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Türk Dili Arafbrma Kurumun~n ~ hazıtl~-
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makta olduj.u Oımanhcadan Türkçe1e kar-
pbklat klawzu dirid~ itibaren Ankaraa 
çıkan Ulus gazeteainde parça parça-İn.re 
bqlaımfbr. Bütün ga~eteler bM U.te,i, .. 
Dili Araft11ma Kurumunun karar• ~' an
cak Ulus gazetesinden iktibas ede bilecekler
dir. Yanbıbia meydan yerilmemek ip t le
fon veya telgrafla alanııracakleıcbr. 

Ankara postası, sabah saat dokuz b•t• 
seld.jji ve gazetemiz öfleclen ..,. -· 
üç ve dörtte çıkbjı için, lstanbul pzeteleti · 
içinde HABER, bu liıteyi dii' -ark Cf. ~o
dan daima bir gün evvel vetibilmek ı.hti,.r
lıiim bulmuttur. 

• içinde her kelimeye lrar11hk ol•r•k 
röaMrilea öm Türkçelerden dahJ el~ bir .. 
lciftihlt bulacak okuju~ımııın bunları bir 
fl İ • AJ ~U-r 
mu renef 1Clflplllfiie göftdermeleri ·~ 

Seferberllk h~~ 
kzlp e , ............ 

No:ıtaı llUcl1'Ulldl ,,tldir,,,.Jc ı/i.· 

Hr• PflJÜ ve ı.,d1a70 ıitlen 
T""1.-io 

• 
..... .uilrieri talalir- Uçilc 
anlqma ve Balkan ......... 

(De111İ1lıı ! ncüleJ. • 



s ; 
Galatasarayın 

>~ • itirazı 

Pwtbe~~eyetl ~ti 

.. :./~~4era,s.6on.ı1: 
glaulerdl. 

D!ftl ~'p!iaifstanbÜl Fut: 
bol·tütwr-ton' Galatasaray· F ~ • 
ner~ tn.._. .uılln Wıaaı • 
mD~~lniMli·OfllaD:lıimı '" 
b~ p")ft nizanı oldutwıu id • 
dür ellei Gi1atwraı itirazname • 
ıi~ orta1llketiite; OJUDU terke
deli~cia:1en'Tapor
lan tetldl(~f. 

Mekteplller tam· 
.' ... . : .u•tı011ası 
~flWfa*,.yöııumm \.o-

za11 ı s' ; 

:.!. I -

Habeşistan hududunda 
yeni bir hadise daha oldu 
20.000 Habeş ve Italya müfre-

26 Mart - 193.'i 

Muallimlerin 
kongresi 
toplandı 

Muallimler Birliiinin ıeçell 
haf ta ekseriyet olmadıiı için ya• 
pılamıyan yıllık kongresi dün saat 
on altıda tekiz yüzden fazla maaF 
limin ittirakiyle H lkevi ıalonun
da toplanmıttır. 

Koqre reialiline ilk tedrisat 
mulettitlerinden Şevki, katiplik • 
ise de Ali Rıza ve Rifat ıeçildik • 
ten ıonra idare heyeti raporu o • 

Kişi Çlnde 
sular 

altında 
boğuldu 

ı • d k kuıımu9tur. ze erı arasın a avg(J.. Rapor okunduktan sonra bazı 
tiyeler rapora itiraz etmiıler ve 

ltalya elçisi şiddetli protestoda =~~~=::~~::e;::~!!: 
bulunmıya m mur dildi re heyeti reiıi Şekip tekrat kürıi· 

ye ıelerek bunlara cevap Termit • 
AdiaabaKclald ltalıa lef.mit tir ., 

YÜZ binlerce halk 
yersiz yurtsuz kaldı 

Şa:qhay, '25 (A.A.) - San 

llomadan aldılı ta .. t ~ • Nfiticede rapor kabul edilmiftir. 
ce, bu yeni hicliteaea clola,ı, tül • llmaclan •ara ltmljiıi ,.._m .. 
dedi 'ProtMtoda baliaıue.....,.... u idare he,etiini intihap madae

Roma, 28 (AA) - ~ıtie. •iaftlittirilmeai iatenmif, bu; .. 
tan .. ,......_ wld olbl811lllle' l.JNı .. ilmiftir • nehrin Hunaa ve Hope, hududu 

üzer· ndeki bendi eri :rıkılllllf ve 

ıular b~yük bir araziyi iıtili et • 
mittir. 

slre, Habet 1111&•ııeti, ~ eei tekt. alre idare heyeti lile 
l1llla taraftan o~ u..ı • ..ıta. llk........,. muallimleri ıi
mek mabadiyle, Somali n rntre ili stbnr4t farkı ıa.terilmeclen ee • 
hududu l»oylarmcla tahınl o'hm • IEb ldfiden iltaret olacakt lnuıla • 

-0--

Tramvay şlrketlle 
görtlşmeler 

Ankara, 25 (H.-r) -Ba:rm
dırlık Babnlıti:rle tramfty tir-

memektedir. Kadastro nizamna • keti arumdalri ılriiflDeler dfft!D 
me projesini taaıamen hazırladık. ı etmektedir. Şirket, Babnlıi 9111• 

B'1Pnlerde Devlet Şurasına vere • ı rine yatırdıtı ~ ~in liradan bat· 
celiz. '-. ~ vermmuttir. 

f Sabah ıazeteleri ne di orla 
"Türk dilinin geçirdiği büyük i kıl ,, 

KURUN -Aaun Uı iııgijaJci gaıı· ı ği inkildpları anlatıyor, ve geni ham· 11Uffır. Bıuula. rtf .. ~ 
wu1a Tirk dill mrlnM yaptlluı ton lanan dil klavuzıuulan bahsederek ya- henlk Wll ollltl4J,..w 
çalıfmalan anlalı11or, De bunlaTın ha- zuıını fÖYle bitiriyor: ud,,,...11df"!.M Bir C• ~ 
klld inkUtİ/I. oldulıuw ıö11UJ11or. Yazı· "DU uluaun malı olduiundall 110-I Be~ OffltWd ...,. Wlf 'iliO,. 
1J1 da ııı te1dld4J blUrll(or: nn nefrine baflanacak klalJuz kafi calcia WllJfob 

"lnkUôp 6Uere'k ve düfinillerel: bir laal alabUmek içln o kanwjun be· i'AMAN~,..._._.,. 
ga.pılan bir ülffmedli\ Tetuımlll iH nlmaemealne ııuwlu11or. Bu klavuzıın Av .... .......... ; ~~ 'Wed-
eıuada oe hagatt4 kenlll kendlM olan parça parça baBılmaaı üzerine orlag~ melcW '11 .... ~:~ *' 
tlellflmürtllr. onun~ bir ;ün TIJrlc konulan ıözlerln daha iyilerim g& olmfi4ı,_ ~...,_,... 
dUlnln r:ıarltlı lilmndB •apılnuıkla termek yolunda diyecekleri olanlar AQAll - a,.cı. ır,ı la ..,.,. 
olan IHnlf ölpuwd ~ w garat. bunlan dU kurumuna bildirecelıln· ıua(«'....,. e. ~ .. ~ 
ma aJJMtllyaluuı oe onun oereceli aon dlr. tefflll -.wt (9il. .._.. ~ ~ 
ııclara inkllap dlgememek 11erıiz bir llQfffnlan İf bigiilc """'lu '"""'1' ması lllnıntua ........ 
çeldngenllk olur.,. 11iizeldir. Bu ııj11Tda çallf'llllara biz· MlNl'O$.t~ ,..'-life .,ım ,,,._,, 

COMBCJRIYET- Yıınıu Natll tk ün ao"•uz aeltim oe a.lk&fl.. gazı Ylllllllddaıulal .an üganın ver· 
6lloOn nar. Olarclk-:l'ltl:.,,,,. fe#r- lllU.1YE1'- AlundŞtirl B.,,.,,. dlli fena, ~leri gözönümle tuta· 
dllf eon ~ -"'*OJ•"dldlr· buglü& ~ıirN ıneo.zıı olartılı nık. polltUtanlcrdan ~ ldmn 
Bu ~beti• TIJt~"'f.~~ /ngUIZ •Manlannın ıe.Yalt"-"" oz. l gel...,.i iddia edlıar. 

nn beti aılt, üçü y~~ek aza ola • 
caktır. 

o 

Farmakoloğların 
toplantısı 

ADJrara, 25 CHAMr) - Kama-
taJ ~ encimeDi - ... top 
~~ ....... .. 
rikmit olan arzuhalleri tetkik ; 
mektedir. Biriken amıhall6rin ..._, 
1111 SOO il bulmaktadır. 
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Para tedavülünde 
intizamsızlık 

Bir Bulgarın 1 Takas 1 Fransanın 
gülünç iddiası suiistimali Suriye komiseri 

_ ... ---~ 

Süt anneleri · ve · 
cıgara. 

Du.eldorf'ta 'bir çocuk klint ·~ 
iinde doktor y. ~anuel ta.Ta~ 
f~dan yapılan bir a.rqtmlla ne· 
ticesinde ıünde 7 iJa 15 sipra 

Cebimde ucu delik bir be§ ku • 
tu§ Yar •• Galiba, biçare, müebbet 
kalebentliğe mahkUm oldu.. Kim • 
•enin almadığına göre, ya oradan 
bir yerlere kımıldamıyacak, yahut 
da, beş on arkadaşının arasına ka
tıtıp ba§ka briinin cebine firar C9 

decek ..• 

ŞebrJmlzdeki aUl
kardarlarca 

hayıTetle karşılandı 

suçluları Tllrklyeye niçin 
geldiğini 
anlatıyor 

, içen bir kadmm çocufcımı em • 

Maamafih, hatırlıyorum: Bun• 
da.n evvel de bir çok defalnr elim
den delik paralar geçti •• Onları al
dılar dı, bunu almıyorlar .. Halbu· 
l(j vallahi bu biçarenin deliği da • 
ha. küçük, daha beliuizdir ! ! .. içi • 
ile kurşım akıtılarak da kapatıl .. 
?nış ... 

Dünkü sabah gazetelerinden bi· 
rinde çıkan bir Sofya habednde 
Bulgar mütefekkirlerinden Çilin • 
girofun Üniversitede "Bulgar, di· 
ğer milleti.ere ne vermiştir?.,, mev• 
zulu bir konferans verdiği, hatibin 
hayalini genişletip bütün medeni • 
yetlerin Bulgarlardan geldiğini 

iddia eyledği yaz1hyordu. 

Evrakın Ukonomi ha 
kanhğınca tetkikin

den sonra mah
keıneye verilecekler 

zirdiii ıütünün bi-r litresinin için· 
de 0,03 miliıram nikotin &ulun, 
muftul'. Nikotin, ıiıara içildi'kte~ 

Dün sabah ıehrimize ge)en beş saat sonra ıüle kanpyo~n. 
Fransanın Suriye fevkalade komi· p-~ 

Ben, kendi hesabıma, bir para • 
llın bozulmuş sayılabilmesi ıçın, 

lle gibi anzaları olması icap etti • 
iini bilmiyorum.. Sanırım: Pek 
Çok hemşehrilerim de benim vazi. 
}'elimdedir. 

Nitekim, bugün, şöyle bir mek • 
tup aldım: 

Her gün elinizden geçmekte o
lan kô.ğct paralmdan hangileri • 
rıin geçer, hangilerinin sesmez:. 
olduğunu biliyor muıunuz? Hiç 
§iiphem yok ki, "hayır,. cevabı • 
rıı vereceksiniz. Herke.in hatta 
bir ~ok Te$mi makamlarla Banka· 
lcmn haklı haksı: tatbik ettikleri 
bir çok u8Ulleri var. Bir çok kim
•eler bundan daloyı mutazarrır 
olmakta oe bu kqmeke§ ~ranrn 
tedavülünde bii)•ük lfUUbetfe,. .Jo
~urmaktadır. 

1 - Hangi paralar geçmez ue 
·o tali icap eder? 

2 - Hangi paralar kfymetin • 
elen noksanına geçer ve bu nok
~a:nlığın derece$i nedir, hangi öl· 

Hatip, büyük camilerin ve Ep 
dimedeki Sultan SeJim cam1ını 
yapan mimarların hakikatte Bul • 
garlar ve meıhur Türk camilerin • 
deki "stil,, in de Bulgar stili oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Bu konferanstaki camilerimize 
ait sözler mimarlar, san'atkiır -
lar tarafından büyük bir hayretle 
karıılanm ıştır. 

Mimar Sinanın eserleri hak • 
kmdaki derin vukufiyle tanmmış 
olan Mimar Kemal de bu sözlere 
hayret edenler arasındadır. Kendi· 
.si dün bir arkada,ın11za şunları 
aöylemiştir: 

"-.- Bi3: Bulgarların böyle bir 
medeniyetini bilmiyoruz .. Selimi • 
yede Bulgar ameleleri sırtları • 
na taş verilerek yapıda çalı§tırıl • 
mıştır. Belki Selimiye, koca Türk 
mimarı Sinanın kendi sözüyle "ni· 
ce, nice biriktirdiği hünerlerinin,, 
tekemmül etmiş bir şeklidir. Yani 
şaheıeridir Türk varlığını isbat e
den, Türk vakarını ta ıY,an Türk C:ii ile tayin edilir? 

" -- -~· .... ~~·~· .. _ ,,.-1--- -~•""rP..n Selim ive. on7. 
paraların tebdili ıısalü nedir? Ve kamaştıran bir abide, bir dağdır. 
sahipleri nereye müracaat etme· Bu zatm iddiası cevaba bile değ. 
liclir? mez.,, 

Çok i:Jtirham ederim bunları Tamnmış mimarlardan Samih 
hem aiz öğrenin ve hem de bizlere de tl.1;nları söylemiştir: 
oğretin. Pek ~ok kimselere iyilik "- Sinanın Edirnede yaptığı 
ctmig olacaknnız. Hürmetleri _ Sultan Selim camii, büyük bir mi -
rnin ı.ıe ricamın kabulünü dilerim. mari tekamülünün son merhalesi • 
--Karilerinizden Galata öınerabit clir. Türk mimarlığı tarihi, ta Asya 

han 4 üncü kat 20 muuarada devrinden Se!çuk, Selçuk devrin • 
komisyoncu Ali Somer den Bursa safhasına, Bur:ıadan 

lstanbula ve.buradan da Edirneye 

Bazı daire1er, bu nevi şikayet. 
ler~ hassas oluyor ve derhal cevap 
'~riyor .. Ümit edelim ki, bu i9le • 
1 • n makamı aidi de ayni hassaslığı 
t:Jstererek gazetemize bir mektup 
Yaz&ın ve işi tavzih etsin.. Esasen 
bu onun vazifesidir •• Yokaa, ben, 
ltariimin miiJkülüne kendiliğim • 
den cevap vermek imkanını bula • 
1lııyorum •• Çünkü zaten müesses 
~İr kaide yoktur ki tahkik edeyim. 

Bundan başka, gazetemizin ka· 
'a.dan Bay Ahmet Can'ın da öte .. 
Qenberi bir şikayeti vardrr. Bu 
f traatla yazayım: 

- Müvezziler, serbayie torba 
torba bozuk para getiriyorlar. Ta· 
bii aerbayi de bunlan bana veri -
;ror. Fakat bu bozukluklar, devlete 
\it paralar olduğu halde, Çin hü • 
~etinin para11 imiş gibi müşkü· 
atla kar!ıla§maktadır. Hiç kimıe 
~~ıtıak iıtemez .. Yüzde muayyen 
tr nisbette bozuk para alamk ka· 
~Unen teıbit edildiği halde, bir 
f 0k vezneler, buna razı olmıyor • 
il?'. Rica ile minnetle, ahbaplıkla 

\o 

vanr. Bütün bu seyrin takip ettiği 
zamanlar zarfında edinilmi§ o1an 
tecrübe) erin ve teraküm etmi~ olan 
bir harsın ve zevkin muhaasalaaı o
larak Edirnede Sinanın diktiği ca
miin Türk yapısı o?duğunu inkar 
etmek, bütün bu tarihi seyri inkar 
etmektir. Bunun bugünkü mevcu. 
diyetini tanımak ve onu anlamak, 
bütün bu tarihi seyri kavramakla 
mümkün olabilir. Bu eseri benim -
seyenler, bu kültür tarihini de be. 
nimsemelidirler . Bulgarların 
milli mimarisi olduğunu kuvv~tle 
gösterecek şahsiyetli bir eserleri 
mevcut olduğunu bilmiyoruz. 

İftiharla öne sürecek eserleri • 
nin neden ibaret olduğunu de gö&o 
terirlerse o zaman daha müsbet 
cevaplar vermeye hazırız. Eser di
ye bize gösterebilecekleri i~lerin 
modernize Bizana eserleri olduk • 
lan ortadadır. Bunun en güzel 
misali Sofya meydanındaki. büyük 
kilisedir.,, 

--o--

Nakil vasıtalarının 
muayenesi 

Uzun müddettenberi muhte • 
lit bir müfettişler heyetinin tet· 

kik etmekte olduğu takas suiisti
mali meselesi yeni Ötr safhaya 

girmiştir. Müfetti~er heyetinin 
tahkikatım tetkik eden gümrük ve 
inhisarlar bakam Ali Rana bu itin 
ihtisas mahkemesine sevkini em
retmifti. Bunun üzerine gümrük 
idaresi bu suiistihal tahkikatını 
gümrük ihtisas mahkemesine 
vermi§, fakat ihtisas mahkemesi 
kanuni sali hiyete göre bu işi tet-
1 ik edemiyeceği cevabile reddet. 
mişti. Tam bu · sırada İşe Ökono• 
mi Bakanlığı elatmış ve takaı 
suiistimali davasının bir defa da 
alakarlar Bakanlık olan Okono • 
m: Ilnh.anliğr tarafından tetkik 
edilmeden ınahkemeye verilme • 
~inin c.loğl'U olmad•ğım bildir • 
mİ§lİr. Şimdi bin küıur sahife • 
den mürekkep olan bu suiistimal 
tahkikatı dosyasının bir nüsha • 

sı Ökonomi Bakanlığına veril
mek 1izere hazırlanmaktadır. 

Takas tahkikatmı yapan muh· 
telit müfettiıler heyeti tahkikatta 
suçlu gördüğü 120 kiıinin mah. 
kemeye sevkini lüzumlu görınüt
tür. Mahkem~ye ıevki istenenle· 
'i'hı ba ında o vak1tkllıcaret o • 

· dası heyeti ve umumi katibi, o 
vakitki ticaret müdürü ve mü • 
düriyet memurlarından bazılan, 
gümrükte ihracat memurlarile ve 
gümrük erkanından bazıları ve 
dört büyük tüccar vardır. 

seri Bay Marte) akşam ü~eri An ... 
karaya gitmiıtir. 

Ankarada Cümhur Baık.uıuniz 
tarafından kabul edilecek ve hü • 
kumet adamlarımızla temas ede • 

cektir. Türkiye • Sllriye arasın• 

daki iyi komşuluk münasebetleri .. 
ne ve her iki memleketteki kartı. 

lrklı emlake müteallik bazı meae • 
leler üzerinde konufacaklardır. 

Bay.Martel gazetecilere verdi• 
ii bir beyanatta demittir ki: 

"- Memleketinizden aeçerken 
J;ana karşı röıterilen f evkalide 

hüsnü kabul, Türkiye ile SuriytrJl 

alakadar eden bazı meseJ.ler için 
Ankarada yapacaiımız konutma • 
ların dostluk havası içinde ıeçe • 
<:ei\ne ve dostlukla halJedileceği ... 
M açık bir delildi&·. 

-Ankarada aöriitü~k olan 
nelerdir?. 

- Türkiye ile SUriye arumcla 
iyi komtuluk münasebetlerini ve 
Suriye tebaasına ait emlak mesele
leridir. Daha doğrusu bu iki me
ıele hakkında eVTelc.e imzaladıp 
mız itilafnamenin tatbikatına- ait 
teferüatı tesbit edeceğiz. 

- Em,ak meıelesi üzerinde:ıa• 
ptra'"41.IL ]'eni biI tol.Hl'. - -ril•? 

- Şimdilik bir. ıey ıöyleyemem. 
Yalnız şurası muhakkatır ki, iti • 
lifnamenin tatbikatına· ait ·bütün 
teferrüat hakkında görüterek her 
noktayı tesbite çalıtacağız. 

- Konutulacak batka bir me • 
ıele var mıdır?. -Piyasanın en büyük tüccarla· 

rından olan hu adamlan.11 hepıi 
1 k - Hayır .. Türkiye ile Suriye&• 

bugün mem e et haricine kaçmıt 
bulunmaktadırlar. raunda hudut meseleıiyle . mqıul 

Bu mesele tetkik edilirken or· olmak üzere daimi bir hudut ko • 
taya büyÜk bir döviz kaçakçılı. misyonu mevcuttur. Bu komi.. 
ğmın izleri çıkmıştır. Eğe:- 'taka· yon, yakında mutad toplantıımı 
sa tabi tutulan efya maznunlarm yapacaktır. Bu sahada da bundan 
iddia eyledikleri gibi harice çık· başka bir yenilik yoktur. 
mamıtsa dövizinin gelmediği de j -o- ·' 

tabii görülmektedir. O halde çı- j Kasaplar şirketinin• 
kan eşya karşılık gösterilerek kalr Ü d S S! 
memlekete sokulan malın dövizi 1 y z e 
nasıl verilmiştir. Bu cihet ayrı bir Kasaplar Şirketi heyeti umu. 
tetkik mevzuu olarak görülmek· miyeıi dün ıirket mıerkezinde top• 
tedir. lanmıftı. Pek kısa olan idare 

--o--

-Belediye ile Evkaf 
arasında anlaşa .. 

mamazhk 
Belediye ile Evkaf arasında 

mezarlıklar ve ~ular yüzünden çı .. 
kan ihtilafı halletmek üzere dört 
saylavdan mürekkep bir komis • 
yon kurulmasına karar veı-i1miştir. 
Bu sayla.vlann isimleri üzerinde 
her iki tarafça anlaşma haııl ol • 
muş, tasdik edilmek Üzere içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bakanlık bu isimleri tasvip et • 
tikten sonra komisyon çalışmasına 
başlayacaktır. 

meclisi raporunda §İrketin dokuz 
senedenberi olduğu gibi bu sene 
de blançosunu karla kapattığı ıe. 
vinçle bildiriliyor ve iiç sene için 
e.ski idare meclisinin tekrar intiha. 
bt isteniyordu. 

500 bin lira sermayesi olan bu 
§İrket geçen yıl 143,292 lira kir 
elde etmittir. 

Florya plAJları 
ve beJ~diye 

Belediye, FJoryada yapacağı 
büyük plajın projesini bir ecnebi 
mütehassısa hazırlatacaktır. Ha· 
riçteki elçiliklerimizden bu gibi : tuhaflıkla para vermek mecbu· 

"~~etinde kalıyoruz .• Halbuki, bi -
~ın için, kuruş, vahidi kıyasidir ... 
~etemiz ( 4) kuruş .. 

-o--
Kara nakil vasıtaları ,imdiye M K I d mütehassısların isimleri ıorulmut-

kadar senede bir muayene edili. ISll" ra IDITI oğum tur. 

Bütün bu intizamsızlıkların ö -
~~ne geçilmesini temenni etmek 
•ıden .... 

yordu. 'Bundan sonra nakil vaıı. gUnil 
talan daimi surette teftişe tibi tu • . Mısır kralmm doğum günü ol • 
tu'acaktır. Bu işe bakmak üzere duğu için bugün saat 11 den 13 e 
belediye üz makine mühendisine kada:r Mısır konsolosluğunda ka • 
vazife verilmittir. bu] merasimi yapılmııtır. 

Plaj arşaıı etrafında Maliye ile 
bazı şahıslar araımda çıkan ihti • 
l.if henüz halledilmemittir. Bu 
ihtilaf halledildikten son;.. pJijm 
iıtimliki yapılacaktır. 

Doktoı: Emanu~l bu lıesaba söre 
~nde 15 ten. fazla aiıara ~'11 

bir ananm bilnıiyerek çocujunu 

:zehirlemif olacafmı söyltiyOT. 
...-.0---

DlşçlJerfo eğleoe~I 
Onümü.zdeki per~be ıünii 

akp.mı T rp F akülteai Dit-TabalMt • . 
ti Talebe Cemiyeti Makaim alo • 
mında kurul11f111Um · yıt d~hll!Dihrii 
kutlulayacaktv. 

Bu münuebetle Jiiael bir proi;. 
ıam ha.zrrlanmııtrr. Talebeler, da· 
•etlileri ile birlikte aaat 21 den *-· 
li&ha kadar da1'sederek etl~~k .. 
lerdir • 

,,,,~ 

Elektrik Ştrkett mun · 
tazam cer.ey an .... 

veremiyor:· 
Soiı nma.nlarda E,;ip\e ·" 

Defterdar da · elektrik. cereT-n1.,f 
mütemadiyen amalara· uıt...k 
tadır. Geceleri, burada, evl~rde • 
ki ampüllerin ıtıiı müteınadiyen 
kndıp açılmakta ve buranın 220 

volt olan cereyanı ampullere beı 
numaralık bir petrol lambası ka· 
dar bile ziya temi-' etmemekte
dir. Bunun için ba cinr halla k
LıtClb"eY.e müracaat edeNlc ıirlM r 

tinAbir türlü düzeltemediği \u i .. 
ıinı kontrolünü• İltiyecekteidir. 

o 

~iman · rOsumları 
·. nasıl alıDfJcak? -
lıtanb~l l~a~ if Jeri um~ ~üp 

dürlüğü bi1 niMfıdan itibaren lip 
man resimlerini de nltbnı resimp 
leri ıibi almaP, karar vermiftir. 
Bu tekilde liman resiııi aimitük' 
'beyannameleri üzerinden bir tek 
makbuzla alma~. Gümlük .. 
lerde bu iki resmin verildilini 
gösteren tudiki ıörmedik çe mur 
amele yapmıyacaklardrr. · ' 

-0--

Hallt Şazi· llİtlfı;lll : 
Istanbul ditçi mektebinin i~k 

müdürü Halit Şazi merhum )çin 

her •ene olduğu ıibi buıüo~de 
bir ihtifal yapılacütrr. Her selle 

merhumun Eyüpteki.kahri hapı· 
da yapılan bu ihtifal bu aen~ Tıp 
yurdundaki cemiyet merkeRıde 
yapılacaktır. Ayrıca ·· merhumun 
kabrine bir heyet ~derek ~elerik 
koyacaktır. · 

--0---

Almanyada tetkikler 
yapan blrdoktorumuz 

Gülhane haıtanesi, ~oiaM 've 
kadın kliniği b&fmuavini doktOr 
Saim Sağlık, tetkikat yapmak Ü• 

zere gittiği AJm~nyadan döa .. 

müıtür. Genç doktonmw~#-~ • · 
çük diti . fareler vuıt .. ile ıebe. 
liiin ilk ıün)erinden mbaren; 
tqhiıi,, p&i çok entere.&11" im 
mevzu üzermde tetli:ibtmi p • 
nifletmeie ıitmifti. DôktoT S. .. 
im Saflık, bu mevzu etrafJncla1Q 
tetkiklerine den.m edece)( ••lRt 
ı:olda bir·aer·ıı~ 

• 
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Asller idam edilme- Yüz çocuğu öldüren bir 
mekten başka k I d 

birşey düşünmüyor canavar ya a an ı 
Yunan isyamna karışıp tevkif Amerikada ele geçen bu adam birçok iğrenç 

huylarından başka aynizamanda Yamyammış 
edilen Türklerin isimleri 

J..tin:ı, 25 (Haber) - Atinada Panıaloı gazetelere beyanatmd~ 
ilk !syan bayra!Jnı kaldırmıt olan aDcak delilerin yapabilecekleri i1-
birinici numune efzun taburu za • yan hareketini takbih etmittir. Ge
b:tlerile bazı si-fillerin muhakeme· neral Par.galoı, Bqvekil ile har .. 
lerina .harp divamnda devam e • biye nazırının, Yunaniıtanı kurtar 
c\ilmektedir. mak için diktatörlük ilin etme-

Şa.hi..Ier :n dinlenmesi bitmi§tir. terini tavsiye ediyor. 

Şic.ıdi m.sDUqların müduaaları ORDUNUN UZAKLAŞTIRlLAN 
dinlenmektedir. Maznunlann bat. GENERALLER 
hca lıedefi, kendilerinin uı1 fail 
ofmadrklarm.ı iıbat etmek ve 1nı 
suretle idam cezasından kmtul • 
makbr. DiTam harbin çarf&lllba 
günü, kararını vt;rmui beklen. 
mektedir. 

Bu ilk ul ırupunun muhake • 
meıİ bittikten IODI'& diğer aıi anıp 
ların da muhakemelwinc batJ.ana. 
caktır. 

Yunan hükumeti, iıyana yardım 
etmİ§ {)ln ecnebileri hudut harici
• çıkaracakur. 
SiY ~Ni 

• Roclop Tiirk ıaıeb•1*ııaclaa S.. 
le Jdwo-iı. 

1'9s ,..._ :mutla Tatıııirıi• 

... , ..... idea ... ffr••· 
aeıb ota... Ba,.Rtfltı He 8aY z.,M 
adlarrml& M kiti de tttkif ecle • 
t "*· . 

(Yeni Adım - Gümülctiiıe) 

~ X.nnıtan 'bir IUtm u_. 
~ .,.;tmijtir . . YakıDc1a X. • 
matayda ~ ........ 
mbaker.etei anasında bulanmak 
.._. 4aıl star. IWb .. z ı " • 
kam..,. ••ısk _....._.para 

·,!J11i11 .... rutıı9da mera• Terİleceji gİDİ ev &le 7aptınlacak• 
~..-. • ..,..., tlı&, 8ifiılıııf lir. Bu Mn8 memleketimize ple-

1 nc:a ;:, "' .X ahlbactrter'bı arikfan heall 
~ Wi cleifldir. Romanya -ve M. 
P*fıı ~ı.. • illıdald aeffrlaoimiale nna•ı· 

'•~l!~Wili&''lilprlar ~. -. .W•dstaair. Gelecek .. " 
alc_.Ml!U.RW .._ .,,_. hcidllialO • lOObin ........... 
~ılilllltıJtllllniımla;i..._,_...:. W'-•••-elciir. e-larTrak· 

,..,. ,.1ı,t1.rilenkler ......... 
bir zamanda müataltııNI bir .... 
Jaaliad ılliril9ollrler41ir. 

Sithri • Çatalca JD1a t.taW 
'Yİil'9lİDce aafa:t oluaJr "J&pd • 
.uı.dır. S. tene -Du kııımcla ela 
... -.n t 

N evyorlctan F ransu •autel• • 
rine yazılıyor: 

Ablik ve tabiat haJmnınclan 
karmakarıtık .ve kapkaranlık te
zahürler göateren bir ıuçlu Nev· 
yorkun Tıbbı adllainde muayene 
olunm.ı, ve mütehanıs doktorla· 
rm verdili rapor bu adamm yam· 
yam?&, Sadizm, Mazolıizm, "811 
cesetlerine qJt haetahfı,, ıibi on 

aekiz muhtelif ruhi illete müptıe • 
li olduiunu ıöttemriftir. 

Albert Fit iamincle olan m a· 
damın mahakemsinden aoma 
White Plain mahkemea!6m jüri. 
leri çok zor bir T&Ziyet brp89-
cla kalmıtlardır. Hikim "ba ıa. 
pora nazaran aaç.hı -ıamuna a · 
hip ve •Jlam bir adam ayıhr 
mı?,, sualini IOl'llWftur. 

lf • • 

Albert Fit bundan bir müdclet 
cnel ~ Bııd adJı küçük Wr 
lalıcaim ormana aatirip llcllbw 
wk mÇle tıııwldf .IUmitti. u
....,_ ,. ... tahla"lmt ...... 

-~ Jradar il· 
ı-.; rahLı ........ ..,.... ... 
~ JCaPN..., .. IDıirl .. 
hmem•,.. Wr p •Jrek ft m 
çocaldarmı ıa.r-.. ı. .. 
U. olduiu aalaplnnpa-. 

Sası.. mdaah11111ti _ _.. 
- ,. .. JallD& si*"ii ..,.__. 
ri JQzdea fala Sôaliu .. ,.._ 

- Y...,..wk .....ı..mde de lıalk büyük bir f&!kınlık içinde, 
~oraunm ! Bqünlera m• aaloalardan çıkmqlarcbr. F"q,.dl 
dem imanlar araamda yamyam • muhakemesi buracla bü,iiK bir• 
bk temayülleri •izin diifüııemİ7• lika ile takip edilmektedir. Mü • 
ceiüüz kadar arbmf bulunmak· teba•ıılarm aözleri hararetli .,.i: 
tadır. Bu baleti ruhiyenin de be- nakaplara meydan vermekle 1-
~ dizemizliiirıe delil o!UDJJ&- raber biç küme bu e.damıu ~ 
cajmı kunetle iddia ederim. hamete liyık oldujunu ileri ıiir• -

Doktonua bu töalermden .-. ı memektedir. 
ra mahkemeyi doldmmakta olan 

Almanqanın sild/ı.lan .. 
masına dair felen 

son haberler 
(Baş tarafı 1 ncide) 

milletler ceeıiyeti mitakmın tadil 
ve ıalahı, Veraay muahedetiDıin 
ı.wırıım.ı. 

H1tler A~ iatldlll 
t.Jdancla da lJir takma fikir1-11en 

._.r kahı MiJ&1iii taWW. 
Allİlu7ama Memi tecaria ..... 
lam mauı...ta, ...... aııı.,..ı.. 
nm airmel• Jmr oWwluma ll1'e • 
miltii· 

Paria, 28 cıı.-.t) - Lelıilta· 
.. AJ.eapıı.,... etmeli .. 
J.....,.1aar1tiye naımmD • .,.. 

ile inç hir --~· p• 

Almanlara ıelinee. B. Hitlei' 
1-tlıca dütünceainin lnıi!iz nd"' 
larma Almanyanm harict ıiy..; 
111 o•atmalc w aWhuaua 
,... So.,.ı...,.._ 
........ 01 ...... MYlawlc 
iwlallJI~. 

..,_ ..... a.1t& ....... 
..... .. Hltler tatafaac1aD 
...ı.üma brtı Mnaıamn 
--tua"111'11bffa .... 
tı Mn1retin ...... tnMliıai 
olclalmm bUdirmAtellr. 

uıusıar kUrum 
konseyinde 
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Şahin'in 
... .._... ..........•........... 

Yazan: i 
Kadircan Kaflı ~ 

•• •• ···--·--··········· .. -·--.. . . . . . rto.81 ocu ................................ : ~ Bü\ ük Deniz Romanı ................................. 

Margi Valeryonun kızile Ali 
Reis iyice anlaşmışlardı 

- Ay ışığında bir gezinti.. Si - ı 
~İnle!.. Yalnız bir gece ve bir iki 
gaat.. Karşınızda bir çocuk gibi o
turacağım, uslu ve sessiz!.. Güzel
liğinizi Ankonadanberi duyarım •. 
Gördüm ve duyduklarımın ne ka
dar az olduğuna şaştım .. Yakında 1 
muhterem Marlki Hazretleri gele • , 
tek ve Türkler üzerine gideceğim . 
Oradan ya dönerim, ya dönmem .. 
.Dönersem, sizi hiç rahatsız et
ltıem ... Dönmezsem. son nefeste 
''benim de bir sevgilim ve bir sev
gim var!,, diye avunurum.. Beni 
hağı§laymız ! Bunları söylemekle 
kabahat işliyorum .. Fakat "söyle,, 
iediniz de, onun için söyledim .• 

Graçyoza bu sözleri, gözlerini 
Yarı yarıya yumarak ve gülümsiye
tek dinliyordu. Bu sesi .• Bu sesi 
de, eskiden, çok eskiden tanıyor 
tibiydi .•. Yalnız o zaman Graçyo -
?aya başka şeyler anlatmıştı .. 

- Bu kim? Kimdir bu?. Nere
den tanıyorum bunu?. 

Diye düfünüyor, kafasını yo. 
ruyordu. 

Ali Reis ayağa kalkmı§, ınce 

bir reverans yapmı§tı. 
Graçyoza elini uzattı. 

Ali reis ~u beyaz, yumuıak ve 1 
güzel eli dudaklarına götürdü ve 
Öptü. 

Onu bir türlü bırakamıyordu. 
......__. - --y••4.4J''-.. 

Gülümsediler. 

Ali Reis sordu: 

- Ne zaman? .• 

- Hemen bu aktam ! .. 
- Nerede buluıalım ? .. 

Valeryo, hiç şüphesiz buna ra-
zı olacak ''e babası zincirden kur 
tulacaktı. Fakat düşüncelerinin 
burasına geldiği zaman duruyor
du: 

- Graçyoza'yı geri vermez . 
sem.. Ah, baba~ı kurtarmakla 
beraber, onu gene yanımda alı -
koysam!. .. Belki henüz ben\ çok 
çılgınca sevmiyor, fakat her hal
de herkesten dnha çok sevecek • 
tir. Gözlerinde, sesinde, yüzünde, 
hep bunu okudum. 

Babasını alarak bu güzel genç 
kızı vermek, bir ayrılıktan ve bir 
acıdan kurtularak başka bir ay
rılık ve actya düşme~ti. 

Fakat bütün bu hislerin üstün
de bir vazife vardı. Bir vicdan 
borcu vardı. O da her ne pahası
na olursa olsun bir an evvel Şa . 
hin reisi kurtarmaktı. 

Ali Reis her buhran dakikasın
da bu borcun kurşun gibi ağırlı- ı 
ğmı yüreğinin üstünde buluyor, 
bütün hulya, rüya ve isteklerini j 
bir kenara atarak asıl ülküsüne 
sarılıyordu. 

Bunun için de sevgilisi1e ya • 
pacağı güzel gezintinin ilk kalp 
çarpıntılarını bastırıyor, babası • 
m kurtaracağı için duyduğu de • 
rin tat ve ve saadeti bağrına dol
dur.u_>:ordu, 

Ve;Yusuta dondu. ~on emirle
rini verdi: 

- Her şey dediğim gibi ola -
cak. Şimdi doğru Sen Mark rıhtı
mına gidiniz ve ... 

Şikayetler, temenniler w 
H 
H 

Bakırköy ahalisi ii 
CEBi.DEi .. iKLE'R, 'I 

Geçiren: J Türkçeye 

ve pazarlar 1 Gebidelikler Şahı ACjıkgözler Padl9ahı 

ttA·BI Ali Cengizin batından ge~enler 
Bakırköyünde cumaları kurul - ; ı 

makta olan pazarların kendileri-
=nm.:=nm.:::e:.mm:m:.'11m::====-:::::.-:m::::::=::::ı~:::::::::::::~::m::ıı • 
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ni zarara soktuğu iddiasile o ci
var esnafının ticaret odasına ve 
belediyeye müracaat ettiklerini, 
bu müracaatın tetkik edilmekte 
olduğunu yazmıttık. Bakırkö-
yünde oturan bir okuyucumuz bu 
haber üzerine bize gönderdiği 
bir mektup.ta hulihaıtan diyor 
ki: 

''Bakırköy esnafı cumaları ku
rulan pazardan tikayet etmekte 
haklıdırlar, çünkü bu pazar onla
rın Bakırköy ahalisine istedikleri 

- Ti. kendisi Ahmet Efendi 
doıtumuz ..• 

- Yahu sizi gfümiyeli belki bir 
aıır oldu .. Nerelerdeydin? 

- Hakkınız var... Çoktandır 

ziyaretinize gelemedim.. Malum. 
ya ... insanın lstanbulda bot bir 
vakit bulmasına imkan olmıyor .. 
Hanımefendi nasıllar? İnıaallah 
afiyettedirl~r?. 

- Buyurun içeri. .. Teşekküre -
derim, iyidir. Kendisini de görür -
ıün .... 

ve tutturabildikleri fiata mal ıat- - Ya, mahdumunuz ne alem • 
malarma engel teıkil ediyor. Kö. de?. 
yümüz esnafının kolaylıkla ihti- - O da içeride .. Annesinin ya
kar adını verebileceğimiz bu ha- nında oynuyor .. O! Ne kadar l: Ü· 

raketlerine bol bol miıal ıöıtere-· yüdüğünü göreceksiniz.. Adeta 
biliriz: Kuzu etinin kiJoıu lstan- delikanlı o1du .. • 
bulda 70 kuruta iken Bakırköy- Ali Cengiz bir küçük ıalona gir
de 90 kuruta ıatılmıfh. Fiat fı. di. Ayıe Hanım .. Ahmet Efendi 

dostumuzun kar11ıdır .. Bir ıandal
tanbulda timdi 50 kuruta inmit • 
tir, fakat burada kuzu eti hali yede oturuyordu .. Kırk yatlarında 

kadar vardr .. Bütün hayatınca gü-
7o kuruta satılıyor. Nakil mal\"a· zel olmanın ne demek olduğunu 
fı kiloda nihayet 20 para kadar anlamayan bu kadın oğlunun yer_ 

bir fark yapabileceğine göre bu- le re attıiı ki.ğrtları büyük bir 
na ihtikardan baıka bir tey deni- zevkle seyrediyordu. 
lemez. Bu sırada küçük Akil odada 

Halbuki pazar kurulduktan dört ayakla yürüyordu. Yüzü, ya
sonra burada aıaiı yukan lıtan- nakları ve çeMıi reçele bulanmıt 
bul fiatına mal almak kabil olun- bir haldeydi.. 
ca herkes ihtiyacını haftadan haf Bundan da an1atılıyordu ki, 'A -
taya tedarik etmeğe baılamıf, bu kil daha 1kahvaltısrnı yeni yapmıt
da tabii Bakırköylü dükkancıla- tı. Aktam yemeğ.i için karnının a -
rın satıtını azaltmıttır. Şikayet • cıkmaıını beklemek lizımdr. 
leri bundan ileri ıelse ıerf'k... Ahmet Efendi dostumuz ıalo -

Belediyenin fiatları tetkik et _ nun kapııınr açarken: 
mek ve ihtikara mani olmak ıi- - lıte dedi. Çoktandır görme -

bi bir adeti olmadığına göre Ba.. diğimiz Ali Cengiz oğlumuz .. 
.~_.,.,.18M-,,,.. ..... ....,.,.~~~-~~A,li Cengiz Hammt,fend;yi hür

-<>---
yeni nqriyat 

metle ıe1'mTaai.~ma· bu~th 
bütün hususiyetlerini bilir bir a -
dam tavriyle küçük Akile döne
rek: 

- Yarabbi! Ne gü::~l çocuk!. .. 

nun için aelmemittim .• Yemek ye
mitsinizdir, zannediyordum. 

- Biz pek geç yeriz •.• Daha A • 
kil biraz evvel reçeJle elemek ye • 
di. Onun acıkma11nı bekleriz.. t 

- Pekili .. Ben de sizinle ye • 

mek yerim .. Fakat rica ederim, 
külfete lüzum yok.. Ne varsa onu 
yeriz. Fakat biliyor muıunuz, hili. 
çocuğunuzu takdirden kendimi a
lamıyorum .• 

- Azizim, haydi git d~ hizmet• 
çiye söyle bize bir tatlı yapıın ..• 

Ali Cengizin çocuğu M>n methe
diti bu tathyı icap ettirmifli. Ali 
Cengiz ıöyle daha mükellef bir ye· 
mck yeyebilmek için küçük Akili 
yeniden methe hazırlandığı bir sı
rada çocuk birdenbire haykırarak 
ayağa kalktı .. Çocuğun bu bağrı -
ıına birdenbire içeriye giren Bobi 
sebep olmu§tu. Ahmet Efendi 
doatumu:tla karı11 Ayte Hanım 

Akilin bu bağrıtından te1iıa düı
mÜ!lerdi. Akil pannağiyle köpeji 
göstererek: 

-A ... Hav hav ... Havhav! .. -
Ay§e Hanım, mütereddit bir ta-

vırla Ali Cengize: 1 

- Sizin bir de köpeğiniz mi 
var?. d~di. 

Ali Cenğiz cevap vermeden ço-
cuk köpeğe yaklatar•t arlcaıın1 
oktamaya 'ba!ladı Ye: 

- Bu hav hav aüzel... Bö1'e 
ben de isterim .• 

(Deuını 'ar) 

intihap ytlzOnden beş 
kfşt Bidil ı4 kişi yaralı 

Budapeıleclen bildiriliyor: 

- Saat sekizde kapıda bulu • • 
'll?rsunuz ! .. 

Konağın kapısı açılmış ve bir 
uşak Ali Reisin önünde yerlere 
kadar eğilerek: 

Tarihi Maddiyetctltk 
Ne kadar da büyümüt ! .. Adeta a -
dam olmu§ ! Bu ne gürbüzlük .• 
Doğrusu buna çok sevindim. 

lçeriıinae bir de kadır. bulu
nan bq kiti, Bekeı yakıninde bir 
köyde intihap toplanher eanaıın
da atılan tabanca kurıunlarile 
\r\Jrularak ve altıncısı da aldıi1 
yaraların tesirile hutaneye gö • 
türülürken ölmüıtür. 

- Ba~ üstüne! .. Gene görüıe -
1im !. 

- Gene görüşelim !. 

A!i Reis üç dört adım geri ge
ti çekildi. Genç kızı selamladı ve 
sert adımlarla, çelikten bir adam 
iibi yürüyüp gitti. 

• ı. 
Kotrasına atladı ve uzakla§ • 

Graçyoza pencerenin kenarı • 
na dayanmış, yüzünde hayatın ve 
n~kın en derin gülümsemesile o -
nun arkasından bakıyordu. 

- Venedikte bu kadar yakı • 
ırklı bir genç belki bulunur ... Fa
kat bu kadar atılgan, yılmaz ve . 
~eki olanını hiç hatırlamıyorum .. 

Diye söylendi. 
- Tam bir erkek! .. 
n· •ıA O rye ı ave ettı ... 
Yaz gü~e!İnin parlak ışıkları, 

~analın mavi sulannda .titriyor, 
enkleniyor, gülüyordu. 

Ş.irndi ona yalnız güneı ve gü· ! 
ne~ın ışıkları değil, bütün §U halk 
:u sokaklar, taşlar, gondollar, su
ar Ve hava gülümsüyordu. 

la Bir insanın içi gülerse, etraf • 
ki fırtınanın karanlık ve so _ 

"llurtkanlığm değeri nedir? .. 
KORKULU RÜYA 

Ali Reis saat tam sekizde ko _ 
nag" ın .. .. d k d . d. onun e otra an ın ı. Ka-
lya çıktığı zaman artık Vene -
ıkteki bu heyecanlı günlerin bi

'-IW, artık aon hızla Cezayi -
ıf8nerek Valeryo'ya elçi gön • 
'Ceğini, hatta bu İ! için ken -
•in geleceğini düfünüyordu. 

- Muhterem §Övalye hazret • 
leri !.. Markiz hazretleri teşrifini
zi rica ediyorlar, kendisi be§ on 
dakika sonra hazırdırlar. Bu sı • 
rada salonda istirahat buyurursu
nuz! .. 

Demişti. 

Ali Reis sözünü daha çok u • 
zatmadı: 

- Haydi, Bonif as !.. Tekrara 
lüzum yok.. Her §ey anla§ıldı, de
ğil mi? Sen, Vittoryo, de de
diklerimi iyi dinledin ya? .. 

Ve Yusuf: 
- Evet Sinyor hazretleri! .. 
Diyerek baş eğ4i. Sansana da 

batını hızlı hızlı iki defa salladı 
ve selamladı. 

Kotra, kanalın durgun suların
da kayarak uzaklastı. 

Ortahkta alaca karanlık var -
dr. 

l 

Kanalda yü-lerce gondol, yüz- 1 

lerce çift sevgiliyi taşıyor, kala • 
balık bir cnddedeki araba kala • 
balığını andırıyordu. 

Şarkılar, kitabeler biribirini 
ki>valıyordu. 

Herkes kendi havasında idi. 
Biraz sonra günet büsbütün 

batacak, ay çıkacak, güzel \Tene
dik, gümüş tozuna bürünen bir 
hulya şehri halinde, atkı ve ha • 
yatı haykıracak, geç vakitlere ka
dar bu hal devam edecekti. 

Ali Reis konağın kapısından 

girerken, Graçyoza'nın gondolu 
rıhtıma yanatıyordu. 

(Devamı var) 

Me§hur Borhard'ın eseri olup 
Haydar Rif at tarafından tercüme 
ve neıredilmittir. Bu bahse dair 

dilimizde ilk eserdir. Tar~h me • 
raklılarını çok yakından ~lika • 
dar eden yepyeni bir mevzudur. 
60 kuru§. 

HOLIVUT 

Gelecek hafta f evkalide bir 
nüıha çıkP.racak olan Holivut'un 
27 mart nüshası inti9ar etmiıtir. 
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Akşam Posta.st -----iDARE EVJ 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Tt'IJ'raf Adreal: İ8TA?lı'BVL llABl:R 
Telefon 1'aıu: 2387% İdare: ıo;o 
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ABOttE ŞARTLARI ! 

ı s IJ ıı ., lık : 
Türkiye: 120 sso 660 ıuo K'J.i 
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ıLAn TARiFESi i 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
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KUPON 
76 

..... ____________________ ____ 

Ayte Hanım oğlunun methin -
den memnun: 

- Çok gürbüzleşmİ!, çok bü -
yümüt değil mi, dedi .. 

- Kaç yaıında olduğunu bil -
miyorum amma, gören hiç fÜphe -
ıiz on yatında der .. 

Ahmet Efendi dostumuz: 
- Üç ay sonra altı buçuğunu 

bitirecek, dedi .. 
Sonra ili ve etti: 
- Zannederim bizimle yemek 

yersiniz?. 
- Çok lutufkirsınız ! Ben bu -

Bu hidiae üzerine, umumi iç
timalar hükii.met tarafmdan me
nedilmitlir. 

Yaralanan 14 kitiden bir ta• 
neıi iyi olacak ıibi değildir . 

Hidiıe rivayet edildiiine ıö
re töyle olmuttur: 

intihap eionaaıııda serbest çift
çi fırkası namzetlerinin hükmnet 
tarafından nezaret altına alına • 
cağı havadisi çıkar çıkma~, köy
lüler, jandarma üzerine hücum 
etmi§ler, onlar da mukabele ale-

ti açmıtlarda. ~ , • 

Yarın ki çarıamba aktamı SARAY sinemasında 
Orijinal danslarla ahenkdar mu sikieıaıı üzerine yapılmıı 

KARJOKA 
Atk ve temaşa romanının ilk iraesidir. Yerden 10,000 metre 

irtifaında bulunan bir tayyare üzerinde 200 genç kız birden ha-
vai balet danı ediyorlar. ...,,. 

KARlOKA 
Bütün lıtanbul halkını SARAY sinemasına celbedecektir. 

Oynıyanlar: DOLORES d~J RtO, GINGER ROGERS, GENE 
RA YMOND, FRED AST AIRE 

Burün Mi L L i •e A LEM O AR ı·nemasıoda 
Tamamtn Türkçe sözlü •e ,arkıh büyük film 

ESKi GüNLER•N RUMELiSi, ES Ki RUMELi .HALK ToRKüLERi 

BOSNA SEVDAL ARI 
lll•eten: İlivetea : 

M i L L i Siaemada 
ALEMDAR Siaem11ında Madam Buterflay'ıa qık ~ifti 
M AY VE S T' ia en rüzel S•LViA SiDNEY •e GARY 
filmi oian: GRANT' ın Fransızcı altltt 

B 1 k d ·u ı filmi olan : 
en me e efı m ~ Otuz Gtln Prenses 

i Yürekten alkıtlaaacaktır . 
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:Yaıtrklar. üzerine iğiliyor.. ğumu dü§üner;k onu affefmeli de· 
Bunları yerlettiriyor.. Olmıyor .... ı ğil miyim?. 

Petrol Krallarının tüyler ürpertici yeni kanhplanla~ 
Gene yerleıtiriyor •. Yorganı açı - Buraya kendi niçin girmiJti?. "Garp cepheıinde yeni bir şey Almanyaya hücum ettirmek f ırsa· 

yok,, kitabından ıonra dünya ef - tını arattırıyor .. P.Jr. Onu da bilmiyor •. Yatağına yatıp 
~lına vaktiyle yaptığı hareket· uyuyacak yerde bu robdö~brı 

ler ıeliyor. Vahitle ... Bu odada ... niç.in bir dormöjün üzerine kendi· 
Burada.. -ni atıyor ve mırıldanıyor: 

karı umumiyesi üzerinde büyük Bugün Almanya, dişleri altın, 
teıirler yapan iki kitap intifar et- pençeleri çelik ve kam kızgın pet -
mi,tir. Bunlardan biri Hitlerin roldan ibaret iki canavarın çarpış· 
yazmış olduğu Mein Kampf "Mü· tığı bir yer olmuştur. Uyumak li.zmı .• Bunun için de - Apğıdan sesler geliyor .. O -

ilicı içmek ... Kendisi aıağılatan, nun ıeıi ... Yok, hayır, olamaz .. Bu 
izzeti nef ıini kıran o ilacı içmek... evde yabancı kimıe yok .. 

cadelelerim,, ., öbürü de Antuvan Bu iki canavardan her hangi bi· 
-zi!ta isminde genç bir müellif in rinin galebesi Almanyayı yeni bir 
yazdığı "petrol için gizli harp,, ki- felakete aürükliyecektir .. Alman -
tabıdı~ ya, ya kaf as mı farka doğru akın 

Bunf•rın her ikiai derhad müte • ederken kayalara çarpacalC, yahut 

Lakin niçin nefes almakta güçlük Vaktiyle mücrimleri yakaladığı 
çekiyor?. sırada, onların aeılerini ıtıtme • 

Turgudun ıofada görünütü ne n:ıitti ... Salonda mı, yokıa küçük 
yürekler acısıydı... Sade onun salonda mıydılar? Bilmiyordu. Fa
için, ıade çocuğu dütünerek affet· kat, her nedense garip bir cazibey
mesi lazım değil midir? Eğer o bu- ie o tarafa doğru gitmiJ, ve yaka -
radan gidene çocuğun akibeti ne - lamıftı •. Spnra, bu merakının ne • 
ye varacak?. Eğer kamile ölecek - reden uyandığını, o tarafa doğru 
ae babaaının T urgutla beraber ol- niçin gittiğini ve naııl .olup da ya· 

ad dit lisanlara tercüme edilmiı, da dört taraf mı saran milletlerin 
ve milyo,nlarca nüıha .atılmıthr . hücumuna uğrayacaktır. 

Almanların yeni mukaddes kita· Umumi Harp biteli 17 yıl ol -
hı sayılan Mein Kampf,ın 157 inci du. MilJetler bundan on yedi yıl 
sayıfaaıncıa §U cümleler vardır: evvel kanlarını dereler gibi akrttı-
"Almanyanın bir gün Avrupada lar, gebe karılarını dul bırakaıak 

toprak alması mevzuu bohsolursa yeni aımrları çizmek için ölmeğe 
muhakkak surette bu toprağı Rus- koştular .. Kanla çizilmit olan bu 
yadan alacaktır. Eğer lngiltere bir sınırlar çok mukaddes ve çok Al • 
gün Almanya ile ittifak eder de laha yakın bir §eydir. Sınırları .ye -
Almanyanll) garp hududunu te - niden deği§tirmek iıtemek dünya· 
min eClene .biz, bizden evvelkiler nın en büyük günahıdır. Yeniden 
gibi Ruıyaya doğru ilerleyeceğiz . milyonlarca gencin ölmesini, mil -

-nuı daha isabet olmaz mı?. kaladığını kendi kendine ıormuf, 
Ölmek... durmuıtu .. 
Evet, evet .. ·lyi buldu... Onun Kitap okuyup dunırken naııl 

~ç.in lazım olan budur: Ölmek. olmuttu da, içinden bir ıeı, ona, 
Dütünceleri, öyle cotkun ki, bi- kalkıp yürümesini ve oraya • git

çare kadın delrimit gibidir. Ölüm. meıini emretmiJti? 
'), ölümden aıla korkmamıttır. · Şimdi, itittiği ıealer onların ae. 
"- Çok betbahtım ... Çok ıevi - ıi miydi? Deli mi oluyordu? Ha -

yorum ... ,, diye kendi de farkına kikatte mevcut olmayan sesleri 
varmadan inildedi. itiden çıldırırmıt derler .. O .da mı 

Fakat, ini!tisi kulaklarına va- çıldırıyordu?. 

' Ve bu bizim hakkımızdır .. ,, yonlarca genç kızın verem olma • 
Son günlerde Almanya, Veraay aını doğuracak olan bu küstahlığı 

muahedesini bir yumrukla ezdi .. Jetin lanetler içinde mahvolması 
Propaganda nazırı Göbles, Al - kara alınlarının kara yazısıdır. 

rınca, bundan kendi de korktu ... Evet, salondan pek vazıh olarak manların silahlanmak kararları • Eger §İmdi mukaddes bir kitap 
nın sebebini fU cümlelerle izah et- nazil olsaydı, en batında muhak • 
ti: kak aurette tu cümle yazılı bulu -

lnliyen o muydu?. gelen bir mırıltı duyuyordu. 
Bu fikir, onun mu beynine gel - Ve, bu, devam ediyordu. 

mitti?. O kadar, korktu ki, az daha ba· "Almanyanın silahlanma11 hiç nurdu: 
"- Çok alçağım .. Çok İradesi - ğıracaktı... Devamı var bir garp devletine kar!t değildir.. "Sulhu, barıtı bozan, harbi is -

Açıkça söylüyorum, bu, sırf Sov - teyen, ve batka milletleri de harbe zim ... Çok korkağım .. ,, 
Kalktı, katlarım çattı.. Tuvalet 

odasına girmek istiyor.. Maksadı 

saate bakmakbr .. Lakin, elektrik 
· ıyanmı1or: ~le, lambayı yak -

mad•.. .ı 
Karanlıkta ilerledi.. Kapıya 

doğru gitti .. Sonra, iradesizce ge· 
~i döndü ... 

Şu düfiinceler, fikrinde dola!• · 
vor: 

- Onun için, yalnız onun için 
affetmeli değil miyim?. 

Birdenbire lambayı yaktı .. Do -
labmı a~tı ... Orada, kıtın kullandı
iı bir beyaz yün robdötambr var -
dır. Onu aldı:. 

Aynanın önünde durdu .. Robdö
ıam brı sırtına giydi.. Kendine gö • 
%Ü iliıti ... 

Titredi •.• 
Rengi ne kadar ıolgun ... 
Gözleri, nıuıl da irile!mİt··· 
Bu ıolukluğa rağmen güzel... 

Hele gözleri ... Mor halelerle çev • 
,.ili fri gözleri ... 

Omuzunun arkasından, Vahidin 
c.le hayalini görüyor gibi... Sanki, 
İiocaıı yan çıplak kalmıt omuzu -
na iğiliyor .• Öpmek istiyor.. ince 
bıyıklı, keıkin hatlı ağzı, omuzuna 
aeğdi, değecek ..• Kollarını da aç · 
mıt ... Kamilenin kendine doğru 
meyleden vücudunu koklayacak .. 

Genç kadın, arkaya doğru ken
din! bırakıyour .• Lakin müvazene -
ıini kaybediyor .. Dütünmek için 
ıeri dönüyor .. 

Bu odada bir çok aynalar vardı. 
Bütün aynalarda !kendi hayalini 
~öriifor .•• 

imkanı yok .. . 
lmkinr yok .. . 
O, orada ... 
o ... 
Vahit .... 
BUna imkan var mı?. 
Kamile, batını iki eli arasına a· 

layor .... 
Acaba çıldınyor mu?. 
Dufilnceai, fU cümle!eri tekrar -

-.,or: 
-~için .. Yahuzçocu-

Bu hafta dünya ye tRu~yaya kartıdır.,, tetvik eden millet, mahvolmağa 
Nihayet Almanyanın Veraay mahkum olan millettir.,, 

biraz daha ınuahedeaini yırtmasından bir kaç Bugün bazı devletler harbi ıa-
!:...::ı.:...o...,.....a.ıı;.l-.,:+.r*'.::ıı~~~~~u.-~.-~!tlJe a.ianalar su tejpaE~ ~:aWlı)'!IDl'lar.. Mdlcadde. sınırları 

vermitleı:Qı: değiştirmek için, ıyetım ve masum' 
'~etrbt Napolyonu ünvanını çocukların kanını da henüz kuru -

haiz olup, büyük/Britanya impa • mayan babalarının kanma katmak 
Acun haritasına yeni bir ada ek· ratorunun büyük dostu olan Doay- istiyorlar. Bu ne cür'et ve ne al -

lendi. Balına avı pe§inde dolat· Daç petrol tröstü müdürü ve en bü· çaklıktır?. Memleketlerindeki it • 
makta olan bir Norveç gemisi Ce- yük akıiyonöri Sör Harri Deter • sizlere iş bulacakları yerde bunları 
nup kutbu denizlerinde harita)a. ding Almanya hükumet reisi Hit - ölmek üzere asker namı altında 
rın göıterm~diği bir kara parçası ]ere 800 milyon marklık bir istik • başka bir çok ocakları söndürme -
görmüt, kaptan karaya giderek raz teklif etmittir.,, ğe göndermek ne denaettir? Buna 
Norveç bayrağını buraya dikmiı· Şimdi de gene ıon Alman hadi · teşebbüs edenler inaan değildriler. 
tir. sesi kar§ısmda Amerikadan duyu· Bunlar bir takım dessaa, hilebaz, 

Bu yeni kara parçası hakkında lan akiıleri kısaca gösterelim: canavarların elinde oynayan gü -
fikri ıorulan, Kembriçte "Sko~ ku- Amerika hariciye nazırı Hull: lünç, akılsız, ve vicdansız kukla • 
tup keıfiyah enıtitüıü,, müdürü "Almanyanın Versay ahtini çiğ. )ardır. 
ve kaptan Skotun ıon cenup kut- nemeai, umumi harpten sonra sul - Bu kuklaları oynatanlar da al
bu seferine tabakat mütehassısı o · ha kartı yapılan en büyük suikast· tın hırsiyle insanlıklarını kaybet -
1arak ittirak eden profesör Frank tir.,, miş olan bir takım delilerdir. Biri 
Debenham !U sözleri söylemittir: Senator Nay: " yüz yatına yaklaştığı halde §eylan· 

- Kaptan Kokun günlerinden "Avrupadan çoktanberi bu ka - la mukavele yapıp bir türlü ölmi • 
beri 'Qütün iıtiktafçılar Cenup kut- dar kara bir haber almamıttık. ,, yen, yirmi senedenberi ağzına 
bunun haritasını tamamlamağa Senator Boni: maden suyu ile karışık sütten baş-
uğraşmaktadırlar. Bunlar harita- "Almanyanm bu hareketi Mil • kabir ;ey koymıyan, kat kat de -
lan üzerinde göıterilmit olan ka· Jetler Cemiyetinin bütün çalışma - rileri sarkan buruşuk suratlı Con 
ra çizgilerini ekseriya bulama· larını durdurmuttur.,, Rokfeller, öbürü de kaburgaları -
maktadırlar. Bazan bir yıl gör· Harciye encümeni reiıi Senator nın arasında kalp yerine öir enge
dükleri topraklar ertesi yıl görün- Corc: rek yılanı tafıyan katran ruhlu 
memektedir. "Almanyanın silahlanması Av- Harri Deterdingdri. 

''1739 yılında ketfedilmit olan rupa sulhuna kartı bir tehlikedir . A1marıyanın Ruıya ile ne ala -
Bouvet adaıı bir çok seneler kay. Bu silahlanma iti eğer iyi bir te· kası olab!lir? Bunlar dilleri ayrı, 
bedildi. Meıhur Amiral Evana bu kilde haleldlimezae yakında ciddi :rkları ayrı, dütünceleri ayrı iki 
adanın tam vaziyetini harita üze· bir harp tehlikesi kartısında bulu· millettir. Almanya bu genitle -
rinde teıbit itile uğratmaktadır. nacağız.,, mek arzusunu meaela, niçin Lehis-

"Katif Amiral Byrd 1933 yılın- ~ ~ ~ tana kartı duymiyor da Ruıyaya 
da tayyareıile uçtuğu arz daire- Yukarıda fikirlerini yazdığımız kartı duyuyor? Lehistan Ruıya -
ıinde, kral betinci Jorj toprağı ve Amerika hükumet adamları da dan be§ miıli zayiftir. Almanya -
buradan 2QO mil kadar uzanması Standard Oil Kompani petrol trÖt;· nın Rusyayı bir harpte mağlup et
laznıuıelen buz tepeıini görmesi tü müdürü Con. D. Rokfeller'in mesi normal şerait içinde en az bir 
lazımdı. Çünkü harita öyle göste- dahil olduğu siyasi fırkaya men - asır iiçn ihtimal dahilinde değil • 
riyordu. Halbuki amiral ne toprak ıuplurlar. dir. 
lifinde sahalaı- ke!fedetek dünya Mesele apaçık görünüyor: Buna mukabil Almanya Leh:,. 
Görünürde uçsuz bucaksız deniz· iki petrol kartalı bu sefer de Al· tam bata hat kaldıkları zaman 
]erden baıka bir !ey yoktu. manya etrafında biribirleriyle çar- pckn15. yenebilir. Ve o tarafa doğ-

"Geçen yıl amiral Byrd verdi- pıfmağa batladılar. Harri Deler- ru geni:ı1eyebilir. O halde Al • 
ği raporda kıtayı ikiye ayırmakta ıding Almanyayı .<tili.hlanmağa, ve manyay1 bi!' kö:- gibi ken:!isi~.der. 
olan bir hojaz gördüğünü bildiri- Ruıyaya hücum etmeğe tetvht e - çok da.ha kuvvetli bir düımana 
yordu. Böyle bir boğazın var olup l diyor. Buna mukabil Con Rok • 'karşı dürten kimdir?. Almanya 
olmadığını bugün bile kimseciklerı feller bilakis diğer miiletleri De· neden dolayı Rusyaya karşı hü -
bilmiyor. tcrding'in İ!İne mi.ni olmak için cum arzularını besliyor?. 

Çünkü Lehistanda Amerikalı 
petrol krallarının kasalarına mil ' 
ynt!ar katacak madenler yoktur ' 
Çünkü hu petr-01ler Rusyadadıt• 

Almanya Rus yaya karşı mü•· 
takbel harbini kazansa bile bef 
bin kilometre ilerliyerek petrol 
madenleri olan Kafkasyayı "'' 
Bakuyü zaptetmesine imkan yok' 
tur. 

Harpte eğer Almanya galibiye
te doğru ilcrlemeğe batlaraa bil 
petrol canavarları Rusyaya petrol 
madenlerinin imtiyazlarını kendi· 
)erine vermek şartiyle derhal yar· 
chm ve para teklif edecekler, Ruı• 
ya eğer cidden müşkül bir vaziyet· 
te kalacak olursa her halde haya · 
tını kurtarmak için bu pcrtrollerl 
feda edecektir. İşte bu andı 
bundan 21 sene evvel UmuJl1İ 
Harpte oynanan facialı komecl1 

yeniden sahneye konacak, Ameri· 
ka, İngiltere ve diğer devletler: 

- Sulhu seven, dost ( ! ) Ruaya' 
yı kurtar,ınalıyız !.. Almanlarıll 
yaptıkları vahıettir. Diye feı·yad' 

batlayıp Almanyanm üzerine çul' 
)anacaklardır. Böylece RusY' 
petrollarını, Almanya ise hayatı • 
nı kaybedecek ve mahvolacaktır • 

Zavallı Almanya! .. 
Maamafih kafamın içinde, ha ' 

fif kıvılcımlı bir !Üphe vat• 
Diyorum ki, belki de Alman hü • 
kumetinin batında olanlar bu aç11' 
vaziyeti pekala seziyorlar, fakat 
_...,_...:ııı.ı"".a l&41 1.J\;,,})& """"•Al.&lJ' WA ı .......... .i"U# 

yaya ka.r§ı müthiş bir düşmanlı1' 
beslediklerini ve onunla harbet • 
mek istediklerini söylemek sureti• 
le silah, ve para yardımı alara1' 
kuvvetlenecekler, bundan ıonr• 

kendilerini harbe teşvik eden ca' 
navarlara karşı latif bir tebeasüıtl' 
le tu sözleri söyliyeceklerdir: 

- Pardon ! Fakat ben harp et • 
mek arzusundan vaz geçtim .. Ba ' 
na verdiğiniz silahlar ve paralaı-1• 
yalnızca kendimi korumağa çalı ' 
şacağım .. Bana toprak vadediyor' 
ıunuz amma ona ihtiyacım yok·• 

Gerçi nüfusum çoksa da yeni yal" 
tığım bir kanunla bunun önünü al· 
drm. Bundan böyle Almanyad" 
her ana, baba, ancak iki çocuk ya' 
pabilecek1er. 

Kimbilir? Belki de Almanya bıJ 
akıllılığı yapar!. 
Yazımı bitirirken Antuvan Zit' 

kanın kitabından aldığım bazı ra• 
kamları buraya geçirmekten keıı ' 
dimi alamıyorum .. 

Bundan otuz sene evvel Dcter ' 
ding, 30 frank aylıklı bir uıakt•··· 
Bu uıak Umumi Harpte Fransa)'" 
300 milyon altın frank boTÇ ver' 
miştir •. 

Deterding,in 1413 yılındaki I<•' 
zancı 27 milyon, 1919 yılında İ9e 
96 milyon altın franktır. 

Umumi harp başladığı ~a111•" 
F ranıanın 11 O ağır kamyonu, So 
top çeken traktörü, ve 132 tayy•' 
resi vardı. Harp bittiği zaman b\I 
rakamlar §Öyle olmuttur: 

70000 kamyon, 40000 traktôf' 

70,000 kamyon, 4,000 trakti~ 
1200 tayyare ... 

Harp esnasında petrol ve ~ 
s:;~?i~;;~;~~~:~~;_: .. ;: 

lıte insanı ürperten bu1, 

kamlar ... 
Jlurat SERT<' 

l 

1 
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HABER - AJqam Poıwı -
Smukm Stuultut 

On iki yd süren 
balayı seyahati! 

Bir rfiya yüzünden mahke· 
meye düşen karıkoca! 

Esnemek hastalığd-Kan verenler Buna ismi . karışan yıldızların 
balosu!-Hauptmanın çocuğu 

kalım!? .. Bundanbirzamanönce bundan haberi bile yok 
Japonyaya gitmiılerdi. Ve oraya 

lıauptman'm karısı ııc çocuğu 

''Ayaklarından tanırım,, 

lngiltere parlimentoıuraun lord
lar .\tamaraıı kapıcısı, 27 yı1lık bir 
hizmet'"~n sonra tekaüt edilmek ü-
zeredir. 

Bunnrici)kkate değer tarafı fU· 
dur: en ön 

Kaplnntı~iyor ki: "Ben buraya 
giren Lc•lordu, ayak basışından 
tanm va Yüzler ve yüzlerin ifa· 
deıi ıriyıma deiitir. Fakat yürüyüf 
deii tmez. Herkesin kend\ne göre 
bin- yürüyÜ!Ü vardır. Benim için, 
'fahıiyetleri ayırt etmenin en sağ· 

" lam anahtarı bu olmu!tur.,, 
• . 

Bir yeni şampı gon 
imza toplama merakına. düş· 

mu~ ve en çoJ< imza toplam-ı 

Hindistan, Siyam, Çin yolundan Nevyork, (Hu • 
gidilmitti.. susi) - Miıter 

Bug~n, dünyanın en uzun ve F oıter banka me 
paralı bal ayı seyahatini yapan ~url~rından, ter-

i bıyelı "t · çift Amerikada bulunuyor. ' mu evazt 
Seyahatleri hala bitmem ittir. ve kırk Y•tların -

Amerikayı dolatmaları iki yıl sü- da bir adamdır. 
Karısı kend" recek, ve 1937 de Münihe döne- 1 

• 
sinden yatl•r~ 1 ~~e~. ~o 

Ondan sonra biraz dinlenmeği makla beraber 

dütünüyorlar ... 

''1 anrı saklasın!,, 
Buıün Avrupa doktorlanndan 

birinin elinde bir hula var ki, ne 
gibi bir derde tutulmut olduğunu 
hiç keıtiremiyec.eksiniz .. 

Bu bir kadındır. Ve biı hafta· 
danberi esniyor .. 

Bir hafta esnemek!. Bu çekilir 
Kadın bir defa için, kendini 

pek rahat bulmuı ve herkesin yap
tığı gibi, önüne geçemediği ' bir 
itiyatla ağı!lnı mağara gibi açarak 
gen it gen it esnemiı ti. 

Fakat gel gelelim neticeye ... Ka
dın, ajzını bir türlii kapatamadı .. 

Bir ıün, iki gün, üç ~ün, tam 
bir hafta kadının aizı açık kaldı. 
"Hali esniyordu!,, 

Nihayet İfte bir doktora gitmek 
lüzumunu anlamı! olacak ki, aizı· 
mn neden açık kaldıiı çabucak 
anlatıldı. 

Meğerse, kadının çene kemiği 
yerın 

• 

biraz da faz laca 
çirkindir. lki ço • 
cukları var. Nev· 
yorkta ıakin, ıü· 
rültüıüz bir ha -
yat geçiriyorlar -
dı. 

Miıter F oıter 
banka itlerinin 
tesviyesi için iki 
ay müddetle ge • 
ne banka tara -
fmdan Loıance • 
loıa gönderili -
yor. 

F orter' in karısı 
o ıüne kadar faz 
la k11kanç ve ko· 
caıını fazla ra· 
hatsız eden bir 
kadın deiildi. 
Miıter Foster. 

bir İngiliz çocuğu, kendisini dün -
yanın " en küçül< imza toplama 
şan1piyonu, olarak ilin e~nw ... kte -
dir. 

"Graf zeplin,, 

Losancelollan 
döndükten ıonra, 
biraz daha genç· 
le•mi biraz da • 
h,: deiitmit ıi
bi görünüyor. Bu, 
Madam Foıter' • 

Hava gemilerinin ikide bir At- İn görütüdür ! 
.Ueseleye lıiç haberi olmadan karışan sinema yıldı:ı 

Fay J'reg 

lantik üzerinde kazaya uğrayıp 
Bu çocuğuırelinde metliur ıi - düımeıi üzerine, zeplin balonu . Bu kısa seyahattan sonra, kıı. 

nema artistlerinden 600 tanesinin nun adı gazetelerde sık sık ıeç . ~nçl~.k, ı~imıizlik, huyıuzluk 
imzası vardır. mekted· yuz ıoıterıyor. 

Fakat imzaıını almakta güçlük B hır. . . " . d' k Son ıünlede yüksek aileler ara· 
u ava gemısı, ıım ıye a . d b .. "k d d'k d I 

çektiği artistler de olduğunu söy- d 1 ff k r mı a uyu e 1 o u ar uyandı • 
lemektedir. Bunlar arasında, im- har yapı ~~f .en ~uva a ıyet 1 ,.an bu kııkançhk ve geçimsizlik 

ava gemıııdır,, denıyor. ı L . d. · .. 1 ba 1 t 
zalarını zoruna alabildiği artist- Al l l 1 ua ııeıı fOY e f amı! ır: 

man zep ini, At antiği tam M' t F t L 1 
lerden tanıdıklarımız tunlardır: . ıı er oı er, oıance oatan 

ellı defa geçmittir. N ka d"' d .. w •• k · 1 "Neron,, rolünü oynıyan Cari! "" ,,. ,,. evyor on ugu ıece arıııy e 
Loton ve "Kızıl imparatoriçe,, ro- " v l . koyun koyqna yatarken, uyku a • 
lünü yapan yahudi artisti Elizabet n.an veren erın balosu,, ra11nda: (Ah ıüzel meleğim .. Sev. 

B lngilterede kan vermeği ken- sili Fay Vireyciğim !) diye ıöylenergner ... 
Çinli sinema artiıti Anna May d~~e adet, meıle~ edinmit 4001 meie batlamıt ve Madam F oster 

Worıg, her zaman olduğu gibi, in- kıtı geçenlerde bır aktanı yıllık ' bu 11rada uyanık olduğu için ko • 
ailizce imzasının altına bir de çin- balolarını veriyorlardı. tasının ıöylıediklerini titimıitir • 
ce olarak imza atmıttır. Müzik batlamıı, dansa gırıf - İtle ka:vganın ve ilk füphenin 

• :r "' mittiler .. Birden baloya bir imdad batlangıcı ! 

En uzun bal ayı 
Tabii her ıeyden önce bunun 

temini için para lazım olduiunu 
herkeı bilir •.. 

Bundan on yıl önce Y'-ni 1925 
yılında Munih'de iki ;zengin genç 
~vlenmitlerdi. 

Evlendiklerinden birkoıç gün 
~onra ıöyle üç ay için bir seyahat 
Yapmağa ve böylece bal aylarını 
ıeçirmeğe karar verdiler. 

lıviçreyi geçtiler .. Ve orada a· 
kıllarına geldi ki, bu ıeyahati Fran 
•aya kadar uzataalar fena olmıya
ca.k .• Franıaya gittiler. Oradan lı· 
P&nyaya gitmek hatırlarına gel· 
di. Bununla beraber Belçika, A· 
VUaturya, Macaristan ve Balkanla-

1 
ra. da ~eldiler. 

lstanbuloı geldikleri vakit bu 
Yo1cı:.1u1'1arın1 Filiıtin, Irak, Suri 
l'eye ka<lu uzatmak isteği ;çlerine 
doğdu. Ve haydi oralara... 1 

s:' "kat it bu kadarla bitti mi ba· 

İ§areti geldi. Üç hastahaneden Ertesi gün Miıter F oıter karı11 
kan verecek adam isteniyordu. tarafından sorguya çekildiği za -

Her S. O. S. duyuldukça bir a- man, ıeref ve nunuıu üzerine ye
dam dansı bırakarak yerinden fır- min ederek: 
hyor ve otomobile atlayıp haıta- - Ben Fay Vireyi yalnız sine· 
hanenin yolunu tutuyordu. ma perdesinde gördüııı .. Kendisini 

Fakat gariptir ki, bu adamlar, yakından tanımam ..... 
aradan çok g~·meden, yani ıa -
bah olmadan tekrar otomobille 
dönmüıler ve danalarına devam 
etmiılerdir. 

:···· .................................................... . 
i 
i 
: 
1 HABER 
i 

Haııptn1anın çocuğa ilstanbulda ençok: 
Amerikalı tayyareci Lindber- ı isatılan gazetedir! 

gin çocuğuııu kaçırıp öldürdüiü i .. 1 
iıbat edilen Alman maranıozu i 1 a 1 a .e. ..J 
Hauptmanın da on aylık küçük bir ii rı an n iZi, Zam li 1 

çocuğu var. faydayı temin 1 
Buçocuğunbabasıidamamah- edebilmek için l 

kum edildi. 
1 

J 
Fakat küçük Hauptman bundan HABE' D 'e: 

tamamen habersiz, gülüp oynayıp : 1 .l'-. ı 
duruyormu9... Hauptman timdi i Veriniz • j 
hükmü temyiz etmi,tir. Neticeyi 1 L ....................................................... i 
bekliyor. 

• 

Dem itse de, Madam F oıter bu • 
na. ı inanmamıt ve ıinema yıldızı 
Fay Vireye bir mektub yazarak, 
Loı anceloıta kocasını neden ve 
naııl battan çıkadığını sormuttur. 
Fay Vrey günde bir sepet doluıu 
mektup aldığı için, bittabi bu 
minaıız ve aıılıız hi.diıeye omuz 
silkerek mektubu yırtıp atmıf, Ma
dam F oıtere bir cevap vermem it· 
tir. 

Sinema yıldızının bu sükiitü 
Madam F oıteri çıldrıtıyordu. 

Mister Foıtere gelince itlerinin 
çoklu_ğu ara11nda bunalan zavallı 
banka memuru, bu fÜpheler ve İt· 
hamlar kartısında tatırıp kalmıt· 
tı. Her gün karıaını yatr,tırma • 
ğa çalıfıyor ve mütemadiyen s:nir 
mütehassıılarının pefinde kotu -
yordu. 

Aksi feytan ! Geçenlerde ikinci 

bir uyku hi.diıeıi, meaeleyi tekrar 
körüklemit ve Madam Fo.ter'İ 

çıldırtmıttır. 
Mister F oster bir ıece yorsun o

larak itinden döndüğü zaman ye
mek yemeden uzanımıt ve uyumut· 
tur. Kocasının bu halinden fÜp • 

belenen Madam F oıter kendi ken
dine: 

- Muhakkak bu adamda bir 
~ey var ... Atkından yemek bile ye· 

miyor ! .. 
Diye söylenirken, kocası uyku • 

da tekrar ağzını açmıf ve: 
- Güzel Fay Vreyim ... Ne o • 

Jur, karıma menfi bir cevap ver de 
beni fU beladan kurtar!. 

Diye yalvarırken, Madam F Ol • 

ter iardeıini kaybederek kocasının 
suratına bir tokat indirmİftİr. 

Mister F oıter ıözlerini açtıjı 

zaman karııını bayıın bir halde 
yere •erildiiini ıönnüf, neden 
ıonra meselenin iç yüzünü ~nla· 
yarak, bu hi.cliaeyi kendisi de hay• 
retle karıılamıftır. 

Hakikat olan bir nokta varaa, 
Miıter Fosterle Fay Vrey arasında 
en uf ak bir münasebetin bile mev· 
cut olmamasıdır. 

O halde bu ailenin huzur ve 
\&adetini bozan kuvvet nedir? fay 
Vrey, Mister F oıter gibi bir it a
damının ve bir aile babaıının rü • 
'"asına neden ıiriyor?. 

Mister F.oater arkadatlarına rü • 
v.aarntlan hahaed~r~.an diyoı le'• 

-Amankarım duymasın .. Fay 
Vrey cidden ıevimli bir kadın .. 
Onu rüyada gördüiüm zaman bir 
e1ini duvara, öteki elini de kalça
ıına dayamıf, ıevimli bakıılariyle 
beni ıüzüyordu. O, buıüne k3· 
ılar perdede hiç de nazarı dikkati
mi celbetmemifti. Fakat, timdi 
onun filmlerini seyretmek için, 
sinemadan sinemaya kotuyorum ! .. 

Arkadatı soruyor: 
- Bu ıözleri söylerken zevce • 

nizi göz önüne ıetirmiyor mnau • 
n.uz? Ondan çok çekindiğinizi 

duyduk .. 
- Adam sen de .. Bu da (Rüya

da bir saylklama) der geçerim. 
Madam F oster timdi kendi si • 

nirlerini tedavi ile metrul olduğu 
için, doktorlar tarafmdan gazete 
okumuı menedilmiftir. 

Miıter Foıter: 

- Çok tükür ki karım henüz 
gazete okumaia baılamadı .. Di • 
yor, uydurulan dedikoduları duy • 
ıa, timarhaneye ıiderdi !.. S. 

Tam mi.nuile 
büyük bir fil altı 
ton tutar. Fakat 
ayakları üzerin • 
de 'lene 45 kilo • 
luk bir Amerikalı 
danaöz gibi sıç· 
rıyabilmektedir. 

Hem filin, ne • 
den o kadar ya -
vat ve ıe11iz yü • 
rüdüklerini bilir 
misiniz? Ayak .. 
ları altında yai 
ve elyaftan yapılı 
yaıtık ıibi 711 • 
mu~k ve kaha 
bir tabaka vardır 
da om\an .•. 
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lSTANBULı 

1'7.30: lnklllp deni: Uat'fUBlte • 
den nakil. - Manisa saylan Yusuf 
Kemal. 18,50: Jimnastik Bayan Aza· 
de 18,50: Alda operası (Utlad perde) 
plAk. 19,30: H&llerler. 19,4Cl: Solo.-
?tla,ryo. 20: Maliye Bakanlığı namına Kau : 

-=========================:=!=: 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

21/3/1936 vaziyeti 
t\KTIP 

Lira 

kt~-erans. 1AIQ: Demircaz. 2~: ı\hın. safi kilogram 18.998 926 L 19.690.~ı.ao 
SOn haberler- Borsalar. 21,30: Stüd· Banknot ....................................... il" 8.986.986. -

i 
PASiF 

Serııa.~• .................................................... -.. 
lhtlvat akçesi ...................................................... . 

10 orkestrası. 22: Münir Nurettin Ufaklık ...................... -............. U " 644.9 ı 5. ı 4 29 322 552 44 

Lir• 
r s.ooo.ooo.-

663.91 UO 

•--.... ---.---------111 ~ - radyo caz ve tango ork• Dahlld'.td llluhablrler ı 
TellavUldelcl Banlcnotlarr 
Deruhte edtten evrakı nakdye - tS8748.S63-

tnlan. Atan: Sal K'.&- -···· t 788-024 1 L 2.SI 5.004. -
!'15 Khz. MOSKOVA 1'7Z4 m. Tür.. tına ..................... ., .375.0Ş4.88 2 890 OS8.88 

• Kanunun 6 \'e 8 iad madd~ 
lerine tevfi kan hdfne tara· 
fından vaki tediyat 1:Y,30: Parti J&)'IJDL 18,30: Tiyat • Herfttef!tr Muflablrler: 

-ı..- Vii1iis musiki parçalan. 19,30 ı\ltın: ~ tııopim 3.806 986 5.354.8-42.10 

JQ.121.623.-

Deruhte edilen evrı'1 naktlye 
KAlltozlara konser. 21: Senfonik kon· ~lttnı qlwUJ ta'bll Serbest dövizi .. 13922846. 77 19!7768887 
• 12: Almanca ya)'JID. 23,05: Sözler Haat• .,,... ..... 
kol: Felemenkçe y&JDD. llenıbtc e.dll tnak1 nıktiye ı 

bdajesl ........... . ... ... . .• 148 626 940 -
Kırşdığı tamamen ~bn o1ara!c 
~tveten tedavüle YUednen L f 0.000.000.- 158 626 940 . ..; 

'<aredılJ C...158.748.563.-
tm Khz. Mosknva. <Stalin) 361 m. KanunuQ 6 ve 8 inci mad· Urk Lira .. Mevduatı: 
D,30: Bir konser mit. 22: Dans. ~ed1M' teYll.hıs Hazine arı-ft,. 10.121.623.- 148626.940-••ktaL 2': lspan,.ıaa ,.,.._ ~ !*ti iechat i 

Vadesiz ..... ······ ····· · · ··· J4.I 82 796.55 

IH5 KJa. BU~!Jg l50 * ::ı:e-e:.!'~~.~~ ~ ...... ~ C... 3.667.292 60 
JB..W: ....,..1~9 .... W fıc:lıf scnecJer _ ........ ·· · ·· ~ .. I.00930590 4676.S98.50 

Vadeli 

D8vlz Mevduata • 
Vadesiz ........ · ..... [ 

14 182 796.55 

~.l9~ı ~....._sa;u: E•h•• • Tahvlllt CUzdanı: 
~ ..,,.~. ...... U: ( ~ ~ C\Takı nat-

Vadeh ......... ·- -... ..... • J 1 931 338.40 
·-----ıııiıoiiıoii--1 lluhtelff -...... .................. ................. ......... . 55.707.921 14 

~.JO ti~traa. Q~ ~ or • ı\ ~-~ esham ve .. 30.359.187.19 
~~=~--eri.-: ~ ~ kıymedel 
PIA. 1,0S: nu,... B l Ser1-lt-.., ve Tıbvillt .. 4.864.697.65 35.ttS 884.84 

~· 

iş Badia91 10. - lramvay 
Aaadohı tll.80 • <;tmento u 
RıJt ıt7 Oayoa Oef. 
sır. llayrlye 14.- •arlı: ile?. 

Mertez BantlSf M. co Ralya 
u. sıaorıa -.oo ~arlı: m. ecu 
Poırootı ıı.ss retereo 

" 23.797.62 

91918402 

4~000-

1 10676002 84 
Yekin ~Sö.tti9ıo.s9 

,Jer ~\• 
)~ 

Yekin ', doıt lt039 
• •• • i\c.\ 

:ı Mart 1938 tarihinden Hlbarcr. oP\\e" . 
Iskonto haddi ,...._ S 1·8 - Altın Uaerlne avan• ,UZ"' üzte'. ·2 

'ece · 
.............. ._ ... Iİlli .................................. lml!..................... ~ 

ı _.....,. muhamminece ta- _ latan bul Beledlyeaı llAnları YeWl -1h Mlrimlifimlen: \ 1 '"·[ 
mpa-- lira lo,met takdir e- Ketfi 297 lira 24 km'.ut olan M ~zat idaresinde yapbnlacak raf· 
el-~ Emirgincla mektebi lar apk el.nl~ koaohm.tıtiır. Şartname ve ketif evrakını gör~ 

--~i;blmda kiin el1d '27 mek için l..enmia Müdirlüiüne müracaat etmelidir. Eksiltmeye 

119,-
IMO -.-· -.--.-
~--.-

"9 ,...-ı 4S DJUD&rah hanenin ka· girmek içm ele 2490 numaralı kan unda yazılı veeika ve 22,50 tıralik 

konmuıtur. 

2 - Hane üç kattan ibaret ah
faP olup birinci katta bir taflık, 
bir bodrum, ve ikinci lratb bir o
da dar ufak aofajı n ütt katta i
ki oda bir heli ve lıtir matbak ve 
200 iki yüz artm metre murabbı 
bahçeyi ve 8fCU'I ha'ri bulunmak
tadır. Hane dahilen ve haricen 
harapçadır. 

Ketif )>edeli 284 lira 28 ~ olan Mezacl İdaresi mütevber kıı· 
mı için yaptmlacak camekan açık ekailtmeye komabnuıtur. K~f ~ 
rakı ve prtıameai Levazım müclGrlüiünde görülür. Ekailtmeye ıir 
mek iateyenler 2490 No. h kanunda ,..Iı vesika ,.. 21,5 liralık temir 
nat makbuz veya mektubu lle ihale IÜDiİ olan 2'/3/ 935 perfeDlb• 
günü saat 15 de daimi encGmendebulunmalıdır. (1293) 

Malzemenin cinıi ı.tikdart Teminab Muhammen bedeli 
Lama demir 1500 Kilo) 
Çubuk ,, 500 ,, ) 
Kapak cıvatası 2000 Tane) 
Yan cıvatası 1000 ,, ) 
Elarabuı 300 ,, ) 

1 

fatJkrazlar f ahvllter Dinıil cıvatuı 500 ,, ) 
Pul 3000 ,, ) 434 · ı•l93JTör~Bor. I 19. ~ t.lekfr!lı: -. -

... ____ .. _..._......,_..._...,_.

1

•. . . il t77S Tramva; 8'1.75 

• • • m 2' IO Rıtıtuıı 17 .>O 
lıdtrtııOabl\t 1 97,ill • Aıadola 45 3, 

3 - Evsafı aaireei prtnaııaede 
yazılı olmakla beraber batka 1U.· 

1Gmat iıtiyenler aabf memuru • 
na müracaada malGmat alabilir • 
ler. 

Somun 3000 ,, ) 
Çivi 4IO Kilo) 

trıaaı lııikrazı 09. • Anadnlo il 45.35 
ıCJt~ A M .to ~nadohl nı 46.

• '1th11~~' ı\ "''il() 

~Afll(A 
Müslahı•ralı 

HUBUBATQfflARI 

SıHMAT 
1 VE 

KUVVET 

4-- Mütteriler müzayedeye it
tirak için yüzde yedi 'buçuk Dİ1-
betincle pey akçesi itaama mec -
burclurlar. 

S - Şartname 16 - Niaıı -
935 tarihinde mahkeme divanba. 
neaine talile eclibiıittir. 

8 - ipotek ahipleriyle diier 
alac•khlar enakı mtitbiteleriyle 
birlikte 20 aün zarfmda müraca· 
a~ ve ilimlerini kaydettirmeleri 
ve ettirmedikleri takdirde bedeli 
ihalenin paylapna•ınc:lan hariç 
kalırlar. 

7 - Gayri menkul müzayede 
IODUDcla bedeli yüzde yetmit 
beti buldup takdirde en eon art
branm üzerine bırakılır~ 

8 - Üzerine ihale edDen müt
teri bedeli ihaleyi nihayet ihale •••• ... ••••-ıl tarihinden itibaren bet ıün zar. 

Göz H-imi · fmda D1•hkeme kaauına talime 
Dr. S ükrl Ertan mecharclur. .. -:.~~J91!!.irı« Yeri: BaWH. M1san cMl,.li re..• · 9 - Müzayede 29/ 4/ 935 pa. 

llM:!. .. · t.woD: 22181' zarteal aaat 10 dan 1~ ye kadar 
VAlfft~·;ıt~~~~J~.1._ _________ 

1 
Y•By .. ~Ulh mahmekesinde 1•· 
pıl&Caktır. 

Maranıoz blemi 15 Tane) 
Torna m•Jika1n 4 ,, ) 
Tek bh rende 4 ,, ) 
El deatereai 4 ,, ) 
BUe,.l tatı 25 Kilo) 
Maden k6mürü 7 Ton 8,50 l 12 
Boya 4SO Kilo t 7 225 
Sersen iapili 800 vıft 13,05 111 
Salkım parmak 8600 Tane) 
Batlık 500 ,, ) 52 892 
Çidene 500 ,, 30 400 

Balat ateı,_.. iç.in lbuinu olan yukarıda mikdarlarile muhammell 
bedeli Ye. teminatlan ')'a~b 20 kalem malzeme cinıleri itibarile altı. 
kuma aynlatalc ayn ayrr açak ekai itmeye konubımttur. Talip olanlar 
ıartnameyi Levazım Müdirlülünd e ı&ebilirler. Ebiltme,e sinnek 
isteyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme kanununda yazılı •aika 
ve hizalarında pterilen teminatla ihale tünü olan 28/3/ 935 per 
tembe günü saat 15 de Paimt encümende bulanmalıclll'. (1296) 

SPOR POST·ASI 
Memleketimizde •e ecaebı memleketlerinde bllt&a ıpor •• 

gençlik hareketlerini •e sporcu ıençliie •erilmeıi li11m gele11 
yeni ıekUler hakkındaki yazalırı muntazamın takip etmek iıte• 

yeni..- m&nhımaa S P O R P O S TA S 1 nı olnim•lıllırlar. 
Her yerel~ f~J~ı ~ lcuruJhlr. . matla~ okaf'!~uz. 

' 
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Con Saymen Almanyaya ı · Tan di~?r ki: 

ne düşünceyle gitti? Ha~p .sa~aqııne gar~gan 
· • · ıptıdaı maddelerın 

Avam kamarasında ne münakaşalar Almanqaqa girmesinS: 
oldu? Ne nutuklar söylendi? mani olabiliriz · 

lngiliz hariciye nazırı Sir Con 
Saymenin bu ~ok nazik vakitte Al 
trıanyaya giderek yaptığı müzakc. 
tc!erin safhalarını azar azar öğrc 
~horuz .. 

fakat, İngiliz hariciye nazıra 
~'r'seyahata nasıl çıktı? Memleke 
tinden ayrılırken, İngiliz paı-la 
tnentosu Avam Kamarasının bü · 
Yük bir içtimamda 1ngili2: hariciye 
l'la.zırmm ı;eyahati ve dünyanın u 

l'l'lumi vaziyeti, yapılabilecek işleı· 
harp tehlikeGİ, sulh ümitlerinin 
clerecc ve kuvveti, heye::anh hitC\ 
belerle anlatıldı. 

Fransızlar, Almanyanın birÇok 
yerleri ilhak edebileceğinden 

korkuyorlar 

Bununla beraber, §unu da aöyJ;. 
Ye1im ki, Sir Con Saymen Berline 
:Yaplıgt ı:;eyahatin muvaffakıyetin· 
dey yüzde ypz emin görünm1y01· 
du. Başarmak üzcrn olduğu 1ş1n 
"ısuçlüğünü,. :;cz:r,~ iş buh.muyordu. 

:{- :/- . 
lngiliz hariciye nazınnm birinci 

ıeychatinden ön.-:e ki gibi parla -
tncnto toplanh!mda işçi frrkaıı 
lll~b'm;u Len:ıböri Bugünki 
dünya vaziyetini, İngiltere ~ 
ti de içeriye alarak etraflıca ve 
dildrn.tc değer bir surette anlattı · 

Lensböri nutkunu irticalen söy~ 
ledi. Halkın lngilterede, Fransa • 
da, Almanyada heı- yerde harbin . 
daimi tehdidinden kurtulmuş ola · 

Tan ıazelesi Almanyan1n yeİıi· ı 
den silahlanma11 üzerine haıd o· 
lan vaziyeti ve Pariıte lngiltere, { 
Franaa, ltalya. muTahhaslarınm iç· 
timamı tetkik eden başmakale.in· 
de diyor ki: 

"Aldamıyalım; eğer muahede· 
nin maddelerini bozmak böylece 
devam edecek oluna bundan sulh l 
zarar görecektir. Ya~ Alman· 
ya Ren nehrinin sol sahili bitaraf. 

lığını bozabilir, aonra Danzig ya • 
hut Memeli ilhak eder, StJasiyle 
A vusluryada, Bohemyanın Al • 
manlarla meıkian yerlerinde nas .. 
yonal soayaJist kiyaınlarr yapar, 
Baltık memleketlerine ta.arruı: c • 
der, Rusyayı t~hdide kalkar.,, 

Makalenin sonlarına. doğTu 

muharrir tunlan söylüyor: 
"Sir Jon Simon'un Berlindcm 

gayri kafi bir takım teabiıtlerin • 
den b&Jka bir teY getirmesi fÜP • 
helidir. itte o zaman sulhun doı -

tak Y"'§amak istediğinden bahset - . lngı·ıı·z Na' zırları-
tl, Ve dedi ki: "Büyük harpten -
b.el·. _. ar ,.,n.., e• nihayet lngiliz Hariciye Naıtrc Sir Con Simon, Almanyanın lngiliz no· h t• 
\·ermek içindi ~ sulh ve silıihsız - tasına oetd ifl ceoabım Avam kamaraaıntla 4za önllnde oliuyor... nın seya 8 1 . 
lanma yolunda nazırlar her seya - Ba cevapta Almanya lngiliz Hariciye Nazırının el'an Berlini ziyaret Berlin, 25 (A.A. ) ~ Resmidir. 

tu olan devletlere bul ·tetel>bit· • 
lerde bulunmak 18.zmt ıelecektir. 
Bu yapılmazsa Alman clir'etini 
artık hiç bir- hudut tannmyacak w 
o zaman en hü;fük fe.lıketfer ilİti ·-
mal dahiline pecektir. . 

Sullıun domı olanlarTn:ppaca.· 
iı te§ebl>üa ne olabilit'? Sir Jon 
Simonun Berlinden clörrmNindn 
enel buntın hakkında söz söyle. 
mek pek erken olw. Fakat· Mı
ıeyden öne~ alda ıe~eır ıudur .ki 

• 1 

Avrupanın intiıammr muhaf•P 
edecek olan aıkeri kuv..f.etleri ~· 
ziın etmek, daimi birlilr çalqacak 
bir tqkilit vüeoda ıetinnk · V. 

icabı halinde teminata~·~ ~ 
kararlar iizeriıade _anlqarak ~ 
teşkilatı tamamtanaaktadtr. . · . 

Meıeli~ Almanyamn harp sa • 
nayiine yanY.ii ;ptidai maddele · 
Tin Almanyaya airmesini mene: . 
decek baz, ifdi .. dt tedMrfep alt .. 
na bilir.,, 

"Macarlarla 
Avusturyalılar 
silahlanma·ııı"· hata çıktıkça, k~ndil_erine birer ı etmek niyetinde olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Sir Con Simon, Bay Eden ve 

llah sür'ati temenm ettım. Ve gel· İngiliz büyük elçisi B. Filpı ile mü· 
dikle . aman muvaffakıyet namı- !eri, toplan, bombalan yalmz yüz- yaya anlablmahdır ki, bizim mi· zak ereler bu sabah saat J0.15 de JtaJyaoJar V~gosJAV• 
ııa el~~ :ttiklerini herkesle birlikte ;rinc ;akm~~ için ~~maz .. Orta - saklar. ınuahadeler, !ulh, yahut B. Hitlerin nezdinde bııtlamı,ıır. farla Romenlerin f§I• 
a.Ik1ıladım. Fakat bütün mişak1ara a en l!jC e _ı ~-=~k n· ~ey va~ de- stılh i<:in hazırlanma fikirlerimiz, .. Müzakerede B. Fon N~~~t ile ne almlwecek Bklrleı-
\te temina• lara ve konferanslara ! ~ek.. işte hl\1r1m ollln hu end1şc: - yeniden silahlanma deiğJ. silahstz· ıılit.hıızlanma meselelen ıçın B. e J . . 

l"ağmen, şimdi tekrar bir harp ha - ı d1~... .. .. . lanma esasml\ müstenittir. Hitlerin imzaya ıalahiyettar mü· sUylemektedlr.ler . : 
\>aıı icinde buhmuyoruz ve her 1 Bugunku hıs, ancak harp esna~ "1914 ile 1918 arasında sulh uğ- meHili olan B. Fon Ribbenlrop Roma, ?S (A.A.) ;.;.ı;. ~bnan- ia· 
>.anı.ankinden ela.ha si\ahhyrz ... ,, ı ıımdR duyulmuştur. runa kayıbımız büyük olmuştur. ,, hazır bulunmuştur. tihbarat büroaundan: : ·· · · ' 

"' .... "' ''Şunu anlamak istiyorum .. Aca- 11- 11- ~ • i Müzakerelere, öğle vakti kııa . Tribuna gazetesi ''hak!• --~· 
Lı d . . l d e b\ ba yeni bjı- takım adımlar atma Lensböri' den son.ra bır diğer bir fa"l~dan sonra tekra r bas la· lıbat, , başlıfr altmCla D9fl'ettiil 
ı:ıa.rp evn r,ıyasacı arın an v 1 l . ·d· ? g· 1 > • ı:._ 

. d . 1,. 1 1 I k t' zamanı ge memış mı ır.. ız, n - parlamento meb'usu Siı- H. Samu- nacaktır. bir makalede, Avusturya lll'ri~.iye aun ev 1•1 p an ar a mem e e ın- .1 h . 
.:ı b. k lk t • lm k · te gı.tere alkım temsıl edenler, el ayağa kalkaı·ak kendinden ev - Londra, 25 (A.A.) _ İngiliz .. , bakanm. ın teslihat hususunda, mµ_· • 1.te ır ·a mma. emın e e ~ ıs · . . , 
\ L . Co el d' 1 k Sımdıye kadar yapılmış olanlar· ı velki hatibin sözlerini teyit yollu Alman görü"melerine bu sabah savat ıılemekte l:aklı olclu~tılV ,,·en o·rıt re sa ece ın eme • ~ . . :ı 
ı k 1 · dan daha fazla hır şey yapmak. ış bir nutuk söylemif, nihayet bari • baılanmıttır. bildirerek diyor ki: · 
e a mıştır.. .. k · d · · 

P 1• b t l t gorme · zaı-uretın eyız. ciye nazırı Sır Con Saymen Konferanıın arılmasmda bir "Avusturya ve Maca_ ristan tam. ar amenlonun u op an ısın - ,, . . ~ 

d " .. b l ı · · Şımdıye kadar yapılanların - blhassa hiikümetin neırettiği ve taraftan Sir Saymon. Bay Eden, teminatı ancak ihtiyaçlanna_ ce· a, mumtilz ya ancı ar ga crısı,, . . . .. .. . . .. . . , 
"'d .1 b' k b' d nelıcesım goruyoruz. İngıJterenın mudafaa kuvvetlerın ı lng!lterenin &rlin Sefiri Sir Eriç va.p vere_ n vem, ee.hurl. .ukar,lilt, ,h.ü , 
~ ı verı en yer, ır co ecne 1 ev- " . . . _ 
l~ı . .. ·ııp~' le dolu bu . Medenıyetı kurtarmak ıçın en sağlam1aştırmasım istihdnf eden Phipı ve bir taraftan da Bay Hit• meti e1&1rna istinat eden bir &1

1 
• 

"~ enn mumessı _ t ıy I b.. "k · · · h k 
J\t ·-' uyu gayretımızı arcama mec- beyaz kitaptan hiç bahsetmeksi • ler, Baron Yon Neurath ve Vôn keri teıkil&tta bulabilirl~·n • 

nuyoruu. b . . d Jd ~ b"l 1· . . 
• .. .. d . k ı urıyetın e o ugumuzu 1 me 1 - , zin - cevap vermış, ızahatta hu - Ribbentrop hazır bulunmuılar .. L Habp ıozune devam e e1 e • son . mentoya bir rapGrfa MldiTeceK· .. 

. · d yız. lunmu!tuı·. dır · · · -
"a.zıyct)erden soma. herkesm uy· r • • • • • tir. · 
·~uğu hissin, "1914 den evvel du - "\ alnız İng1llerenm sılahsızlan - __ Sir Con Saymeı_1, A~ma~ ~eiıi· ' Göriitmeleı·e, yarın devam edi· Umumi vaziyet; Jn.ıiliz baJi.an .. 
l'ulanlara pek benzediğini, ,söy. masım öğüt v~nniyorum.. cumhu1· ve ba,vekıl Hıtlenn So - lecektir. Jannm raporlariyJe aydml~ 
!edikten sonra, muhtemel bir teh • " Bu ~~mleketin ön ayak olma.· ğuk nlgmhğım,, bahane . e.derek Çarıamba. günü, Sir Jobn Say· bir tekilde Stre..da ·Bay MU.Oli .. 
likcyi önlemek üzere Avrupa. dev· ı;ım ve s1lahsızla1:':'~ ~roğı-ammnı ' llk defa Berlin ziyaretim geri bı • mon tayyare ile Londraya döne • ni, Bay Lan! ve Sir 'Joh.D Simon 
let.adamlarmm sür'atle hareket et· ba~ı~a ha,·a harbı 1şm1 koymamı. 1 rak;rnş olma~m~ da dokunmamış· cek, Bay Eden, Moskovaya hare• arumda yapıl~ ~~r~ 
t'ttelerini tavsiye etmiş ve demiştir ı ~· ısbyorum. ~iğ~r-~illetlerle bir · trr. • . w _ ket edecektir. Moskovadan sonra j gözden ıeçirilecektir. 
ltj: hkte, bunu busbutun terketmeğe Almanyamn mecbun askerlıgı Varşova ve Pragı ziyaret edecek Framanm, Alman,..mD . 16 

"Bugün lngilterede ve dışarıda l talip. olalım .. Konferans esnasm - ihdas etmesinden sonra endişeler olan Bay Eden, 4 Nisanda un • Mart hareketi . ünrine l1ı.1~ 
hak' l 'h . et harn zihniye- 1 da b1z, havada yapılacak olan hu· 1 uyanmış olmasına mebus Lens • draya dönecegwini ümit etmekte • Kurumuna yap.,.;c... •. ~--a., ·ıs 

ım O an Zl nıy r- k"' .. . b' "h 1 ·u•• ua•--
ltdir olu ışe 1r nı ayet vermeğe ha • börinin işaretini yernide bulmuş dir. Nisanda fevkal&de topl&nac:ak e. 

8 .,, .. . d h l 't' zn· olduğumuzu herkesten önce ve demjRtir ki: unun uzenne er a ı naz ses- :\' Bay Eden, 11 Nisanda ıeyaha· lan Uluılar Kurumu ~ 
lerj yükselmiş: ortaya atalım.,, "İngiltere hü~iimcti şüphesiz ti neticelerini kabine ve parla. görütülecektir. 

-H~n! ''B~~n~q~h~a yol~rm pro~doedrcl~.F~d &tli~ -------------------~-------~ 
_ Henüz bu zihniyet yol::!. her hangı mılletın hava makinele- de bir ziyaret yapmağı isteme _ muhafaza edilme lidiT. Berlini l " Çıktıiımrz yol kolay lrir Jol 

diye atılmışlardır. rine açık tutacak beynelmihl bir 1 rnek hiç bir netice vermezdi. Bir yahut Varşovayı, yahut Moıkova- değildir. Ve bu~ a;zim · ,qçlij • 
liatip sözüne şöyle d'!vam et • hüviyete sokalım.:WBöyle bir adım memleketi, ziyaret listesinden sil • yı ziyaretimiz~ Pariı ve Romaya 

1 

ğünü ben herkeiten Claha fala 
l'rıiştir: a!acak olursak, dıger adımlar bu- , mekle biı· şey kazanılmaz.. )'ahut Brüksele ve Cenevreye ıır • duyuyorum.,,, : · ·. 

"HükUmetler, harp için değil, nu takip t!decektir. "/ "Mister Edenle birlikte Berline tımızı dönüyoru z manasına gel • • "' ,._ 
,~?ece sulh için ve diğer devletler "İngiiicre Almanyanm sila? - ı umumi .s~lhun ~amimi dost~arı o - memekt ir. Bu büyük buluıma seri· İtte İngiliz bUiciye auın·."fa 
ilahlendı!f için ailahlandıklanm lanmcı.~ına razı o!uyorsa, onun ıs - larak gıdıyonız. Sulhu temın et - sinden sonra, diğerierı de olacak - bay Eden aon mü11im ~ • 

'6ylerniyorlar mı?. tediği derecede ıilahlanmasma ta- mek için fn~ilterenio. elinden ne tır. Ve eğer bunlara Almanya da re sulh yolunda bir veçhe vermek 
'• Mi11etler keyif için ıilahlan •

1 
raftar değildir, bunun kendileri • gelirs~ yapacağız. Şu _veya bu va • İ§tirak ederse ne kadar memnun o- üzere Avrupa merkezleriıii ~ .... 

tt'tilz)a1· •. Devlet adamları tayyare- ne anlatılmaaını ~sterim •. Alman· sıta ile Avrupada sulh her ha.ide lacağız.. hata böyle çılanqtı. 
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Osmanlıcadan Türkçeye Sö 
klavuzunu neşrediyoruz 

1 -Öz Türkçe köklerden ge-

1._~~aıı11ına CT. Kö.) 
belWi i) konm111tur. 

Bunların her biri hakkın4 aı -
ruiyle uzm..,...... (....._ 

aıa) yazıJarınt lftetelttre Terece • .... 
gız. 

2-Yem kaiaaa k.JnıWdara iJi 
ayırt edilmeıi için ıerelfne s&re, 
F~alan ,..._zt, &Jfte& lr • 
nekler de konmuıtur. 

3 - Kökü Türkçe .. kelime • 
lerin bugünkü if lenmit ve kulla • 
mlu tekilleri .almn.qtll'. Aah ak 
olalı hak, ulı ü,unı' olan hüküm, 
Türkçe "çek,, kökünden gelen 
tekil gibi. 

A 
Ab-Su 
Abı hayat, lbı hayvan - Bngiall 
Attmı - Ytlatn. y(izafartan 
O.....ı Atma,.. ulemayı nnıan -

....... ~ yidla (yinfar. 
tDı) 

Almu dökmek - Yürw:ru dikmek 
(Bak: tezellül e~) - (Fr.) S'luı • 
1llilier "!acrffier ele •on amour propre,,. 

AM-Beialer 
ön.• ı Ab6 ............... . 

talW - au.ı.......... .., dedeleri
misden kalma •.• 

A.Wcl. a&idan - Bayındır (Bak: 
MamUl') - (Fr.) F10ri,sant et pl"OI· 

affmre ae aouffre paı de bite 

Acele - Çabuk, evedi - (Fr.) Vite! 
Rapif'-rtınt 

Acele etm~!'. İsti:~1 etn!ck - Çabu1; 
olmak. eve::ıelc - (Fr.) Se biter, 
ı•.aıpn ... , ae pr....-

Aceleye relmek- Evediye gelmek 
Aaı.,,. setirmek - Evediye getir· 

mele 
Miltacel - E~ 
Omek: Miiatacel telanf - Evıin 

ülyqr 
Müıtaceliyet - Gecikmezlik, evsin· \ 

• Acil - Gecikemez 
Aci.1-. mfiıtaeeı.a - Taelden, ıecik· 
rrilMlta - (Fr.) D'urpnce, sam ı·etar::I 

Acul - Evecen 
Acemi - Acamı (T. kö) 
Acibei (ucubei) hilkat - Danalc -

{Fr.) Monıtre 
Aciz - Ekıin - (Fr.) fncaJ'abl.,, 

ir---·~-~:::t 

Örnek: Eksia bir adanı olduju belli! 
Bu ad::m &u iti bafarmaktan ekainc:lir. 

Aciz kalmak - Ekainmelc - (Fr.) 
DemRnr danı l'impainuıce de ... 
Adı - Ebinlik 
f ' - ' · ('\-. . .. , · · ""iii doPıtandır. 
Aceze - Kinueıialer 
Örnek: Dariillceu - Kimsesizler 

Y1R'Clu 
Acuze - Kocakan 
A41ib (Bak .an) - Edevler 
Orneln Ba aöslerini:a komaflll8 edef' · 

lerine ( .... münaara) aylan dii!.; · 
--., ..... 

pft. 
Qn.kı A-... ._ ,.wa ._..... bir Aclür muapnt - Yapma ti>nni ( 1 

.. ~-Aallılraat ..... •tlix (~r.) - ,. __ •. ·ivra 

~ une ville flotıiaaante et ptoepire. Acllltı mmımiye - Utsal törü -
AWclaPi, aW ... ..,... .. ,....bir- (Fr.) 8oaw ........ 

(Fr.) Pro.Phit' '1tat d'e ee qut nt Omek: Kamaıi -sık .apk yazılatı 
floriısant et proıprire,, ut..ı tar·-~ ..,.ar - La fôi 

Ornek TiUlli,.m. .-, r ' .., silı- 11arılke ._ e.ita. --.... comme 
tikçe a,.tmakı.clır-La \'!GIFAı;tl aas• c:ontraiJ,e3 aux boaneı ~ 
menllf ~ ...... 11ırqaie. ...-4,ilk ol ..... 

-~:t:t.o+-.. ·~~ ) ' . 

ela ve 
Abid (Bakı liaJUl) - Tapkan 
.... G'-t tar' "nı - .U..· 

.... da ... 
fMctet - Tapmç 
ıı......--T ........ ,ta ..... 
Müed~Qlllllls- {fr.) Taaple 
Aw..Jıane - AyaicJofu 
Altsh - Mavi 
AWde - AM - (Fi'.) Moaament 
O.....ı J\.n.HNeı•a _,. yerle. 

l'İllM Selçuk T...._.. Wma uat· 
lar nnlır - 11 .u.te dam ltluitlm'S "8ioas. l'AMtqlie dea 1DG1111u .. tı 
appvtaaat aax Tlll'CI Seldjoqciclea 

Ahidm (maltDiüii) - AmtAI -
(Fr.) Monumental. ......_ .,.... ... 

(AaılMPtltki ..... "I,, ........... 
--) 

Aı... - IOf, -sma - (fr.) Alt
ianfe, .. 

Ornelrr tlc;f ,..... utrafbk - Noaı 
........ effortı - •sına ıöaler 
- Parola ahnrdeı 
~ - Somurtkan 
Mıuelloıih - Saratı aıık, aııfc 111· .... 
..,. _ AcMa (T. U.) 

~ (JfMla) - Çolqqt - (Fr.) 
c.'..a ••arıt!, T..-! 

c:Jrneli: ~J O.- cevap (T. 
Xö.) wrmek itı..edi. - T"ıaı, .lor• 
a n"a.,.. ~ aon..r u"8 ...,.. .. 
A-fıp ~ A)nlJ11a - (Fi'.) E•cen

fi;la 
OU-ı At• .... w. .._ - ua 
~9----~ 

Acayip - Tanıık - (fr.) Mc:T.W. 
°'1Mk. A.wlW ..w m. - Aca-. 

'DUD 7ec1i ... - W Mpt mimsitleı 
du mo,p~ 

Acayip - ~Jacak - (F1.) E.toa· 
nant 

Ornek: o,.da fqJlaadc teYler sör· 
dük - Nouı y awna w deı c:hoaeı 

;to ...... I..,.. _ ,.. ·~ ....ıililr - (fr.) .... 
Örnek: ..... ~~ - Qaelle 

hlte? Bu it mcQlr g~ - Cette 

· or:Mk: Bu aiam yol yöntem (ıın 
aa:ı:r) rmlir b"'mcz - ~t lıomme ne 
coe&IÜt pu ı.. riıcla 4llu •'n>İr•vir.o 

Adal• - Kaa - (Fr.) Mmcle 
AW - Kaa1 - (Fr.) Muculain. 

Adavet - Yeidak, düpnanbk-(Fr) 
Animotite, hoatilit.e 

Adi, adalet - Tüze (2) (Fr.) Ju~ 
tice 

Adli - Tüzel - (fr.) Juridique 
Adliye •ekileti - Tü:ıe bakanlığı -

(Fr.) Miniıtire de la juıtice 
Adil - Tiisemen - (Fr.) Juıte 
Adu - Yajı, difman 
Aclcletmek- Saymak - (Fr.) Con· 

ıiderer coınme.. 

Adem - Yokluk - (Fr.) ~eaat 
Adeıa - •!'1zbk,. mqlık- !Fr.) in. 

ir • ., im •• 
....wnek: Ademi is~ .v · Dw.nll~luk 

(3) - İlllt&Wlit9 

Aclenıi me1'11U,.t: Sorulmazhk -

·~ - Ademi inlbaı<>t.mulık - lmpo1ti-
t.;li" 

Ac?eae - Gözgü (4) - (Fr.) L.n• 
ti ile 

Adet- Sayı 
Adet - Görenek - (Fr.) Usqe 
~ Citiıat ..ı.nu..) Abtbnlık 

- (Fr.) HUltude 
A41et, (T...,ül, örf) - Törii -

(Fr.) coutamea 
Ad•t ediiuMk - Huy edinmek 
AM~ (hayqn yiriyüıü> - Orta 
Meta - 8aNt - (Fr.) Tout tim-

Plcmr•t. toat ---t. 
ört.ek: Sen bv hareketinle (T. Kô) 

bına ~'·Yaii dütm: ıılık ettin 
A4ett - ınııconu - (f1'.) Reelle

ııMtnt, vraime~t 
Or.k: Bqüıs hava enikon..ı ıoiuk· 

tar - A11jourd'bai il fait vraiment 
(reeDement) fı.oid. 

(1) Tören, meraaiın karpbğıdır. 
(2) Orhun anıtlannda (Tilz) Adil, 

(Tlbatıı) pyri Ad.il d..-ktir. 
(3) Dmvlulcta lmaltıı...ıc kullaml 

DUf olan durluk 18.dl, ntiluar demek
tir. 

(4) Ayna tUrkçedir. 

Adi - Bayağı - (Fr.) Ordinaire 
Adil, adide - Çok, birçok 
Af, afiv - Balat - (Fr.) Parclon 
Affetmek - Baiıtlamak - (Fr.) 

Ahval - itler - (Fr.) Sitution, ı~ l ---
~ı Ahval ........... ı etti - , Amerikada 

Pardonner 
lıler kötül .. ti - Leı choaea toument b• • h rl 
mal. La tiblatioll ı'nt ....... 1 r zencı şe 

Affı buıui - Oqii ı.iıt, kiigi)c 
bağıt - (Fr.) Grd.ce 

Avbal(V_,,.a .. .,....)-Dunaa • h ı• d 
0nıe1r: Ahvali phtiye - So,...Uık ısyan a ın e 

durumu - Etat civi1 - Ahvali aıhhiye Affı umumi - Tükel baiı,, büyiik 
._... - (fr.) A•mttie. 

Ar.w - Hradıa 
On.ıkıhsia .wn ............... 

wıldt•sirA- Bqia laaıdan 111• 
lepıdn wkit (T. D.) PSinllk 

(Q,jıdif ....... mim kolm .... 
rBmiftjr.) 

Afwi• - ll"llrablmat 
Aferin - a- - (Fr.) Bravo 
Alet - Afat (Y•tıra aillı- " ef· 

.............. ..-.-.... .. a.a-.)· 
Afif - ili, -- - (Fr.) Pro11e 
Afitap - GIMt - (Fr.) SoWJ 
A&;.t; es• «) - EMDlilr -<r ... > .... ,.. 
Grmkf Etiınilik dilemek - s-. ...... .._--" 
AA ıttc (s.lim) - E...ıi - (Fr.) 

Ea.._ea-' 
,..._EMD 
bn.lsı Selim .... ı - ....... ı s.........- - E ........ - (Fr.) 

s.ıu.-

W'mla ... k - E...ı.amelr 
Aılh - Bilir, aalv, • .,.... 
Aau- a.fleme - (Fr.) C'•n ••• -t-
Aptft - .... aıli•t - (Fr,) Soaill4 
Al'llf - Kam 
AW-.... -(Fr.)U.. 
AM6 • (a.kı nam) - Kani 
Alm - ..... _ (Fr.) Aatn, .at. 

nd 
Mliep (Atim) - BiJ4lk - (Fr.} c .......... . 
... .. ..... lrıit ..... ,... 

- Je n'ai pu ici de coanaİllUlCH 
Abdar • abur - Yetil 
A/ım .W-~ 

....... - o.nirdea, demİt' .. -
(Fr.) De fer, C.... d.a fw 

Ahenk - Uyum - (Fr.) Humollie 
Aheıte - Ata, )'a'Yllf - (Fr.) Lent 
Ahfad - Tonınlv - (Fr.) POl-

terite 
Ahir - Son, IODp•Ü, - .. -

(Fr.) Ala fin, en clender lieu, .t.ıüw 
Ahiren - SonlaJ'lll - (Fr.) 0.. 

niirement 
Ahize - Almaç - (Fr.) !Weepteur 
Ahkam - Hüküml• (T. Kö.) -

(Fr.) Juıementa, Pl'elCl'İptiom 
Ahker - Kor - (Fr.) Braite 

Ahlif - Geı..Jder, ardıllar - (Fr.) 
Potterite 

.Ahlikiyat < ilmi ahWs) - Etik 
(T. Kö.) - (Fr.) E.tlaique. monJe 

Ahlik - AhJik (T. Kö) 
AhWd -' Alalllnal - (Fr.) Meral 

(Ahlikaaldeld son .. 1,, bace olama-
calctrr) 

Ahliki - Ahlaka aypn - (Fr.) 
Moral 

Omek: Bu banketinb abllka u:rıan 
deiilclir· . 

Gayri ahliki - Ahlakmc:a. ndah• 
laksal (5) (Fr.) immoral 

- ..... .. - Etlıt ... ıe. 
~ .... (Hali ....... nıafi ... ...._>-• .......... _, ... 

a.~nntaacıı 

Or..kı• ..... ..-..-
.. ......_ _ Alnüi ..- mi..W 
..... _ ................ aprsa.. 

~-Anma 
AlaıWr ....... Mli intlrmn etmlls 

- Ocatıımk 
AW PM't- Y•b .... 
Almi ita - Allt ..... 
Aidat - Verimoe- (Fr.) Cotildioa 
Or.lsı • wa• i'91i 7dda IO 

1ira , ....... ikllf. 
~ (Cilliti tulhilr) - lliıiktik, 

•ur • 
AM\nmt ........ o--. .. 
--., ..... (1) - (Fr.} CDalll Oııat. 
ı•ımıııat, lllDirtr ı t, .,.ant ,.,,art 
~--................... ... 
AW .ı..ıs - DlfJllllE- (Fr.) Alt#llr· .... 
Onekı o.. ..... ..,. ....... 

aW cJeiildir. - o.. .. .a.ü ...... .......... 
(Dcwamı var) ------------------< • > 0....Dlaıda bu Wbneler uıl 

aaJnılenndu .,,,.,. IOll analar. 
da~lılrllllle~. 
Bu d&t .a.un tirli Jına1lamf1annl' 

Ttlrkçede u.ı karlfl1Mcalm1 
"' 8rr 

nü:lede a&ter11oru: 
ı. - Bu lılPlı iJilldrı alıdalu onu.a 

,..,, • .,, - Bu. IEllldı at oiclu~u 

_., ·~--..... ceth 
,.. ... ~~t. 

aittir? - A qui appartient cette mal· 
ton? • 

4 - Bu itin bana ilifkinliii (aidiye
ti) yoktur - Cec:i n'a aacun rapport 
avec moi. 

5 - Bu it bet'lim ifimdir. - Bu "t 
bana aittir - Cette affaire me regarde 

6 - Kayserin olanı Xayıer~ Tanrı· 
nm olanı Tannya verim. (Kayterfaki· 
nl Kayeere, Tannmnldni Tanrıya veri· 
nü) 

7 - Siyual durum Userine bir .ay. 
ı.. 'fOrdi. - Siyul vuiyete dair bi! 
nutuk trad etti - D • fait un diacuor • 
aur la ıituation politique. 

8 - Bu ı~ler liain için (aile raci) 
delildir· - Ces parolee ne VOUI COU• 

cement pu. 

9 - Tiirldye tuerinc bir yuı -
Tilr1dycye aid bir makale - Un artic:la 
ıur la Tarquie. · 

~:ilki- Dıphlak..J (6) - (Fr.) , ••• A-••ıı•:••K-:w•:111a•••B•11••=····A··-··1· 
Ahmak - lleyiauia - (Fr.) lmWcae 
Ahmal '"eakal-AiJr)ddar- (Fr.) 

°::..=. ~ ı::~ ~ süsel Ankarada A K 8 A kitap 
Ahta _ içirik (Fr.) Vncireı eTinin birinci tabeti modern 
Ahp& - Ahpp (T. Kö.) bir tekilde Maarif Veklleti 
,l\nd -Ant, pakt (7) - (Fr.) Pact• karfqmda açılmıfbr. A K 8 A 
Ahcl - Dmr (T.Kö..) - (Fr.) ütap nlerl her dilde kitap, 

R9pe, p9riocle 1 aecmua., paete iht~,.açlarıu 
Ahdetmek - Andetmelc ! ~1..&~...1 1 
Abrar _ Öqenler (Bak: Hürriyet) -~eftp ftTmeawair er. Gerek 
Ahval_ Haller (T. Kö.) _ (Fr.) kitaplannızı, ıerek lmtuiyenizi 

Circonıtanc::e 1 1n ucaa olarak A lC B A kitap 

l ,,.Jerinden tedarik edebil"rai· 

Hakiki sebep, kend 
!erinin lplz 

bırakılmalarıdır 
(Pan.Soir •...ıainin ,__,,.~ .. 
Neoyorlıtan ıel.,.lla 6ilitliri 
yarı) 

l>ünyanua en &iiJii)c nnd 
ri olan Amerikadai Harim hu 
ıün mv.huara altmcla buhmlllf 
bir tehir manzaraaım arutmek 
teclir. Sok•kl•r, büyük catldea.Q 
30 bin nümaJiKiain bir pce 
vel yapbfı tahribattan dolayı 
rİf&D bir haldedir • 

Bin kifiye TaraD polia ka••et • 
leri bütün tetkilitlarile en mü 
him noktalan tutmuf, nöbet beJcıl: 
)emektedir. Atlı ve moto.ikletl 
polisler •tait yukarı mütemadi • 
yen koprak toplanmalan me " 
netmete uirqmaktadll'. Dük• 
kinlann hemen hepsi kapalıdır· 
Dün alqam birdenbire patlak 

mit olan iıyaam HbUi pek de 
o kadar ehemmiyetli cleiildifı 
Puar yerinde on kanıt kıJmetUsJI 
de bir bıçak çalmak üwe iJr 
yakalanan 18 J&tlanncla hir UJt' 

ci clelikanb bitin lna aüriiltü,. 
Hbep olmattur. Bu çoculan d .. 
lda aahibi olan beyu bir a.dull•': 
tarafmcluı miitlait bir IUfette d 
"8hw.a. llAlk 11.&'lifi ..... di•I•~ 
yaJ'l)iq, bunan üzerine de 
toplanarak düldalan yabllm 
'-tlamqbr. Çok hiddeti 
zenciler rutaele her f8Jİ le .... ~ ........ 
Tam vaktinde yetifen polis kav 
wtleri tiddetli cla....u.rak ilJa 
iDii bü,ümetine meydan verme • 
den ıükGau tetiı etmit n 
bu, bir ölO, 100 yaralı ve 12it 
tevkife mal olmuftar. 

HIAl'len belediye reiıi bir beyd 
name ile atiktım taniye ehait .. 
5 aenci ile 1 'beyud&D mürekkeP 
bir tahkik ı.,.tiain hemell ~ 
batlamuı için emir ftl'lllittİl'. 

Meselenin Hbe•leri anatbn -
lırlcen ilci nokta ünrinde claral • 
maktadır: 

Birili Harlea'de çok~ 
bir zemin balmakta olan lromi 
niıt tahrikab, ikinciıi de h• ifiıt 
tercihan "1u adamlara ftril -
mesi clolaJDile ıencilerin dütmüf 
oldulu clerin sefalettir. 

Yapılan tahminlera ıire ~ 
lende yapmakta olan ...u.i1I 
yüzde MDeni OD yılclan heri it ' 
ıiıdir. inzibat kuvvetleri aa 
ıimdllik temin etmit olmakla "" 
raber, heyecan tam manaıile ...ı..ı....-. 
111Uf değildir. Siyahlar fll'l&t W.. 
dukça sokaklardan otomobilw 
le ıeçen beyazlara tatlar at-ı•r.• 
tadır. 

Bütün mesele ittblilin do~ 
duğu ıef aletten ileri relmekte • 
dir. 

nb. 0.•let Mat1-us kitaplan 
(&) ~-.. bl..._in hatmclaua& e VAKiT in nepiyabnm An· K 

ca (pyn) nm ... frwaca "im"' ia ,.;. iralık apartıma 
rini tatar. Ba öme1cJer.,..... ~- 'ıaracla •bt Jeri A K B A iri· 
caktrr. ~ap nlerid:r. Blyflk Pupltı Elmaclaiı 

(1) ~ blimıl n ia iN ..... eral>- \KBA Meıkai TeWon 3137 df7e IObk No: G diri oda 
8 !...!-.....! 1..- 1781 lek&rllr. ............. lllrlad 

caıua (la) " fra11•ceum .. ._ - .......,. .... " ,,_ altı 0.-• ..ı..-n ,. ___ 
JWİaİ tahıl'. 911 öaek .. •JNa ,..- IWad ..... .._ Puan ı'.:!~ ka' ::: ~ --~• 
oaktır. 1: ............................ ~ ... wq .. ·.-.. ~ .. • ...... -

(7) T. Kes. aynca yazılacaktır. 
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Günün F otogralları 
Muhtelif gaıetelcrde çıkan gOnlhı hadiselerine ait fo

toıraflarla ıpor mecmualarında ~ZSrdlibG:ı spor hare
ketlerine ait fotograflar yalnız latanl>ulda V AKıT 
k&tlphaneıinde sah1maktadtr. 

912 BORJt V A 

<'nucttiği meçhul l\ız knrdc.,ini diisün· 
d li. Y c i temi) eı·ek i~ini çekti. 1 

Prens ciddi bir se le: 1 
- Znvalh çocuk! Şüphe iz ı~ene e

lem ,·eıici düşünceler başınıza hücum 
etti. Faltat a nnenizin öcU için her şeyi 
göze aldırmış olduğumuzu haıtrlıya
rak teselli bulunuz ! dedi. 

- E\·et Prens ! Zihnim bu gece ölen 
annemle uğrn§ı::ror. Beni ne kadar 
sevdiğini düşündiikçe yüreğim parça
Jnmror. Fena hir hissiknblc1vukuun l 
hana i.;;tirap \·erdiğini anlıyorum. 

- Ynuum. Hu karanlık düşünce- ı 
leri bırakınız .• Eğer sözümii dinlerse
niz içeriye giriniz .. l>inlenmeğ<• ihti
) acınız olduğunu anlıyorum. 

- Hayır Prens! Annemin çok sc' -
<l igi bu tarhlar arasında dolaşmakla 
biliıkis açıldığımı, fcrnhladıı1ımı his
~c>di ,rorum. Burada ~ezerken ona 
ra tıı::racağımı ranı::rorurn. 

l'am bu sırada . Primverin parmağı 
fi •· terdiği noktada biı· ı"-ın iye ka
da. 1 ir gölge göriinerek tekrar kay
lıo!<'u. Bunu .ne Primveı· ne de Prens 
Mnnfredi görebil<liler. 

- Fakat nsıl is tirahate. izin ihti)a-, 
cımz ,·ar Prens!. ı 

Prens içini çekti. Primnrin yalnız , 

kalmak istedif;-ini anlamı., tı. Fakat I 
belli etmedi: 

- • izi yalnız bırakı) orum. Sözümii 
dinleyiniz, yiireğinizi sıkan elemleri 
def ediniz! Gecen ha) ırlı geçs in ) av
rum ! 

Primver, şimdi her akşam ) aptığı 
gibi alnını uzattı. İhtiyar hu alını bir 
baba şefkatiyle öptükten son Beatri- ı' 
sin farkına varamadığı bir iç çeki:;;;iylc 
ondan ayrıldı. Başını önüne eğerek 

Primverle berabeı· geldiği yollardan 
geçip yat aş ya' aş saraya doğru git
meğc başladı. Birdenbire kulağının 

4ibinde alaylı bir ses: 
- Bonsuvar Prens l\lanfrcdi ! Söz

lerini mırıldandı. Ye ağaçların ara· 
sın dan maskeli bir kadın çıkarak: ı 

- Bonsunr temiz kaİpli ihtiyar! 
Siiıll• rini tel,ra rlndı. 

- Siz kim ~iniz'! , Bu aattc burada 
ne arı) or -;un uz? .• 

- ~iz i a rn orum Prens ! .. 
- J\imsiniz .Mndnm. 
- \im oldu$! 1.Jm ncııi7.e liızım. !ti ı r,. 

keli bir kadınım. Yüzümü görmüyor-
unuz. Faka t dü üncerni şimdi anlal'

~ınız. Ben kimim?. Bir gölge •. Za\'alh 
saf Jrnca ! Size gönderilen bir adale
tim! Sabırlı \e inanıcı ihtiyar size ha
kika ti bil direcek bir meleğim. 

Gölge hir kahkaha salıverdi. Prens 
Mnnfredi sapsarı kesildi. Bu maskeli 
!,adının alayı altında müthiş sırların 

<>aklı olduğunu nnhyirdu. K unetle 
'. nun 1,n ltınu tutara},: 

- mm olduğunuzu ~Öyle~ in:z. 
Yok"a rıı ~· J enizi koparncağıın !. dc•ti. 

- Prens. ismimi öğrenemiyeceksi

niz, çünkü bunu öğrenmek size bir 
fayda getirmez .. Yüzümü de göremi
~ eceks iniz, <·ünkü bir l\fanfredi kir ka
clmn cebrcdemcz. J;ğer isminizi lekc
liyen bir fenalığı öğrenmek isterseniz 
~öziimü dinlemenizi taYsiye ec!Nın~. 

- İsmimi lekeli.ren bir fenalıf, mı?. 
- llıından kuı·tulmak istivor mu-

s unuz ? .. fümscnin sizinle aİay edc
nwmc.sini, s ize namuıosuz denıln•t•Me
ini L ti~ or mus unuz?.. .'öyleyiniz !. 

Ileniiz fll'sat ,ar. 

- AJlaha~lmıa söyleyiniz!.. Her 
şeyi açıkça söyle) iniz!. " 'e demek is
tiyorsuuuz'!, 

- $iıe lıit · sey !'!Öylemt•k istemem. 
Çiinkü biliyorum ki sözüme inanmmı
cak mız •. Çiinkii bu hakiknten ina~ıl
mıyncal;: derecede iğrenç bir alcnklık-
1ı r. Geliniz Prens, geliniz! Size karşı 
) aıu lan hi' nneti gözlerinizle görü
n Uz! 

Prens büyük bir istirap jçindeydi. 
Elini terliyen ve sararan alnına götür 
dii. Sonra parkın dolaşık . yollarında 
ilr rlt•mt"ğe ba lıyan kadının peşisıra 

y.ırı.d:i. Rir müddet rittiler. Sonra 

sizi tebrik etmekliğim pek büyük hir 
şeydir. Fakat Lukresi iyice tanıyınız! 
Eğer Seıarı (,ldürmüş olsaydınız, sizi 
daha candan kutlulayacaktım. 

- Madam! •.• 
- Buraya niçin geldiğimi siz ben-

den daha iyi bilirsinb~. Maksadım size 
Şen sarayda söylemiş o!duğum sözle
ri tekrarlamaktır .• Benim neler yapa
bilir hir kadın olduğumu gördünüz. 
Bütün ltalyaya hakim olabilecek tek 
bir kimse ursa o da J.,fıkrestir. Ve 
J,ukrese koca olabileck de yalnız siz
siniz! 

Buraya bunu söylemek için geldim. 
Llıkres Borjiya yüksek bir emel besli
yor. Lükres Borjiya bu yiiksek emeli
ne ka,·uşmak için lazım gelen şeyleri 

1 
hazırladı. Lukres Boı·jiya kraliçe ola
cak ... en de kral olmak, hem ltalya
ya hem de Lükrese hil:im olmak iste
mez misin? lşte kendimi senin kuca
ima atıyorum. Ye sana kendimle be
ı-aber bir hükümet, bir taç, hir taht 
getiriyorum. Bunları kabul etmez mi· 
8in?. Krallara tenezzül etmiyen hir 
kadının aşkını takdim ediyorum. Hu 
aşkı ı·ed mi edeceksin?. Ragasta11. ya-

şadığımız bu an pek mühimdir. Sana 
her şeyi açıkça söylüyorum. ~ana her 
şe); hazırladığımı bildiriyorum. Se1.a
rın ordusunda bulunan en yüksek za
bitler benim elimdedir. Bir kelime 
söyle!. .. Başlamış olduğun şeyin biti
rildiğini göreceksin .• eıar öHlnce or
dunun kumandası senin etine geçe
t:ektir. Evvela şu Monteforteyi t11ma
men yal.,p yıkarsın •• onra Romanın 
üzeıine yürürüz. Papa benim ~özüm

den çıkamıyarak krallık tacını senin 
başına koyacaktır. Onu yola getirme
ği hana bırakınız. Jtalyada ayrı ayrı 
hüküm süren bir çok Kontlar Baron
ları ben kendime itaat ettirdim. Bun
lar sana karşı da boyun eğecekler

dir. Diğerlerini de sen mağlup eder-
11in. Bu suretle İtalya tamamen eli· 
mize ~eçer. Roma da kraliçesi ben, 

, c kralı da sen olan bir hük<Jmetin 
merkezi olur. O ,·akit harap olmağa 
başlıyan bu şehre yeniden bir hayat 
,·ereceğiz .. Bütün dünyanın gözünü 
kamaştıracak bir şaşaa ile hüküm sü
receğiz. lşte sana takdim etmek iı.te
diiim hudur. 1'asıl kabul ecli.yo1· mu
s un? 

Ragnstan doğrudan doiru~·a: 
- Hayır! Ce,·abını verdikten sonra 

yumuşak bir sesle de,·am etti: 
- l\ladam, bana öyle geliyor ki si

zinle hiç bir vakit anlaşamıyacağ'l7 .. 
Dununla beraber ruhunuzdaki bu 
kudreti, yüksek emel ''e ihtiraslannı
zı her zaman takdir ederim. 

Bu anda Lükresin aklına birden
bire Ragastanın bu işe engel olarak 
Pıim,·eri Cl'diğini ileriye süreceği 

geldi. Boğuk bir se le: 

- O halde! •• Size engel olan kicn
di r? Söılerini söyledi.. 

Ragastan karşısında duran bıı ca-
11i kadını hiddetinden kudurtmak isti· 
yordu. Fakat onu gene biraz ümitıi 
bırakmağa karar veı·mişti. Çünkü 
h:ila Lükı'esin nasıl bir kadın olduğu
nu anhyamamıştı: 

- Hana engel olan, bu ~;tksek ha
yata bu dünyaya, değer şerefe kendi
mi tii}ık görmemekliğimdir. Bana 
Romanın üzeıine yürümeği teklif edi
yorsunuz, hende hükmetmek emeli 

yok. J3ir takım harplere girişmekliği
ml !l!Öylüyorsunuz.. J."akat ben sulhten 
ba ka bir şey istemiyorum. Sözlerime 
inanınız Madam. Eğer dün) .. da emel
lerinizi hakikat yapacak bir kimse 
'nrsa o da ... Den değilim! 

- Şö\'alye düşüncelerimi kabul et· 
memenize ı;;ebep olan ikt büyük engeJI 
unutuyorsunuz! •. 

Fntınanın kopacağını anlıyan Ra
gastan: 

-Hangi engeller l\fadam ! dedi. 
- Birincisi: Siz l>t'ni seTmiyorsu-

F or,,.a: Z7_ 
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nuz !. Benden nefret ediyorsunuz!. l 
~en sarayda ı-ö:rlemi~ olduğunuz gibi 

· heni arzularına, heyeslcrine bağlı fe· 
na bir kadın olarak tanıyorsunuz!. 

- Ah Madam, kızgrn bulunduğum 
hir sırada ağz1mdan kaçan ve hat1rla
dık\ct hala yüzlimü kızartan o sözleri 
hala unutmadmız mı? 

- Bunu ge~elim !. Daha ciddi ,.e 
daha esıısh olan ikinci engel ise Kont 
1~lınanrn kızını se,·menizdir. Yok! .. 
Sakin olunuz. Şen saraydaki macera
yr taz~lemeği düşünmüyorum. Size 
son defa olarak yalnız şunu soraca
ğım: TekJiflerimi kabul ediyor musu
nuz '! 

- :\fadam ! .. Kalbimde gizli olan 
hir duygudan dolayı beni me'yus mu 
güriiyorsunuz? .. 

- ~eyse! Bunu da ge~elim .. Yalnız 
ttunu söylemek isterim ki, izzeti nef
simi yarahyorsunuz. Beni tahkir et
mek isteyen kimsenin sonunda piş· 

man olacairnı unutmayınız. 
I!a.gastan cevap vermedi. Lılkrcs 

korkunç bir bakışla onu ~üzüyordu .. 
Yiizii hiddetinden mosn10r ke~ildiği 

halde titreyen dudaktan bembeyıtzdt. 
Bn sonnı: 

- Bu !"'derki intikamım o kadar 
miikemmel olacak ki, ikini~ de ondan 
kurtulamryacaksmız. Sözlerini il:iYe 
etti. 

Ragastan bir sıçra:rı~ta ona yakln
f;\1 [I kolundan tuttun: 

- Dinleyiniz! dedi .. Bana kar~ı ne 
hadar şiddetli dananrrsanız dana· 
nmrz .• Zehir, hançP.r ne isterseniz kuJ-
1anın1z .• Bütün zulümlerinizi bir kere 
daha tecıiibe ediniz. Buna razıyım. 

Fakat ona karşı!. Ah hatırlatmak sı
rası şimdi bana geldi. Ona en ufak 
bir fenahğTm:ı dokunurıoa kendinh:i 
ele mah\·olınuş bilin! Haydi şimdi de
folunm, çftnkü birlbirimize söyliye
eıek tek bir kelimemiz kRlmaınıştır. 

- Gidiyorum. ümitli bir kalple gir
diğim Monteforteden b\ishütün çıkıp 

gidiyorum. Bekleriniz r.ıi ' ı;; •·i•' • • ,ı ,., _ 
da sizden intikamıYl'!' 

Lukres nıaske~ini taktı. BiT kaç sa
niye sonra Ragastan yalnız kalmı~tı. 
Bu sırada eğer lspada Kapya içeri 
girip de bunun hakikat olduğunu tas
tik etmemiş olsaydr hir riiya gördüğü
ne inanacaktı. 

- Şövalye, buradan çıkan kadın ... 
- Xc olmuş'!. 
~ Çok cömertmiş .. 
Bunu söyliyen sadrk lspada Kaı>ya 

altın dolu bir l;;ese)·i rfendisiııc gös
teriyordu. 
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LUK.RES'IN iNTİKıUll 

Ertesi sabah Rag·astan, Prens Man
fredi tarafından çağrıldı. Prens, 1\.ont 
Almanın sarayındaki daire.ı;;inde idi. 
Raga~tan sara:ra varır 'armaz bur-a 
ya götiirüJdii. Kont A ima ela hazrr 
bulunuyordu. 

Prens Manfredi: 
- Yaklaşmtz ~lösyö ! .. ~izi daha iyi 

tebrik edebilmemiz için yanrmrza• 
:raklaşımz .. dedi. 

Roııt Alma il:hc etli: 
-Bizi büyi.ik bir frhikettcn kurtar

drnrz .• 
Rag-astan: 

- T\ont -,·c Prens!. Ben yalnız hir 
asker gibi dövüştüm. Cevabını Yerdi. 

Prens: 
- Hayır •• örle değil! .. Siz. kahr:ı

man bir kunıandnıı ı;ı.ihi muharebe et
tiniz. En zayıf ve en nıiihim olan lıir 
noktayt yn.lnrı f'İZ gördünü1 .. Ve ha
rikulade bir hücumla dünkü günii 
şanlı bir suretle sona erdirdini1 .. . ~iz 
olmasaydınız, Sezarm ordusu bu sa
bah Monleforte ı~apıhrına dayana
caktı. dedi. 

Ragastan hürmetle eğildi. 
Kont Alma Preıtsıin sözünü tamam· 

ladı: 

- Bu çok yüksek hizmetinizden do
layr sizi milkifatlandırmak istiyoruz. 

Ragastan hir saniye kadar f!Özleri-

~ · 
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ni kapayarak kendisi için en büyük 
şerefin döğüş yerinde Primyer tara
fından görfümesi olduğunu düşündü. 
Sonra doğrularak: 

- Monsenyör, söylemiş olduğunuz 
bu sözler bana dünyaya bedel hir mii· 
\afattrr cevabım Yerdi. 

Fakat Prens Manfredinin bir işa
reti üzerine bir uşak iki kanadlı bü· j 
yük bir kapıyr açtı. Müttefikler ordu· 
sunun yüksek rütbeli otuz kadar zabi
ti içeriye girdiler. Şüphesiz ki yapıla
cak merasimden evvlece haberleri ol
duğu için hiç ıo;es çıkarmadan Kont 
Alma ile Prens .Manfredinin arkasına 
sessizce dizildiler. 

RngaNtan bu hazırlıklara hayretle 
bakıyordu. Birden bire :Manfredi ken· 
disine doğru ilerli~:Hek ta~1dığı nişan 
kordonunu çıkardı. 

Elmas kal~malr ince halkalarla bi
ribirine bağlı olan bir takım aHrn ma
dalyelerin teşkil ettiği bu kordonun 
sonund<ı yakuttan yapılmış bir gül 
rnrdr. Bu asırlardan beri, ilk Alma. 
Kontları tararrndan vücuda getiril· 
mi'5ti. Ye ltalya Prens ve Baronlarr
nın tesis ettikleri nişanlar arasında 
birinci liğ·i kazanan rcsar<'t nişanrnm 

kordonu idi. 

Bu nişanı ta~ıyanlann adedi alt· 
mış1 geı;miyccekti. Bazı Pı·enslcr, Ve
nedik büyiikleri, fı'erare dlikası biiyük 
mera~imlerde bu yakut ~·i.Hü taşımak· 
la iftihar ederlerdi. Alman Kontluğu 
içinde i~ yal111z l{ont Alma, Pnms 
l\lanfredi ve di~cr bir ka<; kahraman 
bu nişanı taşıyordu. 

Prens Manfredi boynundaki kor
donu çrkarrp Ragastana uzatarak: 

- Diz çöküniiz !. clecli. 
Sap~arr kesilen Ra~astan: 

- PrC'ns ! .. Hakkımda hu kadar bü
yttk hir lUtuf .. Sözlerini mırıldandı. 

Prens şefkat dolu bir sesle: 
- Diz çökünüz !. Sözünü tekrarladı. 

Bunun iizerine Rag·astau diz çök
tii. Prens l\fan f reeli eğilerek ni~an 

kordonunu onun boynuna taktı. ~on
ı·a krlrcmı çekerek yassı tarafrnr Şö

valyenin sağ omuzuna dokundurarak: 
- Cesur ol, sadık ol, temiz kalpJi 

ol! Hareketlerinle bu g·ünclen sonra 
taşıdığ·nı hu cesaret nişanına Jayık bir 
kahraman olduğunu gfüüer! dedi. 

Alkış sesleri salouu çmlattr. Ragas
tan ayağ~t kalkarak orada bulunan 
Senyörler içinde o ni~am ta~t) an 
Kont Alma ile Prens Manfredi tara
fından kucaklandı. 

Ragastan öbür Sen:förler tarafın

dan tebril\ edilirken nişan kadar ho
~una giden bir ~ey de kendisin(' bakan 
~·özlerde bir dam la haset n~ çt•keme
mezlik göl·mcmesiydi, Dalgın bir hal
d(' Prens ~Ianfredinin söyJediği: 

- Cesur ol!.. Sadık ol!.. 'l'l'miz 
kalP.li ol! .. Kelimelerini ruh okştyan 

hir hazla tekrarladı. 

:;: * * 
Ayni ak~am, Prens Manfre<li Prim~ 

wrle beraher ses:-:iz Ye ıssız olan hü
yük bah~ede geziniyoq.lu. Yerdiği ı,;;öz. 
de sadık kalıın Prens, Beatrisc kornsı 
olduı:tunu hatırlatacak bir keiime hile 
söylemiyordu. Hant serinlemeğe ha~· 
layrnca: 

;- İçeriye girmiyerek misiniz ya,·
rum .. diye sordu. 

- Daha erkendir Prens .. Bilirsinir. 
ki gece olunca bu parkta ralnız Jıaşı

mn clola~mak IX'nim için doyulmaz 
bir zevktir Bu da, beni ekseriyetle 

güzel yaz gecelerinde ~ölgeli yollarda 
gezdirrneğ'i pek seven annemden kal
ma bir huydur .. Zavallı anneciğim! 

- Anneniz çok yüksek, çok sadık 

ve zamanrnm çok kahraman bir kadı
myrlt. Bu günkü m•ı:ıil Kontes Onoro
ta. gibi biı· fazilet tim~a lini pek aı yı.>-
tiştirir. lJ ... ~ 

Primver titredi. büyük bir acı ıçm
de annesinin son nefesinde söylemiş 
olduğu sözleri hatırladı. Sonra arayıp 
bulnıasmt ''e sc,·iJJ hinıayt' dmesini 

~ 
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