bir erkek çocuğu bulmut • 
lardır. Çocuk Dütkünler Evine 
gönderilm ittir. 

DUtUb bzylldl 
Kumbaracı yokuıunda oturan 

60 yaıında Karabet dün gece Bey. 
oğlunda istiklal caddesinden ge • 
çerken üzerine fenahk gelmit dü
fÜp bayılmııtır. Karabet Be;oğ • 
lu hastahanesine kaldırılmıştır. 
BJa;kıet ~arptı 
F eriköyünde oturan Dimitrinin 

oğlu dokuz Yatında Yorgi Tarla. 
batı caddesinden geçe ... ken Niko • 
nun idaresindeki bisiklet çarpmıf, 
çocuk bacağından yaralanmıştIT • 
Yan--ın 

Bunların Ticaret Odasında en u 
iki senelik kayıtlı olması lazımdır. 
Ayrıca haklarında bankalardan 
ma'umat aranacktır. 

Haldeki yazrhaneler, müzaye
de ile ve üçer senelik olarak, gele
cek Mayıata kiralanacaktır. Şu 

maddeler mecburi olarak halde 
1 

satı!acaktrr: Yoğurt, yumurta, pa
tates, sovan, kavun, karpuz, Ji. 
mon, portakal umum yaş meyva 
ve sebzeler ... Bundan baıka İstan
bul haricinde kesilip getirilen ku
zularm satı~ı da halde yapılacak· 
tır. Hal haricinde bu maddelerin 
1atılması memnudur. 

Fakat halin açıldığı gün 1stan
bul piyasasında kn:ılca kıyametin 
kopacağı da muhakkak görülmek
tedir. Çünkü halde 66 yazıhane 

vardır. Halbuki piyasada yukarı· 
da iami geçen maddelerin ticare
tini yapan kabzımal ve komisyon
culrın adedi iki yüz kadardJT. Bu 
itibarla bu 200 kitinin içinden 66 
talihlinin nasıl seçileceği merakla 
beklenmektedir. 

-0--

Fransız Ticaret 
Odası toplandı 

Fransız Ticaret Odası dün sa· 
hah "Ünyon Fransez,, binasında 
toplanmıştır. 

Fransız Elçisi Bay Kamerer 
dün akfam Ankaradan gelmediği 
için, toplantıda bulunamamıştır. 
Toplantı sırasında ecnebi gazete-

cilerden bazıları ve Franaız kon. 
soloıu bulunuyordu. 

---0-

DarUşşafakalılar 
toplandı 

<> 
@Prn"v Sov 

Meşhur İngiliz ediplerinden 
Bernar Şov §İmdi ainema filmi 
senaryosu yazmakla meşguldür. 
Yazdığı senaryo önümüzdeki 
yaz Londra atüdyolanndıı. filme 
alınacaktır. 

Ticaret Odaları 
bankası 

Otedenberi Ticaret ve Sanayi 
Odaları gelirlerinden bir kısmını 

ayırırlar ve bunu bankaya yatırır
la ·• l, Banka,\naa bulunmakta o-
1P..n hu paralar muh:m İ:ıir yekUnu 
bulmuftur. Bilhassa İstanbul ve 
lzmir Ticaret Odalarının parası 

çoktur .. Aldığımız malfunata göre 
Okonomi Bakanlığı bu paraları 
bira.raya getirerek bir (Ticaret O
daları Bankası) kurmağı düşün· 

mektedir. Bakanlık bu hususta Ti
caret Odalanna bir tamim yapa
rak Ticaret ve SanayiıOdalan içitr 
ayrılan paraların en faydab;:, ~laıi 
rak hangi tarzda kullamlbileceği· 

ni sormuştur. Esasen bu paralar ay 
rılırken bununla bir banka veya 
ortak sandığı gibi bir şey kurul • 
ma11 dütünülmüttü. Ticaret Oda· 
ları buhusustaki tetkiklerini bitir
dikten aonra mesele Ankarada 
toplanacak Ticaret ve Sanayi O
daları Umumi kongresinde görü· 
9ülecek ve bir karara bağlanacak· 
tır. 

-0---

Şelılr meclJsl 
Pazartesi toplanıyor 

Şehir Meclisi pazartesi gunu 
saat on dörtte N"aan devresi top • 
lantısını yapacaktır. Bu toplantı -
da 932 senesinin kat'i hesabata tet· 
kik olunacakbr. 

--o-

Darünafakalılar cemiyeti dün 
öğleden sonra Halkevinde sene • 
lik toplantısını yapmııtır. Evveli. 
idare heyeti raporu okunmuı, 

mevcut üç yüz lira ile mektebe 
bir radyo alınması hayli münaka- Liman kooperatifinde 
taları mucip olmuftur. Bu yüzden 
çıkan münakatalar bittikten son
ra yeni idare heyeti intihabı ya
pılmıftır. Radyo itini idare he • 
yeti halledecektir. 

BogtlnkU toplantılar 
Mersin, Tarsus demiryolu ile 

Anadolu demiryolu §irketleri bu 
gün Cümhuriyet Merkez bankasın
da senelik toplantılarını yapacak
lardır. 

---o-

Sipahi ocağında 

. ~ , 

Dün Sipahi ocağında baıkan 
İntihabı yapılacaktı. Ekıeriyet ol· 
madığmdan seçim on bq gün son
raya bırakılmıttır. 

---o-

Tramvay şirketi 

'Liman memurları kooperatifi 
senelik toplantıaını yıapmıt, 2077 

lira kir edildiği anlatılmııtır. B!r 
kıaım azalariae kooperatifin zarar 
ettiğini söyliyerek toplantıyı terk 
etmitlerdir. 

sut meselesi yine 
ele alındı 

Belediye süt meselesiyle yeni
den uğrafmaya baılamııtır. Bele
diye lstanbulda ne kadar süt elde 
edildiğini ve ne kadar süt aatıldı • 
ğını tetkik ettirmektedir. Bu tetk:k 

Eğer bir amatörlüğünüz yoksa 
vah size! .. Hayatın musikisini da
vul halinde dinli~onunuz demek • 
t;r. 

(Vl·nO) 

Kraköyde Kalafat yerinde Ma. 
karacılar caddesinde 37 numaralı 
Şevketin oduırun bacası tutuı • 
mut, çabuk aöndürülmiiftür. 

murahhasları 
Bayındırlık bakanlığı ile yeni 

bir mukavele imazalamak nzere 
Ankaraya tiden tramvay tirketi 

bittikten sonra faaliyete baılana • 
cak fabrikanın nerede kurulaca • 
iı tesbit edilecektir. Şehrin istih. 
lak edeceği ıüt'ler bu fabrikada 
toplanacak, paatörize edildikten 
sonra kapalı f · ıelere konup aatıfa 
çıb.rılacaktır. 

murahhaalan dün ıehrimize dön. 
milflerdir. 



4 :MABER - Akşam Postası 30MART-1935 
=======================..:== 

Eden Rusyada 
Eden'in Rusyadaki 
seyyahat proğramı 

Bay Edenin ziyal'et programı 

Moskova, 29 (A.A.) - Havas 
Ajansının Moskovaya göndermiı 

olduğu hususi muhabirine göre, 
Bay Eden :ıe arkadatlan Rus hu-

dudundan Moskovaya kadarki me
safeyi Bay Litvinofun binmesine 
mahsus olan hususi trenle katet • 
miş]erdir. 

Vagonda ilk müka!cmeler, Bay 
Eden'le Sovyet Rusya Hariciye ko
miserliği Şark İşleri şubesi mü·dür 

muavini Bay Winberg ve Sovyet -

lerin Londra sefiri Bay Maziya -
retiski arasında baılamııtır. 

Bay Edenin programı ıudur: 

Muvaselet günü, b!r resmi ka • 
bul, Cuma günü sabahleyin Bay 

Litvinof ile mülakat, öğleden son· 
ra Bay Staline ile görüşme, akşam 
Rus baletleri galesi, Cumartesi 

günü Bay Eden ı;ahahleyin Fran -

sız ressamları gale1·· sini ziyaret e

decek, öğle yemeğini Bay Litvinof 
un sayfiyesinde yiyecektir. 

Pazar günü Mos~tovada Rus 
res:m şergis: ve müteakiben Kızıl. 

ordu merkezi ge:zilecektir. Bay E· 

den, hareketinden evvel ikinci 

Rus baletleri ga!erisinde hazır bu
lunacaktır. 

Bay Eden, her trı.rafı kar ve 

buzlarla örtiilü olan Moskova is -
tasyonunda Bay Litvinof ve lngi -

liz büyük elçisi Lord Chibston ta-
rafından karşılanmı,tır. -

Moskovada konusulan .,, 

meseleler nelerdir? 
M.:?s~tcva, 29 (A.A.) - Bugün· di meseleler meyanında Rusyaya 

kii müz.:ıkerelerde Aks~i Şark mo- I açılacak kr~di ile İngiliz - Rus 
ıelelerinin birinci derecede mcv· ti<:aretini alakadar eden Ottava İ· 
zuu h-.hs-olduğu zannedilmekte• ti1i.fırun mevzuu bohsolduğu tah • 
t!:r. min edilmektedir. 

A}t4:ıi Şarkın sakin vaziyetiyle 
Bay Eden"n bugün öğleden 

~~l!'l t? n:.amiyeti, İngiliz devlet a .. 
~rxrlt'lrını olduğu gibi Sovyet clev• sonra Bay Stalin ile yapacağı mü· 
fet_atlarnlarmr da alakadar eden zakerelerin daha geniş ve daha u
~c:ıe!elerdir. mumt bir sahaya ~amil olması çok 

Bugün münakaşa edilen ikti&a· muhtemeldir. 

Eden Stalin tarafından 
kabul edildi · 

Moskova, 29 (A.A.) - B. E • ı e~ilme&i hususunu görüşmüşler· 

'denin saat 16 da Kremlinde B. Sta dır. 
lin tarafmdan kabul edileceği bil - İyi malumat alan mehafil, ·Bay 

d. ·ı · · B M 1 ff d k b I Litvinıof ile Bay Eden arasındaki 
ırı mıttir. . o oto a a u . .. l . b' --.L l 

goruşme erın tam ır munase et 
resminde hazır bulunacaktır. ve müetkabil ifmat zihniyeti için-

Bu sabah yapılıp bir buçuk ıaat de cereyan etmiş olduğunu temin 
a.üren Litvinof- Eden görüımele. etmektedirler. 

Titülesko 
B. Lavô.lte iki saat 

görüştü 
Paris, 29 ( A.A.) - B. Laval 

ile 8. Titülesko arasındaki gö
rüşme bir saatten fazla sürmiif

tür. Bıı görüşmeden sonra her 
iki devlet adamı~ matbuat mü· 
messillerini kabul ederek her 
noktada hemfikir olduklarını oe 
bugün tekrar görüşeceklerini 

söylemi§lerdir. 8. Titülesko, 
Belgrat ve Prag seyahatlerin
den sonra Pariıe küçük anlQJ· 

1 
manm mevcut meseleler hak-
hındaki mütcılealannı getirmiı
tir. 

'---·:ıınıııı:m ______ ., 

Ya emniyet 
ya harp! 

Moskova, 29 (A.A.) ~ Bay E· 
denin yanında bulunan ıabsiyet -
Ier, lngiliz kab'nesinin Streaa 
konferansın dan sonra umumi bir 
konferans yapmak için te§ehbüıte 
bulunacağına dair Londrada do -
laıan şayiaları kaydı ihtiyatla 
karşılamaktadırlar. 

Bay Edene çok yakın olan bir 
taJuiyet, "Havas,, mubabir~ne ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

Herşey, seyahatimiz esnasında 
elde edeceğimiz malunuı.lo.. l:u~ilı -
dır. Biz vazih müzakereleri, mu .. 
ayyen tekliflere bağlaı:nak istiyo • 

ruz. Umumi bir anlaşma kadrosu 
çiz:Iip çizilmiyeceğini, kabine an
cak bu esaa üzerine tayin edebile-
cektir. 

İngiliz mehafili, alelumum, Al
manyanın her ne pahasına oluna 
olsun açıkta bırakılmıyacağı ve 
emniyet misakı premibine bağlı • 
dır. Fakat, eğer Almanya. kendi 
kendini açıkta tutmakta ısrar e • ' 
der ve bunu isterse, mesul:yetlerin 
saati çalmakta geçikmiyecektir. 
Emniy~tin müessir bir şekild~ tan. 
zimi ile harbe razı o'lmak arasın· 
da. ikisinden bir:ni terdh tem.ek 
lazımdır.,. 

rinde siyasal, ökonomik görünii§ .. 

leııle İngiliz Sovyet münasebetleTi 

müzakere edilmitt~r. 

"Reuter,, in haber aldığına göre 

iki bakan her iki muhit ara•mdaki 

münasebetlerin iyi!e§mesini mem• 

nuıUyetle kaydetmişler ve bunlan 

inkişaf ett"nnek çarelerini müna • 

\ap etmişlerdir. 

LAval Moskova seya
hatine dair Litvi
nofla telgraflaştı 

Moskova, 29 (A.A.) - Evvel

ce ortaya atılmıt olan bütün me • 

aeleler hakl<mdaki müzakerelere 

Bay Litvinof ile Bay Eden ara.sın

-Ia devam edilmiştir. 

Hariciye komiseri ile lngiliz 

Bakanı, lngil!z - Sovyet müna • 

sebetlerinin inkişafı hakkındaki 

mütalealarını da biribir'lerine söy

lemişler ve bu münasebetlerin mü

him surette salih bulmuş olduğu

nu göro:'!!;?~ı tt7 Sovyet Rusya ile 

Büyük Briatnya arasındaki gerek 

ıiyut ve gerek iktisadi münase .. 
betlerin ileride daha ziyade tanin 

Moskcva, 29 (A.A.) - B. Lit· 
vinof ile B. Laval arasında şu tel
graflar teati edilmiştir: 

8. Litvinofun telgrafı: 

Moskovayı ziyaretiniz hakkın. 
da Fransız hükumeti taraf mdan 
alınmış olan kararı büyük bir mem 

nuniyetle öğrendim. M·..ıvasala

tınızı ne kadar büyük bir mahzu
ziyet ve ne derece derin bir alaka 

ile beklemekte olduğumu beyan 
etmekle bahtiyarım. Şuna kaniim 
ki, aramızdaki noktai nazar teati-

leri ve bunların neticeleri, bundan 
evvelki telakki!erimizdekilerden 

çok daha ziyade semeredar ola • 

cak ve bu noktai nazar teatileri 
memleketlerimiz arasında daha 

sıkı münasebetler tesisine badim 
olacağı gibi müsbet sulh :ramanla. 
n aramamıza da medar olacak· 
br. 

B. Lavalin cevabı: 
1 

Ziyaretime ait dostane hiaıiya· 
tmıza hararetle teıekkür ederim. 
11 ve 15 Nisan olarak tesbit edil· 
miş olan beynelmilel telakkiler hi
tam bulur bulmaz Sovyet hükUme
tinin sevimli davetine büyük bir 
memnuniyetle icabet edeceğim. 
Çok yakın bir zamanda Moakova· 
da yapacağımız görüşmelerin 

memlektelerimizin dostane teıri • 
ki mesaisi sayesinde umumi em -
niyetin inkişafr "~ sulhun tanini 
sahasında yeni ye-oi muvaffaki • 
ye.tlere müııcer olacağma kaniim. 

' 

Con Saqmen, "fJerlin 'le 
aramizda derin ihtilaf 

var!,, dedi 
Con Saymen, lngiliz Avam ka- r umumyies"ni tatmin etmiyecektir. 

maraaında Hitlerle mü1lakatının Derin ilıtilafları saklamıyan, fa. 
neticeaini şu veciz cümle ile söyle- kat uygunsuz hareket etmek iste
miştir: "Almanya ile aramızda miyen Sir Saymen ilk günün men· 
pek büyük bir noktai nazar farkı fi intibaını umumi ve tedbirli bir 
vardır. lisanla teyit etmiştir.,, 

Hitlerin Con Saymen•den ne .cEko dö Pari,, şöyle yazıyor: 
müth:ş §eyler istediğini Deyli T e - "Bu çok kolay tekzip, daha va• 
legraf gazetesi ifşa etmiş ve bu zih ve Hitlerin söyled:lderini da • 
ha.her dünyada bir bomba gibi ha ziyade aydınlatıcı olsaydı, da· 
patlamıştı. Hatırlardadır ki, bu ha inandırıcı olurdu.,, 
iftaata nazaran, Almanya hudut • "Övr,, gazetesi diyor ki: . 
lannı 1arka doğru genişletmek ve "Avdet esnasında Sir Saymen, 
kuvvetlerini alabildiğine arttır • lngiltere için alınacak iki vaz!yet 
mak ist:yordu. kaldığım saklamamıştır. Ya, is· 

Almanya Deyli T elegrafı tekzib teklerini kabul ederek Almanya i· 
etmektedir. Buna rağmen Fran • le anlatmak ve yahut Alman he• 
uz matbuatının neler yazdığıma· gemonyasına karşı mukavemet 
pğıda okuyacakarnız: teşkili için yapılacak gayretlere 

Paris, 29 (A.A.) - Mathuat, İ§t'rak etmek.,, 
Sir Saymen "Londra ile Berlin a • Bu gazete şunları ilave ediyor: 
rasmdaki pek büyük noktai nazar "Söylendiğine göre, Bay Mus-
ihtilaflarını,, itiraf eden beyanatı solini nazilerin, Romada endite e
ile, tekzibe rağmen Dayli Telgraf- dildiği gib\ iktidar mevkiini ele 
m efkarı tey't eden ifşaatmın ha - geçirmelerine kar!ı Avusturyaya 
kikat olduğunu tebarüz ettirmek. yardım için Yugoslavya ve Çekos• 
tedir. lovakya ile bir anlaşma imzala• 

"Pöti Parizien,, şunları yazı • mak hususunda mutabıktır.,, ·' 
yor: Lö Jurnal diyor ki: ' 

"Tekzip sadece Polonya kori • "Bay Eden'in Berlinden geçi• 
doru ifp• Bohemya Almanlarının şi, ona Ahnanyanın AvruoAd.ı ra
ıeri verilmesi işine :nhisar ediyor. bat temininden başka şeylere ha• 
Bu tekzip geç kalmıttır. Ve tam zırlandığmı göstermiştir. Ciddi 
değildir. Daha şimdiden Alman bir müdafaa laz~mdır. Şark miıa .. 
müdaeiyatının azameti hakkında la, uzlaşmak bilme hasrmlarmda 
kararım vermiş olan dünya efkan bir ittifak şekli alamaz.,, 

Almanya "güneş altında 
yer,, isti yor 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli 1 mi iddialarının da ileri sürUldüğü-
Tellgraf gazetesi, Berlin görüşme - nü söylemektedir. 
lerinde, Almanyanın müstemleke- Bay Hitler, ezcümle, artık ulu.
hrinin iadesi için Cenevreye bir lar Kurumuna dahil olmıyaıı Ja.
lngiliz - Alman ittifakiyle dön- ponyamn, Bahri Muhitte bulunan 
meyi teklif ettiğini tey:t edilebile- ve eskiden Mman müstemlekeleri 

olan adala! üzerinde verilmiş olan 
cek vazyiette bulunduğunu yaz • 

mandayı muhafaza edişi üzerinde 
maktadır. Böylece Almanya, eski 

Kayserin uGüneş altında bir yer,, 
d:ye tarif ettiği §eyi temine çalış • 
maktadır. 

Bu gazete, teklif edi1en İltifak 
ile beraber, Almanyanın kaybetti· 
ği müstemlekeler hakkında umu -

ısrar etmektedir.,, 
"Deyli Te1gıaf,, görÜ§meler u

nasında, Hitler:n, Alman hava 
kuvvetlerinin daha §İmdiden lngi
liz hava kuvvetlerinden fazla ol• 
duğunu Sir Saymen'e bildirdiğini 
haber vermektedir. 

ltalya gazetelerine göre: "kon
feranslar boş ve aldatıcıdır,, 

\ Roma, 29 (A.A.) - Gazet di 
Popolu, mülhem olduğu anla§ı• 
lan bir yazısında şu mütalealan 
yürütmektedir: 

Hahud bunları kabul etmiye
eektir. Ve o vakitte sulhü müda.• 
faa için ciddi bir teşkilata ihtiyaç 
vardır." 

"Artık boş ve aldatıcı konfe· 
ranslarla vakit kaybetmek imkanı 
kalm~mıştır. 

Strazede, yeni bir konferansa 
davet edilmiştir. Pek ala. Fakat 
artık bu kafidir. Bunun neticesin· 
de ya Almanya ile bir itilaf mıka
nı olduğu anlaşılacak, yeni Al· 
manya,' Roma ve Londra u2lat
malarmı kabul edecektir. ki, an
cak bu şekilde kendisiyle 2:Örii~
mU: kabildir. 

Karyera Dellesera gazeteıi iae, 

lngiltere tarafından tetkik edil" 
mekte olan tabiyenin ve bunu.ıs 

netincesi olarak İngiliz nazırları
nın Berline yaptıkları seyahatin 
ne Paris ve ne de Romayı bir ta
ahhüt altına almıyacağını kayde .. 
derek, bizzat Mussolini tarafm .. 
dan St~t.z~de temsil edilecek olaıl 
Italya terazinin kefesine k~ndi 
azm:nin bütün sıkletiyle 'bu-~ 
tı:r, demektedir. - ,.. 
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BG,Uk Deniz Romanı 

Ali reis sonuna kadar 
döğUşmeyi göze almıştı 

Ali Rela lalıcnn pkerek bu ı• • 
... Mrlfia lldM yllrtldU. Oma 
Wr ..... ılıleyecek .. bir ... 
-~birhale ... 

limdi Kara Yaaaf da adaya • 
caktr •• 

Valeryoaun Uf&lı: 
- Kaçacaklar 1 Xaçaeaklar 1. Bı
rakmaym ITutunl •• ..... 

Fabl Ven.dildi mit onan Diye ukerleri kıtkotıyorda. 
Şimdi ukerler ,ana J•Jllmıt • 

lardı •. Nerecleyae deniz yolunu da 
keseceklerdi. Keameseler bile b:r 
kaçımn Ali Reiain arkasından kot .. 
raya atlamaları beldenebilirdi . Bu 
ise ortalığı büsbütün karqbracak, 
lrarıqahk uzayacak Te d•fzden 
ıelecek olan batka ukerlerle de 
aarılmıt olK&ldardı .. 

lrolm tirdi Ye ..... ..-. 
Ali Reiı: 
- Bu bir delidir! Saçma aapan 

eö11ü1or •• Ona inamfonunu da, 
bir tlnlJeJ• İDamnıyor muaanm, 
öyle mi7. 

Di,. homurdandı.. Silkindi Ye 

'ki adım seri çekil--: 
- Sisia Senatonm ela ıelle be· 

ni buradan hlr adım ileri a6türe • 
mu... Ya defolup pdln, yahut 
kendinizi aakmın! .. 
Dİ7• halırclı. 
iki taraf da kıbçlarmı çelrmit • 

ter, ial ,.....ıtlardı. 
Bu iç ldtl. fU Mklz on Jdtiye, 

bitin fU halka ve çok pemeden 
)"etifecek olan yeni ubdere kartı 
ne kadar zaman dlvüpblliTler ve 

Buna raimen b"rhamle yapmak 
llnmdı •• 

Bunun için hazırlandı. 
Lakin bu ıırada aol taraftaki 

kalabalık yarılıyor ve oradaa, 
koyu mavi bir rop ıiyen ıenç, çok 
p.el bir kız onlara clotna ıeliyor-
da. . 

Bu Graçyoza idi. 
Ali Reiıin kalbi korku il~ çarp-

b ••• ..,. Japarlarclı?. 
a... Ali Reis de keltinnemit Şimdi ıenç kız, 1-baamın llü -

delihli. o ela IODllD& kadar eli • münU öjreaecek, ondan filphele • 
iitme,i tldne almıttı·· necek Ye bir anda dütman olacak-
Arbları denizdi.. Rıhtıma an • tr ... 

cak üç dlrt aclmdrk J,ir yerde leli- Graçyozanın, Ali Re=ıi Valeryo
ler, kotra da oracıkta Te buırch •• JU öldüren adam diye tanımuı 
Bir •i c1üib bqdarmdakileri • acıktı teJcli.. Şimdi Ali Reia 
oyalaclıktan ıonra kotraya atla • babuuu zincirlerde haletea 0 ada~ 
mak, açılmak Ye ton tmla liman " mı eJ;ne seçine bil8r. al~ 

--.......~,,,,_.......__ 1u1 ı · ı -~~-~ 9" ı..,. ~ · 
ra yoldu.. sanılmaz bir qkla lftiyordu. 

iki tarafın lulıclan handa itler arap aaçına dlnndiftlL Ne 
-..Jaclı " ~tb·· tarafından çözerek düzene toka • 

Halk, 1.n 1.; ~iyor, uker c:aimı bir türlü tuarlayanuyor, 
Jaldatıp adrlaflJ•• Ali Reiele ar • çdımca da döriti)'Ol'Cfa. 
lcadaılarmm lntblde bir yarım Graçyoza, •l'&rmıf bir JÜ, tit-
'-alb J&plJOrda. 1'9J•D bir ricatla, Ç&rpıfan kılıç • 

Şimdi bn d6ldilec.kti... lann aruma atıldı. Ali Reiıin a • 
Ali Reis de Kara Yuauf da ya .. ıMlne ıeçerek ona ıiper oldu ve 

•·-~ ' 1_...ı Veneclkili zabite aordu: 
- -•Yl"for aruı. N . . 
V eaedlkll ablt pabucun hahab - • • iıdiyonunaz? • 

1.1..a.-. ı •--1 d b• Zabıt tatmnıftı •• Baka kalclı: 
o .. .._~u anA11111, u.ııu:ııı- er en ... _ Markiz Valeryo! 
rinl ,....dllllCI ist-ek üzere en Y•· N- 1_. __ d .. '-- •--L-• derm' • .,,.7 e mm u.u ı .. 
"il ......... ıan ııtı. Sonra Jahc:mı lndlrcll, L. 

A 1--~ 1----1-1..a- -t eldi .. 
~ ...-aQ11&1a parlayan •• ValerJonm ufala da f&Pbun 

talmclayan kdıçlar, etraftaki bal. ~ yerlere kadar ei'liyorı 
IDn ~ bmattnvor, kalple- haNJDma bir ..,ı. anlatımı~ 
Tini titretiJwdu • ~ordu. 

Simdi bvuı, Glad,atlrlerin Fakat abit ona Yaldt hıralana • 
"rifltılü Jl8Dİ bir Ara sibi;'cli. mıı, olup Liteni anlatllllfb. 

Ali Reia, arbdqlan ile ..._ • Graçyoza: 
'- kotra,a ademak ~ia eD 117 • - Ben babamm blyle bir kot • 
IUQ •••111 tuaıtıyorclu. Artık ruı olcluiuna hiç hatırlamıyonam. 
Cnıçyozayı uautmut aibi1di.. Bir Dedi ••• 
._ enel bu korkulu halden kur • Zah!t bu jhler üzerine AH Rei-
t.rhak istiyordu. Ondan aoma .. Rkb.. Biitiia fipheleri birclea • 

,...._ .......... yml Mre llBDmlt ..., .... 
.......... .... ...... O....,..AlilleleedllMllı 

WrVewllWl.Uıte..._ - ._. i1s • &lifonw?. 
• -•Main ............ 

.... llllld ... llf'9kemml .. Yudcw 
..... bir ......... ... 

......... , ........ - ..u.ı. 

IWL. 
-8-mlfFüaL.lalrGlra .. 

ıdmdir •• o..,..,........ .. o ........................... . 
wlan ..... J&da....,a~ 
Hatta". 

-Yet.,......._ fhalJ• 
Benneat"f. Blrllatlab ,._ı. 

• 
yerıne -21-

getirmemiş mi? Muh•kkak .. Muhakkak .. Hiç liyoraun ya, yeyip bitirdi •• Gerti 
Bü ··w d k" Sah") Sıhhi tüphem yok... On bet gün evvel beraber yedik.. Hakikati söylemek 

!..1 .~ er~ e • • • 1 ye maqonı aldıjnn z••an üç yüz tiuma Alinin paruı olchıiu • • 
maareıının uzenne bır kat daha kuru ald kka anlar k · d · b • • · • 
iliveıi bir müteahhide hanle e .. taE ıtımy ~!~-- plar:-ı satı- ~.w.. N 9."'1 Ş~md~ mmb~ın a: 
d·ım· ... Ani "b" ftUf... vet.. auuuau lcaıkınamı ~.... etıce.. ı onun ır fe)'I 

ı •T·•· aıma mucı ınce, bu • · be • · · k müteahh. d" d h d . 11tememeaı, nıaı ıım farkına yo .•• 
kuU 1 ın 1

f cep e e çmıenıto varmamanu temin içimniı .. Baya- Bende de bol bol hapl ve 8lal& 
kullan:m~~ l~mm. plirken kireç lı hiddetimden atlayacafmı ıeH- dolu .. SenM babanın sln&lerdl • 

an •iı ı dıa edılerek orada ça- yor... • ii maqı muntazaman abfonun .. 
lııan kalfalar tarafmclan aertabi- -T-•~- etme Deaaiı'I Belki~.. Faka aralarmr b" · • · fet-
he müracaat olunmuttur. ... ~ ~ tdpl dAA"l ızB~ ~~~De 

• karken kendisi ıiymlftlr. Gelince men o ru °"&' •• ısı uınıa • 
Sertabıp, belediyenin b:r kefil ıetirir... • mir! Biz kendi sefaletimiz Te ih • 

ya·p· mum.• .ve keıif aleyhte çıkarsa H H Kat•· ! ti-.ıolanmız!a ı,.,ı........ blahm .. 
taalıh a - aJU'.. ayır... ayen . J-71 ...,. 

mu ı ın meı•ut olacatım A,aıima olmazdı ki ... Bunun için Sen meı'ut 1&f&·· Git bir oda tut .. 
aöylemiıtir .. Fakat, ıimdiye kadar aamufbr zaten... Bana daima M&aflD oldutu için lı:redl de ha• 
henüz bir muamele yapılmadıfı böyle küçük. dar bir potini niçin lunun. •• Çok seçmeden tabd, 
h~kkında ıazetem' ze tiklyet va • alclın diyip dU111Jordu. Bunu her J&l•ıs ~ defsls ıe • 
k~ olm~dır. Makamı aidinin halde ona tazmin ettireceiim .. Ar- sen ıiinlerlmi21, çartafm yat.Jda. 
dıkkatını celbederiz. tık taNnmül eclitemez bir hal al- nmm unutunuD.. 

0 dı. Elbise, ef)'a, ayakkabı hep bu- Nejad bml...._, .a,ı.-.. O. 
Edlrnede resim nan boiazma ıitti.. Artık ben mir hinlenl>int dmmuttu- Aıtık 

sergisi böyle te1leri çekmıem.. JU1Dnakı.i1le dUYU'& Tm'DU)'OI" • 

latanbııl Hallteolmlen: . Demir ha,..tmcla belki ilk defa hiddetli hiddetli ko11Uf1DU7or, -
ı _ ıs m&JR 1938 tarihinde olarak hitlclet ~. Odada dur- yordu. Hitabe bitince ıklsia • 

Edirne Halkevi tarafından Edir- madan dolqıyor, yımrutu ile oca• den yanaklarma iki duala Jat Jll'" 
_ _. im ça~ ak ID8l"IDerine, duvara w • varlanclı ba d•mlelvı elinia teni-

naue eaJd Türkocaiı hinumda . .ı:. 
b ru)e, ve tirlem7ordu. le tilerek "W91•w: 

ir resim aerıiai açılacaktır. 
2 Nejatl arkadapmn laaimbiı - ff&JU Nejad! Dtidl Sisi 1ıil • 

ıünd;. Sersinin müddeti on hef ıeçaia diye hiru beldeclilıtea 8011 ralmuyacap. Jlet1Mıllt uDa.t. 

3 - Bu terai1e ...r ılnder • 
mek iatiyenler pnclerecelderi .. 
aerleri ve miktarmı hir mektup • 
la mayıa; iptiduma kadar Edir-• 
ne HalkeYine bildirecekler •• bu 
.._lerini ma111ıa befiacle orada 
lnalunduracaldarchr. 

ra pyet ,....W bir ... ı.: lan ..ıa1et ..... lnnılamJaca• 
- iman, dedi, talim fena YU • ima. Sen beni ldm ....ıiJuıw 1 

natlariaa _.. ı..-U....U ft ta- Benim hu .a,tedilderimi 19...,.k 
hammll ~ir. Hi•det ~.-.. Wllnin.Beli 
denllen.., mf wrldir. anki o btlar lcalp:la WrlM11•T 

YARIMAY 

- Hhldet etmelden kendimi.. a...aan ......... ..,s.n.._laW. 
~ .. Ali ile l.otu holaa elet ..,..,_. .. ~ N.. ,.ı 
..-...... Za11f •e lmn•ls o. "8feliaa • .._._,. t .. 

_ hap ollııiadılmu o samaa 1H- Dıt 'rlapk--lm"l.W.• 
.an.. ... ...... Neja&I .aıw ...... 

Bu 38 ~~ aabif.n ve çok 
m~llledlla&nal 

dördüncü •1111 nefia bir kapak 
ifbade •• beclan bir tahlo ilive
sile çılmqbr. 

Mecanaacla Naci S.dullahm 
Morsda Japbir reportaj •• ifta 
~ttili haJntverici mlar; "Ho
hwdu Ye hiltUn •ineaaa llemlnl 
allak bullak eden kitap,, ],qlılr-
h yazılar hilhaua ...... ___ ıı-
)'lktır. • - ........ 71l 

- O..ir artık brain ~-dell .... _.. • ....,,, llir _, ... 
... ~ ..... • iiiıilii -s 1 .......... • .............. 

- ltwt um. .. Fabl .....,_ ..,... ....,_? A,.adanma ... 
çb .. Wr..,,. ki •• 

- ı .... 1rıa-.ı1a tıerllkle aid .. 
wu.._ 

- E..a.. Evet.. T•IUdel So • 
bkteki çamma - ya;ahm? ... 
~bitin tdltlltlı1d..ua bir .... 
yete ..... 1111 itti,. ..... .Ali c... 

-===::::::~--~--- ıia bisi ..,,.. ... taftia dWlr. r '\ da. Bat.mm eene de nnlilf ;es 
H A B E R Jirmi .... ile ben tek ı.,ıma ..
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ıüzeı ıeçinbillrim. Elbiwlıllld• 
kmcll k•cU.i •• , .. ....,. •• 
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Neju bleali .. kllıdı .-.
lmabrak aıbtlafma müleeuir 
bir çehrefle Wdı: 

- Haldan .... , Demir 1 Detli •• 
Sea rahat Jaf&1&bilinin... Senin 
atkmb,felmeden JataJKak katlar 
paru ••··· Halbuki biz... Bmim 
wnea bir te7imia yok S.bem• 
..... •stllli ...... pek.., ...... 
Di1a aiW idareli detilia. Roman 
illtillla ..... pengeleri İfİDe aldı .. 
...._. __ Elime~ ..... ,. 
da alaaldılara ftriyona.. Allaia 
de amak ...,eti nrdr. Fakat W. 

..,...,_ T.- ....., .... 
................ nh 
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M RTHA EGGE 



Italyanlar Avusturyalıları 
2-0 yendi 

Viyanalılar kendi takımlarını 
bile ıslıkla karşıladı 

ltalya milli takımı A vustur
ya milli takımını kendi sahasın
da ve kendi halkı önünde su ve 
tevil götüremiyecek bir surette 
bir kere daha yenerek ltalyan 
futbolünün artık Avusturya fut. 
holünden daha yükselmiş oldu -
ğunu isbat etmiıtir. Bir zaman -
lar A vrupanın futbol üstatları 
aayılan Avusturyalıların bu son 
mağlubiyetleri pek acı olmuıtur. 
Dünya kupası maçlarında Avus
turyalıların bir sayı farkla mağ
lubiyetlerini sırf ıanaaızlığa at -
fedenler ve futbolün üıtatlık ta
cını Avusturyalılardan baıka Av
rupada kimsenin giyemiyeceğini 
iddia edenler bugün bu kıymetli 
ve müzeyyen krallık tacının on • 

ların elinden uçarak ltalyanlara 
geçtiğini görmekle müteessir ol
maktadırlar. Bu ıon netice hali 
Avusturya futbolüne itimat eden· 
leri büyük bir inkisarı hayale uğ
ratmııtır. Ayni zamanda ltalyan
ların da Avrupanın en kuvvetli 
takımı olduğunu göıtermit ve on
ları Avrupada kimsenin yenemi
yeceği hakkındaki kanaatleri bir 
kere daha takviye etmiıtir. 

Avusturyalılar bugün çıkarma
ğa muktedir oldukları en sağlam 
bir takımla ıahaya çıkmıılardı. 
Halbuki ltalyanlardan iki mühim 
oyuncu eksikti ve bunların da yer
leri genç oyuncularla doldurul -
muıtu. Buna rağmen İtalyanlar 
teknik ve taktik itibarile haıım-

Fran.ıız - Alman rugbi maçından bir görünü§··· 

Rugbi maçında Fransızlar 
Almanları üçe karşı 18 le yendi 

Futbolda üçe kartı bir sayı ile 
yenilen Fransızlar Rugbi'de Al
manian 18 ze kartı 3 ile mağlup 
etmeğe muvaffak olmuılardır. 

Geçen hafta Pariate Pare des 
Princeı ıtadmda yapılan bu maç
ta Rugbi müsabakalarında Jimdi
Je kadar görülmemif bir kalaba
lık bulunmuıtur. 30,000 kiıiden 

fazla bir seyirci kitlesi maçı bü
yük bir alaka ve heyecanla ıey
rebnftir. Franıızlann Rugbi'de 
Almanlardan daha yüksek olduğu 

esuen herkesce bilinen bir haki
kattı. Fakat Almanlarm da gün-

den güne terakki etmekte olduk
ları beynelmilel temaslarda elde 
ettikleri neticelerden anlqılıyor· 

da. Bu itibarla müsabakanın ne 
tekil alacağ? ve ne netice vereceği 
fJlerakla beklenmekteydi. 

Her iki milletin martı büyük 
bir MikUnet içinde dinlendikten 
ve takımların biribirine takdimi 

menuimi yapıldıktan sonra müsa-
1-bya baı1andı. Fransızların tek
ıük faikiyetlerine mukabil Alman. 
lamı fevkalade azimkirane oy· 

nadıkları nazarı dikkati celbedi
yordu. Birinci denede muhacim
lerinin biraz bati ve mütereddit 
oyunları dolayısıyle netice uf ak 
fir farkla Fransızların 8 - 3 leh
lerinde bitti. 

ikinci devre batladıiı zaman 
F ransızlarm kat'i bir netice elde 
etmek istedikleri anlatılıyordu. 

Çok süratli cereyan eden bu dev
rede F ranıız mubacimleri de dur
gun oyunlannı bırakarak açılmıı· 

lar ve haıımlarmı iyice ırkııtır

llllflardır. On sayı daha kaydede
rek müsabakayı 18 - 3 farkla 
kazanmıılardır. Herkeı F ranaız
ların galip geleceklerini bekle
mekle beraber aradaki farkm •bu 
kadar büyük olacağını tahmin et· 
memekte idi. Fransızların bilhas
sa muavin hatlan çok iyi oynamıt 
ve takmılarının bu derece bariz 
bir farkla galip gelmeıine batlıca 
amil olmuıtur. 

Alman tarafına gelince: Genç 
ve yeni oyunculardan tefkil olu
nan bu takımm oy1inu çok takdir 
edilmiıtir. İstikbal için kendisin· 
den büyük ümitler beklenebilir. 

larmdan daha yükıek oldukları· 
nı isbt\l etmiılerdir. Topu ayak
le.rtnd~ f a2la tutmamıılar, ileri • 
ye ve aerinlemesine paslaımıt -
lar ve ,;c,k seri oynamıılardır. 

Avusturyalılar ise daha ağır ve 
çalımlı bir oyun sistemi tatbik 
etmilieı ve bir hat üzerinde kü
çük kuçük paslarla ilerlemeye 
çalışn11ılardır. Seri ve canlı oy -
nıyan bir lakım karıısında hiç 
de iyi bir netice vermediği mü
kerreren anlaıılmıı olan bu oyun 
tarzı İtalyanlar gibi bütün ener
jilerini sarf ederek _çalııan ve ga
yet ıeri oynıyan bir tak~ın ö • 
nünde çok geçmeden kırılıver -
mittir. Şüphe yok ki bütün maç 
esnasında en güzel çalımlar ve 
hasmını aldatarak paslatmalar 
Avusturyalılar tarafından yapıl

mıttır. Zaman zaman ıeyircile • 
re zevkli bir oyun.seyrettirmek -
ten ve onlarda iyi bir intiba bı -
rakmaktan baıka bir ite yaramt
yan ve netice üzerine tesiri gö -
rülmiyen bu tarzda akınlarda 1-
talyanlann seri müdahaleleri ve 
atılgan oyunları kartııında rü:ı -
glra tutulmuı çöp gibi n.vrulu • 
vermiıtir. 

Avusturyalıların meşhur Sin
delar'larının Gschweidl'lerinin ha• 
li görülecek ve acınacak bir hal 
idi. Maçtan sonra Avusturya fe
derasyonu reisi Hugo Meisel A
vusturya futbolünün düzelebil -
mesi, eıki iktidar ve töhretini 
kazanabilmesi için iki sene bek· 
lemek lazım geleceğini söylemiş-

tir. Huıo Meisel eskilerin artık 
ihtiyarlamıt olduğunu, yenilerin 
de ağabeylerinin yerlerini bugün 
dolduramadıklannı itiraf etmiı· 
tir. 

Her ne hal ise galibiyeti hak 
eden taraf müsabakayı kazan -
mııtır. 

70.000 kitinin önünde oynanan 
bu mühim maç çok sert olmut -
tur. Hakem İngiliz Levington her 
iki tarafın da taıkın ve sert oyu
nu ka11ısında battan nihayete 
kadar düdük çalmak ve ceza tev
zi etmek mecburiyeti karıısında 
kalmııtır. Halka gelince; o da 
herkes ıslıkla tezyif etmek ıçin 
hiç bir fırsatı ~çırmamııtır, Halk 
ltalyan oyuncularının sahaya çı-
kıtlarını,, hakemi, ltalyan seyir -
cilerini ıslıkladıktan sonra maçın 1 

sonuna doğru mailubiyetleri 
kat'ileıince kendi oyunculannı 
da ıılıklamıt ve müsabakanın ne- ı 
ticeıini beklemeden ıtattan çıkıp 
gitmiıtir. Halkı en fazla müte-

euir eden cihet takımının birin
ci devrede iyi oynıyarak ona ga
libiyet ümitlerini vermiı olması 
ve ikinci devrede ise sönük oyu
nile bütün bu ümitleri suya dü -
ıürmesi olmuftur. 

Filhakika birinci devrede A
vuıturyalılar daha hikim oyna · 
mıılar ve ltalyanları adamakıllı 

(Devamı 10 ucnda) 

30 l\fART - 193.5 

Grmı Contry'de birinci gelen Hol den ynrı~ bitirmek iizcre iken •• , 

28 inci beynelmilel Crosss
Country'i lngiltere kazandı 

---------------~--------------Fransa cla Auteuil'de Fransa reiıi- Birinci Holden lngiltere 47 dakika 
cümhuru Albert Lebrun'ün de hazır 52 1/ 5 aniye, ikinci Wylie lıkoçya 
bulunduğu ve 20,000 seyircinin merak 48 dakika 14 saniye. üçüncü Eaton 
ve heyecanla seyrettiği 28 inci devlet- lngiltere 48 dakika 14 saniye, dördün-
ler Cro11-Contry'ıini lngiltere gayet cü Cloıe Jngiltere 48 dakika 20 3 5 
kolayblkla kazanmıttır. Elde edilen bu saniye, beıinci Van Ruımt Belçika 48 
netice müsabakadan evvel yapılan bü- dakika 25 ıaniye, altıncı Maiıland ln-
tün tahminleri altüst etmiıtir. lngilte- giltere 48 dakika 26 3/ 5 saniye, yedin-
renin müaakabayı kazanmaıı kuvvetle ic Walker lngiltere 48 dakika 28 3/ 51 

ümid edilmekteydi. Fakat bu derec:~ aniye, ıekizinci Gallivon Gal 48 claki-
ıühuletle rakiplerinin üıtüne geçeceği· ka 33 3 5 saniye. 
ne ihtimal verilmemekteydi. lıte bu vaziyetten de görülüyor ki ln-
Müıabakaya yedi devlet iıtirak et- giltere takımı çok hazırlanmıı bir bal-

miıtir. Bunlar ela: Fransa, lngilte~, de müsabakaya girmiı ve haınnlanna 
Iıkoçya, Belçika, lıpanya, lrlancla ve karıı kahir bir galibiyet elde etmiıtir. 
Pays (Jn Gal' .. 1. Bunlar koıucunun elde ettiii dere-

Finlandiyalılarla lıveçlilerin Gro11'3 celeri gÖıterir. Müsabakaya ittirak e-
iıtirak edememiı olmalan mü1abaka- den takımlarm taınifi de ıudur: 
nın biraz kıymetini düıürmüı olmakla Birinci lngiltere 30 puvan, ikinci lı-
beraber elde edilen netice ıayanı mem· koçya 84 puvan, üçüncü Fransa 102 
nuniyet görülmektedir. puvan, dördüncü Gal 187 puvan, be-

Beynelmilel Gro11 Contry aıai'ıda ıinci Belçika 201 puvan, albncı lıpan-
göıterildiği 19rait dairesinde koşulmak ya 207 puvan, yedinci lrlanda 253 pu-
üzere 14 kilometre 650 metreli.h: hir sa
ha üzerinde cereyan etmiıtir. 

IJk ZZ:J ın.tre da. 1.:. L., .. , 1:1'7C 

metrelik üç defa tekrar edilmefC üzere 
bir kaviı ki, buraya kadar müsabıklar 
4350 metre koımuı bulunuyorlar. Kav
ıin 1200 metresinde 1,10 irtifaıncla bil" 
çit ki bunu 2600 üncü ve 4000 inci met
rede gene atlamıılardır. 

Bundan ıonra 2575 metre uzunlu· 
ğuncla büyük bir ~·-viı 4 defa koımuı· 
larcl.r • ..t\'cak. bir ~·~ ., ,. çukuru mütea
kip tümıeği de aıtıktan sonra 4800 ün
cü 7,.~~ .iin~ü 10 bininci ve 12500 ün
cü metrelerde gene ayni mi.nialan atla
mak ıuretile 14650 metrede müsaba-
1,ayı bitirrniılerdir. 

lngiliz Holden bu müsabakada bi
rinci gelmiıtir. ikinci lıkoçya ve üçün
cü gene lngiltere olmu!tur. lıkoçya
blar baılangıçta iyi giyinmiıler ve ü
midvar göriinmüılerıe de lngilizlerin 
muntazam tactiği çok geçmeden ken
dini göıtenniıtir. Eıaıen 1000 metre· 
den r.,ra ıeyirciler galibiyetin kim~ 

teveccüh edeceğini hemen hemen gör
müı gibi bulunuyorlardı. lngilterenin 
elde ettiği bu netice ciddi çalıımala

rının bir miikifatı olarak göıterilebi· 

lir. 
Elde edi!en neticeler apğıda yazıl

mııbr: 

van. 

Hokeyde 
Belçika ile Fransa 

berabere kaldı 
Brükselde Leopold Club stadın

da 2000 seyirci önünde Fransa
Belçika milli takımları arasında 
yapılan Hokey müsabakası iki iki
ye beraberlikle neticelenmittir. 
Müsabaka tatsız cereyan etmit ve 
her iki takım da vasattan yukarı 
bir oyun göıterememiılerdir. 

Fransızların galip gelmeleri ihti
mali daha kuvvetli olmasına rağ• 
men kendilerinden beklenilen fa
ikiyeti elde edememitlerdir. 

Esasen zevksiz geçen birinci 
devreden sonra ikinci devreye 
batlanmca hakemin fena idaresi 
yüzünden itler bütün bütün bozul
mu§tur. Oyuncular asabiletmit, o· 
yun ıert bir cereyan almıt ve bazı 
münasebetsizlikler de vukubul
muıtur. Nihayet tatsız ve uzun bir 
diditmeden sonra maç bitmiı ve 
halk da geldiğine pitman atadı 
boplbıııttır. 

1/oldcrı'i Fran . .ız rrisiciimhur•.ı .,. "'ı , .. 1 tebrik ı !erT.en .• ~ 
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tefrikası 

İStiyenler ne diyorla~ Kos::ı'~:st~k:fmı 7;~et~;; .. ,.b.tiy·a·r·kızın can sıkıcı hali, iki-, 18yledi ••• Slı1i iı1'aç etmek haWa. 
tanmıaktadll'. Bir çok avukat ve sini de, mütterek bir his etrafmcla m haiz d•lilmiıim... Bana kartı 
bakim yetittirmit meı·hur bir aile- birleıtriyordu. Vahdin, "keneli bealecliiiniz son damla tefbti de 
nin son evladı olan bu zat Bükreı evinde,, ' lmi,rane bir taYıTla ko- latiamare kalkmamalı imitim.. iti
istinaf mahkemesinde yirmi yıl nUf1Duı, K&milenni mddına ıit- ras ebiNJin. .Buna ben ll7ı.niJo

lnıiliz Bakanları orta A vru-
pa itlerile alakadar olarak ıu ve

ya bu devletlerle konu9malar 
yaparken, lngilterenin tek batı· 
na kalıp hiç bir Avrupa itine ka- . 
rıımaması siyasetini güdenlerin 
sesleri daha yüksek perdeden du
yuluyor. 

Bunlar, lngiltere hiç bir yana 
katıımaksı:rın, yalnız Am~rika 

ile beraber olarak bir siyasi ha· 
yat yaıarsa Avrupa için d,. emin 
biT vaziyet olacağını iddi& edi. 
yorlar. 

• • • 
İngilterenın tek batına kalma-

ıı ıis~emini ıüdenlerin ha.tında 

Lord Beyverbruk isimli ehemmi· 
retli bir gazetecinin geldiği ma
limdur. Bu zat, ıon yazdığı bir 
11akalede diyor ki ı 

"lngiltere halkınnt önünde bu
ıün iki siyaset var. Bunlardan 
biri hükmnet ve hük&nete mu· 
arız siyasetinin çarpı,arak ridi 
tidir. Muhafazakar fırka lider· 
leri ile ıoıyaliıt fırka liderlerinin 
'iyaseti. .. 

"Bu ıiyuet, mütterek emni • 
yet ıiyaıetidir ve bir çok tekil • 
ler alıyor. Ayni gayeye enpnek 
için muhtelif metodlar kullanan 
havarileri var. Bunların hepsi de 
Uluslar Kurumu~• güveniyor. 
"Bazıları Uluslar Kurumuna 

daha fazla kuvvet, aali.hiyet ver
~k ittiy.or.. Hatta bazdan, U -
I~ Karamuna lngiliz bahri. 
ye1inin kontrolünü vermek ve 
aulhu takviye için bunun kulla -
nılmasına müaaade etmek iate -
•itti. 

"Diler bazılan da lnıiltere 
Frama ile birle,irae, Uluılar Ku
rumundan beklenen mabat ha
sıl olur; bu auretle lnıiltere Av
rupada F ran11z ıiyui üıtünlüfü
nü kuvvetlendirmek üze:-e ona 
filen yardım eder,· fikrini beıle
'-clektedir. 

"Yine bunlardan bazılan, mUt· 
terek emniyetin A vriıpada kuv • 
Yetlerin müvaaeneıile temin olu
nabileceii kanaatindedir. Bu da 
demektir ki, lngiltere, Avnıpada 
daima zayıf olandan yana çıkar 
•• kuYVetini oraya verir .•. 

"lıte bu, lnıilterede sürüp gi
den siyueı cereyanlarından bi· 
riıidir. 

4'lkinci ılyaıet vcreyanı ise, 
lnıilterenin tek bqma kalmuı 
cereyanıdır .,, 

• • • 
Lord Beyverbruk kendinin 

bu cerayana tibi o!dupnu IÖy• 
)edikten sonra, lngilteren1n A
merilcadan baıka hiç bir memle
ketle ittifak yapmuına taraftar 
olmadıiı yolundaki kanaaderini 
\Dlabyor: 

,.Britanya lmparatorluiu eh • 
tında, Anrlo • Sabon ırkından 
saJri biç bir me~diyete kar . 
ıı mes'uliyet altına ıirmemeli -
Tiı1,, diyot. 

Beyverbnık, kendisinin tabi ol 
dulu ıiyuet cereyanındaki ki · 
dik bazı •ynlıklan da kaydettik
ten aonra "lnıiltere Avrupa en· 
trlb Ye manevralaqna qtirak 

vuzluğunu kendi vicdanının ta • 
yinine bırakmaklll'. 

Britanya imparatorluğunun 

vahdetinı Avrupa ıiyaıetlerine 

karıtmak mahveder ., 
• • • 

Lord Beyverbnık bundan son
ra, "A vrupada bugünkü tt-hlike
ler,, diye yeniden söze girıterek 
bugünkü buhranlı vaziyetin bir 

ökonomik vaziyeti olmadığını, 
belki bundan daha büyıik bir 
tey oldutunu söylüyor. 

"Bu vaziyet halkın kesesine 
değil, kalbine dokunuyor,, di • 
yor. 

Almanyanın dııındaki 1 S mil
yon Almanın Öll Almanyadaki 
65 milyon Almana kavuımuı 
davasını ileri ıürüyor ve bununla 
alakadar memleltetleri aayıyor; 
hatti. F ranıada erıeç bir "Alaaı 
reyiimı,, istenecejine ıhtimal 

veriyor. 
Sonra "lsviçredeki Alman hal· 

kı,, meselesi bat döndüreceiini 
yazarak bunun ilk fıııltılarının 
ititildifini de ıöylemektedir. Ve • 
IÖzünü fÖ) le toparlıyarak diyor 
~ ı • 

"itte timdi, Avnıpanm mütte
rek emniyet ıiatemine lngiltere 
karıımak iıtiyoraa, bir A vnıpa 
devleti ile ittifaka ıirecelue, Av
rupa kuvvetleri aruında müva -
zene vücude geti.rmek dileyor -
aa, bunun manevi neticeaini kar
tılamağa haıırlanmalısınız. Bu 
da nedir? Alman,larm birleıme 

iıteii !.. Sulh namına bu iıteie 
kartı koymak zaruretindainiz?. 

"İnfirat ıiyuetini takip eden· 
(erin kanaati tudur ki, biz efer 
hürriyet i•temezaek; harp ebne
miz lüzumu ortaya çıkar. Tek 
batmııza aailam olarak kalırsak, 
hiç bir kuvvetin hücumundan 
korkmamız bqgöatermiyeceği 
gibi, kimıenin de bizden bir kö
tülük vehmetmiyeceii qikir • 
dil'.,, 

• • • 
Lord Beyverbruk, lnailtere -

nin, A vnıpa itlerine kanıma • 
dan tekbaıına, yani yalnız An -
gloaakaon ırkına batlanarak ha
reket etmeıi ıiyuetinin, Britan
ya için, impaı'atorluk için ve dün· 
ya için bir ümit ıiyueti olduiu· 
nu ı8ylemekte Ye ümit hakkında 
bir ıiirle siSzünü bitirmektedir. 

,.ıaı: s:a a ı•ıawı&waa aaaaa:u't 

AKBAI 

hikimlik yaptıktan sonra tekaüd medi. Hatti, iamini .CSyleımif olma· rum, o e&ylecli •• Binaenaleyh, p • 
olmuı ve Bükreıin eski sebze pa- tından hoılandı bile •• Bunun üze • rm, ceT&bmw beklemeden', bura
zarı civarındaki gayet ıık kötküne rine yumUfadı.. dan b&Nket ecli,lrum •• Hattl bu 

Matmuel Jacluon, ıustu •• Şim· tehirden ıidi7orum •• Bqlıa ıwde ~ekilmitti. 
Bir çok emti.k ve akan, banka- di, genç erkek, bütün bu muhit nuibimi aramafa.. Bu karan ftr· 

larda titkin hesapları olduğu hal- içinde aade kan11nı görüyordu •• dikten aonra, kendi kendime hiraz 
de memuriyetten çekildikten son· Beyaz elbisesini giymif .• Vücudu. hlirmet ettim .•• Biraz hUnnet. •• Ve 
ra d:ı, bot durmak istememit ve nun şek1i eıkisi gibi .• Yüzü solgun, mazideki miifterek hayatımızı ha
bir yazıhane açarak avukatlığa gözleri iriletmiı .. Kamile de auı - tırlamak ceaaretini kendimde bul· 
btlıwr~tı. itte bu adamm ıon gün- tu.. Rüyalarına hakim olan bu dum •• Ben, ıene eakai ıibiyim .. 
lerde müddei umumilik emrile erkeae bakmağa baıladı .. Hemen Tam eakiıi ıibi .. Hiç deiitmedim. 
tevkif olunrak umumi hapishane- timdi neredeyae . bozulacak olan Aklına ıelen herfeJİ yapan takı • 
ye tıkıldığı havadisini Dimi Veata bu sük!it, onu korkutuyordu. mmdan •.• İçimden gelen hamlenin 
gazetesinin ilk aayfasmda büyük Çok heyecan1ı bir dakika .. lhti- emrine ıene uydum.. Feritten ay. 
puntolu yazılarla okuyan bütün yar kızın, bütün hayatınca unuta- nldım... Buraya ıeldim. • Sizin 
Bükret halkı tatırıp kalmıftı: Ga- mıyacaiı bir an •. Bu bakıılarda itiyatlannızı deiiftirmediiiniz 
zete töyle bild:riyordu- bütün qk minaıını, mürebbıye kanaatindeyim.. Evde herkea uyu

.. Bükret Emniyet Müdürii, Pu· anlıyordu .. Kimlienin onu tutma • yor ve ben bahçede dolapbilirim 
tia imzalı bir mektup almıttır. Bu ıına imkan kalmadı, kaçtı, ıitti. diye düıündüm •• 
mektup Viktorio Voiço adlı biz· Onları batbap bıraktı.. ''Dütündüğiimü de yaptım •• 
metçi kadının evinde öldüğünü, Kapı, üzerine, ano;ak kapanmıf, Bahçeye ıirdim ve ı.mdim .. Yal. 
ancak kend'ıi ameliyat olmak ü· kapanmamııtı ki, Vahit: mz evin pencerelerinden birinin 
zere bir haıtaneye yattığından is· - Geldim, Kimile, çünkü Fe.. aydmlık olduğunu ıördüm. Bura
tintak hakimlerinin ıorgularma rit .. ·diye söze baılamıfb.. ya birkaç dakika baktım.Ve 80Dl'L 

cevap veremiyeceiini yazıyordu.,, Kadın, onu, ıusturdu. Hiç bir Beni affediniz •. Han:ıi devirde ol. 
Polh memurlan mektubun göa- hiddet alimeti ıöstermeden: d··X..---· p 

,..YU&uau unuttum.. encere, sla. 
terdiği yere kotmuılar ve orada - Gitmemeliıiniz.. Buradan lerimin önünde, beni vaktİJfe bek. 
bir tüfek kurt unu ile ölmüt kadı· gitmemelisiniz .. Sizin için hiç· bir lediiiniı1 pencereye inkdip ediyor
nın cesediyle kartılapıılardır. teY yapamam ••. Beni bırakm1ı1.. du. Ben de, ıizin bekelditiniz o 
Ceıed evin kilerinde bir kan der· Eğer erkek ona doiru bir adllD adam oldum. Birin iiçnde • .ŞU ma
yası içinde uzanmJ!, yanı baı,nda abnıt olsaydı, her teY yıkılacak • hut ifaretler, aimndan, kaçtın E
da bir tüfek dunıyordu. llkönce b: Gururu, kendini tutması.. Her min olunuz, hu bayle oldu .. Ve bu 
kadmm kendi canma kıymıf oldu- ıey .... Mukavemet edemiyecekti.. 

d • ld A k La"kin, Vahı"•, bu --..ı....ım• :...: itaretlere Mabnazef Jacbon ce • fu iif üncesıne sapı ı. nca or• .., nnu .._ 
tadaki bur delail füpheli görül- mahluka acıdı .. Feridin tözleri de- vap verdi ••• Ona !UDU 1011D&lp • 

d K d 1 1. kı k · • aklına ıeldı" •• ZUl1IDU bir türlil kendimden mak-ü. a m ö e ı r saat ıeçmııtı. 
Hadiseyi bildinnit olan aabık hi.- "-Bu kadının yakasını bırak, lafbramadımı Acaba aalıiden 
kim ha.ıaııeye gitmeden önce, bir Vahit!.,,,, bahtiyar mıydmız?. O ki, tizi ıa • 
kaç dakikaımı feda ederek polise Batını önüne ildi: Jet iyi bilir, bana bunu IÖyleyebi • 
müracaatla iti kendi de ağızdan - Üzühneyin, Kamile .• ıide - lirdi .. Fakat, İfte timdi ıizi ka11nn-
anlatbilirdi. rim.. da ıörüyonım.. Halimleten, ifa • 

Arıtırmların derinleıtirilmesi- içeri girdiği hem kapı, hem pen- deniz, hayalime nalqoluyor.. Bu 
ne karar verildi. Çok geçmeden cere teklinde methalinden ayrd • hayat, bende kalacaktır. 
meraklı b!r takım tafsilat meyda- mamııtı.. Ki.mile batını kaldır • "Şimdi artık ıizin için lıiç b;r 
na çrkmağa baıladı. mıt, katlarını çatmıf, ona bakıyor- feY delilim .• Bir mlna ifade et • 

Komtular ıorguya çekildi. Bun· du. miyorum .•• Bana, kimiz bakahi • 
lar hakimin hiç kimse ile temas - Ben, tavaf için geldim •.• F e - lininiz.. • "' , 
etmediğini, ayni zamanda metresi rit, sizin bahtiyar olduiunuzu -. (De\ramı var) 
olan hizmetçi kadından ba,ka 
kimıenin eve girmediiini eöyle
cliler. Bu adam esrarlı, biraz ya
bancı gibi ve çekmekte olduğu 

kara ciğer haıtahğından büsbütün 
ıin:rli, en küçük ıeylere bile kızan 
kötü huylu bir adamdı. Ölen ka· 
dın ekseriya onun bu huylarmdan 
ıikiyet edip dururmuı. Sarhot ol• 
duiu zaman kadını kırpaçla dö
ver ve onun butığı çığlıklardan 

büyük bir zevk duyarmıt. inanıl· 
mıyacak kadar tuhaf huyları da 
varmıf. Kötkünün en tık bir ıu· 
rette döıenmit odalarında otur-

lemi}urdu. Ve nihayet dolapl~rm çözülemiyordu. lıte bu ııralarda 
b:rinin en kuytu kötetinde aabık ıinema filmlerini andıran bir hl· 
hakime ait kanlı bir gömlek bu· diae olmuıtur: 
lunmuıtu. Putia'nm kendi malı olup da 

Pastia bütün 90rplara ka111 bundan bir çak yıl ince oturdup 
kaçamaklı cevaplar veımit ve ci• çiftlikten bir yanapna çıkaplmiı 
na yeti hep inkir etmittir. Hele ve topraiın altuacla derin kazılmq 
gömlek meseleıinde eıki bir bi· bir çukurda aanım paç bit ima 
kim ııfatiyle bunu yok etmeıini alt bir ceaet bulundupnu ihbar 

Ankarada A K B A kitap mayıp, yukarıda sözü geçen kile-
!Yİn · n birinci ıubeai modern rini terc:h edermif ... Kilerin bütün 

de bildiğini, halbuki cinayeH ken• etmlttlr. Topratm killi olmaaı do
diıi itlememit olduğundan bunu la11•11le bu cetet orada atalı )'u

olduğu gibi bll'akmq oldutunu, kan on yıl &dar blmıt olmuma 
binaenalerh r&nleiin maamıiye- ratmen biç hozıılmamlfbr. lıte 
tU. en büyük delil tetkil ettilini bu ihbar kartıımda artdc filpheye 
ı8yleyip durmuftur. mahal kalmamıfbr. Demek ld 1ha 

'>ir tekilde Mtarif Veklleti duvarlarını yapma çiçeklerden Ö· 

kartıımda açılmıtbr. AK B A rülmüt tuhaf çelenk ve taçlarla 
<itap eYleri her dilde kitap, ıüılemiıti. 
'1ecmua. pzete ihfyaçlanne Bunun üzerine iıtintak hi.kim-
eYap Ye11Dektedirler. Gerek leri haıtaneye kadat ıitm!t ve ıa· 
,itaplarınızı, prek kırtaıiyenizi bık bakimi eıki ıebze pazarındaki 
n ucua olarak A K B A kitap evine kadar götürmütlerdir •. 
vler:nrf "'n tedarik edebirni· Muhtelif müteha1111ların dü-

nill. DeYlet Matbauı kitapları 'üncelerine dayanan müatantik-
e v AKIT in netriyahnm An· ler, ayrf ayn aebeplerden dolayı 

'<arada satrt Jeri A. K B A ki· bu :ıde bir cinayet eseri ıezmit-
ap eY•erid·r. lerdi. Ceaedin tqımakta olduğu 

lirlnci tabe " 1761 bütün imkansız kılıyordu. Sonra 

Sözde hidiıe ıeceai qafıda hakim cemiyete adalet daldmak 
bir gürültü itilince yataktan fırla· i~ilı bir taraftan canileri caalan
yıp hizmetçinin oduına kotmut dmrken bir taraftan da kendiıi 
ve karanlıkta ayağı bir feye çarp- cinayet itliyordu. Putianm inklr-
tıiından yere, cesedin iatüne yu- lan karıwnda hu ikinci ceteclin 
varlanarak, 8ömleii kana bulan- hüviyeti bir türlü anlqdamemq 

• 
mıı ! lıte bu yuYarlanma Delice- olmaJCla beraber müddei uaİaml 
ıinde eaaaen fıtık oldulundan ka· tevkif müzekkereıini ke-it ve 
ııiı dıpnya fırlamıt ve aaatlerce 1abık lıikimi 1pnmnl hapiahaaeye • 
baygın kalmıtmlf .. Ayılınca üstü- ı&ndermittir. Şimdi bütün Billlnt 
nün batının kanla boyanmıı oldu• hallu muhakemeyi cl6rt sö.le 1-k· 
iunu giSrmiif ve hutaneye sitme- lemektedir. 
den evvel çunaıır deiiftinnek Elde edilen dellile Mlabna 
mecburiyetinde kalmıfo. ha eMnk hakim 1adiattlr, JUıi e-1 

\KBA M•ua Telefon 3137 yara bir intihar dütüncesini büa-

ten Yaz ,f"";,,...e'idir .• diye deva~ kinci tube: !aman Puan hizmetçinin alümüyle ıab'1c hiki- Ortada batkaca delil ve fa)ıit ziyet etmekten, cinayet itlemek· 
olmadıfmdan meaelede böylece ten zevkalan fena ahlildı bi, za• 
etrarb lcabnıt noktalar bir ttirll ftlb.. 

etmektedir. D;1nyaya yapacalt . ı• ·z -··-e dj mln ihbarı araıında geçen kırk 
am en büyük hizmet onun kla • • \ aaatlik müddet bir türlü izah edi-
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neşrediyoruz Osmanlıcadan 1ürkçeye •• soz klavuzunu 
1 - Öz Türkçe köklerden ge • 

len sözlerin kartııma (T. Kö.) 
beldeği (alameti) konmuştur. 

Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (mütehassıs) 
yazılarım gazetelere vereceğiz • 

2 - Yeni konan karşılıkların 
iyi ayırt edilmesi için, geregıne 

göre, fransızcaları yazılmış. ayrıca 
örnekler de konulmu§tur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimele
rin bugünkü iılenmiş ve kullanı • 
lan şekilleri alınmıştır: Aslı ak 
olan hak, aslı ügüm olan hüküm, 
türkçe "çek,, kökünden gelen şe-
kil g'bi .. 

Bad =Yel 
Badban = Yelken 
Bade • = • den sonra = (Fr.) 

Apres . 
Ömek: Badelmevt = Ölümden 

sonra. 
Bedehu = Sonra = (Fr.) Puis, ~t 

puis 
Badi = Sebep (T. Kö.) 
Badire = Koran, zorgeçit (Bak: 

.Jcabe) 
Örnek: Bu badireden de kurtul. 

duk = Bu korandan da kurtulduk. 
Badiye = Çöl = (Fr.) Desert 
Bagal = Koltuk 
Ômelc: Ziri bagalde = Koltul• 

altında 
Bağdeteıt = Ansrzm 
Baği (Bak: Aıi) = Azıyan == (Fr.) 

Revolte, rebelle 
Örnek: Bôgiler derdest edUerel.: 

cezalarını gördüler = Azıyanlar ya· 
kafunarak cezalarını gördüler. 

BAiı (§ehvet) = Kösne - (Fr.) 

"Lascivite, erotisrne 
Baha= Paha 

Beba = Güzellik 
Bahar = Bahar (1) = (Fr.) l'rin· 

temps 
Bilıi = Kösnel = (Fr.) Erotique, 

pornographique 
Örnek: Bahi eserler adabı umu · 

miyeyc muhaliftir = Kösnel izerler 
ursal törüye uyma%. 

Bahil = Cimri 
1h"h1r (Bak: ayan) = Açık, apaçık, 

heJli, besbelli 
Örnek: Okuyup yazı~nın .taa1!1'

ı nü mü terahkinin alaTTU?tı bahiresı • 
dir = Okuyup yazmanın yayılması 
ilerlemenin apaçıl~ beldeği?i_r. _ 

Bahis tutuımak, bahse gınfmek -
Öceşmek = (Fr.) Parier 

Örnek: Aı yar~larında balıi.s tu· 
t~anlar = At yarı~lannda öceşenl er 

Bahr =Deniz 
Bahren = Denizden, deniz yoliyle 
Bahri = Denizsel = (Fr.) Mariti· 

me. ı 
Örnek: Bahri vesaiti nakliye = 1 

Denizsel ta§ıı araçüırı 
Bahri muhit = Okan = (Fr.) O· 

cean 
Babı =Ayıt = (Fr.) Propos, 

question 
Bahs (tutuşulan bahis anlamına) = 

Öceı 
Bahsetmek = Ayıtmak = (Fr.) 

Pa:ler, traiter 
Örnek: Son Kamutay ~eçimlerin· 

den ayıtan gazetcler=Les J~urn~ux 
qui parlent de$ noııvelles electıoıı..~. 

Babtetmek = Bağgetmek = (Fr.) 
Faire don - bahş = Veren 

Örnek: Fayda veren = faydabalı~ ı 
• bahta = Veren 
Örnek: Sevinç veren = Meserret· 

balt§a . 
Bahtiı = Baifiı = (Fr.) Pourboıre 
Baht = Bahıt (T, Kö.) 
Bahtiyar=Bahtiyar (Bahtı yar) = 

(Fr.) Heureux 
Bahusus = Hele, yalnız = (Fr.) 

Surtotit, particulierement 

Örnek: Bütün meselelerde, bahu· 
~us ihıısat meselelerinde azami iıirıa 
'ıizmıdrr. = Büıiin sorumlarda, hele 
· ·.onomi soruml.armda coğay özen 

r•/, ıir. 

Said = Uzak, ırak 
Bilis = Sebeb 
Bak= Korku 
Baka ~ Kalnn = ('Fr.) Perpetuite 1 
Bakaya = Kahnblar = (Fr.) Lec; 

::;tes, 'oldc 

(l) (Burhanı Katı) bu sözü Çin· 
de bir puıgedin ve Tiirkistan'da bir 
ate§gedin adı diye gösteriyor; !celi • 
1ne Türk kaynağından gelmedir. 

Baki (Bak: Layemut) = Kalız = 
(Fr.) İmmortel 

Baki = Geri, geriye = (Fr.) 
Reste 

Örnek: 1 - Baldsi düruğu bini -
hayet == Geri.si bir siirü yalan. 
2 - Beşten iiç çıkarsa bôki il•i ka -
lır = Be~ten iiç çılı·arsa geriye iki 
!.alır. 

Baki (Büka'dan) = Ağlıyan 

Baki kalmak = A1'tamak = (Fr.) 
Survivre 

Örnek: Gemi bauıktan sonra ar· 
ıayanlar arasında buldular = Apres 
le naufrage on l'a trouı:e parmi les 
survivants. 

Bakir = tılenmemiş, el değmemİ§, 
balta girmemiı = (Fr.) Viergc 

Örnek: l§lenmemiş topralc = 
Terrain non laboure (non culıive). 

El değmenıi§ lronrı {mevzu) = 
Un sujet vierge. 

Balta girmemiş orman = Foret 
vierge. 

Bakire, = Kız, la2oğlankız = (Fr.) 
Vierge, pucelle 

Bakiye = Artık, kalıntı = (Fr.) 
Solde, reste 

Bal= Gönül 
= K.anad 

Bala= Yüce, üst, yukan = (Fr.) 
Haut, au dessus 

Örnek: Yiicc boy = Kaddi ba -
la = Ilauıe tuille. 

Ba§mın üstünde dola§an = Ba • 
layi serinde dola.~an = Au dessus de 
sa teıe. 

Kağıdın yulwn.ın (balası) = Lı:ı 
haut du papier. 

Balapervaz = Şişken, yüksekten a
tan = (Fr.) Fanfaron, presomptueux, 

Örnek: 1 - O ne blilapervaı:; bir 
adamdır :..: O ne §i§l.:en bir adanı • 
dır. 

2 - Öyle balapert·azlara kulak 
'"mamalı = Öyle yüksekten alanla. 
ra kufaf, asmamalı. 

Baliğ (Re§id) = El'gin = (Fr.) 
Mur 

Baliğ olmak = Ermek, erİ§rnek, 
varmak = (Fr.) Atteindre, mQrir 

· Örnek: 1 - Sinni yirmi be§e ba
liğ oldı,/~ = Y a§ı yirmi beşe er • 
dikte. 

2 - Mesai ye bCJ§lıyalı beri geçen 
zaman iki aya baliğ oldu = Çal'§ • 
11uıya b<I§lıyalı geçen zaman. iki aya 
vardı. 

Bal in = Y astik 
Bali§ = Yüz ·yastığı 
Bam = Dam, çatı 
Bani = Kuran, kurucu, yapan -

(Fr.) Batisseur 

Örnek: 1 - Tiirkiye Cünıhuriye. 
tinin banisi, A talürk'tür = Türkiye 
cumurluğunu kuran Atatürk'tür. 

2 - Süleymaniyenin banisi Ko • 
ca Sinandır = Siileym.aniyeyi yapar, 
Koca Sinandır. 

BanJiyö = Yöre = (Fr.) Banlieue 
Örnek: fstanbulun banliyösü 

pelı: güzel kö§lderle müzeyyendir = 
lstanbulun yöresi pe/, giizel kö§k • 
!erle süslenmiştir. 

Bap= Kapı 

Bap = Böliim = (Fr.) Chapitre 
Örnek: Bu eserde dört bap var • 

dır, her biri cliğerinden mülıinı • 
dir :;: Bıı izerÇe dört bölüm vardır, 
her biri ötekinden önemlidir. 

Bap (Husus) = ı,, yol, konu, so
rum, §ekil, yön, bakım, için, üzerine = 
(Fr.) Cas, affaire, maniere, sujet, pro
pos 

Örnek: Bu bapta ne dii.§ünüyor • 
sunuz? = Bu i~tc (yönde, konuda, 
sorumda) ne dii.§iinüyorsunuz? = 
Bunun ~irı (üzerine, bu iş için) ~ 
dü~ünüyorsunuz? = Qu'est-ce que 
vous pensez a ce sujet ( a ce propos J 

2 - Size ne (hususla) yardım 
edebilirim? = Size ne yolda (ne şe. 
kilde, nasıl bir işte) yardım edebili. 
rinı? = De quelle maniere puis-je 
t'OUS etıc ~ıtife dans cette alfaire? 

Bar= Ylik . 
Örnek: Bu barı girarıa tahammül 

ü;in = Bu ağır yüke dayanrruık için .. 
Bar == Yağdıran, saçan, serpen 

Örnek: Bolluk saçan = f'eyzbar 
Baran = Yağmur 
Barid == Soğuk 
Berd, bürudet = sojukluk 
Ömek: Aramızda bürUdet hası! 

oldu == Aramıza soğukluk girdi. 
2 - Havadal~i bürUdet tezayüt 

ediyor = Havanın. soğukluğıı artı • 

yor. 

Müberrid = Soğutmaç 
Örnek: Kesilmiş koyunların et -

lerini müberrittc muhafaza eder • 
ler = Kesilmiş l.:oyunlann etlerini 
soğutmaçta sa/darlar. 

Tebrid ebnek = Soğutmak 
Baridane = Soğukça, aoğuk 
Örnek: Ni<,;in bana böyle barida-

nc muamelede bulunuyorsunuz? = 
Niçin bana böyle soğuk (soğukça) 
daı:rant)·orsurıuz? 

Biriz, mütebariz = B~lirgin 

Örnek: Bu i§in böyle olduğu be .. 
lirgindir (burizdir). 

T ebaı·üz = Belirgi 
Tebarüz ettirmek = Belirtmek 
Tebarüz etmek = Belirmek 
Biı = Gönderme 
Bas (Basil badelmevt anlamına) -

Dirilme = (Fr.) Resurrection 
Basar = Göz, görme = (Fr.) -

Oeil, vue 
Basıra = Görem = (Fr.) La vue 

Örnek: Hasıra havassı lıamsenir.. 
en miilıimlerinden biridir = Gö • 
rem, be§ duyunun eıı Önemlerin • 
den biridir. 

Basiret = Öngörü = (Fr.) Prevo
yance, 

Örnek: Basiret, dev!Pt adamları -
na çolt lüzumludur = Öngörü dev • 
let adamlarına çol~ gereklidir. 

Basiretkar = Öngören, öngörülü 

Örnek: Siyasi alemde basireıkar 
olmak lÔ---ımdır. = Sıyo.Sal acunda 
Öngörür olrnak gerektir. 

Basit (Sade anlamına) = Basit (T. 
Kö.) = (Fr.) Simple 

Basit (Gayri mürekkep anlamı -
na) = Yalmç = (Fr.) Simple 

Örnek: Basit ve mürekkep cisim. 
ler = Yalınç ve lcatınç cisimler 

Başkumandan = Başbuğ = (Fr.) 
Generali!>5ime 

Örnek: Tü1 k ordularının Ba§ • 
lmnıar.dam, Acatü-:-1.ıür = Türk or
dularının Başbuğu A tatii.rktür 

Ba:tkuınandan = Baıkomutan = 
(Fr.) Commandant en chef 

Örnek: Şarktald ordulann B~ -
kumandanı = Doğudaki orduların 
BO§lcomutanı. 

Kumandan = Komutan 
Kumanda etmek = Komutmak 
Bataet = Ağu·hk, yavaılık = (Fr.) 

Lenteur 

Örnek: Bu i§ bu kadar baıaeıle 
yiirümez = Bu iş bu kadar yavll§ -
lıkla (ağırlıkla) yüriimez. 

Bataet göstermek = Yavatımak, •· 
iırlık göstermek = (Fr.) Montrer d~ 
la lenteur 

Örnek: / şlerinizde bataet göster
meyiniz = J şlerinizde yavU§ımayı • 
nız ( ai{ırlılc göstermeyiniz) 

Bati = Ağır, yavaş = (Fr.) Lent 
Batıl = Çürük, bot = (Fr.) Faux, 

absurde, vide 
iptal etmek = Çürütmek 

Örnek: O adam, benim hakkımı 
iptal etti = O adam, benim hakkımı 
çüriittii. 

Bu arzuhalin pulunu iptal edi • 
niz = Bu dilekçenin pulunu çiirü • 
tünü:. 

Batıl itikad = Boıinan = (Fr.) 
Fausse croyance 

Örnek: Batıl itikatlara saplanıp 
kalanlara acımalıdır = Başinanlartı 
san!'rnıp kalnrı1rıra acımalıdır. 

Batm = Göbek, 'tuşak 

Örnek: Dördüncü batında dedel '· 
rimi:: birleşiyor = Dördiincii göbek
te (lmşalı·ta) dedelerimiz birleşirrır. 

Batın = Kann = (Fr.) Ventre 
Batın = İçyüz = (Fr.) !nterne, 

intcrieur 

Örnek: / şin zahirine değil, ban -
nzn<ı balmıalı = /~in dış ,·ii.=iinc 
de~il, i': yü::iine bakmalı. · 

Batıni = Gizden = (Fr.) EsotE
rique 

Bayi = Satan, satıcı = (Fr.) Ven -
deur, marchand 

Örnek: Alanlarla &atanlar anla§ -
tılar = Les vendeurs et les acheteıırs 
se sont entend us. 

Bazan = Arasrra, arada, kiıni va • 
kıt = Quelquefois (parfois) 

9azı = Kimi, birazı, bir takım, ,u
kısım = (Fr.) Quelque (s) 

Bazice = Oyuncak = (Fr.) Jou • 
jou, jouet 

Bazu = Paz.r :a (Fr.) Biceps, bras 
Bazubend = Pazıbağ = (Fr.) A • 

mulette attachc au braı.. brassard 
Beca = Yerinde 
Nabeca (Nabemahal) = Yersiz 

Becayiş = Almaş = (Fr.) Permu- 1 
tation -,-RADYO _lı_ 

Örnek: J ki memurun becayi§i 
tasvip edildi = iki i§menin alma~ı 
onandı. 

Bed = Kötü, çirkin 
Bed'endiş = Kötülük düşünen = 

(Fr.) Malveillant 
Bedahet = B::sbellik = (Fr.) E -

vidence 

Örnek: Bu bedahet muvacehesin
de diyecek sözüm lralmadı = Bu 
besbelli/.; ön:·.-ıde diyecek söziim 
kalmadı. 

Bedaheten (Bak: bilbedahe) = Ta-
.arsız, hazırlanmadan 

Bedihi = Besbelli = (Fr.) Evident 
l!::Jasıl = ~:ıysuz - (Fr.) D~ 

basse originc 
Bedavet = Göçebelik = (Fr.) Vie 

de nomade 
Betbaht = Bahıtsız, kötühahıt = 

(Fr.) Malheureux 
Bedbin = Karamsar = ( F r.) 

Pessimiste 

Örnek: Bedbin olanlar, her şeyi 
karanlık görürler = Karamsar o • 
lanlar, her şeyi karanlık görürler. 

Bedbini = Karamsarlık = (Fr.) 
Pessimismc 

Örnek: lliç bir İ§te bedbiniye 
dii<:mC'r-ı,.fidir = lliç bir işte lw · 
ramsarlığa dü.ismemelidir. 

Beddua = lenç = (Fr.) Maledic-
tion, Anath~me 

Örnek: Ana baba bedduası al · 
nuı!.tan içtinap etmeli = Ana baba 
ilencine uğramal.-tan korunmalı. 

Bedel = Karıılık = (Fr.) Contre· 
valeur 

Örnek: Senin verdi~in ata karşı
lık (bedel) sana bir lrılıç veriyo • 
rum. 

Bedel (Esn:ıan anlamına.) = Tutar 
Mübadil = Deği~men 
Mi"hadele = Değiı 
Örnek: Mübadele, beynelmilel 

iktısadi rabıtaların b<J§lıcalanndarı 
biridir == Deği§, Arsı ulusal (1) Ö· 

konomik bağlann bQ§lıcal.arından 
biridir. 

Tebdil etmek = Deiittirmek 
Tebeddül etmek = Değiımek 
Tebeddül = Değiıme 
Tebdil = Değiıtirme 
Mütebeddil = Değiıken 

Örnek: Bugün. hava mütebed 
dil = Bugün hava deği§hen 

Tebadül = Değiıki 
Örnek: (B) ile (P) harfleri ara

sında her vakit deği.~ki olabilir. 
Bedel olarak = Yerine = (Fr.) A 

la place dt-, en remplacement de 
Beden = Beden (T. Kö.) = (Fr.) 

Gorps 

(Devamı var) 

(1) Fransızça "inter,, önel.inin 
dilimizde kar§ılığı olan bu "arsı,, 
öneki lıahlcında da aynca yazılacak· 
ıır. 

ULUS GAZETESiNiN 
DÜZELTMELERi 

Kdavuzun birinci 3ayısın -
Jaki (Adli) sözünün kar• 
ıılığı olan (Tüzel) Jen 3onra 
lranstzca olarak ( judiciai1e) ya· 
zılacaktır • • 

Hukuk terimlerinden yazı Ji 
!inde her zaman kullanılmaıı ge
rekli olanlar için H harfinde 
(hak) ve (hukuk) kelimelerinde 
toplu karıılıklar gösterilecektir. . ~ ~ 

Kılavuzun üçünü sayısında, (asli) 
ve ( culiyet) sözleri karşısındaki 

türkçe karşılıklar (özgün) ve (öz. 
günlük) olacak , iken yanlı§lıklo 
(özgül) ve (özgüllük) dizilmiştir. 

Nahoş bir ziyaret 

Bir t2nk 
dükkana girdi! 

İngiltereden bildirildiğine gö· 
re içerisinde iki asker bulunan 
küçük bir tank Hayt şehrinde 

büyük cadde üzerinde bir dük
kandan içeri girmiştir. 

Kaza esnasında dükkan sahi· 
bi yemeğe çdmuş bulunuyordu. 
Bir hi.diae olmamııtır. 

fıugün 

lSTANBUL: 
17,30: Inkil:ip dersi, Üniversiteden 

nakil - lzmir saylavı Profesör Esat 
Bozkurt. 18,30: Jimnastik - Bayan 
Azade. 18,50: Muhtelif plaklar. 19, 
30: Haberler. 19,·10: Eşref Şefik Spor 
20: Bayan l\"imet Vahit. (şan) pi:ra • 
no ile 20,30: Bayan Bedriye Tüzin 
(şan) Demircaz .. 21,1:>: Son haberler. 
Borsalar. 21.30: Stüdyo orkestr:ısr 
22: Stüdyo caz ve tango orkestrala • 
rı 

175 Kly, ~IOSKOVA 1724 m. 
18,30: Popoler orkestra konseri (o· 

pera artistlerinin iştirakiyle), 20,30: 
Edebiyat. 21: Karışık konser. 22: Al
manca yayım. 23,0j: Fransrzça ya • 
yım. 24,05: lsve~çe. 

832 Khz. l\loskova, (Stalin) 361 m. 
18: <La Belle Helene) adlı Offen • 

bach operetinin radyo adaptasyonu. 
19,30: Senfonik konser. 22: Dans mu
sikisi. 24: İspanyolca ya},m. 

Daima 
Daima 

genç 
güzel 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratmdan 

KREM RALŞ~~ 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 §aheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müetahzar· 
)arıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol • 
mu~tur. 

Krem Ba1samin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki -
binde saklıyan en ciddi ve şayanı 

itimat markadır. Genç ve ihti -

yar bütün kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara
vetini arttırır. 

Eksir Ba'samin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri ahr • 
Sivilce!eri tamamen izale eder. 
T raştan sonra cilde lat:f bir se -
rinlik verir. 

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

~~ 
TeıO..tCGN 
EUNDEk:i 
K.ALEM 
OLMALID_ ---

Her yerde arayınız 
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italyanlar 
Avusturyahları 

yendi 
( BCl§tarafı 6 ncıda) 

sıkıştırmışlardır. Bu aralık ya -

kından çekilen bir tüt ya direğe 

vurmuş veya dışan kaçmıştır. 
İtalyan kalecisi Ceresoli'nin fev
kalade kurtarışları bu mütemadi 
akınların önüne geçmit ve bu teh
likeler atlatıldıktan sonra oyunda 
apğı yukarı bir müvazene haaıl 
olmu9tur. Birinci devre sıfır sıfı
ra ve İtalyanlara bir korner atıl
iığı ande bitmiıtir. 

ikinci devre başlar başlamaz 
hakimiyeti ele alarak hücumlara 
baılamıflardn·. Bu hücumlardan 
birinde ve altıncı dakikada ltal
yan merkez muhacimi Piola çok 
sıkı bir ıütle sol zaviyeden tutul
masına imkan olmıyan bir gol 
yapmıştır. Hiç beklenilmiyen hu 
sayı Avusturyalılar üzerinde bir 
duf tesiri yaparak onlan hareke· 
te getirmi§ ve canlandnmıştrr. 

T amamile hakimiyeti ele alan 1-
talyanlar Avusturyalılarm açıl

masına meydan bırakmamışlar 
ve derin paslarla kalelerini teh
dit ebnişlerdir. 37 inci dakikada 
yine Piola yalnız baıma müda -
fileri atlatarak kale önüne gel -
mit ve hafif bir plue ile ltalyan
)arm galibiyetlerini takviyf! eden 
ikinci sayısını kolaylıkla yap ' -
Jlllftır. Bu suretle ikiye karıı sı • 
'ırla İtalyanlar galip gelmiştir. 

İtalyan takımında kaleci, iki 
ınüdafi ve merkez muhacim en 
iyi oynıyanlar arasında gösterili
yor. Bilhassa merkez muhacim 
Piola vazifesinde fevkalade mu-

vaffak olmuştur. Her yere koş • 
mu§, durmadan dinlenmeden ça.. 

lqmıf, atılgan oyunile A vuatur
ya müdafaasını perifan etmiştir. 
Zaten iki sayıyı da yapan o ol
muştur. Esasen ltalyan takımı u

mumiyet itibarile iyi oynamıı -
br. İtalyan muhacimlerinden in -
aaydin açıklara uzun ve de -
rimeme verdikleri paslar A. 
vusturyalıları çok mii§kül vazi
"Vete sokmu!tur. 

Avusturyalılara gelince; kale
ci ile müdafi Sesta' dan başka iyi 
oynamıt oyuncu gösterilemez. A

vuıturyalrlarm en büyük hatalan 
topu çok çiğnemeleri ve ayakla • 
rmda tutmalan olmu§tur. Takım 
heyeti umumiye itibarile sönük 
-.,ir oyun oynamıttır. 

Bir zamanlar A vnıpanın fut· 
liol üatatlan sayılan Avusturyalı
lardan bu kadar bozuk bir oyun 
beklenmiyor mağlup dahi olsalar 

iyi bir oyun gösterecekler! kuv
vetle zan ve tahmin ediliyordu. 
Heyat 1 Taraftarları bugün bu te • 
aeU:den bile mahrum bulunuyor -
lar ... 

13u sabahki yangın 
(BCl§taralı 1 ncide) 

bu depoya alet sirayeti endi§esi 
de bir aralık bat göstermittir. 
Y angm bu tekilde on dakika ka
dar sürdükten ve filmler tama • 
mile yandıktan ıonra kesilmiıtir. 

Kamyonda Türk ı~nemasının 
bu mevsim göstereceği filmler 
bulundu, bu itibarla sinemanın 

uğradığı zararın oldukça mühim 
olduğu söylenmektedir. 

Kalörifercilere 
Yirmı odalı bir b:nada kalöri· 

ler tesisatı yapmak istiyenlerin 
(HABER) gazetesinde Hatice 
Süreyyaya müracaat etmeleri. 

MABER-_A_k~_sa~m~P~o;s;la;s;ı==="'""""'~='".....,,,.--.--~=-~===============:~-=::==2~07r==jAR=T==~l=~
3=5======== 

·ıh" k Nenize lazım Hitler ve A vustury anın 1 a ı. •• sizin Her Şiveng 
(Baştarafı 1 ncide) 

Bay Hitler, Fransa bahriyesine 
muadil bil" bahriyeye malik ol · 
mak gayesini takip eylediğini 

ima etmıştir. 
Alman kara ordusunun asker 

mevcudu, 550.000 raddesinde te3· 
bit olunmuştur. Bay Hitler, bu 
rakamı her türlü tenzilin, diğer 
Avrupıı oıcluiarından da ayni nis
bette tenzile bağlı olacağmı ih -
1:ı\S etmi9tir. 

dırılmasmı ve Çekoslovak hudut
larının tashihini istiyeceğine da
ir olan haberler, Alman hükume
tinin nihai amaçlarına tamami
le tercüman olmaktadır. 

Bay Hitler, ayni zamanda, Lit
vanyanın orada yerle~ik bulunan 
Almanların müesses haklarına 
daha ziyade riayetk~ olması şar

tile, bu devletle bir ademi teca
vüz antlaşması nktetmek niyeti • 

ıikayet etmı§ ve Avusturyanın 

tamamiyetini mµhafazc. maksa -
dma matuf her türlü antlaşma -
da, Berlindeki karar Romanın 
da nüfuzunun tahdit edilmesi ve 
ileride Avusturya ulusunu~ı izhar 
edebileceği Almanya ile birle§ -
mek arzularının da hesaba katıl
ması lazım geleceğini söylemiş

tir. 

Bununla beraber, Almanyanın 
böyle bir tenzile razı olması, Av
>·upa lı•tasında mütehani:l Sov • 
yet ordusu mevcudunun _l\!man 
ordusu mevcudunu geçmcmesile 
m.eşruHur. 

Araziye gelince, Almanya, Bel
ç ıka, Holanda ve Fransa ile ken
d: aralarındaki hudutlarm kafi 
mahiyetini teslim eylemekte ve 
lakin hud11tlarının daimi jtiharı-
nı tey~tten imt;na etmek-tedir. 

Zannedildiğine göre, Alman
yanın Polanya koridorunun kal -

ni izhar etmiştir. Ancak diplo • 

matik mahafil, bu tasavvurda, 
A.lmanyanın indelh(\ce • Litvanya· 
da herhen~i bir müdahalesini tes

bit etmek r.:ıaksatını görmektedir

ler. 

Avusturya meselesinde, Bay 
Hitler Alman - Avusturya bir • 
leşmesinin "gayri kabili i~tinap 

bir keyfiyet,, olduğunu ve çünkü 
A vusturyada kendi taraf tarları -
nın kahir bir ekseriyet teıkil ey-

lediklerini sövlemiıtir. 1 
Mumaileyh, A vu~u_.ya iılerin

de İtalyanın müdahalelerinden 

Diğer taraftan Almanya, garp
te bir karşılıklı müzaheret ant • 
!aşması akdine hazırdır. Ancak, 
Sovy ı ·Jeri de ihtiva edecek bir 
ıark müzaheret sistemini hiç bir 
zaman kabul ebniyecektir. 

Alman zimamdarları, şarki Av
rupada mevcut iki taraflı uzlaş
maların takviyesini ve hatta ye
niden böyle iki taraflı uzlaşma · 
ların akdini tavsiye etmektedir
ler. Nihayet, Almanya müstem -
lekata malik olmak haklunı da 
iddia etmiştir. Almanya, ancak 
bu sayılan müddeiyatın kabul ve 
tatmini şartiledir ki, Cenevreye 
avdetini derpiş edebilecektir. 

Yunan divanıharbinde 

Asileri 12 avukat müdafaa ediyor 
(Baş tarafı 1 ncide) 

( Baştarafı 1 ncide) 

kararın ne kadar ağır olabileceği. 
ni anladıklaı·ı, heyeti hikimeye 
karşı aldıkları vaziyetlerden ve 
çehrelerinde renk kalm~masından 
anlatılıyordu. 

Maznunlar arasında tek gözlük
leri ile nazarı dikkati celbeden 
kaymakam ve yüzbaşı Çikandes 
kardeılerden büyüğü başını önüne 
eğmiı ve rengi kül gibi kes~ımiş -
ti. 

• 
Askeri müddeiumumin:n iddia-

sından sonra ıivil müddeiumumi 
söz alarak, maznunların vatana ve 
millete karşı ağır ve gayri kabili 

af bir harekette bulunduklarını 

aneak heyeti hakiınenin kendile -
r'ne kaqı rahim ve şefik clmala. 
rmı, hükümlerin~n bu iki kelimeye 
istinat etmesini temenni eylemiş -
tir. 

Aakeri müddeiumumi, bu te -
menni karşısında ayağa kalkmış; 

"Sizi de itham ediyorum.,, cüm
lesiyle yeniden bir nutuk irat ede-

Bağçıvanın 

rek memleketin selameti namına 
bu gibi iht!la.I hareketlerinin bir 
defa daha meydana gelmemesi 
için milletin, adaletin kat'i surette 
tecellisini istediğini bildirmiı ve 
iddiasında israr eylemiıtir. 

Atina, 30 (Huauai) - Selanik 
Divanı harbi yanndan itibaren 
ihtilalcilerni muhakemelerini rü -
yete başlayacaıktır. 

llk part:de hakkında hüküm 
ver:lecek olanlar, emirlerin.deki 
kuvvetleri hareketi ihtilaliyeye 
sevkeden kumandanlardır. 

Ondan sonra, ayan ve meb'usan 
azalariyle, gazetecilerin nıuhake -
melerine başlanacaktır. Siviller 
halen Lamye şehrine sevkolun -
muş'lardır. Bunlardan, Balkan • 
yon gazetesi sahihi Kastrino, Eleft 
ros Tipos müdürü Sardi, Make • 

· donya gazetesi bat muharriri Le • 
vandi, ayandan Mavro Korda -
to, Langaza meb'ualan Jana, 
ve Çakmaki, Yava§oğlu, eski meb
uslardan Dingas ve eski polis mü
dürü Kalohristiyanak" ıin mülkle • 

katili kim? 
(Baştarafı 1 ncide) ı mıştır. Sofya, Haydar ile birlikte 

Aldığmuz malfunata göre, cinayet Periklinin bostanına doğru gider· 
şöyle İ!lenmiştir: lerken gencin cesedini bulmutla.r-

Sallabaş Dimitri, karısı Sofya- drr. Sofya ıbunun üzerine vakayı 

ve üç oğlundan birisi ile bahçevan jandarmaya ve polis krakoluna 
Haydar ağanın biiyük kulübesinin haber vermiş, tahkikata başlan
bir kısmında oturmaktadır. Di- mıştır. 

mitrinin ortanca oğlu Perikli kar- Dün nöbetçi müddei umumi 
deşleriyle geçinemediği için bir tarafından hadise yerinde tahki· 
müddet evvel ayrılmış, babasının kat ve ke~if yapılmıştır. Gece ya
bahçesine yakm bir bahçeyi kira- rısma kadar süren tahkikat neti· 
lamıştrr. Periklinin diğer iki karde cesinde on bir kişi zan altına alm
§İ de bahçevandır- Akşamları pa- 1 mışhr. Bunlar arasmda Periklinin 
zarlarda ıehze satmaktadırlar· kaı·deşi lspiro, komşusu Koço, Ar
Perikli evvelki akşam Silivrikapı· navut Malik, M~med ve kır ko
daki kahvede bir müddet otur-

1 rucularından Bekir, Said, Seyyid, 
duktan sonra kulübesine dönmek bahçevan Riza ve üç de kadın 
üzere yola çıkmış, bir kilo ekmek vardır. Cinayetin bahçe ihtilafı Ü· 

aldıktan sonra anasının klühesine 1 zerine yapıldığı zannedilmekte
uğramı~tır. Perikliye anası bir tas dir. Tahkikat ehemmiyetle devun 
ayran vermiştir. Perildi bahçeler ediyor. 
arasındaki dar yoldan kendi bos- - - ------------

rine ahiren Selanik defterdarlığı 
tarafından vaz'ıyet edilmiştir. 

Venizelos' a 
suikast yapanlar 

(Baş tarafı 1 ncide) 
ihtilalin en ateşli günlerinde bile 
talik olunmayan bu dava, ajansın 
telgrafından alaşıldığı üzere niha
yet bulmuş ve maznunlar beraet 
etmişlerdir. 

Bunlar arasında Atina emniyeti 
umumiye müdürü Polihronopulos 
da varclı. Ve kendisi para ile tu
tulan Venizelist şahitlerin şehade~ 
!erine göre suikastin yegane faili 
idi. Venizelosun otomobilini ate
şe tutanlar arasında meşhur eşkı -
ya Karatanaşm da bulunmakta 
olduğu söyleniyor, fakat bu adam 
bir türlü ele geçemiyordu . 

Nihyet yakalandı.. Son ihtilal 
hareketi dolayıslyle evlerde yapı
lan taharriyatta ele geçen evrak 
arasında Venizelosun Karatanaşı 
yakalayanlara mühim miktarda 
ikramiye verdiği anlaşılmıştır. 

Stalinle, Eden 
tekrar konuşacak 

(BQ§taralı 1 ncide) 

bugün B. Eden ile yeniden görüş
m~ yapacaktır. GBrüşme, B. Lit
vinofun B. Edene yaz'lık evinde 
vereceği ıbir öğle yemeği esna -
ıında olacaktır. 

Vaşington, 30 (A.A. ) - B. 
Hull, B. Litvinofun B. Edene yap • 
tığını ıöylenilen teklif hakkında 

mutalea yürütmeden istinkaf et· 
m:ştir. 

Bu teklife göre B. Litvinof, u -
zak şark meselesi ile alaka.dar bü-

tün devletlerin, Amerika da dahil, 
bir uzak §ark misakı yapmala. 
rını istem· §tir. 

Hariciye nezareti memurları da 
bu hususta mütalea yürütmekten 
istinkaf etmi§lerdir. 

Yeni Leh kabinesi Vaıington, 30 (A.A) - B. Hull, 
uzak şark misakı hakkında de • 

Varşova, 29 (A.A.) - Yeni 

(baştarafı 7 ncide) 
Her Şivcr.g emin olınalıdll' ki. bu • 

gün merkezi Avrupalı antrenör kulla· 
nan klüp!erden yüzde doksanı, ayda 
30 - 35 lngilizi verebilecek maddi İm• 
kanı bulduklan ande derlıal lngiliz an· 
rtenörü getirmek istemektedirler. Her 
Şivcng'in, Tüı·kiyede futbolün esasla· 
rmı kuran adam diye tandan çok 
kıymetli antrenör Hanter'e dil uzat • 
maya cür'et etmesine hayret ettim. 

Biz Hanter'in ser..elerinde en iyi 
milli takıma sahip o!duk. Son zaman
lara kadar el üstünde taşıdığımız, ve 
bugün hala E;§lerini yeti§tirmekten çok 
uzak bulunduğumuz oyuncuların he • 
men hepsini Billi Hanter yetİ§tİrmİ§tİ. 

Galatasaraya antrenörlük ettiği 

müddetçe Galatasaray her sene arka 
arkaya §ampiyon çıkb. Yine bu sene • 
lerde Milli takıma yanımdan çok o-

yuncu veren, Hanter'in antrenörlük 
ettiği Galatasaraydı. 

Hanter'in zam:'lnında futbolümüzün 
daima ilerlediğini ve Hanter gittikten 
sonra gerilediği muhakkak bir haki • 
katken, Her Şiveng'in böyle bir adama 

(Türkiye futbolünün ilahı) denilme· 
sini nasıl kıskandığına, ve kendisini 
nasıl böyle bir adamla mukayese etti
ğine hayret etm~mek kabil olmuyor. 

Eğer Her Şivcng, hakikaten çok bü
yük bir antrenör olan Hanter'e değil 

de, memlekete getirilmiş huluııan diğer 
İngiliz antrenörlere çabnrı obaydı, 
belki kendini müdafaa ebnek için bir 
açık kapı bıralamş olurdu. 

Mektubunda, merkezi Avrupalı an
trenörlerin mektepten mezun oldukla
rını! Psikolojiden an1adıldannı! yazan 
Her Şiveng, işte en büyük gafı burada 
yapmıştır. 

Çünkü vaziyet ve hakikat bunun ta• 

mamen aksidir. 
İngiliz antrenörler kendilerini aay

dırmağı, sözlerini dinletmeyi llf' kadar 
biliyorlarsa, merkezi Avrupalı antre • 
nörler de, idaresizlik ve ağızlarına ge
leni oyunculara söylemek yüzünden 
kendilerine hünr.et ettirememeği, ta • 
knnlarda ikilik çıkarmağı o kadar çok 
beceriyorlar. 

Her Şiveng mektubunda samlan ya-

zarken, buradan giden her lngiliz an • 
trenörün antrene ettiği klüplerde ar • 
kasından nasıl bir mu~abbet ve saygı 

hini bıraktığını belki bilmiyordu. 
Fakat acaba, daha bir kaç ay evvel 

kendisinin F enerbahçe klübünden uzak. 
laştırılmasının sebeplerini de ni unut· 
muştu!? .• 

Her Şiveng'in mektubunun yegane 
doğru yeri, memleketin sahalara ihti • 
yacı olduğu ve bir de lngiliz antrenör. 
lerin lisan öğrenmek hususund& gös • 
terdikleı·i müşkilathr ki, bu dertlerden 
birincisinin mev:zuumu:z:1a pek alakası 
yoktur. ikincisin.in de mahzuru bir ln• 
gili:zle, merkezi Avrupalı antrenörün 
arasındaki farkta, devede kulak kabilin
den kalır .• 

En son olarak Her Şiveng'e ıunu 
da hatırlatmak isterim ki; mektubunda 
dil uzattığı, milli takımı hazırlatmak 
için getirdiğimiz İngiliz antrenör Mis· 
ter Siley'in, evvelki olim9İyat için getir 
diğimiz, ve Prağ rezaletlerinin, Ams· 

terdam hezimetinin bir çok laymctli 
oyuncuları vakitsiz to9u bırakma
lannın en bat müsebbibi, merkezi Av· 
rupalı antrenör! Tobella cenapları gi· 
bilerinin ya·unda masör olarak bile 
• · ""'lnınayact-1( bir kıymeti vardır. 

Hem sizin nenize gerek Her Şiveng, 
Fenerbahçeyi bıraktıktan sonr~ itte. 
Ankarada bir it buldunuz. Antrene et• 
mekle mükellef olduğunuz Wınn da ye
ni oyuncular yetİ§tirmekle uiraıaca • 
ğınıza, Fenerin ve daha baıka lstanbul 
klüplerinin oyuncolarmı, Ankarada it 
bularak yeni klübünüze almağa çalı§&• 
rak, takımınızı bu suretle kuvvetlen
clirmenize bakın ! 

Merkezi Avrupalı antrenörlerin a • 
vukatlığıru yapacağınıza, bulduğunu:ı 

yeni İşte faydalı olmağa çalıısanı7 daha 
iyi yaparsınız ..• 

izzet Muhittin APAK 

BlRTASHII\ 
tanma giderken bir su dolabının 
arkasına saklanan meçhul bir a

damın attığı kur,unla yere düş
mü§, ölmüştür. Silah seıini henüz 
kulubesine giren anası işitince dı- ı 
şan fırlamış, "Perikli, Perikli !,, di 
ye seslenmiş, cevap alamayınca 1 

komşusu Haydar ağayı uyandır-

miştir ki: 
başbakan Miralay W c..lery Zlauck. '- Amerikanmu sulhmisaklarına 
Pilsudski taraftarlanndan mühim 

karşı vaziyeti malumdur. Çünkü 

Haber gazetesinin 22 - Mart - 35 
tarih ve 1148 sayılt nüshasının dör· 
düncii sayıfa beşinci sütundaki zayi 
ilanında 3.'3-146 numara yazılacağı yer· 
de 234-16 yazılmış olmakla işbu numa· 
ranın 33-146 olacağı ' tambe.n tashih 

bir şahsiyettir. Kendisi 1930 ve Amerika, Briand _ Kel'loğ misa • 

1931 senelerinde iki defa baıvekil kı ile 9 devlet muahedesini imza -
olmuttur. ~ lamrıtır. 'i olunur. 
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Türkce - Osmanlıca - Fransızca Hı Tayyare Piyangosu 

SÖZLÜK 
Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 1 

lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lii.gat öz jl 
Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve l 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 1 

Herkesin ve battA ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLDK 
intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

t k··ı··bh • 
..... .... 111 ......... Kanaa u u anesı,nnııumnmnmnnnım, I 
lftll'IJllllUlllllllDIUtn ıııııııwııııııuıııııuıııijA 1 

Gaib aranıyor , 
327 seneı:n -

de Berut 329 
da İzmir mek
tupçusu Bay 
Ahmet Bürha • 

ı 

...... .. ~ 

18 inci 7 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 

Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 
Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 

mükafat vardır. 

Dün ve Yarın Kitapları 
Diinyanın en çok tanınmış ve bcğeniJmiş eserleri 

Yurdumuzun' en salahiyetli bilginler; elile 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve CjOk de§erli bir kU· 
tUphaneye sahip olmak isti_yorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz . 
1 

neddin nezdin • 
de bulunmuı 

ve 328 senesin
de Beyoğlu Po· 

~@~ ... ~ Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku
yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları: Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
liı müdüriye· 

tinde müıtab -
KAŞE; "636", ikinci ıerininki "504,, kuruıtur. 

dem iken elycvm hayat ve mema
tından haber alamadığım fotoğra
fı yukarıda, biraderim latanbullu 
Ahmet Hamdi oğlu Recainin ha· 
len nerede olduğunu b:lenlerin -

NEDKALMiNA ödeme Şartları: Birinci ıeri için ''236", ikinci seri 
için "204,, kuruı peıin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

~~~:~e~~~~:a :ı~::;i adrese . 11100~~ ~mmımıııl~llillffilll ııııımıınnıoommıı1 m~~nı mımm ııımın~mrn~mmıınır~ıı~nııı1• ,~ .ıııııı~ı~~'.11~~~~,~~ill 1 

Halıcıoğlu Jhtiyat Zabit Mekt~ 111 ııuıPıın111uJ11llllttıııa11K ı uuıııınıttıııuıııınnırıuı 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, peJin alınacak pa
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taı

radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta paraıı alın· 
maz. -

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu
bu göndermeleri lizmıdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Alafranga ve alaturka. 

bi heyeti talimiyesinde Binbaıı - YEMEK ve TATLI Kı.TABI 
Hüsnü vaııtasiyle Muhib. ----- 11 Ht>rgün pişecek yemeklerin ve tatlıların lısıesinı ve yapılışların 

··oxVMENTHOL ~ ~ıl~lı 125 bu kitabda bula.caksınız 
cıltsız l 00 Satı• ,..e . t b 1 A k w k 'i J rı; starı u n ara caddesi No ı 57 

. ÖKSÜRÜK · .BOGAZ . . . I~ uruş 
... t~ ~~ııill~:ıı:ıffil 1 
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noR.JIYA 

Iınarnk kıt'alar Sezarın ordugalnna 
do!ru yürüyerek yavaş yavaş açılma-ı 
~a haşladıla:. 

Sezarm ordusu yerinden kımıldan
mıyordu. Müttefikler ordusu borular
la hücum havası çalarak düşmanın ü
zcr~ne atıldı. Muharebe her tarafta 
son derece şiddetle başladı. 

Sezar tamamen sanlmasını bekle-
di. işte o zaman Ragastanm iddiası 
sabit oldu. Cenahlarına taarruz eden 
kıt'alarlş uğraşmağa tenezzül etmi
yerck Benr bütün ordusunu harekete 
getirip, düşman hücum hatlarının 
merkezine atıldı. 

Müttefikler orrJusu bir saat kadar 
güzel müdafaada bulundu. Kanlar sel 
gibi akıyor, cesetler daf gibi yığılı
yordu. Ragastan bir avuç kahraman
la bir çok hücumlar yaptı. Dü§manın 
ta ortasına kadar sokularak ölümünü 
arıyordu. Fakat Ezrail nedense canı
nı almaktan çekiniyordu. 

Sezann taarruzunu yarım bırakan 
bu hücumların birinden dönerken 
Kont .Alma ne Prens Manfredinin 
bir sürü İsviçreliler tarafından sarıl
mı' olduğunu gördü. Ragastan hemen 
yirmi kadar suvari ile bunların üzeri
ne hücum etti. Bu esnada boğazına 
saplanan bir mızrak darbesiyle Kont 
Alma ölü olarak yere düştü. Cesedi
J!.Ül 8'raf ında müthiş bir çarpışma ol-
4,u. S~fralye, Prens Manfrediyi elli ka
dar askeriyle beraber her taraftan 
Q.l'Jlmış görünce kalbini bir yeis ·ve 
UmUslzJik kapladı. Kendi kendine: 

- Ölmek zamanı geldi! dedi. Ve 
<fılrlıal hücuma kalktı. Bir saniye için
d!I 'Piensi saran düşmanın içine dal
dı._pşı açık, Ustu başı kan içinde 
bulunan Prensin dudaklarında bir 
gülümseme göründü. Bunu gören Ra
ıastan: 

- Sözümde duruyorum! .. diye ba-
fırdr. ı 

Hücumu çok şiddetli ve delicesine ı 
idi. Atını mahmuzbyarak mızrakların 

uı ı...ı ı c ntıldı. Bir kaç saniye sür:ii' 
bu l.uhramanca sa~letten sonra önün
den kaçan düşmanlardan boşalan 
meydanda sağ kalışına kendi de şaşı
yordu. 

Bu anda kendisinden on adım uzak· 
ta bir tiifek patladı. Ragastan kurşu
nun kulağının dibinden vızıldayarak 
geçtiğini duydu. Sonra arkasında bo
ğuk bir inilti duydu. 

Döner dönmez Prens Manfredinin 
Kontun cesedinin yanında atından 
düştüğünü gönlü. Hemen yere inerek 
Prensin yanına koştu. Kurşun ihtiya
rın tam alnının ortasına isabet etmiş
ti. Jo'akat henüz hayatta idi. Yeisle 
döndü gözleri kan içindeydi. Kalk
mak için bir harekette bulundu. Ra· 
gastan kendisine doğru eğilince l\lnn
fredi hiç kırnıldanmadı. Şüphesiz onu 
bekliyordu. 

Ragastan insan sesine benzemh en 
heyecanlı bir sesle: • 

- Prens, sözümde durmak, kendi
mi öldürtmek için elimden geleni yap
tığıma şahitsiniz değil mi?. dedi. 

Pr.ens başıyle tastik etti. 
- Gerçi ötemedimse de muharebe 

henüz bitmedi. ~albiniz rahat olnrak 
ölebilirsiniz Prens! .. Ben de size ka
vuşacağım .. 

ihtiyar güçlükle: 
- Hayır! .. diyebildi .. 
- Nasıl hayır? .. 
- Ben .. iste •• miyorum ! 
Ragastan se,·inçle: 
-ölmekliğimi istemiyor musunuz? 
- Hayır!. lste .. miyorum. 
- Niçin?. Oh, niçin? .. 
- O .. nun için .• Yaşamanız )azım 1 
Ragastan diz çöktü. Gözyaşları, yü

zünü kaplıyan siyah tozlar arasında 
yer yer izler açarak yanaklarından 

aşağıya akmağa başladı. 

l\fanfredi lakırdı söylemek için 
başını kaldırmak isterken birdenbire 
düştü .. Hafif bir nefes aldı. Artık vü· 
cudunda hiç bir hareket kalmadı.. 
Prens Manf redi ölmüştü. 

Bu çok deierli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri - Vakıt Matbaası • Ankara caddeıi. - lıtanbul 

ftORJIVA" 225 
""""" ...... =-= ...... ------=--= 
derecelerine geliyor bütün cesaretini 
kaybediyordu. 

üçüncü günün gece yarısında, ak
deniz kıyılarına varan araba durdu. 
Kıyıdan biraz uzakta, rüzgar almıyan 
küçük bir koyda bir gemi bekliyordu. 

LQkres bir fener yakarak arabacı

nın iskemlesine çıkıp bir işaret 'erdi
Bir saniye sonra gemiden diğer bir · 
fenerle ayni işaret tekrarlandı. Bu
nun üzerine J~ukres kurşun kalemiyle 
iki kısa mektup yazıp, birini suvarile
rinden birine uzatarak: 

-'l'ivoJiye dedi. lkinci mektubu ö
bür suvariye verip: 

- Prens Sezar Borjiyaya! Emrini 
nrdi. 

Bu iki suvari derhal atlarını mah
muzladılar ve biraz sonra gecenin ka
ran lığı içinde gözden kaybo1dular. 

Aradan bir kaç saniye geçti .. Kü
reklerin muntazam sesi duyuldu. Bir 
sandal kıyıya baştan kara etti. O "8· 

kit LOkres öbür ttıuvarilere dönUp em
retti: 

- Siz de arabayı Romaya götürü· 
niiz ! 

Bu sırada dört gemici ile geminin 
kaptanı karaya atlayıp Lükresi se
lfım ladılar. Lukres arabanın kapısını 
açıp: 

- ininiz!. Ne kadar mukavemet et
seniz boştur! dedi. 

Beatris arabadan inerek bakındı. 
Hakikaten mukavemetin, ve kaçıp 

kurtulmanın imkAnsız olduğunu an
ladı. Geminin kaptanı şapkası elinde 
olduğu halde Prensese yaklaşıp neza
ketle eğildi: 

- Senyöra ! LOtf en sandala binmek 
zahmetine katlanınız ! .. Sözlerini söy
ledi ve dayanması için Primvere ko
lunu uzattı. Fakat Beatris bu yardımı 
kabul etmiyerek sandala binip otur
du. Ve başörtüsüne bürünerek etra
fında olup bitenlerle alAkadar olmu
yormuş gibi göründü. 

LOkres de binince sandal hareket 

etti. On dakika sonra gemiye vardı
lar. Geminin gü,·ertesine çıktıkları \'a· 

kit Heatrisi şiddetJi bir yeis kapla
mıştı. Artık ne olacağını bilmiyordu. 
Acaba Ltlkresin kini onu nerelere ka
dar sürükliyecekti? Oh .. Ne olursa ol· 
sun bunu anlamak istiyordu .• 

Sert bir sesle emreder gibi: 
- Beni nereye götürüyorsunuz? 

diye sordu. 
I.iikres cevap verdi: 

- Koprera adasındaki şatoma ?. 
Prim,·er dehşetinden titreyerek: 

- Ah Ragastan nerdesin?.. Keli
melerini mırıldandı .. Ye sahile tered
düt dolu son bir veda bakışı fırlattı. 

-53-

ALJJIA HANEDANININ l'IKIL/Şl 

Ragastan, ihtiyar Manfrediye \er
miş olduğu sözün birinci kısmını tut
muştu. Genç Prensesi tekrar görme
mek için sokağa bile çıkmıyordu. J<~a

kat bu sözün bir de ikinci kısmı kalı
yordu. 

Sezarın ordusuJ le yapılacak ilk 
çarpışmada kendisini öldürtecekti. 
Hayatını borçlu olduğu Prens Man
fredi onu ölüme mecbur etmişti. Ve 
felaket anı da yaklaşıyordu. 

Ragastan hayatına veda edecefi 
için canı sıkılıyordu. Primver tarafın
dan seYildiğini öğrendikten sonra öl
mek ona pek ağır ve müthiş geliyor
du. 

- Oh! .. Çok şanlı bir surette ölece
ğim ! Kahramanlıkta dünyayı hayret
te bırakacağım! Onun da bana acıma
sını isterim. Sözlerini mırıldandı. 

Sonra düşündü: 
- Onu bir saniye kadar olsun .. Hiç 

olmazsa uzaktan görebilsem! 
Odasında dolaşmağa başladı. Prim

,.ert bir t!!!ha :-örmek bütün dü~ace. 
.sini do1duruyoı:du. • 

Yüksek sesle: 

Forma: ZB 

p 
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- Acaba istesem! Sözlerini mırıl-
dandı. • 
Bağırma.undan sesindeki dehşetten 

kendisi de korktu. Ve sonra gene de
vam etti: 

- Acaba is~m ! Bana kim engel 
olabilir? Eğer ihtiyara rastlarsam o. 
nu tahkir edeceğim. Eğer isterse han
çeriyle kalbimi delebileceğini siyllye
ceğim. Fakat onu görememek daha 
fenadır. Bu ihtiyarın emirlerine itaat 
etmek deliliktir. Amma beni öldtirme
ğe hakkı olsun, bundan ne çıkar. Ve
ya ne olabilir? •• Onu unutmağa, kal
bimden silmeğe ne hakkım var?. O 
benden çok bedbahttır! Kim bilir şu 
bir kaç gün gelmeyişim onu ne kadar 
üzmüşftlr? .. 

Acı acı göldü. 
- Ya beni öldürmekten vuceçerek 

pek yüksek bir harekette bulunduğu
nu sanan ihtiyara ne demeli? .. Hayır, 
hayır. Bu böyle siiremez. Ben llmeii 
kabul ettim. Ölmeliyim. Onu bir daha 
görmemeğe yemin ettim Adam sen de 
ne olur?. Bu sefer sözümtl tutmayrye
"'irim. 

_Akh başmdan gitmi§ viieudu ateş
!!! içinde kalmıştı. lspada Kapyayı 
çaiıt,_dı. Atını hazır bulundurmasını 
e11reW. Doğru saraya gidip hiç bir 
@!iz slylemeden Primveri görmeğe, 
sg_nra &eri dönerek atına binip ordu
caha gitmeğe karar verdi. 

On dakika kadar daha odada db
Jaşt. Bir ço'k defa kapıyı açtı.. Gene 
kaoııttı. BUyUk bir tereddüt içinde 
fdL mrdenbire karar vererek süratle 
111erdivenden indi. Ve bir saniye sonra 
dafa çıktı. 

Bu · sırada gtirtlltülii bir alkış sesi 
duydu. Bir çok meş'alelerle bir kaç 
atlı ıörilndfL Banlarm inünde Kont 
~ ile Pnll8 Mantredi ,_rtiyorlar .. 
il! 

Olduğu yerde donmuş gibi kalan 
Rasrutan hunların lmlundutu tarafa 

doğru geldiklerini gördü. Prens onu 
görünce- • 

- Mösyö Ragastan, sizi de birlikte 
götüreceğiz.. Kont Alma, ordugihta 
toplanacak harp meclisinde sizin de 
bulunmanızı istiyor! dedi. 

Bu beklenilmiyen darbe Ragastanı 
titretti. Fakat derhal kendisine hi
kim olarak acı bir gülümseme beliren 
dudaklanndan : 

- Elveda Prim ver 1 .. Elveda genç
lik!. Hayat, aşk! .. Sözleri dökül4ü. 

Sonra sert bir sesle: 
- Atım, silihlanm diye haykırdı. 

lspada Kapya Kapitenin dizginle
rini tutmuş olduğu halde yanında du
ruyordu. Ragastan onun kulağına bir 
şeyler söyledi. lapada Kapya baş işa
retiyle cevap verdi. Sonra atına ath
yarak alayla birlikte yavaş yavaş, 
halkm alkışlan içinde şehrin sokakla· 
nndan geçti. 

Bu sırada gece yansı olmuştu. .. . . 
Kont Alma ile Prens Manfrediyi 

takip eden atlılar Monteforte kalesi
nin kapısını geçtikleri sırada derhal 
başka bir ath da bunlara karışarak 
dışarı çıktı ve biraz geri kaldı. 

Yavaş yavaş aradaki açıklığı ço. 
ğaltarak kimse farkına varmadan ar
kada yalnız kaldı. Sonra atından in
di. Ağır ağır kayalara tırmanma 1-a 
başladı. Böylece iki saat içinde Ce
hennem boğaznun yamatındaki en 
yüksek tepeye vardı. 

O vakit otlann üzerine uzanıp bir 
kayaya dayanarak uykuya daldı. Bu 
adam papaz Garkonyo idi. 

• • • 
Ragastan, Prens Manfrediyi takip 

etmek için atına bineceği sırada lapa
da Kapyanm kulalma bir ıeyler llÖy· 
leınlşti. Bunan üzerine lspada Kapya 
Şövalyenin peşiSıra gelmedi. 

Alay gittikten sonra o da hareket 
ederek kaurda bulunan kuRkoJn. kP.n-

disini tanıtıp dışan,a çıktı. Ve Kafa 
kayası yolunu tuttu. 

Yaylaya '\'&l'IDCB, lspada Kapya 
Kafa KayUI eteğinde ve şimdi terke
dilmif bir halde bulunan lokantaya 
doğru hayvanını dört nala kaldırdı. 
Terkisinde oldukça büyük bir ip yığı-
nı vardı. Rapstanla lapada Kapya
nın Montef orteye vardıklan andan i
tibaren bir çok akşamlar gizli bir iş 
görmiit olduktan şüphesiz unutulma
mıştır. lspada Kapyayı hazan biitün 
gece uiraştıran bu iş nedir? işte şim
di bunu anbyacağız. 
Ragastanın Prens Manfredi ile blr

Jikte ordugaha gittiği ve papaz Gar
konyonun yaylada pusuya yattığı bu 
gece lspada Kapya da söylemiş oldu
ğumuz gibi Kafa Kayası lokantasına 
gitti. Sahipleri Monteforteye kaçtık
ları için burası şimdi boştu. 

lspada Kapya yeraltmda kazılmış 
olan mahzene indi. Merdiven granit 
kayanın içinde iki kat iniyordu. O, en 
alt kata kadar indi. Orada üç bölme 
vardı. Birinci bölme adi bir kapı ile 
örtülü, ikinci ve üçüncü bölmeler ise 
sağlam demir parmaklıklarla kapan
mış bulunuyorlardı. Bu üçüncü mah
zende lokantacının hikayesine göre 
"ytanın çatal sapı ile delinen bir de
lik \·ardı. 

Son mahzene varan lspada Kapya 
deliğin yanında diz çöktü. Atmın ter
kisinde taşıdığı ip demeti de yanında 
idi. Bu ipten iki kQ)aç kadar kesip uc
larından birini deliğe soktu. 

Bu iş bitince pakette kalan öbür 
iplerle beraber tekrar yola çıktı. Ce
hennem boğazına bakan kayalann sı
rasında yilrilyerek Montef orte tarafı
na döndü. Lokantadan yiiz adım ka-

1 dar bir yerde bir kayanın önünde on 
dakika kadar durdu. Biraz daha uzak
ta ve sonra buradan daha uzak bir 
'yerde ayni hareketi tekrarladı. 

İspada Kapya lokantaya döndüfti 

zaman Monteforteden getirmiş oldu
iu ip demetini bu tuhaf işde kullana
rak bitirmişti. 

• • • 
Kont Alma ile Prens Manfredi dört 

nalla llerliyerek saba.hm iki buçufu
na doğru ordugAba varmışlardı. Kont 
Almanm çadırında hemen harp mec
lisi toplandı. 

ileride bulunan suvarl nöbetçile
rinden gelen haberlerden, harekfttını 
tamamlayan Sezar ordusunun, ordu
gihın ilerisinde yanaşık ve derin bir 
kitle halinde toplandıfı anlaşılıyor
du. Güneşin doğmasıyle beraber taar
ruzun başlıyacağı muhakkaktı. 

Kont Almanın çadınnda herkes 
fikrini söyledi. Prens Manfrediye 
rastlayınca aklı başından giden Ra. 
gastan da yavaş yavaş kendisini top. 
luyordu. 

- Mösyö Raga.ıttan sizin diişünce
niz nedir? 

- Sezann bu toplu ordusuna karşı 
ayni surette toplu bir kitle halilide 
dövüşmek lazımdır. Monsenyör, sözü .. 
m~ inanırsanız ordumuzu her şeyden 
evvel müdafaa edilecek geçidlerin ile. 
risine yerleştirmek lazımdır. 

Prens Manf redi hazır bulunanları 
hayret içinde bırakan alaylı bir ses
le: 

- Pek güzel bir fikir t .. Fakat be.
nim düşüncem tamamen başka türlü
dür. Bir kitle halinde toplanan diif
manın bu hatasından istifade ederek 
ayni zamanda her . tarafından sanp 
hücum etmek bence daha iyidir. 

Müttefikler ordusunun mevcudu 
daha az olduğu için Ragastanm fikri 

doğru olduğu kadar Manfredinin planı 
çılgınca idi. Bununla beraber prensin 
fikri kabul edildi. Ragastan da bir ke
re düşUncesfnl e8yleml' bultmdufm:
dan fazla ısrar etmedi. 

Meclis dağıldığı zaman saat dört 
olmuştu. Bu sırada günet doğdu. 
Manfredfnia emri &zerine borulu ca-


