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KURUŞ 

Italya ile Habeşistanın 
arası tekrar açılıyor 

Musolini üçüncü defa yüksek 1 y unanistan 
hıÜdafaa komisyonunu topladı Hudutlarını neden 

Habq Kralı ve ltalyan Somali.indeki FQ§iat klübü 

IHTiLAF ULUSLAe KURtJMU 
KONSEYiNDE KONUŞULACAk 

londra, 15 (A.A.) -Deyli Tel / rım arzu eylediğini izhar etmit • 
~fın Roma muhabiri, Habet tir. 
laa\'vetlerinin Ualual civarında Roma, ı4 (A.A.) - Hvas mu· 
~lune.n Silliare'yi itgal ettikleri- habirinden: Adisababa'da siyasi 
Ilı haber almıfbr. (Devamı 4 üncüde) 

d İtalya, Silliare'yi kendi budu • 

kuvvetlendiriyor? 

Sebebi: Bulga-
ristandır 

Atina, (Hususi) - Memleketin 
müdafaa silahlarını yenileıjtirmek ve 
fazlalaştırmak için bir müddetten be
ri kara, hav14 deniz nezaretleri erkanı 
arasında devam eden müzakereler 
netice.sinde \'erilmiş olan kararların 
muhalif fırkaların ihtiyatlı davran -
malanna rağmen Yunanistanın mena· 
fil aliyesi namına kısmen tatbikine 
başlanması bir gün meselesi halini 
aJmışır. 

Bunu icab ettiren sebeplerin birin
cisi Bulgarların takib eylemekte ol -
dukları siyasetin vazih olmamasıdır. 

Alınan haberlere göre ve btı nezaret 
her ihtimale karşı hudutların mühim 
kısımlannda bir takım tahkimat yap. 
mak tasavvurundadır. 

Bulgarların Nevrekop havalislnde
ki vaziyetleri şüpheli görUimekte ve 
bu havalideki istihkamların Garbt 

(Devamı 4 Uncilde) 
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KURUŞ 

~urultay Başkanı 
Aydından ayrıldı 
"Aydının büyük derdine 

hükumet elini koymuştur,, 
.. 

Yeni Aydında Gazi Bulvan 

Aydm, ıs (A.A.) - Kurultay 
Ba,kanı General Kazım Özalp bu
rıün saat 14 de tehrimizden ayrıl
mıılardır. General Kazım OıEalp 
istasyonda vali ve hükfunet erki
niyle, belediye ve C. H. F. ve Hal-

kevi başkan ve üyeleri ve birçolC 
halk tarafından uğurlanmıılardır. 

Askeri bir müfreze ıelam re& • 
mi yaptı. 

General Kazım Özalp Ulus ga.

(Devamı 2 ncide) 
11 clahmnde telakki ederek iste- Hauptman 
~~· 

ıı!:~~ !:::;;rı;:~ı~ AQI ~vo r Almanlar' Ingilizlerle Fransız-
~flrullar gene bir çıkmaza gir. Karısı bütün iimldlol 
'"•tir. kaybetmiş değildir 

Bunun üzerine Musolini'nin rİ· 
~et etmekte olduğu yüksek mü
l'alc ile. komisyonu üçüncü defa ola· 
ıı. toplanmıt ve ıilab altına alı
"tik n iki fırkanın yavq yavat Af. 

ları ayırmaya çalışıyorlar 

llJa naklini kararlqtımııtbr· 1 

S Pariı, 15-Geçenlerde Fransız 
o~r . el ııınde Habetliler tarafın -
aıı öld··rül F f u en ranaız mutasarrı -
~ e.i.d meıuliyeti Habetiıtan hü-

1 ~~kabul etmif, ve Fransız 
l'e etine tarziye ve tazminat 

::'1eie raz·ı olmuıtur. 
l"'"i 

lıu~•, 14 (A.A.) - Fransız 
ler· . eti, İtalyan Habet hadiıe • 

ı111n F 
~ -ıt· ransız Somalııında meı'· 
~b ııler ha.ad etmemesi için i -
~ tdenlere ihtiyat tedbirleri 
'- a '-rını emretmit tir. 

'-~ Somalı havaliıi valisi 
"'eti .enıard'ın ölümü askeri lruv
~d ertıı b.lcviyeıi hususunun ne 

tCia~~il. bir zaruret olduğunu 
~ • 

1ttı. Maamafih Habet hü· 
~ita~ı, F r~nıız hükUmetinin ta • 
~d bllebıni müıaid bir ıurette 
l>tt k~1t ve bir Fransız - Ha. 
&_ ,_ lllııyonunıuı asayiş ve sükU· 
-'41l ~1ı1· • 
' ~ Çarelerini araıtırmala· 

~ P,. 
~nsa ve Almanya 

Cevab 
kaçamakh 

ANŞLUS MESE
LESiNi TEHDiT 

OLARAk iLERiYE 
SCJRCJYORLAR 
Almanlar cevabı 

mUsald sayıyorlar 
Berlin, ıs (A.A.) - Von Nö

rat, Almanyanın 3 - 2 tarihli F ran
aız • lngiliz tebliğine cevabını Bay! 

1 
Fransua Ponseye vermittir. iki 
aayıfa olan cevab oldukça umumi 

bir mahiyet arzetmekte ve F ran • 

sız • lngiliz notasının ortaya koy • 
duğu bütün meseleler hakkında 

diplomatik görüımeye baılanma -

ıına müsaid bulunmaktadır. Al • 

man gazeteleri cevabın metnini 
cumartesi sabahı neıredecekler • 
dir. 

Ioglllzlere göre 
cevab pek mahirane 

Londra, 15 (A.A.) - lngiliz 
mahafili Fransız • İngiliz teklif -

ıle al . . . 
~ ışverışzmız Hauptman'ın yük•ekten alınmıf 

l\ı.ı~d •. gazetelerde okumutıu- bir resmi 

lerine Almanyanın verdiği cevab 

notasını hakikaten mahirane bir 
tekilde kaleme ahnmıt ve mese · 

~i '1 lir: Fransa, bizimle eskisi gi· 
d~ lf \'erit Y d .. . . b' o"'ı , apma ıgı ıçın, ız 

l!ll na ahı ver"§i kesmişiz. 
it.,~ llun neden ileri geldiğ'ni 
~dt &ıılata.lım: Büyük aavata 

'i ~~~~~_il ülkeler arasında bol 
... ~ yapılırdı. Boltevik

{Deoanu 3 lltu:IJü) 

(Devamı 4 üncüde) 

Hauptman, yeni Jersey hapi • . ••• ._ .................................................... . 
sanesindeki ölüm mahkUmJarı ko-1 H A B ER 
ğu§una nakledilmiştir. İ 

latanbulda en çok satılan Haup.man, yanında bulunan 
iki polisin omuzlarına dayanarak 
acı acı ağlamıfbr. 

.(Devamı 4 Uncilde). 

İ gazetedir. ilanlarını • "HA. 

j BER,:_:_,ve::~~:.~~~.:::~::~-... 
1 

Grip hastalığının bil
dirilmesi mecburidir 

Adanada da fazlalaşıyor 
~nkara, 14 (Hususi) - Grip 

vakalarının son zamanlarda faz
lala§ması üzerine Sıhhat Bakanlı
ğı lazım gelen tedbirlerin alınma
sı için valilere telgrafla talimat 
vermi§tir. 

Hastalığın ihbarı mecburi tu • 
tulmu§tur. Sıhhat Bakanlığı va • 
lilerden telgı:afla haftalık vukuat 
raporu istemİ§tİr. Bundan başka 
iki yatından on iki yatına kadar 

(De\·amı 4 üncüde) 

- Avrupa ıporu da. bazım •por qlerımıze benz.ıyor •• 
~ Ktznfıklığı mı1 
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Kazım özalp'ın 
beyanatı 

(Baş tarafı l incide) 

HABER --: Akşam Postası 

zetesinin Oı:el duyruıncusuna şu1B ee •• k' b ı ·d d •• •• 
b·~~:;:~:~:1:::.~argörme- uyu a on ne en uşmuş 
miıtim. Ancak ulusal kurtuluş ta- j 

Kral Ali rihimizde büyük yeri olan güzel B ı ı· h kk d 
Aydım mücadelenin ilk gününden 8 . 0 n ar a ın a 
beri yakınd~n takib ediyordum. Eski Hicaz krali öldü 
Aclet5. içirİde yaşamış kadar onun •• ı k on s o•• z . .. . 
acılarım paylaııyordum. S~vi~ç - soy eneee s vve gUmuldii. 
lerine katılıyordum. Şehrı gor - Bagdad, 14 (A.A.) - Hıcazm 

dakten sonra ötedenberi muhay - San Fransisko, 14 (A.A.) _ B. Şiiler, ise "Zeplin balonuna eski kralı Emir Ali ölmüştür. 
ycfomde Y!~ıyan yanmış, harnb Kumandan Viley, madeni kısım- itimad ile kumandan etmekte de- Bağdad, 15 (A.A.) - Hicazın 
o!muş Aydın yerine mamur ve da olan bir kırığın, küçük balo· vam edeceğini bildirmektedir. eski Kralı Alinin ceı:ıaze merasimi 
güz~] bir Aydın kaim oldu. Yeni nun kırılm""•ın· a ıebeb olduguw nu l A • • d l b k f _,, "Loka nçayger,, gazetesının yapılırken ıi det i ir um ırh-

. y:ı:Jrlnııl} g.::ni~ caddelerle modern söylemiştir. O zaman rüzgar Ma-
bi!:.abr bize yeni bir Aydın bağı~- kon'un kılıfını yırtmıt ve Makon 
h:;rar. Bunu halkımızın yapıcılık dakiknda 100 metre bir hızla de-
ve çah~!::ır.hk ruhu ba1armıştır. nize başa§ağı düfmüıtür. 

Aydı:ıcb. gerek kııso.ba. ve ge • 
rtık ya!un n:ı.hiyo va köylerin her 
İ§ bölümündeki halkiyle görü~ -

mek fırsatını buldum·. Hepsi ba • 
na mahsullerinin değeriyle satı] • 
r~ığmı, ge~imlerinin iyi ve yeter 
okluğunu sevinçle söylediler. 

Hükfundce alınan ökonomik 
tedbirlerin büyük değerinden min
n~tle bahsettiler. Aydında en çok 
sevinçle göı·düfiüm balkın toprağa 
ve mahsule geçen yıllardan daha 
çok bir kuvvet ve gayretle sarılmı~ 
olmasıdır. 

"Berliner Tageblatt,, gazete -
sinde doktfü· Ekner ve "Völki§er 
Böobahter, ,gazetesinde "Kont 

Zeplin,, ile bir milyon kilometl'e 
seyahat etmi9 olan kumandan 
Şiiler, Amerika Drija.bli "Makon,, 
un düşmesinin sebepleri hakkın
da bir§ey ıöylenemiyeceğini yaz
maktadırlar. 

Doktör Ekner, Makonun deni· 
zin sathında rüzgah1a sürüklen· 
miş olması iddiaımm doğru ola
mıyacağmı yazmaktadır. 

askeri muharriri kazanın bir ma
nevra esnasında olduğu noktası· 
na dikkati çekiyor. Manevra eı • 
nasında kumandan, hava vazi • 
yetini layiki veçhile tetkik ede • 

mez, ancak, vazifesini yapmakla 
mükelleftir ki, bu nokta "Kont 

Zeplin,, balonu için varid değil· 
dir. 

Gazeteler, Amerika hükUnıe • 
tinin Drijabl meselesi hakkında 
henüz son sözünü söylemediği 

noktasına dikkati çekmekte, dok
tör Ekner'in yapacağı tecrübele • 

rin neticesini beklediğini kaydet
mektedirler. 

nası olmuıtur. Kral Alinin cese-

di kardeşi Faysalın yirmi metre 

derinliğindeki mezarına gömül -

ınüttür. 

-o-

ispanyada miihlm 
bir gün 

Madrid, 14 (A.A.) - Bugün, 

hükilmetin iıtikba1i için çok mü -

him bir gündür. Filhakika, fırka 

reisleri, ıilah kaçakçılığı mesele -

si hakkında vaziyetlerini tesbit i .. 
Çin bugün toplanacaklardır. Hü .. 

kUmeti tetkil eden iki grup, bu 

mesele bakında biribirine zıd iki 
vaziyet almaktadırlar. 

-o--

Ankara Tıp Fakültesi 
kaça mal olacak 

Ankara, 14 (HABER) - An-

15 ŞUBAT 19.35 

Almanya 
a·leyhtarları 

Sarda gizli teşktUit 
tarafından kaçırı-

Jıyorlarmışl .. 
lngilizce "Deyli Herald,, gaıt 

tesi Sarbruk muhabiri, bir Ma~ 
Fransızlardan Almanlara geçece 
olan Sar havzası ahalisinden ı-tit• 

k t <Yırı• ler aleyhtarı olanlarının aç 1ı:ı 

yazıyor. 

Muhabire göre bu hadiseye '13
-

"tıı ir fazla malumat elde etmek ııııı 
kün olamamı§hr. 

Ahaliden, bu gibi vak'a.faril 
şahid olanların da bir şey söyle
medikleri haber veriliyor. le· 

Nunkirşen' de belli başlı bir 113 

a, görenler tarafından nasılsa kl5' 

men meydana vurulmuştur. 
Gecelik entarisiyle bir adaotJ~ 

Q rı• gece yarısı "Hayır, hayır! ve 
resmi polis tevkif etsin .. Beni re-5~ 
mi polis tevkif edebilir!,, diye h3 

kırdığını işitm!şlerdir. 
Nazilerden olmakla tanınrıı•t 

bir kasabın, bu gecelik entarili a
damı iterek bir otomobile sokttıı~ 
ve bu arada, "hlz kendimiz pol•' 
siz.,, diye cevap verdiği yazıbY01' 

Gürültüyle uyanan bir çok koıtl 
şular, adamın götürüldüğünil gi.ir' 
melerine rağmen, kim olduğl111" 
söylememektedirler. 

Nazilerin, düşmanlarına 1'Bıf' 
niak fırsatı vermemek üzere, 0"'' 

ları yakalayıp yakalayıp bir Mart~ 
tan önce Alman gizli polisine te~~ 
lim etmekte olmalarından kork'ıJ 
yor. 

İngilizce gazete muhabiri b\J'. 
karada kurulacak olan bp fakül • nun üzerine Sar hükUnıet kon:ıişf" 

nul\a gitmiş, meselenin ash btl~ 
kında malumat istemiş, fakat b~,u\ 
settiği hadiseler~ resmen, ne t,eV 

rarı defterdarlıklara tamim etmİf· 

tir. Şimdilik yalnız bu seneye aid 

vergiler tahsil edilecektir. Geç • 

mit senelere aid vergiler için ay~ 

rıca bir formül arandmağa aevam 

edilmektedir. 

Kurun - Sadri Erteni imler aü -
tununda Bcılka11 andlaşmaııından 
bahsederek bir yaşını bitlrmiı olan 
bu andlaşmcırıın çok talihli bir and • 
laşma oldoğunu, hiç fena ve yplan 
fikirlerle kurulmadığını ve bundan· 
dolayı çok güzel neticeler verdlğlni 

ticesini yakında göreceğimizi u -
marım. 

Devletçe hurda incir alınma • 
ırnı bu mahsulün değerlendiril • 
mesine çok yardım ettiğini öğren ~ 
dim. Önümüzdeki yıllarda da bu 
koldaki iyi tedbirlere devanı e • 
dileceği tabiidir. Küçük Mende • 

teıi layihası Bakanlar heyetine 

gönderildi. Fakülte 8 nıilyon lira
ya ihtiyaç göstermektedir. Fakül

te her yıl, bütçesine 1,700,000 li

ra konulmakla beş yılda tamam 

olacaktır. 

ne de tekzib edilmiştir. ıı1 
Salahiyet makamlarının, ad• j 

,_ 1 .. .. d"kle' •Kaçırma an onune geçeme ı 

Rusyada iki tren 
çarpıştı 

anlaşılmaktadır. .....,..,.. 

Sarrebn;;,;ia bir Sir Con Berline 
tepe kaydı gidecek mi? 

Moskova, 14 (A.A.) - Bir 
yolcu treni Nevinomiskaia yaki • 
ninde yoldan çıkmıt olan bir mar-

Metz, 15 (A·A~) -Yağan yağ- b f yi~ 
murlar üzerine Sarrebrug yakının Londrada • u ne ıT ot 
da bir tepe kayını§ ve Ren nehri ne de tekzıb edi _Y Jl 

şandiz treni ile çarpışmıştır. Te • 
lefat vukuuna dair bir haber ve • 

·· • d k' k ı ·· b' t lngiliz Dış işleri bakanı Sırç:1• uı.:erın e · ı ana a yuz m me re r 
. . Simonun Berline gitmesi ve 1 

mikabı toprak duımüttür. Straz- h . 1 . b k Gerıerı> man ava 1! erı a mı • ,)' 
burg ile münakalat kesilmittir. 

diqorlar? 
planı,, 

ğı kalkınma programının bazı nokta· 1 Zaman - Zaman iuızalı yazı Al -
larının Rooseveltin programına uy • 1 manlann Bon zamanlarda gittikçe 
duğunu Böylenıektedir. Loid Corç kuvvetlendiklerlnden ve Avrupayı 
eıas meselenin milyonlara varan if • korkuttuklanndan bahsetmektedir. 
sizler kütlesine münCl8ib birer iş bul· Sar işinden 3onra lıalkın Bitlere kar· 
mak olduğunu, fakat bu işlerin mu • ıı olan itimadının fazlalaştığını Uave 
vakkat ve oyalayıcı değil, daimi ve eqerek bu ıekUde Almanların Avrupa 
laydalı olmtıSı l&ım geldiğini iltive siyasetinde gittikçe dalıa mühim rol· 
etmekte ve YCIZl8ını ıöyle bitirmekte- ler oynamağa başladıklarını yazıyor. 
din 

resin ıslahı ve Cellat gölünün ku • 
rutulması hususi idarelerin taka • 
ti dışında olduğundan devlet üç 
buçuk milyon liralık bir taahhüt • 
le bu İ§e girmiştir. Onümüzdeki 
yıl Cellat gölü havasının bir varlık 
ve ya§ayış kaynağı olacağına !İm .. 
diden muhakkak gözüyle baka • 

bilirim. Bana bu yolculukta An . 
talyaya kadar refakat edecek olan 
lzmir valisi General Kazım Dirik 
bu ıslah ve kurutma işi üı.erinde 
geniş izahatta bulundular. 

Bu seyahatimin bana sevinç ve· 
ren büyük mevzularından birisi 
de ıslah ve kurutma işi olmuştur.,, 

Göring'in Londraya gelınesı b.1;ı kındaki rivayetler üzerine lngı 
gazeteleri şunları yazıyor: Jı 

"Bu gibi imkanlar, Lonclr set 
henüz düşünülmemiştir bile··· ·~· 
!inde de, ciddiyetle böyle ~ir 'bi' 
kan tasavvur edildiğine da1r 
işaret yoktul'. c'~ 

Bunlar, sonradan yapıl.& 011 
şeylerdir. Bununla beraber, Sı~af 
Simonun Berline gitmesi, ff> gel· 
bir Alman vekilinin Londre.YIJ. e' 

mesi gelecek bir iki ayın bad•;e. 
leri arasına girmiyecektir Je 
mez ... ,, l 

Diğer taraftan öğrenildiğİJ1;,t' 
re, Alman Cümhur Reisi ve . ~iı' 
bakanı Hitler, gelecek on gÜd 1,~~ 
bütün randevülerini hasfe . .,1~1i 
"yalnrz uluslar arası ııyaıa ıt of 
ile uğraşacağını,, yakınlar1ııa t 
lemiştir. aıe 

Kendisine yapılan teklif)el' Jeıı 
rinde resmi bir cevap -verırıe !it" 
.. . ... tt ser 
once gayrı resmı sure e, """ 
deki İngiliz Fransız elçilerifle 
nuşma-.jna ihtimal verili~ 

1'',; 
işsizlere yardınt dl 
DUDU kabul edil Jl~' 

) ıor . 
Londra, 15 (A.A. - 1'"ıı" 

kamarası işsizlere yar~lfll J'ıııl 
nunu dün kabul etmişt1r. Jil' 
Kral tarafından yarın İJJlı~ e 
cektir. 



cıs· . 
G~e • ııını imparatorluğumuzun 
~i; .. ~~nde güneş batmaz! Y eryü-
"'lln d"' b ~ ort ir yanındaki toprak· 
<ı~~ıı o kadar büyüktür ... Adam 
tJta~a Y~ra:an hiç bir fey bizde 
it., "lkdegıldır. Öyle ise niçin baı
~- \t elerin aattrklarnu alalmı? 
'V&llı'" 
~ g?Jnıza bağlı yerlerde yapı-

~ı al,__ d-t... · • t .. "" una ıyı ••• ,, 
top) §te, bu dütünce ile, Oliava'da 
b ~nddı v b to 1 ı.. •• yük. 
Qriltzı e u p anq ıuu 

>\rad Ya imparatorluğunun itine 
t. 

lttl~di ~e, !>u örnek üzere, Fran 
hthı·' Parıste, Fransız Cümhuri
' •n. ~ir "imparatorluk konfe-

•ct,, 1§tyle uğr~tadrrlar. 
l~e 8 ir Yıl İçinde, yabancı ülke
~ f\l kadar milyonluk akçemiz 

o°;!u· Bunun önüne geçelim!,, 
. leri budur. 

~ ~ yabancı ellere Fransa
~ 11~ 8a.tişlar yaptığını unutacak 
~?~ ~luk mu ettiler denıi
d,11 t ftıeydanda:Biz naııl onlar
dt .;.ı1! veriıi kestikse, ba~alan 

reuıaızlar bizden bir §ey al
t b' ' ız de arhk onlardan alını 

1 İıı' ?,, diır•oo1cl1>...rriir. Ekononıi
~? •tı bundan kaazncı mı olacak 

J:' 
~ d ~~m nıüstemielCeciliği, 
~lla'ıltereninki gibi değildir. 
~· ' nıeıhur sıyasacılardan 
~~ ~ Önderi Leon Blum Le 

.,
0 
aıre gazetesinde ne yazıyor: 

~da~dar güriiltülere, propa
lorıllk bakmaynuz. Impara
tu ald lto~eransma, Fransız ulu-

''13~ hıle etmiyor. 
~~ ,, Ytik Britanyaya Ohava'run· 
ı.. ... atanı 
l\l bu asnıa karşılık Fransada· 
alllaına~ğuıuuk nedendir? Bunu 
~,hiç b' Pek kolay: Çünkü, Fran
lll~ ır zatnan bir ''müstemleke 

''h~ olanıaınıştrr 
~ız· . 

~ 'Me:nı ~apacağımız konferan
b!tıııara~k ':Yeler (azalar) İngiliz 
~~lla b rlugunda olduğu gibi, 

l', b11~Yruk değildirler. Bun-
,,~ 'altında kullardır! 

~lt an~tzlar, bunun böyle oldu
~ ~ti!ll}J :ıışlardır. Fransa ne bir 
to de :ie:· e beyliği olabilmiştir, 
~tı~ C 

1 an}ayışla bir impara
ffl li'r ezayırde bile bir deniz 
~li aa:nsası kurulamamıştır. 
ı:ı~cuıtnlarla dolu ve Fransız 
~d~ ile ~ra bağlı olan Frans1Z 
hl!iı-\ı'ardır ~tulan koskoca toprak 
de ltıiYi ·? Uralara Fransa diye-

lle ~ · Bu yıl bile, Cezayir
~ lt l>() ltüier patlak verdi. 
~lld· Y]e}'k " 

)~tJ llle y • en, Fransa, kendi 
I~~ tr tib;e~~, İngiltere ile Sov
bil" )atatab· ır Eıconomik bütün
~i~' ~Ust ılecek ınidir? Yaratsa 

""l cnılek · ttl: tllıle1 esız Almanya ile 
t ~tı.. ıtc ij .. ·· 1 • 
1>;,,. 1 "il öt k' ·un erı (mahsülJeri) 

.- il' e ı "']k )-. ltl~" u eleri Ekonomik 
tt,~ ~ille" d .. 

'lı.. ~ı-1 ge ogru itmiı olmı-
' " 1.11r? N' k' . 

' ''1•i 1_ • ıte ım, Fransanm 
'!ı'l>.. ~ ttcsf "' 

~41l} "qllıl\ tgı §'ll sırada, Al-
~~.. arttır-'ı;.... .. .. 

.. ! Q o• .. ıt gormuyo:-

(V:l·NO) 

Ereğli limanı tesisatı 
ETeyli li.Jnanmı ve kömür hav

zalarında bir elektrik santralı 
yapmalan mevzuubahsolan lngi· 

liz §İrketi miimeaailleri Riçard, 
Robertson ve Jilber, dün Ereyli
den dönmüılerdir. 

Mümesiller konuşmalanna de· 
vam etmek üzere akşamki eksp. 
reste Ankaraya gitmiılerdir. 

---<>-

Yanan kadın öldü 
Geçenlerde Ortaköyde çıkan 

bir yangında Zeyneti isminde bir 
kadm yanmış, Haseki haıtahane-

Fransız maliye 
miltehassısı geldi 
HükUmetimiz tarafından çağı

rılan F ra111a Akçe Bakanlığı ikti
sadi Kanunlar Şefi Jül Pişarl dün 
Pariaten !ehrimize gelmiş, akıam 
üzeri Ankaraya gitmiştir. 

Fransız Maliyecisi, kendisini 
gören aazetecilere, hiikUınetle te
mu etmeden önce bir şey söyliye-
mİY.eceğini Lildirmiıtir. · · 

Stlrp Agop yttztlnden 
bir da\Ta daha 
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Daha savurdu ise ae liunla::-, 
biricisi kadar deh~tli olmadı. Ol
madı amma, otobüsdekilerin çoğu 
bu aksırık serpintilerinden olduk
ça zifos yediler. 

Dün de biri. lokııntanm birind~ 
akaıracak oldu, fakat :kendini tut
tu, hemen mendilini burm.ma da.

yayarak genzinden .Kopup gelen 
sağanağı, içind n yutkuna hıçkı

ra, kıvrıla1 biizule geldiği gibi ge
ne içeriye dehledi. 

Eğer dehlemese de orta1a bir 
serpinti de o salrv~İf ol~ydı, 
muhakkak lolcantad kiler, bu ıe
fer, kendisini çalyaka edi.p sokağa 
dehliyeceklerdi ! 

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

ıine kaldırılmı§tı. Bu kadın dün ..-~--..-----:;----, 

Surp ı\gop mezarlığının bina
larla kapalı k11nıı için ermeni ce
maatiyle belediye araımda yeni
den bir tazminat davuı açdmı,ttr. 
Bütiin mezarlıklar araziıi 56 bin 
metre mürabbaı olarak tesbit e -
dilmi,tir. Bu yerin bet bin metre 
murabbaı geniıliğindeki yeri bi • 
nalarla kapalıdır. Ermeni cema. 
ati bu kııma aid dava belediye le -

Dediğim gibi, grip piyanlioau-
nun en büyük ikramiyesi nezle 
ilacı yapıp satanlarn; .amortileri 

ölmüştür. 

---0-

Dış bakanı geldi 
Dıt itleri Bakanı Tevfik Rüştü 

Aras dün tehrimize gelmittir. Bir 
kaç gün §ehrimizde kalacaktır. 

--o-

General Şilkrü Nat
llnin soy adı 

Kemal Atatürk 1 tanbul sayla
vı General Şükrü Nniliye "Gök
berk,, soyadım vermi§lerdir. Ge

neral Şükrü Naili, Büyük Onderin 
verdiği bu soyadım tescil ettirmiş
tir. 

-<>---

Şeh r Mecrsı 
o lantısı 

Şehir Meclisi dün Sadettin Fe
ridin reisliğinde toplanmış, bazı 

münakale mazbatalarını encümen 
lere göndermiı, pazartesi günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

-o-

üniversite büdçesi 
Yeni üniversite büdçeai kabul 

edilerek üniversiteye gönderil -
miştir. Yeni büdçede bazı me -
murların maaşları arttırılmıştır. 

-o-

Da ğcıhl{ k · b ·· nde 
Dağcılık klübünd~ dün saat on 

ycdid~ bir toplantı yapılmıf, kliib 
namına yapılan mart davetlilere 
ta!cdim edilmiıtir. Bundan ıonıa 
clansedilmi§tir. 

Cinayet hine neticelendiği takdirde on bin 
Dün gece Mahmudpaıada Hür- lira tazminat vermeyi taahhild et -

riyet otelinde yatıb kalkan mahal- mitti. Belediye dava neticelendi -
lebici Ahmed, Receb, Yatar ve fi halde bu on bin liralık tazmi -
diğer iki arkadaıı rakı içerlerken natı alamamaktadır. Bu ıebeble, 
aralarında kavga çıkmıf, Ahmed- belediye tarafmdan yeni bir dava 
le Receb Yaşarı dört beı yerinden daha açılmıthr· 
ağır surette yaraladıklarmdan ya. -o--
kalanmışlardır. Yaşar hastahane- Karaağaç mezbahası 
ye kldırılmıştır. ... . 

H1rsızhk 
Fenerde oturan llyas polise mü

racaatla, Y enicamide abdestaneye 
giderken Ahmed oğlu Nafiz tara
fından bir saatiyle 87 kurut para· 
ıınrn çalındığını iddia etmi§, Na
fiz yakalanmıtbr. 

Yaralama 
Dün Taşçılarda seyyar satıcı

lık yapan Ramazanı, yağcı Akif 
bir alış veriş meselesinden çeke -
cekle başından yaralamı§, Akif 
yakalanmıştır· 

Kalp durması 

Karaapç mezbahasının denız 
taraf m<la iyi bir iskele bulunma -
dığından nakliyat mütkülitla ya
pılmaktadır. Bunun için mezbaha 
rıhtımında iyi bir iskele yapılma
sı kararlaıtırılmııtır. Bu iskele İ· 
le nakliyat çok kolayla~acaktır. 
Bunun için mezbahanın yeni aene 
büdçesine tehsisat konm~ıtur. 

-0---

Japon elçisi 
Japonyanın Ankara büyük el

çiliğine tayin edilen M. lyemasa 
bu ay nihayetinde ıehrimize gele
cektir. 

-0--

men ilci!ere, sütçülere, aalepçile
re, ıhlamurculara çıktı. 

Tramvayda, kahvede, ıurada 
burada rastladığımız aksırık aağ
naklannın seı:pintileri de bol bol 
bize çarptı. 

Osman Cemal Kaygmz 

Evlad bolluğu 
şampiyonu 

Lincolonchire'lı bir İngiliz olan 
Jözef Malley 92 yaıında ölmüt
tür. Bu adamın 88 torunu, 100 to
run evladı ve 2 torun torunu var· 
dır. Hepıi de hayatta olduğu için, 
bu, zürriyet rekorudur. 

Amerikada, Miuveri' de 73 ya· 
şında olan M. Senler de 68 ya-

tındaki sabık karunyle yeniden 
evlenmiştir. Bunlar, evvelce 40 ıe 
ne evli hayatı yaşadıktan sonra, 
11 seneden beri ayrfydılar. Yeni 

evlilerin 6 çocukları ve 32 torun
ları \'ardır. 

• --0--

Eyübde Vezir tekke caddesin
de oturan Kadri bu gece evine gi
derken kalb durmasından yereı 

dü,erek ölmüttür. 

Kav!)a 

Şlrketl bayrlyenJ n 
vapurları , idarelerin hesapları 

teftiş ediliyor Şirketi hayriye tarafından Av
rupa<la yaptırılacak yeni vapurla
rın planları hazırlanmııtır. Şirketi! 

hayriye hissedarları mart ayı zar-ı 
fında toplanarak yeni vapurların 

Dün gece Deveoğlu yokuşunda 
22 numaralı evde oturan Şedfe po 
lise müracaat etmİ§, ayni mahalle
de oturan Emine ile aralarında bir 
kira meselesinden çıkan münaka
§O. yüzünden Emine taraf mdan dö 
vüldüğünü, ve 35 lirası~m çalın-
dığını iddia etmiıtir. J 

1 
yaptirılması etrafında görü§ecek-ı 
lerdir. 

Şirketi hayriye bu sene 24 bini! 
lira kazanmıttır. 

Divanı muhasebat azalnriyle 
ökonomi ve maliye bakanları mı&· 

rahha!1arından mürekkeb muhte· 
lit blanço komisyonu Akay idare· 

sindeki İf ini bitirmittir. Kom is'. 
yon yal'mdan itibaren deniz yolla-

rı idaresinin he~ablannı tetkike 
hl'lş hya CR k trr. 
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Almanlar ve lngilte
re - Fransa anlaşması 

(Btlf taralı l ıncide) 

leleri birbirinden ayırmak için 
yazılmıt telikki etmektedir. 

Umumi kanaate göre, Alman -
yanm notayı bu tekilde yazıtı, iı • 
tikbalde yapılacak müzakereler 
eanumda lngiltere ile Fransa a · 
ruında muhtemel bir manevra 
yapabilmek ümidi bellediğinden 
dir. 

Fransızlar cevabı hiç 
beğenmiyorlar 

Pariı, ıs (A.A.) - lngiliz -
Fransız tekliflerine Almanyanın 
vermiı olduğu cevab hakkında ga 
zetelerin mütalealan az çok ihti
yatlıdır. Çünkü cevabların met
ni henüz neıredilmemiıtir. Bu

nunla beraber, cevabta, Almanya
mn, Franaa ile lngilterenin arası
m açmağa ve ayn1 zamanda kabu
lü ve tatbiki için Fransız matbua· 
tmın iırar ettiği, Londrada dü
tünülen noktaları aymnağa çalıı· 
biı kaydediliyor. 

ALMANYA SON SOZO 
MU HAF AZA EDiYOR . 

Lö Jurnal ıunu yazıyor: 
"V eaika bilhuaa mühimmiyet 

içinde dolatan bir mubtıTaya ben
ziyor gibidir. Tahminlere göre, Al
manya ona bu tekli vermekle he-

nüz kat'I bir vaziyet almak iıteme
difini göıtermekte, daha sarih fi
kirlerini sonradan yapılacak dip
lomul ıöriiflerine saklamakta
dır.,, 

'ALMANYA ESAS PRENSIPI 
DiNLEMiYOR 

''I.kaelsiyor,, ıöyle diyor: 
.,Alman hükümeti, Fransız. ln

rlliz beyanatında bulunan "ayni za 
manda olmak,, prensibine aldırıt 
etmiyor ıibi görünmektedir· 

Rosemberg Sovyet 
Dosyaya karşı harbi 

yem olarak ileri 
sUrOyor 

Berlin 14 (A.A.) - Havasa· 
jamı muhabiri bildiriyor: Alman 
cevabı Berlinde, Fransa ve lngil
tere ile uzlaşıldıktan sonra neıre
dilecektir. 

ihtimallere göre, cevab itilaf • 
cuyane, fakat müphemdir. Zira 
Alman diplomasisi iki ıeyden ka. 
çmıyor gibi görünüyor. Diğer 

memleketlerin, sulhu temine ma • 
tuf, mütterek gayretleri kartısın
da, Almanya bunun hilafına ça • 
lıııyormuı hissini vermek istemi
yor. Diğer taraftan, Almanya, u
mumiyetle siyasal vaziyetin ade
mi istikrarına amil olan unsurları 
nazan dikkate alarak, bu işe esas
lı surette giritmekten çekinmekte 
ve vakit kazanmağa çalışmak • 
tadır. Şuraıı muhakkatır ki Ber • 
lin hükumeti lngiltere, Fransa ve 
Sovyet Rusyada, iç siyasanın t~ 
mevvüçlerini dikkatle takib et • 
mektedir. 

Bundan batka, Alman devleti, 
Londra beynnamesine Almanya • 
nm ıilahlanması keyfiyetinin meı
ruiyetinin tasdik manaaı vermek 
istiyor. 

Bazı çok nüfuzlu nazi mahafi
linin tavur ve vaziyeti dikkate ta· 
yandır. Bu meyanda, B. Hitlerin 
üzerinde müessir olduğu tüphe 
götürmiyen, dıt ıiyasa ofisi bat
kanı 8. Rosemberı, vaktile B. fon 
Papen'in çok kıymet verdiii Rua
yaya kartı umumi bir eblisalib har 
hına giritmek fikrini henimsemiı 
ve bu hususta bazı lngiliz maha • 
filinin müzaharetini ümid etmek· 
te bulunmuıtur. 

1n,i1tere.nin ~er~~~i karar ha~- Hauptman ag" lıyor 
landa pef ın bır hukum vermekaı-
zin Fnmsanm, bu prensibinden (Baştarafr 1 inci de) 

vuıec;miyeceii ceaaretle iddia e- Hauptman, idam hükmünün 
dilebilir.,, icra edileceği Trenton hapisane-

i\LMANY A sine 48 saatten evvel ıevkedilmi-

MOSTEMLEKELERINI iSTiYOR yecektir. 

"Eko dö Pari,, ıöyle diyor: 
"Almanyanm baılıca dütünce.i, 

en kısa yoldan ve en buit usuller-1 

le hava proje.inin kabil kıldıiı 
hukuk müaavabnı elde etmektir. 
Sonra da, Franaa ıiyuetine lngil-

ilk defa olarak, hakim Tran • 
ıar, mahk\im hakkında, idam 
mafıkUmlanna tatbik edilen mut
lik süküt kaidesini kaldmnııtır. 

Hauptman, gardiyanlariyle ko
nuıabilecektir ! 

tereninkinden ayırmaia çalııacak. Flemington, 15 (A.A.) - H:tuptt 
, .. man evvelki gecenin büyük bir kısmı· 

tır. ~ya, ~ anevl muıtem- 1 nı ağlamakla geçirmiştir. Ar..cak sa • 
lekelennde ellen serbest bırakıl- baha karşı birazdalmıştır. 
dıfı takdirde, garb hududlanna 1 Akşam üzeri dem;ştir ki: 
hürmet etmeie hazır olduiunu bil 1 - Eğer elektrik sandalyasma o • 
diriyor. Müzakerelere böyle bir turmllk icab ederse, bunu erkek gibi 
eau üzerine bqlanamaz.,, yapacağım, 

YA KABUL, YA 
REDDEDiLECEKTi 

"Ovr,, gazetai diyor ki: 
"Almanyanm kabul ettiği e.aı· 

larla Londra beyanatmm aralann
dalri münuebet pek müphemdir. 

Fransız. lngiliz teklifleri toptan 
kabul veya reddedilecek bir kül-

dü. Halbuki cevabm prenslpi, me 
ıeleleri birbirinden ayırmaktır. 
Bununla beraber Franıızlarm en
dite etmelerine mahal yoktur.,, 

iŞiN iÇiNDE BiR DE 
TEHDIDVAR 

"Maten,, föyle yazıyor: 
"Haber verildiğine göre Von 

Narat, lngiliz. Fransız bJiyük elçi-
1-inden, Avuaturyada arayı umu
miye::re müracaat edili• ve A vua
tmJa Ar.tim ~ vaziyetin ne 
.. M'lm•IOI....-.,. 

Yapacağı bir itiraf olub olmadıfl 
sorgusuna da Hauptman: 

- Eğer yapılacak bir itirafım ol • 
saydı bunu önce yapar, aylardan beri 
karımın ve çocuğumun duyduğu de • 
kederin önüne geçmiş olurdum, de • 
miştir. 

Hauptman, masum olduğunu tekrar 
iddia etmiştir. 

Hauptman, 
Mahkemenin avukattan, hükmU 

istinaf etmeğe hazırlanmaktadırlar. 

Bunlar, reis Tranşarı: Hauptmanın 

hak.kında sarih bir aleyhtarlık i1e 
itham etmektedirler. Kendisinin jüri 
heyetine yaptığı tekliflere dair, 32 iti
raz nokası bulmuşlardır. 

Bayan Hauptmanın heyecanı az 
sürmüştür. "Korkmuyorum, demiştir, 
daha ümidimi kesmedim.,. 

Olüm hükmünün bildirilmesinden 
sonra müessir sükOta bozan yalnız 

Rellly olmuştur. Mumaielyh, jüri a • 
zasından her birinin ayrı ayn reyini 
tekrar etmesini istemiş ve bunlar 
da MJl&aptman, birind derecede inan 

HABER - ~kıam Postl'aı 

Habeşler bir yeri 
işgal ettiler 

(Btlf taralı t incide) 
müzalierelere devam edilmekte • 
dir. Bitaraf bir mıntaka yapılma
sı hakkında kısmen bir anlatma 
yapıldığına dair ıayialar teeyyüd 
etmemekte ve doğru zannedilme
mektedir. Henüz hiç bir İtalyan 
kuvveti vapura bindirilmit değil • 
dir. 

Roma, 14 (A.A.) - Yüksek 
milli müdafaa komisyonu bugün 
tekrar toplanacaktır. 

Roma, 14 (A.A.) - Reuter 
muhabirinden: Resmi ltalya ma
hafili, "Harb" kelimesini kullan • 
makta olduk.lan lugatçadan çıkar 
mağa çalıtmaktadırlar. ltalya -
Habeş meselesinin sulh yollan ile 
halledilmesi ihtimalleri hakkında 
nikbin bir hava vardır. 

Kahire, 14 (A.A.) - Habetis· 
tanmümeasili, Reuter muhabirine, 
Habet imparatorunun, mümkün O· 

lan her ~asıla ile ltalyan - Ha· 

bet ihtilafına bir hal çaresi bul • 
mak için çalıştığım söylemiştir. 

Mümessil, İtalyanlar ile olan son 
çarpıtmada 4 Habetin öldürüldü
ğünü, fakat imparatorun bunu ka· 
bilelere, onları İtalyanlara hücum 
etmeğe tefvik etmit olmaktan çe
kindiği için bildirmediğini ilave 
etmiıtiT. 

Paris, 14 (A.A.)' - Gazeteler, 
yapılmakt~ olan müzakerelerin l • 

talya - Habeş ihtilafına sulh yo
lu ile bir netice bulunmasına mü
saade edeceğini kat'i surette Ü • 

mid etmektedirler. 

Romadaki Habet maslahatgü • 
zarı, Pöti Parizien muhabirine de
miıtir ki: 

"IU1yanm aıker lia:nı1ık1an bi-
ze hayret vermektedir. Fakat, da· 

ima doıt olacağımıza İtalyanın 
hiç bir vakit Habetistana hücumu 
dütünmediğine ve 1928 muahede-

sinde hiç bir değiıiklik olmıyaca· 
ğına dair kral ile Bay Muasolini • 
nin verdikleri söze inanmakta de· 
vam ediyoruz." 

ihtilaf bu ay hükumette 
konuşulacak mı? 

tngiliz gazeteleri, bu son hadiseler 
dolayısiyle, "Artık ltalya ve Habeşis
tan bu ihtilaftan kendi aralarında 
konuşub halledemiyecekleri gibi geli
yor,, diyor. 

Bundan önceki 107 Habeşin bir çok 
ltalyan askerlerinin ölüp yaralanma
slyle neticelenen hadise üzerine, Ha
beşistan uluslar kurumuna mücracaat 
etmiş, fakat bilhassa lngilterenin ve 
diğer kuvvetlerin teşebbüsiyle konuş
mayı istemiyerek geri bırakmıştı. 

Habeş - ltalyan hadiselerinin 
şimdi ikisinin birden bu ay sonundaki 
konsey toplantısında konuşulacağına 
ihtimal veriliyor. 

Karnera davasını 
kaybetti 

ltalyan boksörü Kamera eski 
ağır siklet pmpiyonu Şmelinge 
kartı Nevyork yüksek mahkeme
ıinde açbğı 25.000 sterlinlik taz· 
minat davasını kaybetmittir. 

Karnera, Şmeling tarafından 
yerine getirilmediğini ileri sür • 
düğü bir mukavelede, kendi id • 
dialannı isbat edememiştir. 

öldürmekle suçludur,, cümlesini tek -
rar eylemiştir. 

Jüri ancak beşinci defa reyler 
toplandığı zaman, ittifakı temin ede
bilmişir. Jüriye dahil iki kadının ö -
lüm cezasına muarız bulundukları 

söyleniyor. Hükmü müteakib, halkın 
jüri azasiyle her türlü teması yasak 
edilmiştir. AVukat ReflJy, hükmU Is -
inaf için her ne lazım gelirse, temyize 
kadar müra~t olunaca(ım söylemiş
tir. 

15 ŞUBAT 1935 ~ 

Almanya kazandığı 
notu kaybediyormuş 

Uluslararasının yeniden aıms 
icabeden tedbir ne olmalıdır 

Bir iki haftaya ka J~r Sar manlar bu ara öyle bir dıı1~ 
havzası w\lmanyaya verilecek.... kapıldılar ki: " Biz, ne kad~ 
Bir zamandır, mülteciler ve Sar- laşma hevesi göstersek f if 
daki Hitler aleyhtarları üzerine hala da itimad etmiyecek, _._ 
verilen bazı havadisler ayrı tu- mi, anlafmayı büsbütün b":Jıl' 
t-.ılursa, hiç bir ses gelmiyen bu lım,, gibi bir vaziyet hasıl . ..rt 
yerden, birdenbire, gazetelerin eliv 
birinci yapraklarında bahsoluna- Almanların yanhşma ~ İS ~ 
cağı muhakkaktır. reyiam sırasında çok sin~ 

soğukkanlı davranmakla:: JI 
Alakadar olmıyan devletler • dıkları notu bugün reY'~ 

den askeri kuvvetler gönderilme- 'b ıw· 
sonraki hareketleriyle ' 0 

si ve Almanyanın makul da vra • 
kırıyor,, demektedirler. _tJ 

nışı ile Sar reyi im mm muvaffa • '-" 
kiyetJe başarılmasmı, ~imdiki Hitlere aleyhtar bulu ~ 

ka1"1lı takılan tavır, •iki!' 
heı ide Mi: Jetler Cemiyetinin bir · :r :r 

muvaffakiyeti saymaktadırlar. sebep olmaktadır. 
Ve Almanyayı bu faydalı işte Bunların neticesi fU~~J' 
Milletler Cemiyetinin adeta bil • Almanlara Sar arazı•1 ~ 
meden propagandasını yapını§ meden önce, Uluslar aralıt>' 

_1.:yfl• 
görmektedirler. tedbir daha almak ger~.. ıl 

Yalnız bir noktaya dikkat çe- Bir çok Sarlıların bu~~ 
kiliyor. Sar meselesinde hem kif olunduklarından bab.-_ll 
Fransız, hem Almanlarm tedbirli yor. Gerçi bu bir rivayet~ 
davranmadığı yerler vardır. dedir. Fakat doğru da ol•I))' 
Frans~ Sardaki bir kısım tren Tevkif olunanların suçlat11 .ti 
yolları üzerinde durarak bunla • lar arası bir salahiyetler -11 
rın Almanlar için çabucak asker - ı · lrb ehemmiyet dereceleri ~ 
sevkine yardım edeceği endite • olunursa ve hele Sarm tsO' .1 
siyle istasyonlarının kaldırılma· nasiyle Almanların olaı~· 
aını ileri sürdü. Böyle bir zaman- önce bu yapılırsa, Sar i!iııİ'.J 
da bu çetid bir teklifte bulun • kikaten muvaffakiyetle bl'j 
mak, Almanlarda garib bir tesir dığına bütün Avrupa in' 
uyandırmıf olabilir· Yani, Al • 

Yunanistan 
( B aı taralı 1 incitl e) 

Trakyaya kadar tahkimi lazım geldi
ği kanaati beslenmektedir. 

Anadolu Ajansı, Atinadan aldığı 

bir telgrafta da bu mesele hakkında 
şu maltlmatı vermekedir: 

Havas Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Büyük Erkanı Harbiye reisi Gene
ral Katenyadis Harbiye Bakanı ile u
zun müddet bir görlişmeden sonra 
gazetecilere verdiği beyanatta Yuna- 1 
nisanın hudutlarını tahkime karar J 
verdiğini söylemiş ve: 

- Yunanistan sulh besleyici U • 
mitler~ beslemektedir. Fakat komşu • 
larımızdan bazılarının ayni fikirlerle 
mütehassis oldukları görülüyor. Bu
nun için Yunanistan barışın menfaa· 
ti namına emniyet tedbirleri almak 
mecburiyetindedir.,, demiştir. 

Grip 
(Baş tarafı 1 incide) 

bütün çocukların difteri ye kar§ı 

aıılanmaları da bildirilmittir. 
Alb yaıından on iki yatına ka-

dar olan çocuklar mekteblerinde, 
mekteplerde olmıyanlar sıhhat 

yurdlannda meccanen aıılanacak
lardır. 

Diğer taraftan ıehrimizde ha • 
valann fena gitmesi yüzünden 

grip vakalan çoğalmı§br. Birçok 

mlf ... 

ITALY~ 
f 

Hava mlsakıoa ~ 
şartlarla glrecelı. /ı 

lngiliz gazeteleri, yet'1 ~ 
zuubahs olan hava mis~' 
yanın bazı ıartlarla gire"' 1 
den bahsediyorlar. Lo~ 
ahedesi esasına dayanaJS . ıJ 
latma ü2erine Londrad.Jıl ' 
va elçisi Grandi, lngil!~ ~ 
metine düıünceler ilerı ,ut" 
tedir. .~ 

ltalya bükiimeti eaat ijt'. 
le hava misakını kabul ~ 
Fakat iki yerine bir ıni~ 
etmektedir. 1,~ Coğrafi vaziyetleri d~rbifİ' , 
le ltalya ve lngiltereyİ bı~ 
arazisini koruması 111~ it ;' 
tinden kurtaracak yenı b I 
tokol da mevzuubahıtıt• ~ 

Bu meseleler, Lond~ J,J 
talyan elçisi ve Romad ,,,., 
liz elçisi delaletiyle 1' 
maktadır. f 

Londradaki lngiliz ::;~ 1 
konuşmalannda tesbi t 
laşma esası üzerine ~hl'Ji'' 
fikri merakla beklenaıe1't ~ 

Diğer taraftan So\ffet ~ 
·ı K'" ··k ft·ı· f de'fte · ı e uçu ı a ~, 

- Şark misakına girib ~J 
ği hususunda - Ahrı•~ 1" 

talebeler ve hocalar hasta yattık- d·'-'erl vahım hemen iste u.u 11 
larından mekteblerde dersler bot Jf" yor. ,ıı ~.~ 
geçmektedir· Yeni silah anlatıııal tıP'"· 

Bazı mekteblerde talebenin ya- yısiyle aŞrk misakı k011~1 
rısı bile mektebe gelmemektedir. nının geri brrakılnıaıııal 

Grip vakalannın ihtilatı yü • taraftardırlar. • -ti 
zünden son günlerde iki ölüm va - Fransa Sovyet Ru~~ıı J,i' ! 
kası kaydedilmiştir. Bunların iki. Küçük itilaf devletlerı iıt:;/' 

··ıer 
si de talebedir. da olarak bu mevzu 0 t' 

Dün hükiimet doktorları Sıhhat kında bir beyannarrıe ııe 
müdürlüğiinde bir toplantı yapa • rinden bahsolunuyor· 

rak ıehrin bir haftalık sıhhi vazi • ·~~=tcİi~. ~ 
yetini gözden geçirmişlerdir. Adana, 15 (A.A.) ~~ 

Mekteblerin yarın tekrar bir gmı tehrimizde de geı' 
hafta müddetle kapanmuı mub • okullar bir hafta tatil 



Şikô.qetler, temenniler 

Şah •ı n I İn Soy adı işleri 
Haydarpaıa Prevantoryom mu .---.-......; ___ 
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• • • 

111 
c .. _._ .............. ___ allimi Fevzi ltrk matbaamıza ge-

Yazan: o c u ! l'to. 25 lerek fu tiki.yelle bulunmuttur: 
~dırcın Kafit L':~~:.?.:~!~.~~~::- 1 "Geçen ayın onunda Kısıklı ------·- ···•r ı Nüfus memurluğuna müracaat e-

''Kırk gün kırk gece düğün 
yapar, evlenirsinizf,, 

derek soyadımı tescil ettirmek ia-
ted · m. Geredeli olmam dolayısıy· 
le evrakım Geredeye gönderildi. 
Aradan bir aydan fazla zaman 
geçtiği halde hala bir cevap gel· 
medi. Ali.kadar makamların na· Bu adam neler söylüyordu? 

Y olua deliliğin başlangıcı mıy
dı? ... 

Ali reis sordu: 
- Lakin, onu yeni mi tam • 

dın? Yeni mi anladm bunu? .• Ne 
~an ve nereden? .• 

- Bunu bana annenin gözleri 
"-lllattı .. Onları görünce tanıdım .• 
SteUa Ayıenin ta kendisi idi· 
1' ınl.,. • • .. ı · · ........ annesının goz erı, annesı • 
nin bakııı ve söz söyleyiıi .. Za • 
l~n lnebahtıda iken de küçük 
Ayşenin annesine bu kadar çok 
b~nzenıesine herkes taıardı. E • 
~~r o zamanlarda annenin balat· 
larına daha dikkatle balanıt ol • 
8ilYdını, onun gözlerine bakar 
b<:l,:ınaz bunu hatırlıyacaktnn. 
Fa':at olmadı ... Belki de ask, be· 
niın aklımı baıımdan alm;ıtı .•• 

İkisi de susuyorlardı. 
l Ali Reis doğrulmuştu. Avuç -
arını dizlerinin üstünde sıkmış, 

RÖzl-:rini yerdeki çakıllara dik • 
tniıti. 

- Yusuf! ..• 

-N . ' e var reıs ..• 
- Sana o kız nelerden hah • 

•etti' ... 
b• - Bir yeşil pembe .. bil' kale .. 
~r lirrıan .• gemiler .• köpüklü de

~~ı ... kalabalık bir ,ehir .. öksüz. 
ilk \'e esirlik •.• Bunların hepsini 
;nlattı. Fakat o dakikalarda ka-
~da Yalnız bir ülkü vardı: O • 

ııu bir an evvel bir kara parçası-
11& çıkarmak, bir yerde sakla • 
tnak ... Bu arzunun verdiği heye
~~ll bana onun söylediklerini 
I ınletnıemiıti. Fakat timdi hatır
~.,?~rn. Bana lnebahtıyı Şahin 
eıaın evini tarif etmiıti. •. 

b. - Kulağının ardında kara 
ır hen var mıydı? .• 

- ??? ••• 
d - Karde,imin kulağınm ar • ;da büyücek ve kara bir ben 
tib~ı. Annemin yüzünde olduğu 

ı ... 

- Bunu bilmiyorum!. .. 
- Sabi ... Hakkın da var ya f .• 

S Ali Reis sustu. Düşünüyordu. 
on" ttıınldandı: 

d11tı - Ona yakından bakmalry • 
lıtı ··· lialbuki ben gece karan • 
d, n~a, ancak bir karaltı halin • 
~nk~tdünı.. Yaram o kadar •e .. IJordu ki ... O kadar bitkin 
tea:~~lltiilü idim ki, bir an evvel, 
~t 11 karııtıran bu mahlUku 
~~~~ayı dütünmüştüm ..• 

~İrden bire ayağa kalktı. Ve 
"( uıuf a sordu: 

"-n.._ O kızın Ayte olduğuna i • 
~? tn. •ar ını?.. Sarsılmaz mı .. 

........ .... b. 
ıç ır zaman .• 

.._Acaba ne oldu? ...... ? ... ... 
'•~ "1:; küçük bir sandalda ve ıa.'lc r denizde tek baıma kal -
~'d~·· Açlıktan mı öldü?. Fırtı -
tt\ll? ~Yık devrilerek boğuldu 
'-•~lua rene alçak bir esir -
L::'ıne ıni d" t"? ~ UfU ••• 

Seı Suıtular ... 
'ld:7ıı1c kapısmdan bir ses l 

' 4li Reie f .• Ali Reia nere .1 

de? ..• Onu bekliyorum. 
Ali Reis Kara Yusufun kolu • 

nu tuttu: 
- Düşünme!.. O zülme !.. Dü

§Ünmekle ve üzülmekle f'limize 
bir şey geçmez... Onu da bula • 
cağız... Elbet buluruz onu da .•• 
Ve o zaman kırk gün kırk gece 
düğün yapar, evlenirsiniz! .•• 

Kara Yusuf genç korsanın 
ellerine sarıldı: 

- Demek •. Demek benim onu 
sevmeme izin veriyorsun öyle 
mi? .. Bense, kusurumu bağışla • 
yın, diyecektim. 

- Evet, onu sev!.- Her za • 
man, benim kadar sev!... Bera • 
ber arayacağız ve buluıacağız .• 

- Annen bunu öğrenince ba
na kim bilir ne kadar ... 

- Hayır, haytl' !... Bunu biç 
düıünme !... Senin kabahatin 
yok ki ... Bilemezdin!.. Bilerek 
yapmadın bunu... Haydi gide -
lim, bizi arıyorlar ..• 

Yürüdüler. 
Bir uşak onları görmüf, yer • 

lere kadar eğilerek selam1~: • !\, 
Şeyh Ebusaidin Ali Reisi ara 1 · 
ğını söylemiıti: 

- Peki!.. Geliyoruz, sen git! .. 
Utak uzaklaıtı. Ali Reis ar • 

kadaşının omuzuna elini koy • 
du: 

-Yusuf! ... 
- Emret Reis! .• 
- Aramızda geçenleri bizden 

batka kimse bilmiyecek !.. Hele 
annem, sakın duymasın!. .. Büs
bütün üzülür zavallı! •• 

- Peki Reis! .• 
- Bundan sonra da nerede 

bir genç kız görürsek, yahud yo
lumuza çıkarsa gözümüzü dört 
açalım da atlamıyalım .. · Çünkü 
aradığımız genç kız senin niıan
lın benim de kardeıimdir ... 

Kara Yusuf genç Şahin yav • 
nısunun ellerini öpüyor, boynu· 
na sarılıyordu. 

Fakat o anda gülmek m1. yok
sa ağlamak mı laznn geldiğini 
de bir türlü kestiremiyordu. 

1 zarı dikkatlerini celbetmenizi ri
ca ederim.,, 

bugan 
ISTANBUL 

12.30 Karıgık musiki plak, 18 Otel 
Tokatliyandan nakil çak saati, telsiz 
caz orkestrası, 19.20 Çocuk saati : hi • 
kayeler. 19,30 haberler, 20 tıb fakülte
si deri ve frengi hastalıkları aeririyatı 
profesörü Dr. Hulüsi Behcct tarafın • 
dan konEc:rans. (frengi neden ayıp gö
rülür. Fr~nginin gizli tutulması neden 
adt olmu§tur. Tabiatte ayıp denilen 
hastalık var mıdır ?) 2.30 havayen ki • 
tar orkestrası Sirvet ve arkadaşları. 21 
Keman sole : Nejat, 21.30 son haberler 
21,30 radyo orkestrası, 22 radyo caz 
ve tango orkestraları. 

1'76 KJız. MOSKOVA. ne m. 
1'7,SO Sözler. 18,SO Kızılordoya malmıı 

proa;ram, 19.SO Beyaz Ruı prkılarmdan. ıı 
kan§ık konser. 22 Ç-ekçe neertyat, 2S,03 ln · 
gillz.ce n~riyat, U,03 Almanca netrlyat. 

828 Khz. VARŞOVA, 1846 m. 
18,16 PIAk, Sözler, 19,16 Orke.tra, 19,fS 

Konlernaıı, %0 Hafif mU8Ud, 20,20 AktnaıJte, 
ıo.ao Fllmlerden plAklar, 20,ta Haberler. 
zı.u Varıova fllbannonlsl tarafından .enfo
nlk konser, %8,ŞO Şiirler. %:S,•O .Bekllmlar, 
:u.~ Dan .. 

.Khz. PRAO, 4'70 m. 
Brllno radyo orkeetnuır, dera, 18, Ka· 

artet konseri. 19 Ziraat. 19,10 Amele ne,rt • 
yatı, Almanr.a neertyat ,!0,10 Popüler !Sırp 

prkılan, %0,SO Eski Pragm baJo baJo mu • 
ılkl"t, 21,15 Ors koneerl, zı,so Sözlt-r, ZZ,OJ 

Vlyolonsel k onseri, %1,26 Sözler, 2%,SO Radyo 

ork .. tr-, ıödu, ıs,ıa PIAk, .azıe.r, pJA.lc, 
Rulca baberler. 

Kbz. LEIPZIG, S81 m. 
18,20 Keman eonaUan. it Bahrler, eh

ler,. 19,SO Pllk. 20,10 Spor balmlert, il Ha • 
berter. Zl,16 Ulua.I neertyat. n .. Daa leJchte 

Gltlck" adlı netdJ skeg, U,%0 Haberler, apor. 
2s,•o Gece ko118erl. 

645 Khz. BUDAPEŞTE, 5:50. m. 
18,30 Salon orkeetraaı. 19 St.enogratl 

dersi. 20,ıso Sözlt'r, zo.ao Operadan nrilecek 
temslli nakli. 23,SO Çingene orkeetruı. U,10 

Fnuıaızca aylık baber lcımalL 1,06 Son haber
ler. 

Esirgeme derneği
nin balosu 

Şubatın 28 nde. Park Otel salon
larında Esirgeme Derneğinin balo· 
su verilecektir. Dühuliye bir Ura. 
yemek iki liradır. Hem gayet güzel 
bir gece geçirecek. hem de bir ha
yır cemiyetine yardım etmi~ ola
caksınız. 

Ali Reisle Kara Yusuf itte bu- ı•---------••lllil 
nun için o geceki ziyafette bir 
türlü ıen olamıyorlardı. 

Ali Reis, hemen ertesi gün, 
babasını kurtarmak için dütün • 
düğü planı annesine ve dedesine 
açmıştı. Zaten bunu onlar evvel
ce de ıöyle geliti güzel bir şekil
de duymu,lardı. 

Şeyh Ebusaid bu iş için başka 
birisini göndermek istediğini 
söyledi: 
nuz? •.. (Devamı vm) 

fi11!1ııı11oııımnıumnıııınııııı1--.ııt--...-.ıu.......,. 

20 ve 25 }IsmarlamH 
liraya kostilm 
Son moda safi yün kumaş

lardan ısmarlama, teminatlı o
larak en müşkülpesentleri bile 
ancak Kolaylık Terzihanesi 
memnun bırakır. 

Ankara caddesi Orhan Bey 
han b irinci katta Kolaylık Ter
zH1anesine buvurunuz. (3960) 

----~ 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

felpat ~dreelı IS'fANBUL llAJSU 
retetoo Vazı: ısın1 ıcıa,.ı 141"0 ........ -................................ ..... 

ABONE ŞARTLARI 
1 1 1 Ua7Jı& 

l'Qrtdıeı ızo aso l60 lt60 ar,. 
Em~bh uo "° 840 1111 

ıLAn TARiFESi 
n<'.attt U&ıılaruun •tın il.MI 

KeMnJ Ulntar ıo nruetıır. ..... -...................... _. ...... _ 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
BaınJoıfl 1erı C\'AJUT) Mat.._ 

'ı KUPO ft 

41 
! 1D·2·935 
L 

• 

Esir Kadın 
HA BER'fn 

tefrikası 

·--... -----..-.. : 
i rto. 18 
! Aşk ve His Romanı 
1-. ..................... --•••• 

- Ferid! Siz benim dostumıu· ı - Evet, sahi. 
nuz. Ona aöyley;n, gitsin... Git- - Salonun li.mbalarmı söndü• 
sin ..• Ah, niçin vaktiyle talik iste· relim mi? 
medim. Altı sene evvel, bu, öyle - Söndür, Ahmed! 
basit olurdu ki ..• Bana bunu tav• Ki.mile, uzaklaıtı. Yukan çık· 
siye ettiler. Fakat ben reddetfm. tı. 
Korkuyordum. Hem, sonra, ümid Sağda ve solda koridorlar uzu• 
ediyordum. Bekliyordum. yordu. Vaktiyle, kocası Vah idin it-

- lşte geri geldi, Kamile! gal ettiği odalar, itte fU soldaki-
- Lakin unutmadım... Ferid ! lerdi. O gittikten sonra, buralara, 

Ben bu ev'n içinde şu yanımızda- Turgutla Jackaon yerletm=ıti. Sağ 
ki odada olan hadiseyi unutma· taraftaki koridor, Ki.milenin tu• 
dun, Ferid! Odanın §eklini değit- valet odası önünden geçiyordu. 
Linnedim. Oraya daima g'rdim, Genç kadın, odaıına dönmeği 
o odayı o halinde görmek, faciayı hiç istemiyordu. Bu yalnızlık saat 
taptan olarak dimağımda ya§at· lerini hiç sevmezdi. Sabahleyin 
mama vesile te~kil etti. Ona ıöy- denizde yıkandığı haliyle kıyas e
leyin, ~·ısin: Eğer beni hala sevi· dili•·s~. ,;mdi öyle bambaşka bir 
yorsa bunu benim için yaparn... hali val'dı ki .. Nerede o canlılığı, 
Fedakarlık diye yapsın! tJem, nerede Lu durgunluğu._ 
aöyleyin kuzum. Nçin pİfman ol- (Drvamr var)' 
muş? Bunun bir sebebi var mı -

IU\n Öyle d · yin ki, ben sükiinumu bul· 
dum. Bulmak için de çok zahmet 
çektim. Bunu söylemezsiniz, söyle 
mek istemezsiniz, değil mi? Zira, 
o, s'zin hayatınızı kurtardı. 

- Kamile! O, sizi sevdi. Vak
tiyle, sizin saadetinizi, yegane sa
adetin· zi o te§kil ediyordu. Benim 
hatırladıklarımı ıiz de hatırlıyor 
musunuz? 

Hayır, artık hütün hunlar be· 
nim hatıramda yatamıyor. Hepsi 
kirlendi, öldü, mahvoldu... Dütü
neceğim ve cevabımı sonradan 
vereceğim. Şunu da öğrenmek is
terdim. Çok mu deği§ti? Artık 

gençl · ği kalmamı~tır. 
- Saçları, §akaklarında beyaz 

laıtı. Lakin yüzüyle vücudu eakiıi 
gibi kaldı. 

- istemem, Ferid, istemem ..• 
Tahammül edemem ... Ona baba
mın evini vereyim ... Giuin, orada 
yatasın. 

- O, sizden sadaka istemiyor, 
Ki.mile! Sizin mevcudiyet~nizi is
tiyor. 

- Dütüneceğim... Düıüneceği

mi ona a~yleyin. Fakat size mek· 
tup yazm..:.nıdan evvel buraya gel
memes · ni kendisine bildirin. Ve, 
timdi, Ferid, gidin artık! 

- Ki.mile! 
- Gidin, Ferid, size mektup 

yazarım ..• Yarm yazarım... Gör· 
müyor musunuz? Tahammül ede-
mi yorum. • * * -&-

ihtiyar Uf&k, aayfiyenin kapı
smı açtı. Bahçede, Feridin otomo
bili bekliyordu. Fenerler pnıldı
yordu. Motör, işlemeğe baıladı. 

- Allah rahatlık versin, Ka
mile! 

Kadm, merdivenden çılmıağa 
bqladı. Sahanlıkta durdu. 

- Allah rahatlık venin, Ferid! 
Kapmm yanmda, ihtiyar uıak, 

omuzları çıkrk, sntı kanbur, du
ruyordu. Eskiden, bu adam, Ki.
milenin ba·basmm yakıııklı bir a• 
ğasıydı. Kalıbı kıy af etini kaybet
mit tesirini vermek istiyordu. 

Ferid "allah rahatlrk versin!,, 
dediği ve hareket eden otomobil 
uzaklaıtığı vakit, uşak kapıyı ka
padı: 

- Hanmıefendi •. -Yatıyor mu 
sunuz?. diye sordu. 

- Evet, Ahmed ... Yorgunum ..• 
Bana Ferideyi gönder. 

- Hanım efendi, unutuyorsu
nuz galiba ... Kendisine on bir tre
niyle oelmesi için izin vermitti-
niz. 

Zonguldakta lnağzı mevkiin· 
deki 113 - 362 numaralı maden 
ocakları hiaaedarlarından Zongul• 
dakta mukim Bay Mevali oğlu Ali 
ve mühendiı Bay Naci ile yapbğı· 
mız B~yoğlu 5 inci Noterl:ğine 
taıtik ettirdiğimiz 20 Kanunusani 
1934 tarihli ve 1123 - 47 numa• 
ralı mukavelenin on bir'nci mad· 
desini alakadaranca bilinmek üze 
re aynen netrü ilan eylerim. 

113 - 362 numaralı İnağ• 
zı ocakları hissedarların· 
dan Arnavutköyünde mu• 
k"m Müftü oğlu lbrahim 
Hakkı 

Madde (11) itbu mukavelenin 
imza ve teatisi ile ocakların tesli
minden itibaren lbrahim Beyin o
caklarda bir güna müdahalesi ol
mıyacak ve ocakların icabab fen• 
niye ve maden idaresinin tebr ga• 
tı kanuniyeti dairesinde İ§letilme
si ve müdürü mes'ul ve mühendis 
ve müstahdimin ve amele tayin 
ve istihdam ve azli müstakilen Na 
ci ve Ali Beylere ait olacaktır. Yal 
ruz lbrah · m Bey kendi bedeli ica
rmm hangi esas ve hesap üzerin
den tea.bit edildiğini masarifi ken
dis1ne ait olmak üzere teftit ve 

kontröl edebilir. Şu kadar ki Naci 
ve Ali Beyler itbu mukavelenin 
imzası ve ocakların tesliminden 
itibaren gerek kendilerinin ve ge
rek istihdam edecekleri herhangi 
biri tarafından lbrahim Beyin ne 
!ahll hakikisini ve ne de ocaklar
daki hiuei ıayiasmı veya hakkı 
intifamı hiç bir aebeb ve behane 
ile veya ocaklann dahil ve hari
cinde vukuu melhuz her türlü ka
za tazminatından dolayı resmi ve 
nim resmi devair ve teşekküllere 
ne de sa;r eıhası hakikiye ve bük· 
miyeye karşı borçlandtl'amıyacak 
lan gibi lbrahim Bey de bedeli 
icarından başka hiç bir sebeble 
ne Ali ve ne de Naci Beyleri ve no 
de kendilerine ait hiasei fayiaları
ru borçlandrrmıyacak ve bu suret
ler işbu mukaveleden sonra ocak
ların tesellümüyle beraber mü§te
rek imzalanyle ve mutabık kalı
nacak formül dairesinde ve tespit 
edilecek tarihte Zonguldak ve İs
tanbul gazetelerinde neırü ilan 
olunacaktır. Fora majorlar ahka
mı umumiyenin kabul ettiği fora 
majordan ibaret olup iıbu muka
velenin tatbikinden mütevellid 
her türlü ihtilaf at için İstanbul 
mehakimi merci olarak kabul edil 
miıtir. (2541) 



r Hinlannda yıldız işareti '>lanlar üze· 

4 ürk ~ocuklarsnPn biricik gazetesi yarın ~ıkıyor • 
Beş kurut verip siz de bir tane ahnız • 

l rinde 14 - 2 de muamele görenler· 
ı dir. J Raıcamlar k.apanış fiıtlarırıı ,;österir 

nukut (Satış) 1 

Her yerde sattlır · 
Da§ıtllma yeri : Ankara caddesi Vakit yurdu 

adını unutmayın 

Olgun Çocuk 
• r 'h"' ' 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
8500 tabaka 50/ SO eb'admda yaldı.zh kağıd nümune ve ıartname

si mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. · 

Vermek istiyenlerin 19.2.1935 salı günü saat 14 de yüzde 7,5 gü

venme paralar~le Cibalide levazımve mübayaat §ubesine müracaatları 
(708) 

200 Adet 25 milimetrelik ala yaldızlı bobin "Film Gold,, 

200 Adet 22 milimetrelik mantarlı bobin 

20 kilo 40 X 60 ebadında düz alaminyon kiğıd. 

idaremiz için bu üç kalem malzeme satın alınacaktır· isteklilerin 

5mek ve ıartn&.meyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etınek için 
7/ 3/ 935 p~rşembe günü saat 14 de % 7,5 güvenmeleriyle birlikte Ciba

lide alım, satmı komisyonuna gelmeleri. (65~) 
_.. 

Büyük. 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 5. ci Çekiş 11. ki art 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

IOr~iYB lir o ot Bon~osın~on: 
Türkiye ziraat bankaımca Bursa da eksiltme ile bir ıube bina11 yap

ırrıl acakur. 

Ekıiltme kapalı zarf usulile yapdacakbr. Eksiltme ıartnameıi An. 

karada banka levazım müdürlüğünden ve lstanbulda Ziraat bankaar 
tubesinden alınabilir. 

Teklif mektupla.rı ve teminat, eksiltme ıartnamesindeki izahat dai. 

resinde 28 §ubat 1935 akıamına kadar Ankarada Ziraat bankası u • 
mum müdürlüğilne verilmi§ olmalı dır. 

Tekliflerden herhangi birini tercih ebnekte banka tamamen ser· 
bcsttir. (754) 

1 ı stanbul Belediyesi ilanları 

Karaağaç müessesatı buz fabrikasına lüzumu olan 120 tane 
Kondansatör borusu alınmak için açık eksiltmeye konulmu§tur. lıtek

liler §Mtnamesini levazım müdürlüğünde görebilirler. Bu boruların 
muhammen bedeli 1137 liradır. Eksiltme 2490 No. lu kanuna lüzum o
lan veıikalara göre yapılır 88 liralık teminat parasiyle beraber ihale 

günü olan 26/ 2/ 935 aalı günü saat 15 <\e daimi encümene müracaat e
dilmelidir. (719) 

qaziantep Sulh Hakimliğinden: 
btanbulda vefat eden Ali Cenanın mirasının resmen tasfiyesi 

mirascdarı t.araf ından talep edilmi9 ve terekenin tahririne bqlannu§ 

olduğundan müteveffa zimmetinde alacakları olanlara müteveffaya 

bor~lu bulunıınlann ve kefalet aebe biyle alacaklı olduklarını iddia e

den ki.mselerin iki ay içinde alacak ve vereceklerini kayıt ettirmeleri 
ilin olunur. (764) 

- ' 

* Londrı 61:'>, - • V l )llD& ~·. -* Nnrort 12~ ~o * Mıdrtı 18, -
• Parl.s 1()9. - * Berile 48,-
• Mllloo 212, - • Vır~ovı !4, -
• Brllktiel l lA, - * Bııdıpı~te ~6. -
ıt Atloı 24, - * 8ükrC$ 17,-

• Cenevre 816, · - • Belırat ~4. -

• Sofyı 24, - *Yok.obama ŞŞ, -

• Amsterdanı S!',- • AltıD 944,-

• Prıı 100. - * Mecldlre 45, -

• ~rnkho"' :w. -- • Rnıkoor ! -40. -

Çekler (kap. sa. 16) 

• Londra 616. s • Stokblm a. ı ~u 
• ıse?'ork 0.7113018 • \'lyıoa 4.1750 
• Parls 12.0J • Madrlt 5.8030 
• Mlltoo 0.3:\2!1 • Bertin 1,9775 
* r.rnı.: se' S.ll987 t \'arşon 4,W40 
• Atını. 54.1770 • Bııdapestt 4,46!1tl 
* Cenevıe 2.4513 • Biikre~ 79,13~~ 

' o Sofya 68,'ifil 7 • Oelgrat ' SS.10 

\ 

• .Ammrdam 1.17'40 • Yolı:obama t.7860 
• PrıR 18,99:lfl • Mosı.:ova 1089.75 

ESHAM ~, 
iş Bankası ı o. - rramvay ~ı. ~o 

1 o.Anıdolu 26. tn * Çimento as 13.66 

i Reji !. !~ Onyoo De~. -.-· 
Slr. Hayriye ıı; . 110 ~art Oe~ -.-

• Merkeı Bankası fl3 • .50 Balya -.-
U. Sigorta -.oo Şark m. ccu -.- komprim~lerİn ~üzerinde halis· 

istikrazlar ·-tahviller 1 

• Aomontl li,9:5 felefoo -.- "' timsali olan EB markasını arayııııt . -
ı 

1933TDrlı: Oor.I 30.171 Elettrllı: -.-. . ıı 28,90 Tramvay 31,75 

1J1ıınmrnmınnııınııınıımnıımmımııııııııı•~mııııııııııınmıooıınııııınıııoo~m,.kJ1111m~!ınıınm1~ 
• 11 ~ptl1lllllllıuıınWJ1~ 

:.:-;;;;;;;;;;;;;....;iiiiiiiôi ..... iiiiiiiiii..,,;,~.;;,;,;;~;;;;ıi;;i;;;;;;;;i;,i~~ Alafranga ve alaturka. 

ı ~ .. • m 20.os Rıhtım l:', 30 

lstıkrtııDablll 1 94,!5 Anadolu ı 47,8~ 

trıını istikrazı 97.- • .Anadolu il 47,8.5 
928 .A M -,()() • .Anadolu m 46,-

Rddat~. ~-- -.oo •Mlıııessll A /13.'>:ıi 

YEMEK ve TATLI KiTABI İstanbul Dördüncü icra memur 
luğundan: 

1 
Hergün pişecek yemeklerin ve tatlılann listesln1 ve yıpılışlan11 ' 

_ ç:ılth 125 bu kitabda bulacaksınız. 
o-= cıltsl.ı 100 S . 1 . ı.tış yen ; stanbul Ankara cıddesı No. 15? 
- kuruş 

.mllilllD!IWllfüllllIDllllllllll!lllınılllllııııı. ı n k ı ı a b Kitabevi 

Taıma.mma 4749 lira kıymet 

kesilen Bakırköyüµde Kartaltepe 
mahallesin!n Avniye · aokağmda 
eski 5 yeni 1 No: lu etrafı duvarla 
~evrili zemin katı kargir diğer kı
ınnları ahpp içeriıinde kuyu ve r~-------· Yeni Kitaplar 
meyva ağaçlarını havi bahçeli 961 ff I 
metre murabbamda bir ba.b hane- aya i sosyalizm - ilmi sosyaliz.an 
nin tamamı açık arttırmaya ko- Meşhur Engels'in bu evrensel ustaörgütü Haydar Rifat tarafındatl 
nulmuş olup f8..linamesi 12-3- dilimize büyük bir muvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmıttır· 
935 günlemecinde divanhaneye Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krt. 

asılarak 23 - 3 - 935 günleme- ------------------------~ 
el.ne r"'•tlıyan C rt · il ·· f;:::::::::·-·c:···ı·· .... _._... .......... - ••• - ................... 1 .................... __.. ... 1• a. uma eıı g nu ..... ı ..... •••• ........................................... - ......................................... 0. 

ı• 
at 14 den 16 ya kadar dairemizde si Muhterem lstanbul Halkına 1 kt A n 
satı aca ır. rttırmaya ittirak i- ·· 
çin yüzde yedi buçuk teminat ak- ;~ M lJ J D E 
çeai alıntT. Birik.mit verıi beledi- n 
ye resimleri ve vakıf icrası müfte- H lstanbulda seneden seneye sebebsiz artan mahrukat fiatlarııı• 
riye aittir. Arttırmada muham- Ü nazarı dikkate alan , 

men kıymetin yüzde yetmiı beıi- il= Ankara Memurlar Kooperatif Şirket• 
ni bulmak §&l't olup akıi halde en t 
son arttımıamn taahhüdü yerinde :i idare Meclisi hükOmetin müsaadesi ve Ziraat Bankaaımn yardı· 
kalmak üzere arttırma 15 gün da- i! miyle Almanyadan külliyetli miktarda kok getirmeğe ve Ank•· 
ha uzatılarak 7 _ 4 _ 935 güıı- ii rada olduğu gibi lstanbulda da mahrukat fiatları üzerinde 11•· 
lemecine raatlıyan Pazar ıünü ay- ii zımlık vazifesini yapmağa karar vermittir. 
ni aaatte ikinci açık arttırması 55 Kuruçeşmede Altın Çapada tesis edilen 2 No: lı 

~=~:;,~~.:1:.ı~;tt;~nNo~·~ ılı K o o p e ro lif M H ~ ru ~ H t o e p o su n ~ H 
kanunun 126 ncı maddesine tev- ; 
fikan ipotek aa.hibi alaca1dılarla n Pek yakında ap.ğıda gösterilen fiatlarla kok satııına ba~lanacaktıt· 
diğer alakadarlann ve irtifak hak 1 Toptan depoda teslim (21,5) Lir' 
kı aahiplerinhı gayri menkul üze-1 Perakende ikametgahlara teslim ' (23,S) 
rindeki haklarını liususile faiz v~ Cinsi: Kolay yanar, sobaları bozmaz, çok ısıtır, kırılmak iıterneı· 
masrafa dair olan iddialarım 20 . Küçük parçalı, tozıuz en iyi cinı Alman teshin koku. 

gün içinde müabet evrakları ile :i (ASGARi 7200 KALORi, AZAMI 7 - 9 KÜL) 

birlikte dairemize bildinneleri li- ~i Tesellüm Şekli: Koklar ayarlanmıt basküllerle müıterilerİP 
zrmdır. Aksi takdirde hakları ta- i~ veya adamlarının gözleri önünde tartılır • 
pu sicilledyle ıabit olmadıkça sa- !! Ağızları dikilmit kurıun mühürlü çuvallar içinde kamyonlarlıJ 

f 
Dfş tabibi Bünyamin tıf bedelinin paylaşmasından ha- iİ ikametgahlara kadar gönderilir. 

riç ka!rr~ar. Da.ha genit bilgi edin ii T A R T 1 : T A M 1 H i L E 
Ni§antat - Vali konağı caddesi mak ıstıyenlerın 933 - 105 dosya~: . . .... 

No. 24, Şirin apartman 1 inci dai- numarasiyle dairemize müracaat- :~MÜRACAAT YERi : Sırkecı Muhurdar Zade hanı No: 
re. (3884) ları ilan olunur. (3954) U ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF ŞiRKETi 
--- ----------- -------------- 'Hlstanbul irtibat bürosu ... Telefon 23074 Mahrukat deposu: ,..e, 

ı: Tele fon: 404~~.# 
.1 ......... ..-..... ....-•--••-•wwwa .... --... • •••••••••--•-••••••••••••••••-• ... ••"'::::=•" r:: ......... 1 ......... - ...................... - ••••• - •••••• 1.1111111: •••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tabletleri 
Ebrkeklerde tenasüli zafiyeti ve 

el gevşekliğini tedavi eder. 
Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruştur. 
-... ~ .... 1mı.~:;;;;..ı1111• 

Satılık iki bina 
Galatada dört dükkanlı~ on ikı 

odalı ve ayda 90 lira iratlı iki bi 
na acele satılıktır. Rıhtımların 

tevsi ve terakki etmek üzere ol 
duğuna göre fiat kelepirdir. 

Galata, Topçular caddesi Ka 
raoğlan sokağında Kahveci Salim 
efendi ye müre~'\at. f 3896) 
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Reçeteler 
Müstahzarlar 

Parfümöri 

KARAKÖY 
ECZAN 'ESİ 
........................................... ~--=----mı=~ 

Hüseyin Hüsnü ıl 
'•tanbul - Karaköy caddesi No. 5, Tel. 41252,. 

llııııııı..ııı.f1tllll!lllllıı111111rıımınımn!!lftllllııtııınft1111Uı1111111~·ınılllll1111'""'' nıır.ımıııllllft••nıııııtııl 1 ....... , ıı 11 ı · ••• "ı IJI • 
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nonJtvA _.. 

Uagastan bu liıtfun kendisi için pek 
aydasız olduğunu dJşünerek göğsü 
ıe~irdi. l<"ilhaldka Sezar Borjiyaya 
\'eda ederek Roınadan ayrılmağn kat'i 
surette karar ,·ermişti. Prlm\'erle 
Çarpışmayı dü~Unmek bile istemiyor
<lu. Diğer taraftan o zamana kadar 
Sczardan gördüğü iyi muamele ken • 
<11.si i~in onun aleyhine dönmeği im· 
kansız kılıyordu. Bunun için Roma· 
<lan aynlrnnzdan önce, Sezar Borjiya 
dnn ) eni dutu Rnfael Sanzio için 
;)'ardım istiycbilirdi. 

Bu düşüncelerle kabul ~"llonuna 
tircıı. l"akat herkesin girdiği büyük 
kapıdan değil. Hizmetci onu teklifsiz 
~e. ~ahrem kimselerin girib çıktıkları 
ll~Sük kapıdan salona götürmüştü. 

UyUk bir iltifat sayılan bu hareket 
:alonda bulunanlar arasında hanet· 
e karşılandı. . 

l'l 'reşrifatçı kapının yanında, iki mii
~di ile bJrli•:fc sessiz ve harek'!tsjz 
)' kliyordu. Yüksek tir pencerenin 
,:nında bulunan büyüle bir masanın 

1~afını dolduran on iki paıms J;:;:tib· 
l Vazifesini göriiyorlardı. Asilzade· 
... 'r

1 
arasında secilen hassa 7..abitleri 

.. a ı k .. 
'tıl n ılrc salonun etrafını çevrele -

Şler, s "İzce bekliyorlardı. 
lll Ortada, bir masnnın önüne otur

tu~; 0.Jan. bir k_ndrn önUne yığıh rnek-
0.clı .ıı ~ bırcr bırer açıyordu. Ilir Jmç 
ı 01~1 ~ılerde çizmeli, zırhlı bir adam 
l t .. Ra Yan oturarak bacak hacak 

unc ntnus 'ı n ;a." . 

1~
1 <ıdam Sczar Borjiya idi. 
"dın i c I.tlkrcs Borjiya .. 

S::!znr J>a t .. .. ··ı k 't le: ' \ gns nnr gorunce yu >se 

teı; lşte, dc:fi, kahraman Şörnlyc 
de!til/<~ndisinc, vatandaş "Baynrd,, 
"eb·ı· 1.ti gibi "Jforkusuz Şövalye., di· 

1 ırız. 

~aı:nstan mahcub olmuştu: 
Se Monsenyör diyebildi. 

ettı: zar kız kardeşine dönerci~ dc7um 

- ~övalyenin bir adamı ka\Tayıp 

m:..harebede taş atan bir mancınık gi· 
bi düşman üzerine nasıl attığını sen 
görmedin Beygirini hançerle silahlı 

üç sıra adanun üzerinden atlatıp öte 
tarafa geçtiğini de öyle ... 

Ltikres ccvab verdi: 
- Uunları bana anlatmıştınız .. Otu· 

nınuz !;;iörnlye.. Sizinle konuşacağı
mız şeyler var. 

Ragastan, gene kadını hafifce başı· 
nı eğerek selamladı. 

Bu sırada Lfiltres açtığı bir mektu • 
ba ı;-öz gezdirerek: 

- J{ardinal Yiçenti her evlenme ve 
cenaze merasiminden vergi alınması
nı münasib görmüyormuş. dedi. Son· 
ı-a k:HibHk ynpan papazlara döne
rek: 

- l\cndisine yazınız, dedi, bu hu
susta papalığın son emirnamesine gö
re hareket etmesi Utzımdır. Bana yar
dım eden ŞÖ\'alye, şu paketin miihü
rünii açın. 

Hagastan biraz ~aşırnu;;- bir halde 
itaat etti. J.tikrcs, sanki bizzat Papa 
imiş gibi hareket ediyor, emir yeriyor 
du. 'Şen Saray,, daki Liikrcs 'Sanki o 
değildi. Bu kadın sert bakışlı, tahak
küm tavırlı bir hraliçe veya devlet iş
leriyle meşgul bir diplomat gibiydi. 

Sezar, Rngastanın şaşkınlığının 
farkına \•arrnıştı. Gülerek dedi ki: 

- Şaştınız değil mi? itiraf edin 
hayrette kaldınız. Bu bir şey değil, 

daha neler göreceksiniz. Lukrcs i~i· 
rnizde en beceriklidir. 

Rngastan cemp Yerdi: 
- Mndnm la düşes dö Ilizalya 

(LQkresin Unvanı) nın faaliyeti ,.e 
ince zck{lSı bende hayret deıYiJ, tak<lir 
hisleri uyandırıyor. 

LQkres mektupları okumaktn de· 
, ·am ediyordu. Birden: Pezaro'daki 
mürahhasırnızdan bir mektup. Ora a· 
halisi isyana hazırlanıyormuş. ?ki bin 
kişi siH\hn sarı)mı~. Al Sezar hu seni 
alftkndar eder. 

~Si 

~ORıltYA 

fakat çok kuvvetli oldukları muhak
kak düşmanlarla dört yanım çevrili. 
Buna mukabil pek yalnızım. Ve ha -
yatta bir tek dostum var. 

- Başınızdan geçenleri tamamen 
anlatın. Size yardımım asla bir zarar 
getirmiyecektir. 

Rafael bir dakika dü~ündii. Güneş 
ya,·aş yavaş Ragastanın küçük odası· 
nr iyice aydınlatıyordu. Artık genç 
ressamın iradeli ve düşündürücü yü • 
zil ve Ragastanın kendisine karşı bü -
yük bir sempati beslediği görülen göz 
leri İ)ice seçiliyordu. 

- Bir seneden fazla var ki resim 
hocam Perugin·in tavsiye mektublari
Je birlikte Romaya geldim. Romaya 
Floransadan geliyordum. Asıl doğdu
ğum yer Urbin'dir. Maksadım Vati -
kanda bulunan büyük üstadlurın tab
lolarını etüd etmekti. ilk zamanlar 
büyük bir ı;ahşma gösterdim. Gece 
gündüz boyaların ve tabloların önün
den ayrılmıyordum. Hayatımı tama • 
men resme hasretmeyi knt'i surette 
kararlaştırmıştım. 

Ilir gün Romanın fakir mahalle le· 
rlndcki evlt!rden birinden fe\kallide 
ı:üzel bir kızın çıktığını gördüm. 

Ragastan gUJüm~edi: 
- GaJiba senin prenses olacak. 

- Evet, iyi keşfettin. Onu sevdim. 
Ve sevgimiz mütekabil olarak gün 
geçdikce artmağa başladı. Nihayet 
evlenmeğe karar ,·erdik. Kendisiyle 
birlikte C\'İne gittim. l\laga isminde 
sihirbaz bir kad111la beraber oturu -
yordu. Bunu ilk gördüğüm zaman mü 
tccssir olmuştum. Fakat biraz konuş
tuktan sonra sihirbaz kadın bana hiç 
de fena yürekli gelmediği gibi fırıncı 
kız da bu dekor içinde bir kat daha 
gilzelleşmi~ olarak göründü. 

- Fırıncı kız mı dedin? 
- Evet. .. Se\•diğim kızın bir ismi de 

frnneı kızdır. Maga kendisini bir kili 
senin kapısında bulmu~, ,., büyüt
miJ~. H:watr~1 kn7:nnmnlc rin hir ''"'"· 

da çalışıyordu. :!\taga, ı:.evgilime Ro
zita ismini \'erml:.ti. Rozlta ile çılgın 

gibi !"evişiyorduk. l\laga da e,·Jenrne • 
mize razı oldu. Ancak dliğünün bir 
an enel yapılmasını, 'c Homadan 
derhal kaçmamızı tnYSi) c etti. Buna 
sebeb olarak da Uoılta11111 Homada 
büyük bir tehlike içinde oldu;unu 
söyledi. BUttin ısrarlarıma rağmen 

bu tehlikenin ne olduğunu öğreneme
dim. Ye Romadan lmçmak i~in hazır
lıklar yaptım. llerşe:v tamam olunca 
onun ilk bulunduğu melekler kiHse i
ne gittik. Bir pnpnz nikflhımızı kıydı. 
Ah, Şömh e işte n ıl f etaket bundan 
sonra geldi. 

Uafael sapsarı olmuştu . Alnından 

soğuk soğuk terler akı) ordu. Şörnlyc 
kendisini sahinleştirme· c ~alıştı: 

- Cesaret dostum, C:l'Saret ! 
- En~t ... i\e di)ordnm? fülisedcn 

çıktık. l"lornnsa kapı!;ına doi: ru iler • 
liyorduk. Kapının dışında lıir araba 
bizi bekliyordu. Jl'akat bi rdl•nbiı l' hir 
döncmecde öntimtizc on, on hcş ki~i 

çıktı. Başıma inen şiddetli bir darbe
nin tesiriyle kendimden "Cçerl'I ba
yılmışım. Ayıldı ım U!rnan Uozita 
yanımda yoktu. Hemen 1 1 •ı nm eyi. 
ne koştum. On ı dn yerinde bulama • 
dim. 

- Ne tahmin ediyorsP"u:r.? Se\'gili
nizi cllnlıden nlanlar kimler olabilir? 

Rafael tcc siir içinde cernb 'erdi: 
- Ne bile) im:' Rozıta'J. ı Jrnçırdıkla· 

rı şUpheslz •. Hatta l\faganın da kaçı • 
rılmış olduğunu zannediyorum. Fakat 
kimin tarafından? Hangi dü~rnanlar
la uğraşmam lilzım gelecek? Maksat
Jarı nedir? işte halledilecek muam
ma bu .• Ulkin bir türlii hnllcdemiyo -
rum. Maganın elinden cıktıktan son • 
ra bana bir araba ha1:ırınmış olan 
dostumu görmek üzere eline gidiyor
dum. Utkin keder ve istırnb taham. 
müliinıUn hududunu aşmıbtı. Dizleri
min bağı sözülü\·erdl, gözlerimin ö • 
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ı Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
~ fürk matbuatında bir yenilik olarak sayılacak bu roman birınci 

~ -lela "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir sinema seyreder gibı lakib 

r·-·zi~;~-~~;~·;;:~:~~~:·:::~~~;-~~ngin bir .~ 
! tehdid ediyor. Polis hafiyesi x : 9 geldr: 
f man Pavrs ınetlıol bir kurşunla yara~ .r: 

uuııttımıııuwııııımnııua uıııı ! 1 lı ,, , •I 1 lı I, J' I 1 lı j lllllllıutılllllUlllllıuıı .edecek, heyecandan heyecana düıeceksiniz. l
i yor.· Katil ya karısı, ya yeğeni, ya hizıne rırJ· 
dını veya uşağıdır. Polis hafi) esi bunu a~ 
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nUne bir perde çekildi. Ölüyorum san Raga'itmı müteessir olmuştu: 
dım. Eğer siz yetişmeseydiniz belki - B.\Da inanınız azizim dedi. bll iş· 

de kaldırımın üzerinde ölüp gidecek - ten galib çıkabilmek için soğ'uk kan • 
tim. işte başımdan geçenler bunlar... lılıkla hareket etmek gerektir. 

Ragastan, Rafaelin anlattıklarını Rafael ümid.sizliğini gösteren bir 
dikkatle dinlemişti, Zavallı, son keli - işaret yaptı. Ragastan devam etti: 
meleri güclükle işitilebilecek sesle - Evet azizim sakin ,.e soğuk kanh 
söylemişti. Delikanlının büyük bir ke- olmak lazım. Vaziyeti açıkca ancak 
der içinde bulunduğu n kendine h1 • böyle görebiliriz. işin en fena tarafı. 
kim olabilmek için fevkalade bir ceht nı düşünelim. Farzedelim ki Roıita 

sarfetiği anlaşılıyordu. bir rakib tarafından kaçırılmış olsun. 
Ragastan, Rafaelin ellerini avca • Rozita sızi seviyor değil mi? 

na aldı: - Evet, bwıdan e:r.ıniır.. 
- Cesaret, dedi, cesaret IAzım azi- - Se\'en bir kadın daima kuvntli-

ıim. Başınızdan geçenler pek acıklı, d.ir. Düşüncesi kuvvetlenir. Rozita'· 
burası muhakkak .. Ukin yeise düşme- nın bulunduğu vaziyeti derhal ve ko • 
ğc seheb yok. }ayca kabul edeceğini, kaçırıldığına 

1\laganın size lıahsettiği düşman • ra~ı olarak ses çıkarmıyacağını zan • 
Jarın kimler olabileceğine dair hiç bir neder misiniz? 
fikriniz yok mu? Şüphe-.iz ki kendisi sıkı bir göz hap-

- Maalesef hayır! Ah, keşke onla- si altına alınacaktır. Bununla bera-
n tanısaydım t ber emin olabilirsiniz ki o, kaçırıldığı 

- Ne yapardınız? dakikadan itibaren, size bir haber u • · 
Ne mi yapardım? Uzerlertne laştırabilmek için çare aramakla uğ • 

hücum eder, tabanca ile yahud kılrcla raşmaktadır. Ne yapıp yapıp mutlaka 
on lan sıkıştırır, ka~ıranlann eleJ ~·"- ı· size bir haber gönderecektir. 
siyle karşı karşıya gelince Rozttayı - Ah azizim Şövalye, beni yeniden 
kurtanrdım. Yahud da o beni ohıu. 1 hayata kavuşturuyorsunuz. Ben bun
rUrdU. Ne olursa olsun herhalde va • lan hiç düşünememiştim. 
ziyet anlaşılır ben kederden, erlyet - Diğer taraftan, evvelce söyledi· 

· çekmekten kurtulurdum. Çünkü ya ilim gibi, bu işte benim nüfuzumun 
Rozita benim olur, veya ben ölerek d:ı CezJri olabilir. Büyük bir &ma a • 
fstırabJarıma nihayet verilirdi. silzadesi ile aram çok iyi. Gerc;i ken-

- Bulduğunuz çare doğru olabilir. disinden ayrılmak üzere.>im ama cid
F:ılrnt evvela sevgilinizi kaçıran ada- dl araştırmalar yapılması için ricamı 
mm kim olduğunu bilmek lazım. Dil • kabul edeceğinden şüphe etmiyorum. 
~:inüu azizim Rafael, dU§lllanlannız Rafael yerinden kalkarak Ragasta- .· 
Yar mı? nın boynuna sanldı: 

- Dü -m·rnlar mı7 Hayır, düşma. - Beni ölümden kurtanyorırnnuz, 
ı . ı .ı ;\ cl\ ~ur. diye haykırdı. Daha bir saat önce sizi 

- Uelki de IJir rakib? tanımadığımı, kaldırım üstünde ölü 
- Gene ressam titremeğe başladı. gibi yatarken beni görmeden geçme • 
- l~te l>enl de yeise düşüren bu dil· niz ihtimali olduğunu düşündükce, 

~üncedfr. Bu düşünce beni mah,·edf- sizi benim için en kıymetli bir dost ya 
yor. Evet. tahmininiz pek doğru ... Hiç pan tesadüfü düşündükce kendimi 
fiiphe yok .. Rozita'yı seven hlrf .. i nr. yeniden dünyaya gelmiş sanıyorum. 
Maıa buna biliyor. Beni ihtiyatlı hız· Sizinle tanışmamız, Rozita'dan 80nra, 
ı--ıa 9"frettl. Fakat ~ ~! hayatımm en mes'ut bir hldi8esidir. 

GtRh'' t.İR 
MADAM BRİG5 

KALWOR. 

-

h'ET FAKAT M~DAM 
SRtGS ti'ADıfll oeGIL 
tRKEKOi~ 

'" BOR.JIYA'. 61 

Ragastan gülümsüyordu. Gene res- - Demek Prens Hazretleri bunu 
samın, kendi eseri olan bu taşkın se- bana bildirmenizi söyledi? 
vinci, onun düşüncelerini de biraz tes- - Evet. Hatta sizi Papa Hazretle-
kin ediyordu. Hafaele dönerek: rinin müzakere salonunda bekledikle-

- Haydi, şimdi gidiniz ,.e ben size rini de haber verdiler. 
halter göndcrinciye kadar sakın olun. Ragastan sokağa çıktı. Bir kaç da • 

Itafael heyecanla sordu: kika sonra Vatikan sarayındaki bil• 
- Sizi tekrar ne rnkit göreceğim? yük slonlardan birine girmiş bulunu-

- Nihayet iki saate kadar. Sizi ne- yordu. Salonda büyük bir kalabalık 
rede bulabilirim? gözlerini kapıya dikmiş emir bekli· 

- Demin söylediğim dostumun e • yordu. Arada sırada kapı açılıyor, ına 
vinde. lsmi Makyavel'dir, (Dört Çeş· iyetinde iki münadi bulunan beyaz sa 
me) sokağında bu adı taşıyan abide • tenden resmi elbisesini giymiş bir teŞ" 
nin kar~ısmdaki evde oturuyor. rifatcı dışarı çıkarak bir kaç adınt 

- Pek ata. Beni arkadaşınız Mak • ilerledikten sonra yavaş sesle bir isilll 
ıavelin yanında bekleyin ve herhalde söylüyor, münadilerden biri de bu adı 
iinıirlli olunuz. yüksek sesle tekrar ediyordu. Bunun 

iki yeni dost el sıkıştılar ve Rafael üzerine derhal bir Kardinal, yahud 
taze tıir -0.midle ce."k!r t·t lcnmiş olduğu bir zabit teşrifatcıya doğru ilerliyor, 
lıalde sokağa fırladı. Ragastan yalnız onun peşinden içeriye giriyordu. Son• 
kalınca derin bir göğüs geçirdi ve mı- ra tekrar hafif fısılblar halindeki 
rrldandı: konuşmalar tekrar başlıyor, herkeS 

- Çok mes'ut bir adam. Çünkü se- teşrifatçının çağırışını bekliyordu. 
riyor ve seviliyor. Ragastan; bir çok kral sarayları• 

- 16 - nın, Papanın sarayı yanında pek fa • 
KADIN PAPA kir görüneceğini düşünüyordu. Ve 

Rııgastan geceyi uykusuz geçirmiş- birdenbire hatırına Beatris, boyondU· 
ti . Bı.r.unla ber.ıber bjç bir dinlenme ruk altına girmiş olan ltalyada he-" 
ihtiyacı hissetmiyordu. Zaten geceki men hemen tek başına koca bir kU'° • 
hadiseler ve dimağını dolduran dil- vete karşı koymağa çalışan sednıll 
şünceler sinirlerini germiş bulunduğu ve cür'etli Primver geldi. 
için gözlerini yummasına ihtimal de Bu sırada bir hizmetçi koluna dokU• 
yoktu. Beygirini otelciye bıraktı ve nonca Ragastan titredi. Hizmetci fı • 
yaya olarak Sent Anj şatosuna doğru sıldadı: 
yürümeğe başladı. Daha pek erkendi. - Affedersiniz Şövalye 
Fakat Sezar Borjiyarun erken kalk.. - Ne istiyorsunuz? 
tığını biliyordu. - Lutfen beni takib eder misiniz! 

Ragastan, Se7.ar Borjiyanrn daire • - Nereye gideceğiz? 
sinin medhaline geldiği zaman ortalı- - Sizi kabul salonuna götürıneğ& 
ğı bomboş buldu. Ne saray erkanı, ne memurum. 
de saray zabitleri meydanda idi. Bir - Prens Borjiya orada mıdır? 
kahya Şövalyeye doğru gelerek: - Monsenyör sizi orada bekfö'or; 

- Monsenyör Sezar Vatikana git. Ragastan başka bir şey söylenıeg~ 
tiler. Size de böyle söylememi emret • lüzum görmeksizin hizmetcinin pe> 
tiler. ı sıra yürümeğe basladı. Herkesin yü • 

- Vatikan'a mı gittiler? zünc gıpta ,.e has~tlc bakışından, fe1: 
- Evet. Bu sabah Papa Hazretle- kalade bir lutra mazhar olduğunu 811 

rlnin yanında resmi bir toplantı var. lıyordu. 


