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Almanya Sovyet Rusya 
c.tleyhine bir ittifak teklif ettı· 

lngiltere bu teklife taraftar deQll 

Konuşma ardan hiçbir netice çıkmadı; Con 
Saymen Londraya, Eden Moskovaya gitti 

Aıkerle1en Almanayatla Alman cukerleri manevrada 

~i; değil 1o:~i~~~~ard7'mj 
birçoktur! edecek 
Ticaret Odası arzu Habeş ordusunu lslAh 

ederse bunları etmeği teklif etmişleri 
sa alım t Paris, 27 (A.A.) -Havas ajan-

y • sı muhabiri, aşağıdaki haberi kay. 
Evveli günkü sayımızda, Tica- di ihtirazi ile ne;retmektedir: 

ret odası tarafından nefredilen " Echo de Paris,, gazetesinin 
bir kitapda Erzurum ile Trabzon Londra muhabiri ıunları yazmak
&rasında l:ir demiryolu mevcut tadır: 

bulunduğuna dair bir kayıt oldu· "lngilterenin Hahetistandaki 
iunu yazmıf, bu muhayyel şimen· sefirinden gelen bir raporda, yeni 

(Del-amı 9 ncu da) Alman sefiri doktör Kirschs Ti -

r·-·os·M·A·i\Ti:lcA.iiA·N····· 

'

. TÜRKÇE VE 
Karşılık Klavuzu 

1 

i 2 
1 

nci Liste 
9 uncu sayfada 

... ················-······································· 

mea'in, 18 Martta Habet impara -
toruna itimatnameıini verdği ve 
ayni zamanda İtalya ile Habeşiı -
tan arasında bir ihtilaf vukuu ha
linde Almanyanın Habef İstan ta -
rafını iltizam edeceğini söylediği -
rivayet edildiği kaydedilmektedir. 

Bundan batka Almanyanın bir 
talim heyeti, askeri mütehassıslar 
ve tayyare filoları göndermek su • 
retiyle derhal yardım edeceğini 
bildirdiği rivayet edilmektedir. 

Naziler lsviçreden bir 
muhaHf gazeteciyi 
Almanyaya kaçırdı! 

-------
"Deyli Herald,, gazetesinin Ce- neticesinde bunun hile ile AI -

!levre muhabirinden aldığı bir manyaya kaçırıldığı anlatılmıf -
~aberde, A1man mültecilerinin tır. 

a:ı:iler tarafından gizlice kaçırıl • Alman mülteci gazeteci önce, 
el.ığı bildrilmektedir. Strazburg'dan Basel'e telgrafla 

Son zamanda Y akob isminde b• 
ır Alman gazeteci kaybolmu, -

tur. İsviçre polisinin tahkikatı 

çağırılmı' ve bir karnaval esna • 
smda oradan kaybolmuştur. 

(Devamı 4 ün~üde) 

KONFERANSINA KADAR STREZA 
VAZIYET AYDINLANAMIYACAK 

······················································································· :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••• .. 
Yakında Almanyanın 

münferid kalarak, başla
nnda Fransa ve Rusya 
bulunan muahedeJ.erin 
tadiline aleyhtar kuvvetli 

i Almanyanın genişlemesi 
hçin ne Fransa ne lngiltere 
ve ne de ltalya, Sovyet 
Rusyayı feda edecek 
kadar · kısa görüşlü 

değillerdir. 
bir kitlenin teşekkül 

~ etmesi pek muhtemel .............................................................••. ························ ..............•............................................... -·-·· ............... . 
HiTLER, SiR CON SAYMENE ALMAN TEZiNiN 

AVUKATLIGINI YÜKLEMEK iSTEDi 

Manevralarda Alman tankların
dan biri yardan inerken 

Bulgarlar 
Almanları 
Taklid 
Etnıiye-
cekler. 

Ankara, 26 ( A.A.) - B. T ev
lik Rüıtü Aras tarafından dün 

kabul edilen Bulgariıtanın yeni 
Ankara elçiai B. Pavlol, Türki
ye Dııarı lıleri Bakanı ve: Ulus
lar Kurumu Konıeyi Baıkanı sı

latiyle 8. Tevfik Rütrü Aras'a 
hükumetinin, Nöyi antlaıması· 
nın aakeri hükümlerini bir ta

raflı leıhe tefebbüı etmeği asla 
dü'jiinmediğini ve düıünmiyece
ğini ve hilafına çıkan haberle
rin aşlı olmaclığınr beyan et
mif tir. 

Dl§arı lıleri Bakanımız. key 
liyetten derhal Balkan müttelik· 
leriyle Uluslar Kurumu genel 
katipliğini haberdar etmiıtir. 

latihbaratımıza naz.aran Bul· 
garistanın böyle düıünüıü An
kara diplomasi ve siyasal ma
halilde sempati ile karfılanmıf· 
tır. 

Askerlik 
mesele
sinde iş 

bUSDOtOn 
karıştı 

Büyük 
harp

tenberi 
en karı!&'ık 

hafta 
Almanya şark DUnya siyasasının 
mısakına aykırı kısa bir plAnçosu 
Bcrlin, 27 (A.A:) - Havasa- , Büyük harpten beri, bu hafta 

j~~sı hususi muhabirinden: ln - en gergin hafta olarak görülüyor. 
gılız murahhas heyeti mahafi • Bu haftanın kısaca hülisası fU• 

(Devamı 4 ünçüde) dur: (Devamı 4 üncüde) 

- Kavganın en fok hangi fek/inden yılarıınız? 
- Ev kavgtUr.ndan .. 
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·lsva·ndan 
,ı 

·-sonra 

B~h;:= ~~!~;~~~!.,eı Çinde 120 milyon kişi · 
mümessili kolonel V oodı ite ko • k 1 · 

Vunanistanda kanunu 
esasinin· ·d.~ğlştiril

°='esl le uğraşılıyor 
Atina, 26 (Haber) - Bat ha· DU§hmı.'." 80ana. fU ~özleri söyledi: açlı tan ı· n ı· yor~ . 

-Turkıye ıle tıcaret anlatma -
ıı .müzakerelerinde bulunmak 

kan Bay Çaldaris ile harbiye na
zırı, . c:lün iki saat görüşmütlerdir. 
Bugün de tekrar toplanarak dün 
görüttüklerini bir karara bajhya· 
caklardır. Bundan ıonra kabine 

için geldim .. Bir müddet devam e· 
decek o1an bu konuımalar netice -
sinde her iki devletin menfaatine 
uygun bir sureti hal bulunacağın -
dan ümit varım. 
Tayyare postaları t 
nisanda başlıyacak 
Ankara, 27 (Telefonla) -

iki aydanheri bozuk havalardan 
dolayı tatil edilen latanhul • An • 
kara, ve Ankara - Diyarıbekir ha 
va seferlerine bir nisandan itiba • 
ren yeniden baılanacaktır. 

Ankara, 27 · (TelefonJa) -
Ankarada bu1unan Suriye komise
ri Martel bu sabah 10,45 de Ada· 
na yoliyle Suriyeye gitmek üzere 
ıehri terkebnİ§tir. 

Titüleskonun 
. beyanatı 

BalJiao andlaşmasıon . 
roltt çok mühimdir 

Belgracl, 26 (A.A.) - Bay 
Yevtiç. ile Bay Titülesko arasında 
yapılmakta olan dünkü müzake • 
rele~ gece geç vakte kadar devam 
ebnitt.ir . . Müza!<ereler bu sa.hah 
yeniden baılanuıbr. 

Be1grad, 26 (A.A.) - Roman• 
ya Dıt işleri Bakanı Bay Titülea· 
ko, matbuat mümeaillerirıi J..o.t-1 

ederek onlara as.a2ıdaki beyanat
t4 bulunmuıtur'= Küçük- ·anJaıma 
ile Ea!kan anlaşmasınm rolü çok 
mühim ve sulhün tensik ve muha
:a-ası bahsindeki .mesuliyetleri 
ço!t büyüktür. 

Binaenaleyh her iki organiz • 
m ·n reisi s ı.fatiyle hali hazırdaki 
beyne1miJel vahim hadise!eri öğ -
renmemezlik edemem ve menfa • 
atleriıniz in ne gibi §eyleri kabul 
etmemize müsa't olduğunu ve 
ne gibi §eylere asla müsamaha e· 
demiyeceğ~mizi açı~<ça söylemek • 
ten ken:limi menedemem. 

Yugoslavya Başbakanı Bay Y ev· · 
t:ç He yapmıt olduğum noktai na· 
z:n teat'leri neticesin~ bir kere 
daha gördüm ki, timdiki ahval 
ve :-:;rait altında noktai nazarları• 
l'.lr:: arasındaki ayniyat bir tesel • 
!: :~~n çok daha büyük bir kuvvet • 
tir. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Valide 
kr:'.'l 'çe Marie öğle vakti madam 
Ti :ülesko ile zevci ronianya hari
ciye Bakanım kabul etmiştir. 

Zavalhlar ne 
bulursa 

yemekten 
çekinmiyorlar 
Şanghay, 26 (A.A.) - Vasa-

ti Saygun havzasında uzun za -
mandanberi devam etmekte olan 
kuraklık neticesinde mülhit bir 

kıtlık bqlam~ştır. Açlı;ktan mu~-

tarip olan insanların adedi 120 
milyon tahmin edilmektedir. Yal
mz Nan.kinde iane ile yaşayan-

ların adedi on ila yirmi bin tah

min edilmektedir. Bunlar gıda o
larak en pis feyleri yemekten çe

kinmemektedirler. Şehrin civa • 
n bir sürü cesetlerle doludw. 

Sı.yasaı 
vazıyet 

Dış işleri bakanımız 
izahat verdi 

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. 
part'si bugün öğleden sonra 15 te 
topland~ 

t - Sayım vergisi kanununun 
ihü-~--~.ı...wn ~'A .. . fıkrum - . 
da yapılma.aı hükOinctçe ·gerekli 

görülen deği§iklik haldô1ıda söz 

alan hatipler d:nlendikten sonra 

bu değişiklikliğin yerinde oldu • 
ğunu kabul etti. 

2 - Bundan sonra dış aıyaaal 
iş~eri hakkında Dış Bakam Tev • 
fik Rü~tü Arasm verdiği izahatı . 

memnuni,.,.e+•e ~in edi. 

Boyabatta petrol 
kaynağı 

Ankara, 25 (Haber) - Mid· 
yattaki petrol sondajı ilerilemek-
tedir. Elde edilen neticeler mem
nuniyet vericidir. 

Söylendiğine göre Boyabatta 
yerden petrol fışkırmıı, ortaya 
zengin bir petrol kaynağı çıkard
mıftır. 

. 
Atatürk buqün Sur..ilJe 
f evkalô.de koiniser~ni 

kabul ediqor 
Fransız misafir şerefine dün 

ziyafetler :yerildi . 

. meclisi toplanarak icap eden ka
·rarları alacak, kararnameleri lan· 
zim ve neşredecektir. 

Bu kararnameler mucibince ka
nunu esasi ahkamı üç ay müdqetle 
tecil edilecek, ayan meclisi lağvo•. 

lunacak ve 25 hukukşinastan mü· 
rekkep bir komisyonun hazırhya
cağı kanunu esasi projesi toplana
cak olan müesaisan meclisinin tas• 
dikine arzedilecektir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Fr".lnsa- ·sız büyük elçisi, dıt itleri encü- Atina, 26 (Haber) - Son do· 
nın Suriye fevkalade komiseri B. meni bqk~nı, C. H. parti grupu nanına isyanında methaldar ol· 
Dö Martel, bu sabah 9)50 ekspresi• baıkan vekili, Riya~eti Cü~hur u- mak töhmetiyle tersane kumanda. 
le şehrimize gelmiştir. istasyon, mumi katibi, bat yaveri ve husu- nı Amiral 'Rusen ile Kaptan Niko· 
Türk - Fransız bayraklariyle süs- si kalem müdürü, ."muhafız al~yı ,. çara$ aleyhine takibata ba,Ian • 
lenmişti. kunumdanı, dıı itleri ı>ak.aı;ıhğı ve · mııtri-. 

B. Dö Martel, istasyonda bari.. Fransız .büyUk eIÇi,iği erk&nı ha- Atine, 26 (Haber) _ Venize. 
ciye vekili Tevfik Rüştü Aras ile zrr .bulunmuılardır. liıt ·Elefteron Nima ve Atinika 
Fransa büyük elçiai Kammerer, Ziyafeti büt~n elçiler lieyetinin, Nea gazeteleri ıabil:li Lambraki 
vali ve belediye reisi, mevki ku. bakanlar erkamnm hazır bulundu~ sorguya çekildikten sonra ıerbett 
mandanı, emniyet müdürü, harici· ğu bir kabul resmi takip e.tmiıtir. hırakılı:nıİtır. ... . . 

ye vekaleti ve Fransa sefareti er· Fevkalade komiserin A~kara - Eski Yunan krallçesl 
kanı tarafından karşılanmıştır. d b l d ı · 1 d • R l 

Bi.r müfreze asker tarafından se- a. u u~~ıı 0 ayıaıy e · 11 ıt· o men teb&Sl O UYOI 
lerı bak.anlıgı, Ankarapaias . bu s··k t b'ld~ 'ld' .... . ·· lam resmi ifa edilmit ve B. Dö . . u ret en ı ırı ıgıne gore, 
gece elektriklerle donatdmıt bu - R k al K k ı k' y Mart.el, hariciye vekilimiz ile bir- 1 . d . · omanya · r ı a o , eı ı u -unuyor u · · - · · 

Hkte, bir dairesi ikametine tahsis • nan kralı Jorjun karrıı ile ki% • 
Ankara, 26 (A.A.) - Fransa-· · · · 

etlilen Ankarapalasa gitmiştir. S .•. · f k lAde k • • .8 kardeıini yakmda Romanya t.· 
nın urıye ev a a omıserı . . ~ A • 

Ankara, 26 (A.A.) - Fransa~ 0 .. M t 1 · t 17 ·d · R 
1
•
11

• baaaı olarak dan edecektır~ o ar e yarın ıaa e e • 
nm Suriye fevkalade komiseri· B. cümhur Atatürk tarafından kabul 
Dö Martel öğleden en:el Dıtişleri buyurulacaktır. 
bakanı Tevfik Rü!tÜ Aratı ve -• - ·· . ·. , . ""'' 
öğleaen~a.~~lcan. ·~m~t ı.l ~ttze mem:u la. ~.ıte-rft 
nönünü makamlarında ziyaret et- edilece 
mit ve bu ziyaretler Ankarapalu- Ankara, 26 (Haber) - Yeni 
ta iade olunmuıtur. müzeler kanunu layihası talim ve 

Ankara, 26 ·cA.A.) - Dıt itleri terbiye dairesince tetkik edilmek 
bakam Tevfik Ril§tü Aru bugün tedir. Projeye göre,müzelerin i,da 
öğle üstü Anadolu klübünde B. resi tarzında esaslı değiıikll~kl~r 
Dö Martei ıerefine hususi bir öğ- yapılacak, müze memurlarının ter 
le ziyafeti vermiıtir. Bu 7fyafette f~i temin edilecektir. 
Dııi!Ieri bakanlığı ve Fran·sa bü· 
yük elçiliği erkiniyle B. Dö Mat~ 

telin refakatindeki zevat hazır bu-
Danzig'de Nazilerin 

tec~vtlzü · ·. 
lu~muıtur. - Vaılov~, 26 (A.A. --: Havas 

· Ankara, 26 (A.A.) -· Dıt İ§- muhabii-i~den: . 
leri bakanı B. Tevfik Rü§tii Aras · Geçen ·pazar günü Naziler. 
bu a!qam 20,30 da Ankarapalas- Danzig'm dı§ mahallelerinde Sos
ta Fransanın Suriye fevkalade ko- yal - demokratlara karşı bi:r çok 
miseri B. Marte~ şerefine bir ziya- teeavüzlerde bulunınutlar ve bir 
fet venniştir. Bu ziyafette Bat- dıvarcı ile ailesini yarı çıplak bir 
bakan ismet İnönü, bütiin bakan- · halde sokak sokak dofaşmaya 
lar, Kamutay ba§kan vekili. Fran- mecbur etmitlerdir. 

Yunan ataşenevaıı . 
.: ~rı· : ağrılmı~.-··J ·:-~ 

· . Ati,ıadan g;elen.bir haber~ ao:· 
re, Yunaniatanm Ankara atate -
na.vali vekal~t ·e~~ine ·~hnnııt. ve 
Atinaya ç~ğırıl~ıştır. . · 

Asilerin muhakemesi' 
devam ~diyor 

A.tina, 27 (Hususi) - isyan ha-: 
reketine' iştirak edenlerin muha • . -
·kemesi dün gece de sabaha kadar 
devam etmiştir. Dinlenen aıi ku-

mandanlardan miralay Sarafiı is. 
yan hareketinde şef olarak Bulga
~istana kaç~n general Kameneoıu 
tQ.nıdığını ve bütün talimatı ondan 
aldığını aöyliyerek isyana me.m • 
lekeli tehlikede gördüğü için i,ti. 
rak ettiığini ilave etmiştir. Divanı 
harbin bu gece bir karar verebile • 
ceği ümit edlmektedr. · 

·. 

[ Sahalı flazeteleri ne diqorlar? 
Güıiırilklerdekt 

sahipsiz eşya 

Sa!tanat naibi prens Paul' de 
aaat l3 de madam Titüleako ve 
zevcesini kabul etmiş ve onları öğ
le yeme:!lne ahkoymuftur. Bu zi· 
yafette Madam Y evtiç ile zevci, 
Yugoslavya Ba,bakanı ve harici· 
ye Bakanı da bulunmutlardır. 

Tramvav Şirketinden ahna~ak para ileneyapmah 
İstanbul Gümrükler Bat Müdür· 

iüğü gümrük ambar ve e.ntrepola
rında biriken ve kaçak suretiyle 
elde edilen C!!yayı bjr s~tı§ mahal· 
linde toplayarak satmağa karar 
vermjştir. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Bay T:
tü1esko bugün öğleden tonra Bel· 
grattaki Tilrk elçisini kabul et • 
mittir. 

Bay Titülesko saat 22 de ıehri· 
mizden ayrılmıstır. 

Zabitlerin maaşı 
Ankara, 26 (Haber) -Zabi

tarın bir derece mafevk ıraaıı a' 
malan ·hakkmda baremd~ yapıla I 
gık değiıiklikler kanunJaştırıhraa 
bu, mali vıfnı ilk 6 ayından sonra ı 
tatbik edilecektir. 

KURUN - Asun Us bugünkü ya
zısında Tramvay Şirketinden alınacak 
iki buçuk milyon lira ile ne yapıl
mak lt.izım geldiğini araştırmakta· 

dır. Asım Us bu para Ue evvela Emi
nön.il - Eyüp tramvayı için lôzımge
len istimlakin yapılmasını 've buraya 

tra:nway işletUnıesinl, YenicamUn et· 
rafındald bazı binaları satın alınarak 
bu camiin meydana çıkarılma8ım, ve 
halka zehirli gaz ma8kesi temin etmek 
teşebbüsünde bulunulmasını tavsiye 
ediyor. 

CUMHURiYET -Başmakale ye
rine Türk dili araştırma kurumunun 
bir tebliği konulmuştur. . 

MiLLiYET-Ahmet Şükrü Esmer 
bugünkü başmakalesinde l ngiliz Dıf 

işleri Bakam Sir Con SaymoTfla Hit· 1 
lerin Berlindeki konuşmalarından 

1 
balzsediyor. Bunların hangi esasları· 
dahilinde konU§tuklannı, Bitlerin ne 

istediğ~ni an.ı~~ıktan sonra yazısını t vcti kadardır.,, 
şu 1ekılde bıtınyor: ZAMA N - Zaman imzalı yazı bu-

"Almanyanın batı lokarnosu imza- gün Avrupa siyasetinde Jngilizlerin 
lıyarak doğu için hiç bir taalıhüt az; . rolünden bahsetmektedir, lngilizlerin 
tına girmemesi, bir yanda emin olduk- diğer devletlerden daha ziyade soğuk 
tan sonra öte yanda baskısmı arttır- ' kanlılıklannı muhaf (,lza ettiklerini 
ma&ı demktir. Fransa buna nasıl razı söylüyor. Alma~qaya karşı takip edi~ 
olur? . len mutedil ,,Oliti~·a neticesinde Aiıus-

Ayni şey· her devlet için söylenebi- turya, Macarwtan, ve Bulgtıristanın da 
lir. Bunun içindir ki Avrupanın barış. ayni şekilde hareket etmek istedilde
bakınundan batıda olsun, doğuda veya rini ilave ettikten sonra .sulhun . bu 
Balkanlarda olsun, lıep sorumlar bir şekilde hır,l'Jalanacağını söylüyor. 
bütündür. Avrupanm bugün!.-ü duru- AKŞAM -Akşamcı bugünkü ya-

Bunun için uzun müddettenberi 
hazırlanan satıf mağazasının inp.• 
atı bitmittir . . Gümrük Ba.f Müdür· 
lüğü binası dahilnide olan bu ma· 
ğazad.an h_erkea. gümrüğünü vere • 
rek sahipsiz '\l'e kaçak eşyayı ala -
bilecektir. -

munda bu işler her vaki tten dalıa Zl.8ına asrı kahve. haneler. kurn.ı~. fik· f .................. '."'." .... ·~·· ........ -.................. :, 
ziyade biribirine bağlanmış bulunu- rini mevzu olarak almıştır. Akşa~ıcı : · f-:-1 · A B E . R , · j 
yor. Bu1lUn içindir kf. barışın sağlam- bunun ·müsbet bfr'. netice vereceğine . i .. lıtan·b-qlun ·en· çok 'Mblan ·ha·ı· 
lagtınlması sorumunda batıyı doğu. inanmıyor v~ sarf edilecek eme°!'lerin· •i kiki akfa.ı:n gazet8-idir.· lli.nla • 
dan. ıu nuntakayı bu mıntakadarı a· boşa gUmesınden korkuyor. 1 · g ~ B"'R;. i ki .~ 
yırmak doğru değildir. Bunlar barq SONPOS,TA-- Bii: yıldız imzalıj. : r~ı A ~ ". veren er . ' re f 
zerıcirinln biribirine bağlı olan. half«ı-. . yazı Umum~ Kli:J.tü._rll!nüz~7J .,,iz.gı( o~- .j d~1:,.le_r •. ·. · ~ . · .:. . . ·• 
larıdır. Bir zencirin kur,•vetli ve ancak duğunu •. bqnu kuvvet(endirmek lazım .. , ...... : ... • .. ··:: ............ ~····· .. :··· ........... . 
halkalarından en zayıf olanının kuv- geldiğini söyliigor. 
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Yunanistan da 
ayaklanmadan 
sonı-aki vaziyet 

Yazan: Raü N. Meta 
Yunan ayaklanmallDID butı • 

rdınasından onra Atmada bir çok 
Cereyanlar belirdi. Bunlann ha • 
frnda hiç şuphesiz general Metak· 
ıa&ın temsil ettiği krallık cereyanı 
\·ardır. 

Yunan milletinin muhim biT 
kıaınımn, bilhuaa e ki Mora kıt'a· 
•r halkının taraftar olduğu krallı
ğın on ayaklanmad n onra kuv· 
"et bulduğu aşikar ve mutlaktır. 

l\1üfrit Venizeliat dü manı olan 
kralcılar Yunani tam kemiren 
Parti mücadelelerine ncak ıa)ta. 
llattn iaduiy]e nihayet verilebile • 
~~ini düşünmektedirler. Vakit 
"yhetmeden eski kral Georges'in 
ğnlması için Yunan milletinin 

reyin müra<:aati tekHf etm kte • 
dirler. 

Yunanistanda yer almağa ba§l~ 
l'an diğer bir fikir de diktatörlük 
teı.is~dir. Bunun ba§mda bazı as• 
kert şefler bulunduğu gibi F aıizm 
taraftarları da aon günlerde kuv. : 
\retli bir idarenin teeuüsü için Prc>-. 
Pağandalsnno. kuvvet venni ler -
dir. · 

Y unaniatanda bir gün kralhim 
tekrar ihyaıı muhtemel olmikla' 
beraber bir diktatörlüğün yaıaya • 
bilmesini §İmdiden imkansız: te. 
18.Jdci ediyoruz. 

Her vakit ıöylediğimiz ıibi, Yu
llanlılar münakqayr, aever, hür· 
l"İyetlemic aon derece merbut "bir 
lrliHettir. Her hangi bir rejimin 
diktatörlüğüne, hele Faıizme ta• 
hlllJUllül etmelerine iııanmak rnut
la.Jc surette imkamızdır .. 

Y unanistanda bir üçüncü ecre • 
~an da timdiki vaziyetein idame • 
-tidir. e~eli.t.t _. :r &.a~ riJTl 
bütün ciimhuryetç.ilerin bile kaf • 
ben iatedikleri, bugünkü idarenitı 
teenni ile hareket ederek, mefru • 
ti yoliardan ayrılmamasıdrr. Yu • 
ilan hükUmcti, Venizelos taraftan 
it:van meclisinin lağvı gibi tedbir· 
lcr diifünmekle beraber, bir ay 
onra yeni mecliıin in1ihabından 

4onr bunları gene referandom 
tankiyle Yunan milletinin tasvibi· 
l'l arza karar vermiştir. 

••• 
Ayaklanmanın butnlma.am. 

ti n.. sonra Yunaniat:anda vaziyet 
l' 'Va§ yavq nomıale doğru gidi • 
tor, Fakat Yunan hüktimetinin 
rtıühim zorluklan yenmek mecbu· 
l'İyetinde olduğunu da ini.kar et • 
'ttcınek IAzımdır. 

Evvelce bu ıütunlarda eöyledi· 
iıniz gibi ayaklanmanın baatml • 

tnaaında Yunan Ba.ıkanı Çaldari • 
in gösterdiği itidal ve kanun ıe .. 

\'erlik hayati bir rol oynamıttır. 
Şiındiye kadar vaziyete hakim 
~1an Çaldaris kuvvetli mevkiini 
&onuna kadar muhafaza edebile· 
tek, Yunan milletinin bir kısmını 
dife1inden intikam almak hisain • 
~en vaz geçirtebilecek midir? 

oha, bazı müfrit ta.raftarlannı 
dinliyerek f iddetle har~ket etmek 
)oluııu mu iltizam edecektir?. 

Ca1dariı ve hükUmetinin §U ve • 
bu suretle hareketi çok ehem • 

tniycti haizdir. Yunan milletini 
•c.tıelerdenberi amansız bir ıuret • 
l. ikiye ayıran müfrit tarafgirlik 
'1ha&aı, ıağa ıola bakmadan, a· 
hakI~ııma.da ıuçu olmayan ve 
V:&.tta onu ilk günden takbih eden 
d Cnizeloaçular da ayaklanmaya 

llhil olanlar gibi muamele göre • 
~k!erıe iki ü~ ıene sonraki 

8 
ııyeti §İmdiden haber verelim: 

b~günün mağluplarını yarın diğer 
lr ayaklanmanın batında tekrar 

lstanbul güm
rük teşkilatı 

Bakanlık muhtelif 
gflnırllklerin blrleştl
rllmesfnl dOşilnllyor 

Tramvay
lar şirketi 

taklit 
ediyor! 

On yeni vapur 
ahnacak 

Deniz yolları idaresi 
masraflı vapurları 

işletmlyecek 
Aldığımız mal\ımata göre fab

rika ve havuzlar müdürlüğü tara -
fmdan Haliç tersanesinin ihya.aı 

s 

Leylekler arasında 
bir aile faciası 
Leyleklerin aile hayab hak ~ 

kında tetkikat yapan bir alim 
ıöyle bir faciayı anlatıyor: 

Gümrük ve lnhiıarlar Bakanlı• 
ğınm aerek timdiye kadar ki tet. 
bikattan elde edilen neticelere, ge• 
rek gümrüklerd tetkikat yapan 
müteha sıaların verdiği öğütlere 
uyarak İstanbul gümrüklerinin 
timdiki te§kiJat teklinde mühim 
deği§iklikl r yapmağı kararla,tır • 
dığı haber verilmektedir. 

Boyuna yoldan 
çıkıp duruyorlar 

Tramvayların on günlerde ıık 
aık yoldan çıkması etrafında bele. 
diyece tahkikat yapıla dursun dün 
aaat on dörtte Eminönünde bir 
kaza daha olmUftur. 

için hazırlanıp Ankaraya gönderi 
len projee hükCımetç.e yerinde bu
lwımakla beraber zaman ve büyük 
ıermaye ifi telakki edilmittir. 

Evinin bacasının üatUnde ley • 
!eklerin yuva kurduklarını gören 
alim, bir tecrübe olmak üzere da .. 
ma tırmanır ve leyleğin yava.&ın& 
bir ördek yumurtası koyar. Za • 
ten kuluçka olan diti zamanı geJ
diği vakit kendi öz civcivlerinin 
yanında, kısa ve yayvan gagalı, 

çelimsiz, acaip bir mahlukun d 
bulunduğunu gör rerek ıaıınr. U· 
zun uzadıya tetkik eder. Maama· 
fib onu beslemekten d ç kin -
mez. 

Şehrimize ge1en Gümrükler u. 
mum müdürlüğü tetkikat müdür 
muavini Adilden sonra tetkikat 
müdürü Mustafa Nuri de bilhuaa 
bu İJ üzerinde çabıma:k üzere teh • 
rimizc gelmiıtir. 

:Mustafa Nuri Gümrük bq mü • 
dürü Seyfi ile uzun müddet görüt • 
tükten sonra her ikiai de gümrük 
ambar ve antrepolarını uzun boy. 
lu ve birer birer tetkik etmiıl~r • 
dir. 

ÖjTendiiimize göre yeni tqki • 
]alta bilhuaa lıtanbul ve Galata 
ithalat gümrüklerinin tqkilit ve 
muamelitımn birle§tirilmeıi istih· 
daf edilmektedir. 

lttanbulda ithal ve ihraç kapıla· 
n toplanacaktır. 

Şimdiki te§kilatta iıe 1atanbul -
da bir bat müdürlük ve onun ida • 
reai altında latanbul, Galata ve 
Sirkeci Gümrük müdiiTlükleri bu • 
lunma1dadır. 

Yol parası taksitlerinin Haziran 
ve T qrinievvel aylarında alınma• 
ıı kararla9tırılmı§tır. Niıamn on 
beıinden itibaren alakadar me
murlar ve mahalle mü.ıJıeuilleri 
para \'ereceklerle bedenen çalr!a • 
cakları teıbit edeceklerdir. 

BC§iktB§ • Fatih hattında itleyen 
57 numaralı birinci mevki motri • 
ain arkasına bağlı 517 numaralı 
romorku biribirine bajlayan de • 
mir kopmuıtur. 

Motmle romork biribirine, bir 
zincirle tutturu1muı bir halde SİJ'I. 
keciye kadar gelmiıse de her iki 
arabanın bu şekilde gitmesi tehli
keli görülmüş ve yolcular indiril -
miftiT. 

Bunun üzerine her iki araba Sir
kecide Şark demiryolları önündeki 
makasa çekilmi! ve hu •uretle bir 
kazanın önü alındığı gibi tramvay
ların da birikmesinin önüne geçil .. 
mittir. 

HABER - Taahhütlerini yeri· 
ne getiııneınek sın-etiyle Tramvay 
Şirketi yoldan çıkmıştı .. Bu sefer 
de vagonlar, şirketi taklide başla. 
eh. 

Meşhur bir mısra vardır: 
''Efendi tef çalarsa hane halla 

ra1'-seder, elbet!.,, 

Bunun için bu hususta tetkikat 
Japmı! ve teklifte buJunmut olan 
ecnebi grupların teklifleri etrafiy • 
le tetkik edilecek ve icap edene 
Avrupa tersanelerinde de bu hu· 
tuıta tetkikat yapılacaktır. 

Fakat bu zamana kadar yeni 
•apurlardan mürekkep bir ticaret 
filosuna acil ihtiyaç görüldüğün • 
den deniz yollan nam ve heaabma 
bu vapurlar ecnebi memleket1er • 
den almacaktır. 

Deniz Yollan idareai bu huaua 
için mevcut ihtiyaçlara göre hükO· 
mele bir teklifname vermiıtir. 

Burada yeni on vapura ihtiyaç 
gösterilmektedir. HükUmet bu 
teklifi kabul etmit ve on vapurun 
a1mmasma karar verilmittir. 
• Vapurlann bedeli 8 milyon lira 

olarak dört sene bütçeaine konula
caktı. Bu vapUTlar geldikten sonra 
Deniz yollan idaresi, bugün kut • 
landığı, çok masraflı vapurlan 
tasfiyeye tabi tutacaktu. 

----o-
Şehrimizde gençler 
ticaret odası a mak 

1 rla 
Merkezi V atinatonda ona Genç-

Dün geceki 
yangınlar ler Ticaret Odası tetkili.tı latan • 

bulda da bir §ube açmak için te • 
Bebekte beş dUkkan tehbüaata başlamışın. Şimdi lı. 

yandı tanbul Ticaret Odaıı bu meseleyi 

Oünıece şaat ikide Bebekte bir tetkik etmetkedir. 
yangın olmu§, bet dükkan yan- Aldığımrz mah'.imata göre dün. 
mrştır. Yangın Cevdetpqa cadd yanın h men her tarafında tube. 

ıörebiliriz. ıinde ahçı Muatafanm dükki. ~ !eri olan Gençler Ticaret Odaaı 
Atinadan gelen ba.zı haberler dan .-ılanı•trr. Mustafa Y k~ teıkilatmın başlıca gayeai gençli. 

1 d "dd f 1 :s :r eme pı• x: • ·k --1 son gün er e fl et tara tar arı • !İrd:ği maltızı, içindeki atqleri ıs: tıcarete te§Vl ... e~ek ve ge~e-
nm gale~ çaldıkla.nnı göste~k· örttükten sonra bir köteye bırak· rın ?1Cfgul oldugu tıcaret sahaınu 
te, ordu ve donanmada yüzlerce nuıtrr. Buradan aıçrayan kıvılcım· genı~letmeğe çalı§maktır ••• Bu o • 
zabitin açığ8. çıkanldığmı bildir • lar tahtaları tutu turmu,, dükkin daya 35 ya§ma kadar olnn ve ti~-
mektedir. ,içerden yanmağa batlamııtır. Sa- retle m~gul olanlar aza olabıl • 

Yµnan hükUınetinin ıiya.auma t 'k" • • • dük' k" k mekt dır · a ı 1yı yımu geçe anın e-
kantmağa ne hakkımız ne de böy· penklerinden dıtarı alevler fıtkı· 
bir fikrimiz var. rınca bekçi görmü§, hemen Be· 

Yalnız Balkan paktının mühim · h yoğlu itfa=yesıne aber ver:miıtir. 

-0--

Ha\Tagazı şirketi 
kAretmlyormuş 

riikünlerinden biri olan Yunania.. lsir yandan da latinye deniz itfa· 
tanda vicdanların yatıımasma, İç• latanbul ve Kadıköy Hava gazı 

Yuvanın babası olan erke 
leylek geri geldiği zaman o d 
hayret içinde bu garip mahIUku 
önüne alıp, saatlerce dü§iinür. 
Dütünür. Dütünür. 

Uçar gider. Bir müddet aonra 
iki baıka leylekle gelir. Bu ·yeni 
gelenler de o garip mahlUku tetr 
kik ederler ve uzun uzun dilfU .. 
nüp giderler. 

Bu sefer 40 - 50 kadar ley • 
Jelde beraber gelirler. Bunlann 
hemen hepai bir kere yuvaya ko· 
nup o ördek yavnmınu gözdeu 
geçirir. Sonra bütün bu leylekler 
kartıki evin damına toplanıp aa.· 
atlerce düşünürler, biribirleriyle 
istiıare ederler. 

lıtiıarenin aonunda bütün o 
leylekler hep birden havalanır v 
diti leyleğin üzerine çuJlanrp o • 
nu pençeleri, gagalariyle fena 

ba1de hırpalarlar, linç ederler. Yu 
vanm babası da artık ölen di iyi 
bacadan apğrya atar. 

Hayvanhll'ın kuvveti 

Bir pirenin boyu 2 ili 3 mili· 
metredir. Sıçradığı vakit 30 aan. 
timetre uzağa kadar gidebilir. 
Yani kendi boyunun yüz misli 
atlar demektir. Acaba ayni at .. 
lama kabiliyeti bir beygirele o) ... 
saydı ne olurdu Ne olacak, bir 
aıçrayııta, Evkaf apartmıanı gibi 
kocaman bir hinanm Ü?:e:rinden 
atlardı. 

Karınca da öyle: Bir karmee 
şöyle böyle kendi cüsaesinin on 
bCf mislini taııyabilir. Bi1' insan 
da kendi cüssesinin on bet mis
lini taşıyabilseydi bir otomobili 
tutunca evinin üst kahna çıkar .. 
inak, 60 teneke suyu, yahut bin 
kiloluk bir çeki taşını kaldırıp 
götürmek İşten bile olmazdı. 

o 
iyeıi haberdar edilmiştir. Yancnn · k t' h t' · t 1 ntı de barıırn hak:kt olmasına, çok Q·- ıır e ı eye ı umum1ye op a il Sıcakhk 
süratle aenitlemit, berber Yorgi, l ku k t d'k 

yakından ali.kadarız. • yapı mıt, rapor o nara aı ı e-
ıucu Hal:I, ahçr Bayram, eskici lı· d ı k 

Almanyanın ıili:hlanmaya ka· i mit ir olmadığı için temettü 
ınailin dükkanları tutu§ıttluf, tahta · d"I · k' "d rar verdikten sonra AVTupada ta• tevzı e ı cmemış ve eı ı ı are 
olduğu için beşi de yanmıttır. Za· 1" · ı k' ı 

baddüs eden ve yarın Balkanlarda mec 111 aza arı ve müra 1p er yeni· 
brta, yangın hakkında tahkikat d · 'h ı 

vcüd bulacak vaziyetlere karşı ha· yapmaktadır. en ıntı ap o unmuıtur. 
zırlıklı bulunmak, tetik davran• Kar olmayıtına hu tirketin abo. 
mak, bilhassa kuvvetli ohnak la· . Bundan batka dün gece iki nelerinin azhğr sebep gösterilmek-
zımdır. yangın batlangıcı olmuştur. Ge· tedir. Söylendiğine göre (Satga• 

dikpafada lhsaniye sokag"'mda 1) d ') f K dk ikiye ayrılmı§, biribirine kü.a· ze a ı verı en stanbul a ı öy 
kunduracı Nikogosun dükkanında h · k · · h J • b kün b:r ordu, donanmasını politi· ava gazı ftr etının a no er1 e§ 

K8. mikrobu kemiren bir Yunaniı· elektrik telin:n yanlr bağlanma.ar altı binden ibarettir. 
yüzünden yangın çılanıf, hemen El k "k ş · k ı b tanın Balkan andlatmasmın ken· e trı ır eti hissedıır ar ey-
~öndürülmüttür. Defterdarda A• · diaine yüklettiği vazifeleri naıd etı umumiy si de dun top)anac k-

yapahileceğ'ni aklımıza getiı·mek, rabacılar kahyaaı Ahmedin ahırı· tı. 
yarmı da dütünmek te bir düt· na atılan bir sigaradan kaplama· Fakat toplantı ekseriyet olmadı· 

Bir odanın içindeki tiavanm 
ııcaklığı ne kadana orada duran 
bir bardak auyun da sıcaklığı o 
kadardır. Halbuki elimizi suya 
aokup çıkarsak, derhal "bu au IO· 

ğuk,, deriz. Bunun sebebi şudur: 
Su havadan daha kesif olduğu İ· 
çin sıcaklığı daha hızlı olarak ta· 
şır. Madenler için de öyle. Meae· 
la içinde bulunan havanın ııeak· 
hğmda bir demiri tutsak bu de • 
mir soğuk deriz. Hiç de değil. A· 
sıl mesele demirin dokunu1an e • 
lin sıcaklığını hemen alıp götür • 
mesidir. manlık değil, hakilti bir dosta ya· lar tutuşmuş, çabuk söndürülmiit· ih için yapılamamıştır. 

raıan bir dütünc.edir. tür. -o- Telefon şirketinden 
Yunaniıtanda itidal taraftarla· duğunu Yunanlı dostlarımız tarih· Belediye tahsildarları alınan paralar 

rınm, Yunan milletin·n hakiki lerinde bir kaç mı aline t tıadüf Belediyede maaşlı tahsffdarlar Telefon Şirketinin halkatn al-
menfaatlerini ve biJhaua. yarının edebilirler. yerine aidatlı tahsildar kullanıl - dıgı fazla paralar belediyeye veril. 
tehlikelerini düıünerek, neticede Yunanistanda normal vaziyet:n maaının daha iyi neticeler verdiği mİ§tİ. Bu paralarla H k. h t 
müfritlere galebe çalacaklanndan iadesiyle -hakiki barıtın teessüsü· anla.§ılmıthr. Bundan sonra ah- hanesinin ,..anında bi aae 

1 ~ a • 
.. "- k . t . l .. T"' k' . . l j " r pavyon 1Df8 fupne ~~e ıs em yoruz. nu ur ıye samımıyet e ve hR1'1\• nacak tahsildarlıtr bu kild ça • { ama başlanmı§br. Pavyon bet aY.· 

Dahılı kavgalann neye mal ol· retle kar ılaya.caktu. lıttrı·ılcnk.tır. da. tamamlanacaktır. · 
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~.,;~·U AK5AMKI HABERLER 
Büyük harptenberi en 

karışık hafta 
Konuşmalardan hiç bir 

, netice çıkmadı! 
(Bat tarafı 1 adde) 1-hki lnsilb sUeteleri. Berlin deler de verildi. Ve 1:iu tefkjllbll 

< 8tlf taralı 1 incük) 

( 1 Pariate üç ele.Jet konferan• 
ıı toplandı. lngiltere, Frama, ltal· 
ya devletleri Eden, Laval, Fland· 
den, Heryo, General Moren ve Su· 
v'ç tarafmdan temsil edildi. fqı. 
Jiz mi!rahhuı Eden diier devlet· 
lerin de Bertin ziyaretini lama· 
miyle taıvip etmelerini iıtiyordu. 

Bütün sabah konu~f.~lar, öfle ye· 
mejinden tonra gene konu§uldu. 

Almanya İtalyada bir konfe
rar..?a çağrılacaksa, Öu konf erana
ta Lehiıtan, Romanya, Çekoıla· 
vgkya ve Yugoılavyanın da bu· 
lunınaJJna karar verildi. 

Bu konferan.a, bugünkü karıtık 
:1'~ Cls:ıl vaziyeti görüşmek :çindir. 

(2 Muıolini 1911 aımfını uke· 
re saiırdı. "ihtiyati tedbir,, diye
re!: bunu yapmıfbr. Şimdiye lcıa· 

oar bu ımıftan 30,000 kiıiyl sa· 
ğırdı. Bu yeni karara ıöre orduya 
180,000 daha ili.ve oluyor ve ye
kun 660,000 ni buldu. 

Asker çejırma itinden ince 
Muaolini bir nutuk söyledi. Ba 
nutuk F aı · zmin kurulutwıan 16 a
cı yıldönümii dolaywyle idi. 

Dedi ki: "Bizim A•NJ*fa 
sulh için ve beraber sabtmak Jo
hındaki arzumm: bw bç .-,. 
wngünün üurinde dWU,W.,.... 
dan alması m\imkün olan hert.D-
8f vuiya için huırlılmz •·••• 
'5(ac&ğı%..,,. , 

(3 Fransa, ubrinhı bir-... 
nı Framrz Alplarmdan Almtn 
hududau JJidr. 

Fraram HsrhiJe Ne'zateti dl,. 
ki: "Ba, 10D Roma miaki doı.,.. 
•ttl• ltal,a ile U111Dtzda f1net'l)I 

münasebet kurulutunun bir neti· linde toplanan intibalar, busüa • m&kilemeleri bakkmda Pek az tümulü dikkate alınarak, İqilter• 
ceıidir.,, kil vaziyetin, lelds lün ffftlld • tefairatı ihtiva etmektedir. Gaze. de de ayni suretle "ıilih imali v• 

( 4 Hitler çekilmit olduju içeri nin t.amamile ayni olduiu sur • teler, tahminatta buhanmudan ticareti,, üzerinde bir tahkikat 
Almanyadan derhal BerPne ıel· kezindedir. Mes'ul mahfellerhı enel, Sil" John Simon'un beya • yapmak teklifi ortaya atıldı, bu• 
di. Ve Sir Con Saymon, Antoni inkiaan barizdir. utiaı beklemeli tercih etmekte. ıuai ıilih imal ticaretini kaldıra• 
Edenle müzakereden ıonra ima E'ffelki sün, Tuna ve terk mi- dirler. rak, hükUmetin bu iti inhiıara al• 
bir netice ile masa batmdan ayni· ıaklan hakkında cereY&n H• Daily T eleıraph ıueteıi, Al • maaı ileri aüriilüyordu. 
dı!ar. münakaplar, bazı ümitler uyaa. manyanm, muahedelerin tacliliae İnailiıs parlimentoauncla ıiddet-

lki İngiliz Bakanı Amisterdam• dmnıfti. Dün, aakerlik mneleel- ait sert metalibinin uzun liateai- li münakqalardan aoma, büke • 
da bu:u~rak birl1de Berline git· ne temu edilince nziyet brv • ni dercettikten apara, bilhaN& met, buaün eaaaen bir kontrol ol • 
mitlerdi. mqtrr. · pmlan yqryor. dulunu ve bunun klfi bulunduio" 

Konuımalar eanumda Alaıan- Bay Hitler, Alman ıillhJanma- "- İngiliz mümeuilleri, Al • na aö71edi iae ele bir ~dan malr 
yanın bahriye meıleıini de ıöriit- ımın gayri muayyen bir aeviJe= manya tarafından hu. ıibi müd • dut aalihiyetli bir tahkik komia • 
mels iatemeıi mfmkün aörülmüt- ye üa1inin Almanya için MJ'& • cleiyata intizar etmiyorlardı. Al- :roau kurmaktan ıeri kalmadı. 
tü, Almanya kUvvetli bir bahr :ye, ti bir meeele oldu tunu t91rih et,. manyanm Şark miMkma p.ter. Komiayonunun bqma 80 , .. _. 
ayni zamanda kuvvetli bir haTa mit ve :reıine tua"1R'Unun, .. difi itillfıirizlik, ıillJıı.rzlanma da eski bir hikimi ıetirdi. 
müdafaaıı iıtiyor. llhara Sir John Simon tarafm • ümidini pek karanrz bir telde Bu yoldaki 7azdar ve teakitlet 

(5 lkinci lngil'z mürahhuı Ede- dan Streaa konferanaında anla• lfral etmektedir.,, brilerimizia hatmnıcladrr. lqil • 
nin Moıkova, Varıova ve Prap tılmak üzere, Alman tezini açık- ''Mominı Poet,, pzetetiaba fent hükGmeti, lnaeut ıiJih fahri • 
gitmesi pliqlan da tamamlandı. ça izah olduiumı aöylemiftir- lliplomut muhabiri, BerHn m6 • blarnu kapatmaia mütemayil d• 
Eden Moıkova yolundadlt'. Bu eözlerden huıl olan intiha, kllemelerinden terettüh eden İDo ii!dir. 

ltalyaclaki umumi konferans· lqilterenin Alman te~nin • .,,.. ti1-m bedbinane oldaimm ,_. Yukanki haberden anlatılıyor• 
dan aonra bir konferansın da Lo• kati yapılmak iıtenildiii mertı. maktadrr. Yakın bir tarihte AJ. ki, a711i hareket aoayalilt meb'ua • 
drada topla.necaiı umuluyor. zindedir. tıılaDfamD mGnferit kalarak, bat- tar deliletiyle Framada da baf 

s· Co s ....ı...._ n_ ı· ko ~- lnıiliz murahbulan, bundan lannda Franaa ve Ruıya lliGhar aiatermek iatemiııe de Frwd 
ır n •T&llVD uı:r ın Dl'D'" f h 1 k ·-·-1 L-- ek'J' b .-::-L" • ·---' buL--· rammda b'r ani cak bj ena a de ıı ıU&Ut ardrr. mak üzere muahedelerin tadilinde .,..v ı ı u.uuau ııy-..u unuP qma yapa r ..x.. .. .. .L ak d ı.._, 

m: __ ı_ ; ... •ala---L d i'ld' x Vaziyet Streza konferan aleyhtar kuvvetli tiir kütlenin te- .... ODUllue tutar ernaa red~ ,.... -- ,,_ e ı ır... o- IDİf .... d jiftiım'ftir 

nutmaları tama.men iıtilqaf .... dan evel aydınlanmıyacak !!~~!~de:ceri pek muhtemeJ
1 

• ıs. ve SORÇ k·~ ! I · 
hiyetinde olacaktır. Fakat Frana Berlin, '1:1 (A.A. _Alman_ n&1111CJUedır. Fn:naa ve nsiltere e ı memıt er 
mi.aklar anlatmalar iatemekteclir. lngili:ı mükllemeleri eanallDM ,U,i, ~~lya c:lahı, Almanyanm Berlin, 27 (A.A.) - Drtiflerl v 

Parıi müzakereleri cribi Berlia fik" t L•-- -+= -:ı. .. nt-A.._ teve11u arzu111 6niinde Ru.,a.,. •hm B. Von Neurath ile miiat• 
•· ' ır ayrı ı...n ·~ ._.,__,. r d d ek "-"'- ö .. lü b• --V D.tı.•~-' •aa•f ttik'~ 

konutmaları da c:İakika bqmda tür Fakat d itud d inata re a e ec , a.- ı l'Uf ır po. .- on uvJVW un ı-ı a e ~ • 
telefonlarla dünyanm dört yqm. ü~ 1' • 

0 
ba ;:,. :nııld.ıı litika takibinin tehlikeli olacalt- ne dair olaıi rivayetler, yan remd 

.claki hariciye neaaretlerine 1.JUi· m kere:.~. '~-· nı tasdik etmektedir. -h•frl tan.fmdan tebip edil• 
-~ .,..,. n açı ça ı ı no~ .. ı nas. ff•t1er1 • • -"-• 1•1. ı m..-1-:1 .ı· 
rnqvr... rm.l.a a:Pnı • .._. oldıiiu ı..,...a ı n Yazıyeti, cuıJI' ı ı ı.. <lMlJ9Clır. 

d• 1....: :.ıL "-""! tfnf ~ Uftac Bdea Jıcn-e1ır...--....~u....~ 
Hitler, Viyana Sefiri Fon Pa- e 1lme&ıewr. bil iifkül kılmaktadır Berlin 27 (.A.) B Anth 

peni de yanma çağrrdı. Ba)' Edm'l,a. ~ Varto- e, m • 1 
- • 

0 n1 Je 
Afmanyanm Avuıturya b•JclOD. va ve Pral tVabatleri aym te • Sovyet Rusyanın askeri Eden, c1ün •kpm ~fakatt~de Rıw o 

da bir reyiim tekl:finde buhma- ldlde, yani iatib~ birer aitaNt kuV'vetleri azaltılmalı :ram Londra sefiri 8 · Mauky ol • ır 
calr .CSylen'iyor. B:>ylece Awetar- mahiyetinde ıöriilmektedir. Pariı, ze ........,., _ Hitler 1 • !t'!'u halde Moakovaya hareket et-
:ranın N.azi olmak ia~ı"'inde o'- Avrupa vaziyetine ait ahnlln, -'-- d d ,_..:... • • • • l'l1 

•W" Str-- konf---_ı __ :..ı...-..ı ta • ...7.run or uıunu yen en &UY • C:--·etlerle el bırlığı 
olmadıimı anlıyacaklardrr. ..._ ~·--uua ııı:ı..-..-. vetlendirmeıini proteato etmek• uv•~ U 

---------.. --------- mamen tav.ac.1a edemi,.cefl teclir. Hitler Almanyanm •İlllıla· lüzumu ıı: Almanya Hir muharri takdir edilmekWir. rmr azaltmaıı için fU iki tartı Lonclra, 27 (A.A.) -B. AUltill 
Alman il,ut ricali, lnallta ileri aürmektedir: Claamberlain "Pravda,, ıueteai • •i 

görüşmeleri Almanyaya kaçh mahafilinin 111enmuniyetine ". 1 - Bütün Sovyet ordulammı ninLondramubabirineverdiiibr 

h kk d ~ 6riak etmekteClir. '--~Lıer·ı ---•blmaJı. yanatta: • a in a CBa: tarafı 1 ncide) auYY.u --.. 
Almanya Rusya aleyhine 2 - So.,et ordulaniıın en hüe "Herbanci bir Avrupa,._..., 

v l'\.~enidliı" ine ıöre, Alme ..1 So--'--le lb" lil" -'---resmal tebıı·g "il.. - •tf f k t krf d" yük kuvve•leri AvnıpQın ce • ue, •.JVWVI" e ır ı yapuma • miiİteci aazeteciyi, ldralauUt J 1 a e 1 e ıyor nabi prkiıine çekilmelidir. 11 lünmanc:la hiç'bir lfÜphe yok. .. 
bir otomobil içinde AllD&D budu- Lcndra, ~ _(A.A..) -. ffaftl tar,., demittir. 

Berlin 26 (A.A.) (Resmi teb • 
lij) - D. N. B. Alman AJ&1111 

dundan geçiren iki adanını üze- ajamı mubabiriaden: lnsilla dip- Fransa hükumeti böyle M aileyh. ki merW 
rinde Alman demi-ollarmda ı,.. lomui mahafiline sön, Sil' bir zamanda silah ima- Avruum ·~ " bt a.. 

!bildiriyor: • .1 J b 5• ' d • :.J- pa tmllU.rv-ID, iV AftG" 
dava seyahat etmek için birer ~' n ~~nlcn ~ !_~ :!,, : linin kontrolunu kabul ya emniyetinden daha u eheawali 

lq!liz Hariciye Bakanı Sir 
Con Say::ner .. ile mü.hrühu Lordu 
Ba7 eden, Bay Hitler ve Alma 

d Şof.. .. N . • h ... , yenı 1 ıpr...- ........ ._. • --1• im .ı.~. B L" • ~ 
paıo var ır. orun azı ııya mal" h b& katılmak pı1:11e .- etm yor ,,_.ı o au..- ve • itriDoı ... 

l ömleklilerinden olduğu yazılı • • 
1 

eaa . •. • Pari• 27 (A A ) B F'--din (Sulh taksim kabul etmez) .. .ubi' 

Dıt İtleri 8akanı Baron Fon Neu- yor. 
rath, aon iki gün zarfmda. lnsilia Be.el :nilli mecliainde bam 
mlli Sir Eric Philippı ve tahdidi meb'ualar, müttehit lıviçre hii-

teslihat iıleri miitehuııar •1 kametinden, bu hadiaeyi, Alman 
F OD Ribbentrop ham oldukluı hükUnıeti nezdinde proteıto ee
lalde yapılan ıörüpne1er, bu ak· muini İltemitlerdir. 
ff1D hitama ermiftir. 

3 Şubat tar:hli tebliide münde· 
riç meaeleler tetkik edilmiıtir. 

Bu ıörüJmeler, tamamiy)e doe
tane ve nçık bir liıan ile yapılmq 
ve her iki tarafm noktai nazarı • 

nm aydmlablmuma medar ol • 
muttur. H~r iki hükUmetin takip 
etmekte oldukları ıiyaaet ile bey· 

nehnilel teıriki meıaiyi ıa~ah et· 
mek ıuretiyle Avrupa ıulhünü te
min ve tarain ıayeaini gözetmek • 
te olduklan anlqılmııtır. 

lnı'liz ve Alman nazll'lan, 
dotraclan dojniya yapılmıt •• hi· 
tama enaİf olan müzakereleri11 

HükUnıet, tahkikat doıyaaı ta· 
mam oldufu takdirde ve vaziyet 
timdilri tefıir edildiji ,ekilde ÇI• 

karsa, proteıto 7apılaeak ve mül· 
teci gazeteci Jakob'un iadeei 
iıtenecektir. 

Gazeteci ~arna val oyun lan 11-

ra11nda birdenbire bir otomobile 
alınmı9tt. Otomibile alındığı _.. 
nada kendiıile birlikte gezen Ve
aeman iımindeki dijer bir Al • 
raan cazeteciıi nezaret altına a • 

lmmıt ve poliı tarafından ıorıu· 
ya çekilmifm. 

l8IHnl ••udt olduklArı kanaa • -----------
tfndedirlft', · -Eden, mukarrer oldUfa yeçlıll• 

Sir Cor. Saymen, bava tanki~ Moakova, Varıova ve Prag aeya· 
le fl'1ft 'Lolıtlrtı- ıideceka '87. hatlerine devam edecektir. 

dib"k, Berlın mükllemel.t. -. _, . • - . ..,. - de -Jly'-dı'iı· eo"'•ün _...1-_, __ ~- tı 
riil b küp-'· .. laarp ıilihları imali hakkında bir .., Kı • , 111..-...- &11n1 trı 

Jette ~ e'b~ir. ir .• ~• tahkikat komisyonu teıkili içint munun eeaı fikri olduimmif6tıl Jc· 
..ı. ıetırmemiftir. IOIJatiatlerdeD biri tarafından ya. etmittir. 

Mükl!emelerin alcameti ta • palan teklife muh•lefet ederek, •------------' 
halrlmk ede?M, 1Maun Alma.Ja parlAmentonun, harp imal&tms Balkevl blrmOeahakl 
ile bazı noktalar 6-rincle 111'11- kcmtrol etmekte olduiunu aöyle • 
manm imk&narzbimdan delll, mit ft: 
fabt Almanya ile RuaJ&JI lhti • "liu zamanda, ıerek Franunm 
,.. edecek, .. rld Awapaya Ut n ıerek müttefiklerinin. miDI mil• 
mütterek bir emniyet ıUt.ai 1111- dafaalanna ait tetkilabn, bayle 
kiliuüı k'ahil olme•eımdan ilwl açıldan münakata edilmeainl lca • 
aeldiii dütüniilmeJmclir. hl etmem,, dedikten ıonra, iti

Almanya tarafmdan teklif • • mat meaeleıini ileri ıünniiftür. 
oildifi ıörül~a, R_,;. aleyhtarı MecJiı, 210 reye kartı 374 rfl'I 
bir blok tetkiline Londranın mu- ffe hük4mete itimat etmiftir. 
balif olduiu kaydolunmaktadD'. HABER - Hueual ıilah fabri • 

HABER - Bu telsraftan aa- kalarmm dünya ıillh pazarlams 
lqıldığına ıöre, Almanya bu Jco. aralarmda talıim etmek ıuretiyle 
nuımalar eenaım~ Rqeya aler bir çok uysunauzluklara da ıebep 
hinde bir blok tetlriliai teklif ele olarak faaliyette bu1unclulclarmm 
mit ve bunu oradaki murahhaalar i1fc ifp edilmesinden eonra Ame • 
kabul ebnemitlerdir. rib ayan azuından mürekkep bir 

Muahedef erin tadiline tlll1a tahkikat komisyonu 1aual • 

1 h k l• b• mat n ltir çok halrileatler meyda. 
a ey tar ~vvet ı ır na çıkanlmqtı .. 

ı!ok te,eklCülü muhtemel Amerika tahkikatı eınumda, 
Londra, 27 (A.A.)_ - Ba ea- lnıUtereze taaKtlk eden bazı ifa· 

acıyor 
lstanhl llolhoinlen: 
lıtanbul ve Trakya havalialo

de ev yaptıracak kaylülerimi.
iyi bir ey nümuneai vermek .
kendilerini url ve aıhht birer Jd• 
vaya sahip kılmak makaadİle iki • 
hoy üzerine yaptırmak iatedili • .. 
miıs (Köy e•leri) projaini mfi" 
aabakaya koyduk. Yerli mal•" : 
me ile en aıldal ve en ucu n nd
muwi yapacak aan'atk&rları" 
mrzdan kaaananlara nakdi mi " 
klfat ftrilecektir. 

le 
d 
d 

Müaaı.kaya ıirmek ~ 
proje prtnamuini her aUa lr.t 
bYiennaeıa aiamttn.. i~ 
mhndan köJJü,. 1m ,..,.,,_ 
pyuini ıüden bu lllÜI&~ 
mimar arkad .. larm ittiralrl.ıi ı. 
ni dileriı. 
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\'e: 
- Gondol ıezintiıinden vaz 

'eçelim. Alqam yemeiini tarasa • 
da b.raber yiyelim! Dene ne :ra • 
P&caktı?. 

- Bona Sera aziz tövalye Bene
\' t nti ! .. Sizi ıörmiyeli naıılsınız?. 

Alı Keiı dufiince ve korımlariy-
le bunalmıt ve dalmıt ıibiydi .• 
O kadar ki bu ıüzel ıalonu artık 
İr -:c bir ıiı ardmdan.aeyrediyordu. 

Bu dalımhk içinde Graçyoza • 
1\ın :alona ıirdiiini, hatta ona 
Uç b::i ad:ıa yaklaıtıinn bile duy· 
~amııtı. 

Onun ince ve tatlı sesiyle kendi
• •ini toparladı .. 

Birdenbire ıeriye döndü ve 
aenç kızla yüz yüze geldi. 

Graçyoza battan ayaia kadar 
• koyu mavi bir rop ıiymiıti.- Bu 
• robun her yanında irili, ufaklı ve 

•ırır::dan itlenmit yıldızlar vardı. 
8u haliyle temiz bir •ökten ve 

• l'ıldızlar aruından bakan aarıtm 
bir meleli andırıyordu. 

ti 

• 

• 
• 
' 

- Bona Sera Markiz Hazretleri: 
Sajlıjmızı dilemekteyiz .• Sizi ıe
lle gö"nnekle kendimi dünyanın en 
lbeı'ut adamı aanıyonnD·· Umarım 
lci ıizde timdi daha iyi ve mea'ut
•unuz ! .. 

- T eıekkür ederim .. Beklettim 
illi acaba?. Tam zamanında ıeldi
liııiz halde, ben henüz hazırlan • 
.._ıfbm ... Kuaurumu baiıtlayınız ! 

- Sizi bekliyordum, fakat yal
laaa deiildim •• 

- ..... 
- Hayalinizle bqbqa idim ...... 
Craçyoza, kızıl c:İudaklarmın a

"-.nıdan ıüzel ve beyaz diıJerini 
liiatererek bir kat daha ıülümıe • 
eli. • 
le '>.li Reiı ona hayran hayran ba
•Jor, aöyleyecek aöz bulamıyor -

du. Sadece iki adım attı, bat ei· 
eli, elini uzattı .. 

Craçyoza elini ona verdi. 
Ali Reis hu JWDutak Ye mini· 

'-"'1 .n.;. llt6ne dudaklarmı 
ltc.Ydufu zaman !>ütün dünyaya 
~~İp olmut kadar ~endini IM!_ut 
_,...,ordu. 

• Pırls 169 - * Berlln 4."i, -
• Mll&no ~05, - • Vuşovı 'l-4,-

• r rük<e 110, - • Badıpe~te ts, -
• ti ıa H, 50 • BUkreş 16, -
• ( toevrr 8 14, • • • Belgrıt ~4, -
• So!yı :14, - * Yotobıma 34, -
• Amsı erdı ıı 84, - • Altııı 957, -

• Praı 100. - *Mecidiye 45, -
• ~rrıthoı "' • Rnlc•nr !40, -
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I' RADYO 
BugUn 

lSTANBUL: 

JI 
18: Fransızça ders. 18,30: Jimnas

tik - Bayan Azade. 18,50: Muhtelif 
pllklar. 19,30: Haberler. 19,40: Mono· 
loğ - Bayan Halide. 20: Maarif Ba
kanlığı namına konferaDS. Galatasa -
ray lisesi mualllmlerinden Nurettin 
20,30: Balalayka orkestrası. 21: Pi -
l'ano &e>lo (plak). 21~; ~· halııe~ • 
Jer - Borsalar. 21,30: Bedriye 'l'Ozin 
ve Mehmet Münir (şan). 22: Radyo 
n caz orkestraları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18: PJlk. 19: İtalyanca ders. 19,30 

çinfene orkestrası. 20f5: Sözler. 21, 
15: Asker mızıkası. 22: Sözler. 22,40: 
Duyumlar. 23: Piyano keman konse

. ri 23,45: Fransızça aylık duyumlar. 
24 : çinğene orketrası. 
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llU AKŞAM 

ıına: 

- Haydi hanım!. Şu yemeği 
hazırlat ... Bize lokma da yapım· 
Jar !. Ali Cenıiz 1okmayı ıever ıa· 
nmm .. Akilin lokmaya bayıldıiını 
.L ·1· • , 
vı ının •• 

Ali Cengiz mevzu aÇılmıtken 
fırıatı kaybetmek istemedi : 

- Ben, dedi, herıeye bayılırım. 
Fakat rica ederim külfete lüzum 
yok. KtıçükAkil !. (Bilsen sen ne 

canlar yakacaksın ... Bak bunu da
ha timdlden a3ylöyorum .. Garece-
iiz ... 

Ayte Hanım, hizmetçiye emit 
vermek için gitti. Ali Cengiz de 
ocağın önüne oturarak kendi ken
dine: 

-itler iyi ıidiyor, dedi .. Artık 
mükemel bir yemek yiyeceiim ••• 
Bobi yi küçük bey beğendi.. Ne 
büyük ıaadet !. Eğer böyle olmasa 
idi beni yemeje çağ1Tacaklarım 

hiç de zannetmezdim .. 
Oğlunun köpekle oynadığını gÖ

ren Ahmet Efendi doıtmnuz Ali 
Cenıizin yanına oturmuı ve oilu 
hakkındaki projelerini sayıp dök • 
meye bqlamıttı. Bu ıırada Aki -
lin kuvvetli bir baiırıtı, konuf1Da • 
)arını keati. 
· Onlar konll!urken çocuk, köpe
iin boynundaki zinciri çekerek 
kızdırmıf, hırlamaıına ehemmiyet 
vermiyerek çekmekte israr etmit -
ti. Köpek bunun üzerine 11çra • 
mıt ve pantalonunun arka11ndan 
ııırmııtı. Çocuğun bağırmaları Ü· 

zerine Ahm~ Efendi doıtumuz 

ayağa kalktıiı ıibi Ayte Hanım 
da yelyeperek odaya kofup ıel • 
mitti. i 

Ayte hanım heyecanlı heyecan • 
lı: 

- Ne oldu? Söyleyin çocuju • 
ma ne oldu? dedi. 

Ahmet Efendi dostumuz ç.ocu -
ğa koftu: 

- Ne oldun, evladım?. 
Çocuk arkasını ve yırtık panta -

lonunu göstererek mütemadiyen 
bağırmakta devam ediyordu. 

Ali Cenıiz itin kötüye ıarma • 
11ndan korkarak: 

-ihtimal dütmüı ve pantalo -
nunu yırtmııtır, dedi. 

Çocuk Ali Cengizin bu sözüne 
cevap verdi: 

- Hayır! .. Hayır!. Onun köpe
ği ... Kaka köpeii buramı ııırdı ! .. 
Ayfe Hanım Akili kucajına aklı •• 

- Aman yarabbi! Bu mümkün 
mü?. Bu köpek sana bir teY mi 
yaptı? O ... Bu pek müthit ! Pek fe
na! Zavallı yavrum .• 

Ahmet Efendi ç~uiun yaralı 
yerini muayeneden 10nra kq\an 
çatık Ali Cenıize döndü: 

- Böyle bir hayvanı evime ıe
tirmeniz doiruıu pek ıayıııızlrk •• 
Dedi • 

Ali Cenıiz büzülerek cevap yer
di: 

- Ahmet Ef endiciiim, böyle 
küçük bir feyi büyütmekte mina 
yok •. Oilunuz Bobiyi biraz . fazla 
kızdırmıt olmalı .• it bundan iba • 
ret.. Yoksa, kiSpele dokunulmazsa 
zararı olmaz .. 

Akil hi.la ağfıyordu:. l!ii jUden 
Ali Cenıizin sözleri bot'GBi~. 
AyteHanım: 

- Hemen eczahaneye ıi.ip iliç 
yaptırmalı, dedi. Artık insan bun
dan ıonra yemek dilfünür mü?. 

Ahmet Efendi ilive etti: 

. - Tabii.. Bu hadise üzerine ye-
mek dütünülür mü hiç?! .• 

Ben cenazeye kadar ıideyim .• 
Ali Cenıiz köpeiin yaptıiı mü· 

naıebetsizliği tamir etmeye çalqı· 
yordu: 

- Çocuğunuzun bir teYi olma· 
dığını görüyoraunuz .. Haydi Bo\,i 
haydi .. Küçük Akilden af dile .. 

Ali Cenıiz köpeie kollariyle 
itaret yapıyor ve onun ııçramaımı 
ve ~ocuiu ıüldünneye çall!lftUI • 
nı temine uiraııyordu. 

Fakat köpek, Ali Censizin n 
hareketlerine bqka mi.na yererek 
belki de odadaki ıürültüden kıza
rak yahut Ali Cengizin müdafaaya 
ihtiyacı olduiunu eanarak A1te 
Harumm üstüne atılmıt ve iki ön 
ayaklannı göjıüne dayamıftı. 

( DelHllftl oar) 

Bu akıam SARAY ıinemaımda 
Dünya ıinemacılığının en yüksek eıeri 

I 
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Nihayet, dayanamadı. 1 böyle birdenbire girmesi, onun 
~ava§, pe~ yavaş bir surette ka- l şansma de.lalet etmez miydi?. 

pıyı açtı .• Oglunu uyandırmaktan Matmazel, onu vücudiyle gizle-
korkuyordu. meğe çalıştığı sırada, o, ihtiyar ·kı-

Dqan kulak verdi... zı yana doğru çekti. Meydana çık-
KaTanlıktan gelmesi muhtemel tı. 

sesleri dinledi ... 
Yok, bayır ... 
Her şey sükUt için.deydi. 
Çit yoktu .... 
Dormözün üstüne oturdu . 
Fakat, henüz oturmuştu ki ye

niden sesler duydu .. 
"-Delirdim mi?.,, 
Aklı, izanı, cinnele pençe 

pençeydi ... 
- istemiyorum .. İstemiyorum ... 
Aklı, ona aşağıya inmesini, mü

vazenesini tecrübe etmesini tavsi
ye ediyordu. 

Fakat inemiyordu .. Sırf küçük 
salonun hatırası dolayısiyle, onu 
ayakları aşağı götürmiyordu. 
"- Ah ... Ben ne korkağım .. Ne 

esirim .. Onun esiriyim .. Hatırası -
nın esiriyim. .. ,, diye inledi 

Lakin, gurur ile, yerinden doğ
ruldu ..• 

Fakat birdenbire: 
- Ya içeri hırsızlar girmişse?. 
Gözleriy1e etrafı aradı .. 
Bir silah? .. 
Odada tabanca falan yoktu .. 
Aynaya haktı .... 

Göz;eriyle kendi kendine mey -
dan okudu .. Bu bakışlardaki va • 
kar ve kuvvet, kafi bir silah de -
ğil miydi?. Ona kim n.e yapabilir-

d'? ı., 

Kamileyle karşı karşıya geldi -
ler .. 

"- Eskisi gibi. Hiç değişme -
mış .. ,, 

Genç kadının beyninden geçen 
ilk fikir bu oldu .... 

Ve, kızdı: 
" D k k' d ,.. · · · - eme ı egı~mesı ıçın 

hiç bir sebep yokmuş.. Demek ki 
istırap çekmemiş.. Demek ki her 
şey vız gelmiş .. ,, 

Bu düşünı-:.elerin sevkiyle sesi 
sertleşti ve haykırdı: 

"- Burada ne arıyorsunuz?. 
Haydi çekilin, gidin ... 

Matmazel Jackson, kollarını a -
çarak, karı kocanın ortasına atıl • 
dı. 

Dallı gecelik elbisesiyle öyle ko
mikti ki ... Seyrek saçları ... Telaşlı 
hali .... 

Vahit, sırf bu kadının bu gülünç 
hali yüzünden teşebbüsünde mu -
vaf fak olamamaktan korktu .. 

- Kamile .. Kamile .. Vallahi o
nu içeriye ben soktum .. Sakın bir 
delilik yapma ... 

Kamile: 
- Kuzum, daha yavaş konuşun. 

Uyuyan'ları uyandıracaksınız .. 

Sonra, kapırun eşiğinden içeri 
doğru ilerliyerek kanadı kapadı .. 

Balina balıklarının nesli tüken
mek üzere olduğundan, bununla 
alakadar devletler Cenevre Ulus -
lar Derneğinde imzaladıkları bir 
uzlaşma ile balina avcılığına sıkı 

bir takım tahdidat koymuşlardır. 

Bun.un üzerine Britanya ve Nor
veç hükUmetleri Millet meclisle -
rinden bir takım kanun layihaları 
geçirerek tahdidatı kanun çerçeve
si içine almışlardır. 

Balina balığının avcılık tarihi 
çok acıklı safhaları ihtiva eder. 
Bu altın yumurta veren tavuğun 

kesilmesi masalına benzetmekte • 
dir. Avcılık orta çağlarda Biskey 
körfezinde Basklılar tarafından 

başla~mıştı. 

Buradaki avcılık 16 mcı yüz yı
lın sonuna kadar sürdü. Balina -
larm sayısı Biskey körfez inde aza-

lınca avcılar Atlantik Okyanosu 
Ter - Nöfe doğru aştılar, buradan 
da Gröenlan denizinin şimaline 

kadar gitmeği göze aldılar. 

Bu kertelerde Norveçlilerde av
cılar listesine girmişti. Öyle ki 
1596 dan 1622 yılma kadar bunlar 

Şimal burnu ile Ayı adası arasında 
çok verimli bir balina sanayıı 

kurmuşlardı. 

1700 yı1rna doğru baiinaların bu 
şimal cinsi artık büsbütün yok ol -
mak üzere idi. Bu vaziyet karşı

sında gittikçe daha şimale doğru 
yapılan takibat Gröelanıd cinsi ba
linalarm bulunmasiyle neticelen -
di. 

Bu cinsler Bi~key körfezi hali -
nalarmdan çok daha büyük ve da • 

Aşağıda hiç kimsenin buluna -
mcya~eğ:ı:m biliyordu .. Buna rağ
men, merdivenleri inmeğe başladı. 

Gürültü etmiyordu. 

Lamba da yakmamıştı .. 

Mürebbiye, boyuna bir şeyler 
söyleniyordu 

Vahit, bunun üzerine emretti : 

-Kuzum siz susun .. Kamileye 
herşyi beu anlatacağım .. 

· ha eğerli idi. 1611 yılında Spitz -
bergen çevresinde balina katliamı 

Niyeti, kim varsa, yakalamak -

tı ... 
El yordamiyle, salon kapısının 

yanına kadar gitti. 

Tuhaf §ey .... 
Eşik ve kapı aralığından dışarı • 

va hiç bir ışrk uzmıyor .. 
Lakin mınltdar .. 
Mrıltılar 'duY.du ve geriye doğru 

sendeledi. 

Bu ses, deminki muvakkat deli • 
lik esnasında zihnine saplanan ve 
kulağını uğuldatan seslerdi. Ve bir 
'de Matmazel Jacksonun sesi .. 

Eğer yalnız kocasının aesını 
<luymuş olsaydı, yeni bir hayale 
kapıldığına kail olac~ktı.. Lakin, 
mürebbiyenin sesini de İ§itmiş ol· 
ması, ona, bütün o1up bitenleri -
öğretti. 

Bu hiyanet karşısında hem İra • 
'desi, hem de cesareti yerine geldi . 

Artık tereddüt etmedi .. 
Kapıya doğru yürüdü .. 
Bir eliyle tokmağı, öteki eliyle 

·de elektrik düğmesini çevirdi. . . 
Tam bu sırada Matmazel Jack· 

son, Vahide gitmesini rica ediyor, 
onu dışarı doğru itmek istiyordu .. 
iki koliyle vücudunu kavramıştı .. 
Göğsünden sıkıyordu. 

Sıkarak itiyordu .. 
Vahit: 
- Niçin? Niçin?. - diyordu •. • 

Niçin bu akşam olmasın?. Bırakın 
l»eni. .. Onun yanına çıkayım .. 

Birdenbire odarun aydınlanı -
.ermest üemn.e Matmazel Jack • 
_,n, bir çığlrk kopardı .. 

Lakin, Vahit korkmadı. Bilakis, 
memnun oldu •. Kimilenin Odaya 

Mürebbiyenin nasibi aşka hiz • 
met değil miydi?. 

(Devamı var) 

Sağır ve dilsizler bir 
müsamere veriyorlar 

İstanbul Valisi Muhitt~n Üs -
tündağ'm himayelerinde Dilsiz -
ler cemiyeti menfaatine büyük 
bir müsamere verilecektir. Mü -
samere 28 mart per!emhe günü 
akşamı saat 21 de Beyoğlu T e -
pebaşı Gardenbar karşısında 

Sosyete İtalyana klübündedir. 

Program şudur : 

1 - Cemiyet namına hitabe, 

2 - Konservatuar talebeleri 
tarafından matmazel Babikya -
nın iştirakile konser, 

3 - Halkevi temsil heyeti ta
rafından "Kahraman,, piyesi, 

4 - Dilsizler tarafından komik 
numaraları, sürprizler. 

---o--

Halkevinde konferans 
Yarın saat on yedide Halkevi 

merkez salonunda İstanbul Er -
kek lisesi felsefe muallimi Meh
met Emin tarafından (Frederich 
Ditrich ve ondan tercüme olu • 
nan tarihi eser) hakkında bir kon-
ferans verilecek ve bu eserin 
kontrandüsü yapılacakt.rr. Bu 
toplantı herkese açıktır. 

--o-
Zayi - Kasmıpaşa askerlik şubesin· 

den aldığım askeri vesikamı zayi et
tim. Yenimi alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

321 tevellütlü Yusuf Kemal 

en geniş mikyasmı bulmuştu. Bu -
rada sayıları bitmez tükenmez gi· 
bi görünen sürüler 1911 yılma 

doğru yok denecek derecelere a -
zal tı'lmıştı. 

Şimdi de sıra üçüncü bir cins 
balinaya gelmişti. Bunlar cenup 
denizleri balinaları olup cenubi 

Afrikada, Hind Okyanosunda ve 
Cenup kutbu denizlerinde yaşa -
yan balıklardı. 150 yıl evvelisine 
gelinciye kadar bu cinsler tüken • 

·mez gibi sanılan sürüler halinde 
yaşıyorlardı. Bugünlerde ise gö
rünmez oldular. 

Petrolun keşfinden evvel balina 
balığının yağı en · iyi ışık vasıtası 
idi. Dişleri de ayrıca para getiren 
maddelerdendi. Resmini gördü • 

ğünüz kocaman balinanın bütün 
vücudwıu kaplayan derinin altın
da ve ciğerlerinde ambergris 
denilen bir bağ vardı ki güzel ko -

kusu dolayısiyle bütün ıtrıyatçı -
lar bunu kapışarak atdıklarından 
balığın kymeti ooylece daha artı
yordu. Balina yağı artık o kadar 
değerli olmadığından bu balıklar 
eskisi kadar şiddetle avlanmamak
tadır. 

Gümüş 25 ve 50 
kuruşluklar 

İstanbul darphanesi yeni bası -
lacak gümüş 25 ve 50 kuruşlukla -
rın kalıpları üzerinde provalar 
yapmaktadır. Bu provalar bittik
ten sonra 25 ve 50 kuruşlukların 

darbına başlanacaktır. Darphane 
Maliye Bakanlığına gumuş ve 
bronz paraların basılmasmm üç 
&enede bitirileceğini hildirmi§tir. 1 

Hintli fakirlerin marifetleri hep 
birer hila eseri imiş 

Arada bir "sihirbazlık,, adı da 
verilen, fakat esas itibariyle bir 
takım ustahklardan ibaret olan, 
başka hiç bir {ekilde izah edile
miyecek hokkabaz marifetleri a
rasında, bir de "fakirlik,, denen 
şey var ... 

Bundan önce yazdığımız bir 
kaç yazıda hol~kabazhğın türlü
sünü bütün gizlilikleriyle anlat
mıştık. 

Bu defa, sıra fakirlere geldi: 

Londrada bilhassa bu işlerle 
uğraşan, geçimini bu yüzden te
min eden adamların eskiden bir 
teşkilatı vardı. Bunların her hile
yi bilen reisi fakirleri · anlatırken 
onların bir "mucize,, gibi göster
dikleri oyunlarını da izah etmek
tedir. 

Mesela, Avrupaya gelen Hintli
ler arasında T aranş isminde bi
rinden bahsediliyor ki, ayni za· 

manda okumuş ve bilhassa trbdan 
anlar bir adam olduğu söyleniyor. 

Vücuduna k~n çıkarmadan iğ-
neler batırıyor ve çivilerle dolu 
bir tahta parçası üzerine yatıyor· 
muş ... 

Bir tabut içerisine konuluyor, 
üzeri kumla örtülüyor, kapağı ka
panıyormuş ..• 

Yirmi dakika sonra tabutun 
kapağını kaldınnca, Hintli fakiri, 

pek ala ve soluk alır surette, ye
rinde bulmak mümkün oluyor
muş .. 

Sonra tesadüfi tahminlerde de 
bulun~aktaymış. Mesela bir atın 
kazanacağını· söylemiş ve tesadü
fen kazamvermi§ ... 

Bir atın yarı•şta birincilik ka· 
zanacağmı söylemek o kadar bü
yük bir şey olmasa gerektir. Ka
zanmazsa, ona maddi bir sebep i
lave etmek mümkündür. Attan iyi 
anlıyan ve hele kimse bilmeden 
onun meziyetlerini, yarış şartları
nı tetkik etme yolunu bulan bir 
eksper aşağı yukarı doğru bir tah
min yapabilir .. • 

Fakat iğneleri nasıl batırıyor

du diyeceksiniz .. 

Bunlar uzun çelik iğnelerdi. Ve 
"fakir,, denen adam, bu iğneleri 

suratına, kollarına ve baldmna 
batırıyordu. 

Bu gibi cyunlarla yakından a
lakadar olmuş adam, Londra hok
kabaz teşkilat re'si diyor ki: 

işte bunu herhangi sağlam a
dam, biraz mümarese ile pek ala 
yapabilir .. Mühim bir tarafı yok
tur. Şaşılacak şey değildir.,, 

Ve anlatıyor ki, iğne batırmak 
işini, tabii bir adam olarak pek 
ala kendisi de tatbik etmiştir. 

Yalnız iğnelerin temiz olması
nı şart koşuyor. Herhalde bunun 
fenni imkanlarını araştıran, işi o 
yolda izah eden birisi, iğnelerin 

mutlaka temiz olmasını şart ko
şacaktır. Yoksa başka bir hastalık 
alıp sonra bu hastalık karışıp da
ha tehlikeli ıekillere girerek, ''kaş 

yapayım derken göz çıkarmak,, 
neticesine varmak mümkündür. 

Hatta bu adam diyor ki: 
' 1 lğneyi baldıra batırmak ucO' 

nu ete dayadıktan sonra iğnenİll 
başına hızla vurmak suretiyle O' 

luyor ... ,, 
Fakat müsaade ediniz de, bıl 

adam bu işi kendi dene'3in !. İğne· 
nin ucu kadar akıllı olan biri böY' 
le yabanice bir şakadıan sakınır .. • 

Ayni ustalıklar kaşifinin anlat· 
tığına göre, çiviler üzerine yat• 
makta da bir fevkaladelik yok 
muş ... 

Mesela fakirlerden b:ri, büyü~ 
bir kütük üzerindeki çivilere sır• 

tüstü yatarak göğsüne bir de örf 
koyduruyormu§ .• 

Şimdi Avrupada kimsenin pe~ 
kulak asmadığı bu gibi oyunlard8 
hile neymiş biliyor musunuz? 

Eğer çiviler çok aralıklı hıra' 

kılırsa bir beyaz adam için bun• 
dayanmak bir hayli zahmetli ~e 

güç olacağım şüphesiz görüyor' 
lar ..• 

Fakat ekseriyetle olduğu gibi; 
bu çiviler gayet sıktır. Tahta üze' 
rinde çiviler daha çok olduğu İçİJI 
"istinat,, daha büyük oluyonnu~·· 

Dunu da suzgurı yc1.pıl1 . ... c1.hf 

mak için çok zahmet çekmiş, haf 
ka iş yapmıyan Hintli fak'.rlert 
bırakarak hepsinde bir takım ko' 
laylıklar ve hileler keşfedilmiş o' 

lan diğer oyunlara işaret edelim • 
Mütehassıs oyuncu, tabutun i• 

çerisinde kumlar arasından ne de 
olsa, hava alabildiğini söylemek' 
tedir. 

Bununla beraber, buna ola1' 
alışkanlıkları, kendilerini dur' 
maksrzm temrinlere uyetiştirme ' 
leri,, gözden uzak tutulmamalı• 
dır. 

Bundan başka, bu gibi delilik' 
lerin daha ilerisine varıp mezat 
içinde saatlerce yatanlar var• 

Kollarını kaldırıp günlerce dıı' 
ranlar görülüyor. Avrupaya geleJI 
fak:rler arasında hakiki surette 

ateş yiyenler görülmemişse de a' 
ğızlarım ıslatıp içerisine bir takıııl 
alevler sokup çıkaranlar olmuf 
tur. 

Daha mı istersiniz? AyaklarıJ1' 
dan bir dala bağlanıp günlerce 
başaşağı sallanan ve yüzlerini ıl' 

lev ü:ıerinden geçiren çılgınlar' 
tesadüf edilmiştir. . 

Zaten, bu vaziyette akim ye' 
rinden oynamamasına imkan yar 
mıdır?. 

Mekteplerde difteri 
aşısı 

Dünden itibaren şehrin her ta " 
rafında difteri aşısının ikinci kJS' 
mına başlanmıştır. Bu kısırnd' 
evvelce olduğu gibi 2 ve 6 yaş ara' 
sındaki çocuklar için aşı istasyoır' 

larında ve 7 yaşından 12 yaJııı' 
kadar olanlar için mekteplerde ya' 
pılacaktır. 

ilk kısım aşıda 25 bin çocuğ' 
difteri aşısı yapılmıştır. 

llJtı 
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SaQlam sporcuda 
sağlam seciye 

bulunur. 
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Yazması benden ; 

------------------------Milli takım için 
unutulanlar! 

Bir yerine üç antrenör! .. 
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Kafasız spor, 
sporsuz kafa hiç 
bir işe yaramaz. 
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Zaman zaman 

Ortalık gene 
karışıyor 

Milli takım eksersizlerine her 
hafta muntazaman devam edili
Yor, 

Bu iş için yeni getirdiğimiz İn
giliz antrenörün hakikaten fay

dalı bir çalışma sistemi kullana· 
tak oyuncuları, bu kısa zaman İ· 

çinde elinden geldiği kadar hazır
lıyacağını anlıyorum. 

Antrenör Şiveng'in bu 1Jazıma cevap 
olarak lJazdıfı mektub 

Benim bir fena adetim vardır, 
maçlardan ıonra a§ağı yukarı bü
tün gazeteleri okurum. Buna be
nim gibi meraklı olanlar bunun ne 
fena bir i1 olduğunu bilirler,· inıan 
bu karmakarııık ıeylerin içinde, 
ıeyrettiği maçı tamamiyle unutı(• 

yor. Bakın aize anlatayım. 

Fakat bütün bunlara rağmen. 

Yugoslavlarla yapacağımız temas

tan, bedbinlikle bahsetmekten 
kendimi alamıyorum. Çünkü: 

Bugün namzet olarak seçilmi, 
bulunan oyuncularla teşkil edile

cek bir milli takımın, bizi tatmin 
edecek bir randıman verebilmesi
--ıi imkansız buluyorum. 

15 • 20 gündür başlamış olan 

idmanlara muntazam gitmiyen 

namzetler hakkında, el' an cezri 
tedbirler alınmamı§ olduğunu gö. 

rüyor ve çok yakla§mış olan 
ınaç gününe kadar, bu lau -

haliliğin devam edeceğinden kor· 
karak, milli takımın, topal bir sis-

tem içinde çalıştığını görüyorum .. 
Çalışın<'\ gününde, bütün nam -

zetleri karşısında bulamıyan bir 
antrenörün ne kadar faydalı ola-

<:ağını düşünerek üzülüyorum . 

İstanbul namzetlerinin bu ka
dar zayıf olduklarını, İzmirden de 
birkaç iyi oyuncu getirerek, ça

lııtırma ve tecrübe etmenin bel
J<ı çok faydalı olacağını dütünüyo· 
rum. Halbuki bunu yapmak için 
de vaktin çok kısaldığını görüyor 
'Ve kendi kendime sıkılıyorum. 

Bundan bir buçuk ay evvel 
yazdığım bir sütun yazısına, Fe
nerbahçenin şimdi Ankara: a bu
lunan eski antrenörü Her ~iveng 

bir mektupla cevap venniş !.. 
Bu mektubu aldığım zaman 

yazımı bulup olnıdum, ve mektu
bu tekrar gözden geçirdim. Doğ
rusunu isterseniz, Her Şiveng'in 

yazdıklarında, benim ya.zıya ce
vap değil, yazryle alakadıar bir 
nokta bile bulamadım. Fenerin 
eski antrenörü çok yerlerinde ne 
dediği pek de anlaşılmıyan mek
tubunda bambaşka şeylerden 
bahsetmiş, adeta Merkezi Avrupa 
antrenörleri için benim yazımı be
hane ederek bir müdafaaname 
yapmış .. 

Ben Her ŞiYeng'in bahsettiği 
yazıyı okumıyanlar vardır, veya 
okuyup da unutanlar bulunur di
ye, baş tarafındaki merkezi umu
miyeye ait satırları çıkararak ay
nen aşağı koyuyorum. Altına da 
Her Şiveng'in mektubunu ilave 
ettim. 

Bu mektuba en iyi cevap iki 
yazıyı k.:1rşılaştm11ak olacaktır. 
Ancak Her Şiveng mektubunda, 
bu yazı ile aiakadar olmryan bam 
başka. cihetlerden de bahsetmiş
tir ki, ben bu günlerde bunlara 
da aynca cevap vereceğim. 

1. M. A 

haftanın her günü antrenman yapmı;o- \ 
olacaklardır ki, bu da oyuncularımıza 
çok fazla gelecek ,.e (Sürantr<'ne) 
bir ,·aziyete getirecektir. 

Milli takıma namzet olan oyuncu
ların, yalnız milli takım için tayin e
dilen günlerde, federasyonun Antre· 
nörü ile çalışmaları fikrini ileri sür
mcğe de imkan yoktur. Çünkü bu ço
cuklar için milli takımda oynamak u
lusal bir vazife olmakla beraber, her 
hafta içinde maç yaptıkları takımla
rına faydalı olmaları da esaslı bir ~
leri olduğu düşünülürse, bunu başa

rabilmek için kendi takımları \'e ken
di takım arkadaşlarıyle çalışmak 

mecburiyetinde olduklar; kolayca an
laşılır. Bunun için: 

Federasyonun Antrenörü önünde 
sıkı bir çalışma ile hazırlanacak bir 
milli takım yapmak, ancak namzet 
oyuncuları bir araya ve bir takım ha
linde tophyarak bütün sfıyilerini bu 
işe hasretmeJeriyle yani klüpleriyle 
alaka~arını ke meleriyle kabildir ki, 
bu ne dereceye kadar mümkündür. 
Başka herhangi bir surette, bu oyun
cuları çalıştırmak çok az fayda vere
cektir. 

Halbuki; ben şö) le düşünüyorum: 
Turkiyede milli takımın esas kadro
sunu teşkil eden \'e aşağı yukarı ulu
sal oyuncuların yüzde doksanını ye· 
ren üç takım vardır: 

Ileşiktaş, Fenerbahçe \'e Galatasa
ray ... 

Bu üç klüp 'de hemen hemen her 
zaman antrenör kUllanır .. Fakat ven· 
len maaşlann fazlalığından bu antre
nörler ekseriyetle birinci sınıf değil, 

Şimdiye kadar, milli takımı hazır· ikinci sınıf re lngilizlerden gayri mil-
lamak için antrenör getirmek tecrü- letlerden oluyorlar ı'e görülecek fay. 
hesi bir kaç kere yapılmış, fakat hiç da tabiatiyle iyi bir lngiliz antrenö-

Bugünkü namzetler ayarında, J • f d · ti Ç" k .. 
Jır ay a verrnemış r. un u: rüne nazaran daha çok az oluyor. 

belki de onlardan iyi oldukları Türkiye dünyada en az milli futbol Şimdi, federasyon bdraya getirece-

memleket sporuna /ıizmet edilmiş 
hem de milli takımımız için tam rand
man t•erebilecek oyuncular yetişmiş 

olacaktır. 
işte bence milli takım için faydalı 

olabilecek tek yol budur. 
* • * 

Hiç bir tarafla konuşmadım amma, 
bu fikri klüplerin memnuniyetle ka· 
bul edeceğine eminim. Demek ki işin 
bu taraftan da düşünülecek tereddüt 
edilecek bir tarafı bulunmuyor. 

Milli takıma namzet oyuncular ve
rebilecek diğer klüplerden yukarıda 

hic bahsetmememden bu i~i Uç klübün 
inhisarında görmek fikrinde oldu
ğum zannedilmesin. Ben bu ulusal 
işdeı inhisarcılığın en büyük düşma

nıyım .. Ancak şöyle düşündüm: 
Bu klüpler esasen antrenör getir

mezler ve getirmemişlerdir de. Mali 
yaziyetleri buna müsaade etmez .. Bi
naenaleyh bunlar i~in ayni vaziyet 
yoktur. İçlerindeki bir kaç milli ta
kım namzedi oyuncuları yetiştirmek 

için federasyonun da emrinde bulu
nacak bu üç antrenörü haftanın mu
ayyen günlerinde ve kendi klüpleriyle 
meşgul olmadıkJ:ırı zamanlarda bu 
klüplere taksim etmek lazımdır. 

Esasen avuç dolusu para vereceği
miz bu adamları, hiç boş bırakmamak 
\'e mütemadiyen çalıştırarak tam ran
dıman almalıyız ki, yapılacak feda
karlığın karşılığı alınmış olsun. Hele 
lzmir ,.e Ankara mıntakaları için de 
ayni vaziyette iki Jngiliz antrenörü 
getirilebilir. 

Ve milli takım kadrosu tesbit edl
lfrken bu antrenörleri bir hey'et ha
linde toplıyarak müşterek fikirlerin
den istifade edilirse, o zaman yalnız 
iyi bir milli takıma malik olmakla 
kalmayıp, her gün biraz daha, tersine 
akan bir nehir gibi geri geri giden 
futbolümüzü de kurtarmış Ye ilerlet
miş olacağımıza bütün kalbimle ina-

Bundan bq ıene evvel cuma 
günleri maçları aeyrettiğım Z«• 

man, bir kağıt üzerine maçın hü
lasaıını yapar ve önüme koyar
dım; ondan •onra ertesi ıabah ga· 
zeteleri elime alır birer birer okur
dum. Tabii her muharrir 
yazıaında kendi klübünü met• 
hetmİ§ ve izah etmiıtir 

ki, kendi gördüğüm maçı bir tür
lü hatırlıyamazıınız ve §a§ırır ka
lır11nız. lfte ben de ayni vaziyete 
düıer ve maçı adeta unuturdum, 
bereket kendi yaptığım hülaıa • 
lar. 

Neyıe, bu •on ıenelerde yavq 
yava§ bu dertten kurtulmU§tuk, eı

ki muharrirler cleğiıti, yerlerine 
genç, anlayıılı ve çok daha makul 
clüıünceli muharrirler geldi. Bun· 
lar yazJarıncla keneli tarafları • 
nı müdafaa etıeler bile tatlı bir 
liıan kullanıyorlar ve her iki ta-

raf bunu zevkle okuyor, böylelikle 
hiç bir klübün haysiyetine doku· 
nulmamıı oluyordu. 

halde, çağırılmaları unutulmu§ ol- teması yapan bir memlekettir. Ye ği antrenöre vereceği 300 liraya yakın 
duğunu zannettiğim, Fenerden futbol milli takımı hareketleri maal- maaşı, bu üç klüp arasında taksim et- nıyor \e spor şeflerimizin de buna 

esef bizde çok enderdir. Bunun için se t'e bu üç klüp de, kendi kendilerin- inanmasını diliyorum. 
(Ali Rıza Cevat G. Saraydan (Mü- esaslı Ye daimi bir milli futbol faali- den üst tarafını ekliyerek federasyo· 

G~en gün gazeteleri elime al
dığım zaman bir yazı o~clum. Fa
kat yazının ulhmluld fmzuJf& gOı • 

düğüm vakit tüylerim diken diken 
oldu. Gayri ihtiyari gözümün ö· 
nüne, bundan ıenelerce evvel ayni 
imzayla çıkan yazılar, bu yazıla
rın ortalığı karl§tırqı, ve bunlann 
neticesi olarak ıeyir ettiğimiz 

bokılu futbol maçları geleli .•. 
Eyvah, dedim, ortalık gene ka

rıııyor. 

nevver, İbrahyn), Vefadan (Sü- yeti yoktur. Ve olması da şu sebepler· nun beraber seçeceği ve beğeneceği Şiveng'in mektubu 
leyman) ın derhal çağrılmalarını den çok güçtür: üç birinci sınıf lngiilz antrenörü 

EN. EM. APAK 

~Yman) ın lstanbulspordan (Re- 1 - Amatör olan futbol klüpleri- memleketimize getirse/en milli takım 
) mizin oyuncuları, haftada imkan bul· işlerinde ayni zamanda federmıyonun fat Beşiktaştan (Hakkı, Nuri) in d ki b. k 

u arı ır aç günde, kendi 'klüp \'C da emrinde bulunacak olan bu antre. 
derhal çag-rılmalarını bekliyorum. tak k d ı l 

ım ar a aş arıy e cem'i antren- nörler bu üç takımı çalıştırsalar, mu-
Futbolde iyi bir varlık olan man yaparlar. J hakkak ki, lıem memleket futbol işle-

komtumuz Yugoslavların karşı- Bunun haricinde a)!ıca bir ka~ İ rinin başında giden bu takımları 
•ında, ulusal takımımızın bize çok gün de milli ta}cım için çalışırlarsa, ı mükemmelen yetiştirmiş ı·e böylece 

Ray Muhiddin. 

Haber gazetesinin 3 Şubat tarihli 
nüshasındaki -Bir yerine üç Antre
nör- serlavhalı yazınıza kısaca ce
\'ap \'ereceğim. 

Bu mektubumun gazetede intişar e
dip etmemesini size bırakıyorum. 

(Deı·amı 10 uncu sayfada) 

Yugoslavları 
Yenebiliriz 

ağır gelecek okkalı bir mağlubi-ı S • • 1 • 
Yeteuğrarnamasıiçin federasyo. u eymanıye-Anadolu terfi nıaçı 
numuzun da, yukarıki noktalara B b" 

Yugoslavya takımını kuvveti 
;ıedir? Yugoslavları yenebilir mi· 
yiz? Üç ay evvel Bulgarları 3, Ro
menleri 4 sayı ile yenerek Balkan 
ıampiyonu olan ve Avrupanın en 

kuvvetli futbolü olan ltalyaya 1 - 2 
yenilen, Fransaya ancak 3 - 2 
rnağlUp olan Yugoslavyay; hangi 
?rtlar dahilinde yenebiliriz? 

. u sene u -
•akıt geçirmeden dikkat etmesini "k talisizlik 
diliyorum. yu 

ve beklenmi -
izzet Muhiddin APAK yen karıtıklık _ 

Beşiktaşh 
Şeref 

Beşiktaş klübünde yetişen Be
tiktaş klübünde milli takıma ka-

dar yükselen, ve senelerdenberi 

•İYah beyaz forma ile oynıyan 
Şerefin, klübünü değiştirdiğini ü

ıiilerek duyduk. 

Evvelisi akşam mıntakaya no

terden bir istida yollamıf bulunan 

Şeref, F enerbahçe klübüne gire· 
"'e'-. 11.ını, •. 

Senelerce kendisini b3ğrında 
Yeti§tirıniş bulunan klübünü, en 

<>lgunlaşbiı bir sırada, terketmek 

bçC>cuklufunu gösteren Şerefin bu 

~eketini ne kadar yerinde bul -
~k 'Yorsak F enerbahçenin de hare

et" • 
•nı o kadar yeniz buluyoruz. 

)ardan sonra bi

rinci küme so -

nuncusu olan 

Süleymaniye ile 

iki üç seneden -

beri tuttuğu gü

zel çalışma sis
temi sayesinde 

bu sene ikinci 

tam pi yon lu ğu 

kazanmış olan 

Anadolu arasın
da yapılacak 

terfi müsabaka -

sının tarihi ola -

rak önümüzde -

ki cuma tesbit e

dilmiştir. 

Henüz han• 

gi sahada oyna • 

nacağı belli ol -
mıyan bu müsa-

bakanın, iki 
klüp için de kü-

me değiştirmek 

gibi çok mühim 
bir rolü olduğu 

için ehemmiyeti 

hakikaten mü -

himdir. 

İki taraf da bu 
maçı kazanmak 

Çıkaracağımız takım nnııl te,. 
kil edilmelidir? 

Bu suallere M. S. bu hafta için· 
de "HABER,, sütunlarında cevap 
verecektir. 

M. S. Yugoslavları yenebilece
ğimizi iddia ediyor. Merakla bek
leyin! 

Boks kitabı 
için epey zaman- Bay Mustafa Atak tarafından 
dır çalıımakta • boks sporuna ait resimli güzd bir 
dır. kitap çıkarılmıttır. 

Biz bu müna - İsmi (Boks) olan bu kitapta 

sebetle. ikinci boks sporundan teknik bir bakım
küme şampiyo • dan bahsedilmiş ve kitap bir çok 
nu Anadolu klü- ı . I I . I .• 1 • • .. . . resım ere zengın eştırı mııtır. 

bu ıdarecı ve Bizde ölmüı bir vaziyete dü -
fut bol cuları nın şen spor hareketlerinin yeni bir 

güzel bir reıim canlanma batlangıcı olmasını te -
kom pozisyonu • menni ederken, karilerimize 50 

nu sütunlarmıı - kuruşa satılmakta olan bu kitabı 
za geçiriyoruz . tavsiye ederiz. 
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üniversite talebesi
• ·DID bir şakası ... 

Hukuk talebesinin Versay mua
hedesini bilmemesi, hatta hiç 
duymamış o.iması kabil midir? 

Rektör Cemil Bilgenin beyanatı 

HA8Eit - Alqam Poataa 

lngiliz devlet 
adamları resmi 
evrakı vermiyor 

İngiltere hükamet mahafilin
de tayanı dikkat bir hidi.e daha 
cereyan ediyor. Bugünkü hük6 -
met, eski nazırlardan, bükUnıete 
ait vesika kabilinden evrakı iı -
tediği halde bazıları vermemek
tedir. 

Bilhasaa lolyd George ve iıçi 
fırkası lideri Lenabari verme • 

Dün bir ıazetede bizi PfO"tan her halde çok münasebetaiz imit·· mekte ısrar etmektedirler. 
bir yazı okuduk.. Bir muharrir ı.. Yolda ıidiyordum. Yanımda ar. Buıünkü hükUmetin eski ka
tanbul Oniveraiteıi Hukuk fakül • kadqlarım vardı. Arkamızdan bine azalarından bu talebi ge • 
teai ikinci ıımf talebesinden bir yetiıti •. Gazeteci olduğunu söyle • çen yıl ileri ıürülmüttü. 
bayana bazı ıualler tormUf, ve di. Ben evveli tabanca mesele • Huıuai mektuplar yazılmıı ve 
ken ~iıinden aldıiı qağıdaki ce. ıinden bahsedecek sandım .. Fakat 120 kadar eski nazıra ıönderil-
vapları neıretmiıtir. böyle ohıiadı .• Bana ilk mektep mif, kabineye ait veıikalann ia-

1 - Sıhhiye Bakanı kimdir?. çocuklarına sorulması lizım gelen desi iıtenmitti. 
- Tanımıyorum.. bir takım ıualler aormağ~ bqla -
2- Mak Donald kimdir?. dı.. Tavn, hareketi tuhaf oldu- Eıki Bqvekil Lloyd George ik-

tidar mevkiinde iken kendi tet- Bir ıinema aktörü f a1an ga - iuııdan kendisini ciddiye a1madık 
kik sahasına l'elen bütün vesika· liba .... Çünkü ıık ıık admı duyu • ve onunla mükemmel surette alay 

ka lan alıkoymuftur. Lenıböri iae, yorum... • ettik. Ben cevap verirken ar dq-
3 - AYQft&yn kimdir?. larım kahkahalarla ıülüyorlardı. reımi evrakını vermekten imtina 

- Canım kim dedi ıize beni Sualleri bitirdikten 80nr& selim etmektedir. 
herkesi tanır diye!. verip gitti .• Kendisini müthit bil. Evrakı vermeli reddeden di • 

4 - Mirna Loy kimdir?. giç sanan bu baya ben de "acaba ier eski nazırlar, etki ııhhat na-
M• L ? N ed ak- bu }'-_! · ~- -:r.--d• ? zırı Artur Grinvud ve eıki nakli-- ırna oy mu er en ıua ren nereucn 0 5 .,,.... ın .• ,, 

bnıza l'eldi?. En çok sevdiğim yıl- diye bir sual sormak iaterdim. Bu yat nazırı Herbert Moriıon'dur. 
dız... • IÖzlerin bir gazeteye çirkin bir şe- Silahıızlanma konf eranıı rei-

s - Somali nedir? Neresidir? kilde ıeç.rileceii aklnndan bite ai ve eski nazır Henderson ken
- lıtanbUlda bir eemt mi? Ben geçmemifti. Bu derece münasebet- dı kabine muhtıraımın kopyala • 

çok l'ezmem de bilmiyorum.. aiz yazıları nqreden ıazete doğru- rını göndermittir. 
6 - Dançing koridoru nedir ? . ıu garibime gider!.. Soiı iıçi kabineıinde l>abriye 
- A, a? Bunu bele hiç duyma· Muharrimizin temas ettiği diğer nazın olan Alekaandr, )alnız 

dun... • Oniveniteli gençler de fU cevap· kendiıinin de azahiım bulun • 
7 - Venay mualıedeai nedir? lan vermitlerdir: duğu, "imparatorluk müdafaa 
- Venay muahedesi mi? Böy- - "Vu,, gibi Franaız mecmua• komiıyonu,, na ait vesikaları ge

te tual hiç görmedim .. Bir muahe • lan ve bir yedi gazete de böyle ri vermeli kararlqtırmıtbr. Da
de olduğunu söylüyorsunuz ya?. anketler yapmıılardır. Fakat bun- ha Uınuml mahiyetteki veıikalan 

8-Finten nedir? Kimin eseri- lar sualleri muhtelif seviyedeki alıkoyinaktadır. 
dir?. adamlar için ayn ayn tertip et· Llo~d George kabinesinin na· 

- Abdulhak Hlmidin bir eseri. mitlerdi. Riz, Oniversitede bu m- zırlai'llHWI olan Sir ~~ Mik .. 
u-x..:r'"!ll.~ ~Uc.70 ıa.1 allere 'CeTap'Tereılllyecek bir ra~- feraon reımt evr&kınnı bir çoğuı 

va aefer(eri ~ar mıdır?. benin bulunabilecefine· ' ihtimal nu bili alıkoymaktadır: 

· 27 MART - 1935 
Cc - _,., • ., • . .ı ""l' 2 ;:w;:-.._ ---

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın f!D çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elile 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden' edinmek ve ~ok de§erll bir kil• 
tUphaneye sahip olmak latııoraanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külligatı'na 

Abone . olunuz . 
Bu külliyılta abone olmak için müracaat etmekte olan oku

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlannı yazıyoruz. 

Abone ·şartları : Onar kitaplık ı inci serinin fiati 
"636", ikinci ıerininki ' 1504,, kuruıtur. 

• ır; 

ödeme şartlan: Birinci ıeri için "236", ikinci 
· için "204,, kurut peıin almır. Kalan kııımlar her ay bir lira ve. 
rilmek üzere takaite ballanır. 

- Hangi ıeriye abone oluraanız olunuz, peıin almacak p&• 

rayı ıönderir göndermez on kitabı birden alırımız. Kitaplar tat· 
radaki okuyucularımızın ad!anna yollanır. Poıta parası alın
maz. -

Abonelerin - taksitleri aünilnde. öcliyecelderine dair -
inem~aa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd meldu· 
bu ıöndenneleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektuha llir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. , .. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele edinia. ' 

Müracaat yeri. Vakıt Matbaası ·Ankara caddeti. - lıtanhal 

lstanbul Beledlyesı 116nları 1 
lıtanbul Me~t müdürlüğünden: lıtanbul üçüncü icrası tarafmciaa 

aatılmak üzere bırakılan ve aamiy e borçlu Beyoilu lıtiklll cadde • 
ıinde eski Linardi yeni Çiçekçi ao kağında 21 No. da mukim Hicla1et 
Kemale ait 8 adet ıaç gardirobun icraca bir ilitiii k•lmadıimdan 
ıimdiye kadar sahibi tarafından müracaat edilmediiinden on Mt 
gün zarfında kaldmlmadığı takdir de mezat talimatnamesi ablr•mme 
tevfikan açık arttırma = ile -.ablacaiı ilin olunur. (1533 

, .. DokioıAhmet Asım. 

- Gidenlere M>run !.. Ben ne vermiyoruz. Cevap veren arkada· Anlatıldığına göre bu,Ünkü. 
bile,im?. iki senedir Fatihten tımız her halde kendisiyle alay et· hükGmetin, bundan önceki na • Tramvay yolu, Muallim Naci cad. No 11$: . 
Beyoğluna giden son tramvayın mittir. Bu alayı an'amayan mu· zırlarm elinde bulunan vesika . lstanbulun en güzel yerinde senit bir park ortumda her tirli urt 

ort81'öjtşlia ·Yiırd 

1..-.... - kalkt i .. "'- d
0 

harr0 

• ek fil ·laca... konforu haiz çok temiz, fiyatlan çok ehven ve kaclm erkek iter tirli ~- ı mı Oaa'"neme ım • ınn P ıa o gım l&DI- kabiliniden bütün evrakı bükU-
0 M uku d d. ? hastalara açık hastahane. 1 - anç o nere e ır • • yorum. met binasınaa "'-'-lamak arzusu 

aa& Yatak fiyatları iki liradan itibaren - Size benim neler bi'mediii • Diğer biri: tekrar tekrar yapılan taleplere · 
. Qoğum ve kadm ameliyatlanyle apandisit, ' fıtık, • bum ft hua 

mi fıılamıt'ar ıaiiba... Bunu da - Böyfe ıeyler yazılırken cid • rağmen - bozguna uğramıfbr. lJenzer ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat li8teal ft 

bilmiyorum... diyet lazımdır. Bir gazetenin bu Son defa bu evrak, eaki nazır- bro, ür .ıönderilir. Telefon: ('2221) 

• • • tekilde bir anket netretmeıi gü • fardan ıubat ayında iıtenmitti. '1••••••••••!11111••••••••••••••• Yazının üıtüne ve altına baktık.. lünr ve gariptir. 1 md ki 
-Y ngiliz halkı aras a es na-

Şaka olduiuna dair bir kayit gö- Diğer biri: zırlar elinde bulunan bu evrakın 
reme dik. Bilikiı birinci aayıf adan - Acaba bu sualleri soran ' h 

mahiyeti hakkında bazı fÜP e • 
ıöıterilen bu yazınm bat tarafın- küme nereden mezun olmuıtur? ler uyanmııbr. Eaas itibarile 
da yazının ciddi ol:Iu~unu anlatan Pek merak ediyorum.. bunlar, · kabine karan alma.dan 
cümlelere tesadüf ettik Diler biri: _ nazırlar arasında dolqtmlmıt 

Oniveraitenin ikinci sınıf tale- - Bu meselevi bilmiyorum ... 
J • bir takım muhtıra nevinden ve -

beJerniden birinin V eraayı, Mak Yalnız fakülte arkadqımm bu ce- ıikalardır. Bu evrakın tepeıin-
Dona1d~, Somaliyi bitmediğini id- vap1an ciddi olarak verebileceği de "gizlidir,, yazılıdır ve büku . 
dia etmek kabil midir?. de insan akimin kabul edemiyece-

mete ait olduğuna itaret vardır. Biz bu di:t üncede iken matbaa · ii kadar açıktır. Yazık ki kendi-
Bugünkü hükUmetin bu evrakı mıza bir talebe kaffesi teldi ve ıiyle yapılan bu açık alayın far· 

iıtemıindeki mabat, eıki nazır .. cevap yazı'masmı istedi.. kmda olmıyacak kadar gaflet göa-
lann bu gizli evrakı iyi aaklayaBunun ilzerine, bir muharriri • termiıtir. Nesine güveniyor da bizi 
mamaıı gibi bir ihtimaldir. Ve aıizi, meseleyi tahkik etmeıi için techile kalkıtmıt?. 

1 böyle bir ihmal bu evrakın gü • Oniverıiteye ıönderdik. • Evve i itte gençlerin cevaptan.. .A,WK-Bı•ı •A•w l nün birinde nqredilmeıine de rekt&rii gC5ren mubarririmize, Ce • Zaten bayan talebenin aöyled~ • 
mil Bilıe fU sözleri aöylemittir: ği ıözlerclen alay ettiği pekili an- aebep olabilir •.• 

Ayni zamanda bu evrakm ec- Eğer bu cevap!an veren ha • laıılıyordu. 
kikaten bir Oniveraiteli İle bitme- Biz bu yazıların her halde ~ik • nebi ellere geçmesi ihtimali de 1 Ankarada A K B A kitap 

ileri sürülmektedir. • · b. · · • b · d dii
0

nden deiil, alay olıun diye kataizJ=k neticeıi ıazeteye giımit evının ırıncı fU eaı mo em 
ıöyiemit olacaktır. Ben bir Oni • olduğuna inanmak istiyoruz. HükQmet, evrakı venniyen es- bir tekilde Maarif Vekaleti 
veraite talebetinin bunlan bilme· ki nazırlardan bu evrakı yakında 1 kartıımda açılmıtbr. AK B A 

ZAYi 
Eliziz askerlik tubeainden aJ. 

dığım terhia tezkeremi zayi et· 
tim. Yenisini alacaiımdan e.ld • 
ıinin hükmü y~ktur. 

Cibali Hiaaraltı aobimcla 71 
numarada Eliziz • kUlllfh ki • 
yünden Karabulut oiu)larmdan 
Topu oğlu Hasan 324 · 

MA;zON 
Meyva Tuzu 

Mü_f errih ve müleyyindi 
Mide Ye baraakluı boplbr. 

Kabızlığı ve hazımsızlığı 
izale eder; MiDE titkinlik .. 
yanmalannı ıiderir. 
MAZON isim ve marbaqıa 
dikkat. 

metine imkin taaaYVUT edemiyo- Habeş meseles:nde _11_·_n_eiı_ti_·y_ecekt _ _ i_r_. - ------ kitap evleri her dilde kitap, 
rum .• Zaten iki ay sonra talebe • it 1 1 necm~ aıazete ihtiyaçlanna 
nin b?lgilerini ölçmek için i.ır•H·an- a ya UZ aşmıya Urofo§ = Operatör • :evap vermektedirler. Gerek l lllm __________ .. 

lar yapılacaktır. Hem tahrirt,hem yanaŞl'rOf Doktor Kemal Ozsan fi,:. kitaplarınızı, gerek kırtaıiyenizi 

Depoıu; Mazon ve Bottoa 
ecza depoıu, Bahçekapı. it 
Bankası arkasında No. 12 

de tifahl olacak olan bu imtihan.- J ~n ucuz olarak A K B A kitap 
"D 1. H ld • • Karaköv T opçular caddesi No. MJi lan her keı dinleyebilecektir. Ta- ey ı era ,, ıazeteaının Telefoa tım :=::.:::-1 .:!vlerinden tedarik edebilirai· 

lebenin bilgiıinin, ne derece~~ Cenevre muhabirinden öjrendi • niz. Devlet Matbaası kitaf)~arı 
olduiunu en iyi olarak bu imti • tine göre, ltalya, Habefiatanla lll••-~--~~IİI!••.. e V ~KİT. in neıriyahnm An· 
hanların neticesi ıöıterecektir. aralanndaki meselesin, "hakem Göı Hekimi. karada aalıt yeri A K -~ A ki~ 

Bundan sonra muharririmiz ta. usulü,, ile halloiunmuına hazır. Dr. Sükrü Ertan ı ~ap ~vlerid:r. 
lebeler arumda dola .. rak bah - bulundufunu Milletler Cemiye • 1 AKBA Merkezi Telefon 3137 

r- Balnlt'ı, Allkan oadd.,-i No.; at 
eetti~b pzetedeki muharririn ti ıenel kitiplijine bildi~~ttir. I Teİtlfon: 22588_ Birinci ı•he " . 1161 . 

:ft"ii 1 iliiliiWI 
:1 .. 
:: .. :: 

'
ı: 
ı: 

Doktor 

Ali ismail 
Haytlarpafa luUtanm beülq. 

miiteluıaıa 

Urolope - O,,.,.ı.,, 
Babılli caddeli M111r:et 

suallerine cevap veren ~ 'e~yi ltalya~n b~ !old~ .verdıii no- 1 S•h ıünteri meeealieracfir" Uô~ ıuber Saman Paan::. . .... 
hufmumn·. Talebe demittır kı: ta, umumıyet ıtıbarile uzlaıma lll•lllillllliılllllim•ııillm• .. ~ •----~--ıııi' .. IJiİ11iimlliıİll•ım1-llliımlml-ıaa•lll 

"-Bana bu aualleri sorma zate havası içindedir. ·" 

li 88 niımarada her tün aıı.•
ıonra saat ikiden aekiı;e kadia.r. 



,_ =- , 

Osmanlıcadan f'iirfi.ç~Ye s&z klavuzunu neşrediyoruz 
1 O T ı. •-•'kl d Aknia - TaP9f j .-ı elank llütüa lfınenleredir - Bu ı kantıkın. - içtimai itlerin Amilleri 

- z üraçe av er en ıe • Orneln Oalar. Mril"1iaİll tayclafı· .-- haren süıe dejit alelıtlak hütün müteaddit ve mudildir. 
~~n ıözlerin lpuıwna (T. Kö.) 'm _ Ala-•· ......._...... 1 Ar.inen - Saflıkta - (fr.) Sain et 
ueldeii (elAmetl) ....... r. AkU _ ... • '°" - (Fr.) Ex· AlelstWc - .a-.e1e, naul olursa ol· tauf 
Bunların her biri haklcmda lll'UI ..._ ıua - (Fr.) N'importe qui, n'bnporte j Amir - Bat. ült, ltuyurman - (Fr.) 
ile uzmanlanmam (müteha11ıa) ~ ,_....,. Usekltetı - (ft'.) quoi. cpaelcoaqae Cbef, supeneal'. celui qai ordonne ov 

Yazılarmr ruetelere yerecejiz. ütıimı Qcci••t Örntık: Rupltı hir itmen çaimm1! commende 
2 _ Yeai konan kvfıbldann Akarı (8'k - Uukdoiu - <Fr.) - Alehtlak Wr .-nar faimrnz. Omek: Ostt• aldıjnn emre ıöre -

· Ex~t ' Ale\Unnmı - Büth, ıenel olarak - AmirimMn aldainn _.. nuann -
•yi ayırt edilmeai İCİD• lereiİIM AIPi -T .. - (Fr.) latrmt.We 

1 

(Fr.) En .-.-.ı, ................ t H.. itte bir.,....._ olmalı - Her 
lire, franıqcalan JUllBUf. a:rnca 1 AW ..-- y...a - (PT.) Echo Alem - Sancak - (Fr.) Etadanl itte bir lmir olmalı. 
örnekler de konulmafbar. AW _. ~••ık - Y•...__. Alem (cil.n enlamma) - Aean - • lmiz - • le lmnfık 

3 - Kökü türlrçe olan kelimele- Omelu O, ö,.ı. ,ükMlc ...a. hQla· (Fr.) Moade Ornek: Utifeimiz - Şaka ile ka· 
ria buıünkü iflenmit Ye kuUuı. nflC8 üllar., tatlar yank111endı (Aksi· Alemıiimal (eihantümal) - Acun· nıık 
lan tekilleri abnmlflır: Aalı ak 1 ..- ..,. sal - (Fr.) Mondial Am· Ye tamil - Kapsal - (Fr.) 

Arıute - aa-mif - (fr.) IMeoN, 
ome -

Myif - Süa - (Fr.) Parure, ora• 
mmt 

Araı: (Bak: .ım.t) - Beldels 
("9)'1Dptome., •nlamı Terim koluna.,.. 
rilmiftir.) 

Arazi - Topnk - (Fr.) Tene, 
terrain 

Ornek: Elôlmemit toprak - Aıuii 
aarri muraa - (fr.) Tem non calti· 

*· 
( Denmı var) ..... 

Aksfilinnel - Tepki - (Fr.) R'-4:· Om.ki Acunsal bir ad kezanpalc Enılobant, ntensif et compnhenaif 
o~n hak, aıb ü~ olan hüldila, G f •- tion ne 1Miyük onurdur - AJemıümal y.. Ornck: Am ve ıamit hareketler - a 
tür'çe "çek,, kökünden ıelen tele· Or.k: Her cel.ü taqik Wr .-.a. töhnt ihru· ebnek ne büyük tereftir. Kapsal ....,_tler 

li aibi.. ... tınliıl .... - lhr..... .. Alem (kainat anlamına) - Evrat - ..._~ - Amca - (Fr.) Oncle P•· 1 bir d eA 11 
Aile ·- Arda - (fr.) famille Wr tepki doieur. (Fr.) Univerı ~ 111 
Omek: Aile teaiai caıi:rttin en kud· Akv - Kuduz - (Fr.) Emqe Alemtümul (Kiinat anlermna) 

1 
... ~2:'-~ - Hala - (Fr.) b 1 rço ktu r 1 

a.i nzifelüden Wridir - Arda kar· Abrlne - Kud11m1ufÇ11me, kuduz. EYnDael - (Fr.) Uninnel ,.. __ u_ 
111ak t')ıyetenin en lr.Jtaal U..lerincfen casma - '(Fr.) ....._._ Almen - Açıktan, apkten açıp, Amme - JCamui - (fr.) Le pub· (Baş tarafı 1 ncide) 
hindir. !Ala - PtDri - (fr.) TN.: W., ıözrön lic d•f · · · &---!'L• • bil 'ba kita· 

Ailevi - Ardal - (Fr.) Familiel ~ Aleni - Asık Orn•ı Çalqmema: badi-is isin 1 enn1Df& w.r .. nm .e 
"'r.::k: 1-"'1>""1ftdeki ailni ""'"t ... W JiJV - ol..._ ~i - (Fr.) Aleaseber - Tanlayın - (Fr.) De. delil, --ı IPıMBr- Siılasia nefsi. ~ ~dıimı hayretle ıpret et-

- ~T... 1n•'-...... ~ ........ Tel w'il - l'aabe miz • • ..... ._. iPMlr'· mııtık. 
Jfm D-L--a&! • • --'L-.& L- 1.!&-

4iJe evi - Ocak - (fr.) f01tl' AWnii ..... - ADnm - (Fr.) Arc· Ornelr: Tanla)'ID ima çdctnn. - A· Hulnalm iw - JCe!MMI tip - ~tmu ıuaun 111U w• 
Aileper"·er - Emmen - Cfr.) .At· en·ciel ......_ima çıtlum. (Fr.) -l>Nit p'6llc hm 152 nci aayfumdaki bir taJ,. 

h-be i ıon foyer 1 Alib - hifilr, imsi (iJsi, IDii ••t AleumJ-• - Bir düae1cle - (Fr.) On.ek- OaPaa kera-' tinliin locladır ve bia bundan hası allb· 
Örnek: O, pek evcimen hir ademd'wr •ı.m-> U ..... meat tın .,_li •• 8 ' iudm WrWir - darlarm ikaa üaerine maiGmattaf 

O, !'ıılc ,ıil..,....er Wr .... ..tır Omelr: l - Bu i"8rin ı..uıt.A- Ona.k: Kmnamw .....,...... ._ H•ıb ... W ba a-in ea ~tli olmupuk. Odama DetriJat 1'ibe1i 
Abli - Arka mu ~ bir ~ ~. - 8a ~ele --•-- _ •.&--· el+'•• •a u..uı... 
Ötnek: Der*" - Arkum-. he+ İjltıria W.settiiiinis ......ı. ile lhr al•· =-~ ~-.r- Amid - .;;:: (Fr.) P.,,..clicu. müdürü Galip BahtiJU ıuetelei'e 

llle:l erkas...-. kur Yolmn'· AJettahil _ Uzan ...-,. Wre ıönderdiii bir mektupla bi&im hu 
/\kahe (Bak: Badire) - Zoqeçit 2 - 811 iıto wna kartı ,..,....., ol· AlettUaaain - Ataiı ~ Amtfi <•• Ma) - DW - p_.. if&l'etimize cenp vermekted!r • 
. \!nmet - Knırhlr. 10Duçsaslu1r - , ~ ilıi,_ 4Warı ~ •nuı-a· Alettevali - Arka arkaJ• ..........._t Bizim aadece ka1dedip ıeçti· 

<F:.) Sterilite, lnfructaosite .._ _ a.·ifta .._kar~.,.__... Ale-v - AleY (aln-,..Jav'clan) - · "'-•• Mmri- M fremiti- (Fr.) iimiz ve enelki pnkü J'8'111Da· 
"kımete ufremalc - SoaUÇtUZ bJ. nu a';lısclar. iolQW Pek ~ni• ol· (Fr.) Flaw a Coloaae ••IAl.ı. dan tonra arbk bama bile Jbum 

lllltk, :ı~uçsazluia ajnlmk, ~"" · iltlfA· Al.P - Kup - (fr.) C..tn • imuz - Qinten - (Fr.) Qa1 
ınenMk Aliblteh: -1~ - (Fr.) fr:tireı· Örnek: a. .. W. ...... ......,,.1 _ enseipe, ciul imtruit ıörmediiimiz ba meeeleye tekrar 

Ornek: Bu it. akamete uirMı - it Mat · (Fr.) Etu-YOas contn noas -. cette Ömelr: Marifethlu - lilsi ötre- dönmek mecburi7etbıde .bulundu· 
•onuçguı kaldı. AMlnfn - ~ iltili - (Fr.} alfaire ten iumuz için miiteeuiriz. 

Akamete ufnıtmak - Soauçsua .,., ı.....- Aleylate olalar - IC.erp olmalar An -An (T.) - (fr.) Mı.- Gal"p Bahtiyar mektubunc:la, 
rakmak, verimsu 'ltıralnne1r - (p,.,) AWMv olmak - llci'-nelr - ~: Bu &.111.,. kup ._.., Aa'w - Ama (mldaa mm hu tablonun uluaal timeadiferdli· 
iten-. sterile (fr.) s·........... eUeriai w-...ı co-. - hlılif) IÖaiain telsrarlanamlm - telaw: • h-1..1-..I_ .,.__ dan 

4kim - Kıar, IOUupu. verim· · Ornekı Bu itilim tOnnnlanna v.-... Ale)ohtar - X..... T. iri.) - (Fr.) Traaiala timiz 11&1U11aa AAlllatay çı• 
•iz - (Fr.) Sterih. hfnctMa ,... .ı... ,..,_ - •mudi iillli- On.la: 8- ita itte .. ......_. Aar+w - lhb"..-, Wlmezlıı» kan kanunlarm 1tir hüliauı olclu· 

Akı."D kalnıek - S.u plm...W - ~·-- ı-laM r• mi .......... Alelat.--..-ICltlliliaa8ÖJ' -(Fr.) ~-.w, ..... c:oaneieıew 1ımu •e pliba bunan okunmadı· 
<Fr.) Rester ..., •.ıtat ,.... _. - (Fr.) Oh a ..ı. ~ • • - lau 7Ul10'• 

Akdem - bir, önce. önc:elci - (F,..) Al6ka ._..._. - llftik .__k .,..._. Aa•ılir - ... - (Fr.) ...._. Kitabın ,.ım. lla lmmmm cle-
"1ant. P..wdemment ~ct.ilibıUn - OWH1dffl ır..lar On.Is: o ..... •akit .... ,,. kiti· aal i!I bütün bahblerinin haft•n art· 
iiiörae1c.: ,AWmU nvifimhr -r ı..,. •••• .. hn'tşa ~. .. .. .. .,,.._ - - - (Er.) Ov,. ""'- x. '*" .... :..1ı...~ -Ytc:at.. C). 
~. iince1D öclewbnls - ._.11 diar .; : -:-~.~ .DA• ....._ A.lıılf.a-D kr ........ ,-A 1da t..nepiyatu;;;~tôylemeli 
.Wom siainle söeiı iliik - ...... Alilsilihel - Şl;le MJltı. o6lia Lela - v-- (Fr.) Pou - (Fr.) Toat l ,._,. fa•cl-'- ....._,_ 9 _ • pat :..:. 
Gacc sizinle ~ odu 0....: ~ İCİa - .,anlan ~ - Aıb ..... kendi J°"'9n J IUI uua-- DUllU il .._..., 
Akd.,.ır - ......... - (Fr.) · Alianhirw - Gk ilSi .... , IMrke- 2IO 91 ,.... 10 u.b.rtı OT •erdi. - - (Fr.) Bil - .. ı•ce ' de kitaptaki hatanm yalna Enu· 

Contnct.r, conclare 1111 acttı pıaMic: n sin .. _. .. heldncla 188 ... ..._ 2IO al Oraek: 1 - Arladen .- .,...._ rum - Trapaon fimeııd!ferinden 
Prive AJüD.nfiM'him, aleclderecat - Sera· Wate 148 u alqlate rey Yenli. .,.,aır - AnQa~ .öz söy1eıaelı a- ibaret olmaclıtını bUclirmek i-.. 

OrneR: iki &inlet erauadia ektMilen •mea. eaalannc:a Ltlate oı..Js- YaDa olmak- (fr.) yıpbr. rb. Şimdilik pek de ilipnmıeli 
-.hede maci1tiace - hd tlMet ara· A._ - e.wl1c - (Fr.) ~ Etn .,..., itra • fa•ev 2 - Keneli yoklraa hakkında hüküm 
llade ~ .... .....,. Pn On..ru 8if .ı ... •. "7üls .._. 1AlaW (tanıltar) - Ywt - (Fr.) .,....- doinı mudur? - ~ap ilteclllimb 1- hatalan TIC&l'et O· 

Akid - BairtP. WdkJen - (lil'.) Wdılif 41 lliııllPlr0 - lir • liıl • f•.....W• haldancle htilciim vennek do!r.ı mu· dası fty& GaHp BehtiJv arla e• 
Con.tnctant • bQik dlll ..._. U.. ••Mııliro OırD.ls: O. Wtiin Kaa.tQ haptna· cls? d..ıe.- birer birer bydedebı1i· 
Orn~: Akideyain i.-kdddan j Alet -' Y~ - (Fr.) I~ da W. ,...,...._ ~ Aakuip - Y ....... - (Fr.) l'to· rls. 

<im:::a: T. Ki.') vesika- ~hyanla· 1 Örnek: lös sö,leme ,.._.dil, IP.t· IAhinde liJlemık-l1iliilne .,.._ daa._t 8ia lt•'knPnniize Galip BahtiJvm 
rın imzaladddm Wp nM yanıcı k..r.br - Aleti tebDim aaels - (Fr.) Parter pour, perler., sa Ankeıtia - Bile bile, bu. iat9• - Bizlmkimiae Galip Bahtl,..., 

Akd - Bairt - (Fr.) Acte liean, aleti .-i kalaktır ,_.._ . (fr.) - Exprie. .._tiılluı.ımMt büuettiii tablod.ıd IU lcaJıdUn 
On.ise la lio4 .... ..,_ Alt W - Oratlc: O her vüit ._in i1'1itine Örnek: 1 - Bu iti itile iNie pptna Yardık: 

J.,tiren JHr uw.lir. - E......._ nlcelr (fr.) Use.iilt ..,._. • . ı -Bu iti ah ... ,..bm. 
' le kadını birleftinn bir beiıttn'· Ali.Jil - ca.t.if AH - Tice - (Fr.) Ka.t 2-.. ~hile siriftÜn - An· 18 - 4 - 925! Eraar"" 

Ala'bet (eacam) - S... .. ..._... Alıfllo_, -Bot-uaa Aı-., - Ala - (Fr.) ~ ._..._ite pifdm. Trabzon hattmm infaa. 
hel~ - (Fr.) Fin, a la fia, tınfin ~ ( ...... ) - v-.. .. - 0..-ı Alalsk. ~ ............ AaM e•ıejllgılp - ÖQiinlaD - Bmidan hqka tflrlü mlna p• 

Örnek: AiJibet ıel.wldi - Hele ... (Fr.) Etıı. ... w.rn parWc Wr MWtiim - Aile ...... (Fr.) Smcirement, en toat .-.ite, , ~--•a _..D n.r mıdD'? 
•e1tildi. OnMls:Y .... Wr.laWıla ............. lülikmalimtti.........,. dufoad4hacoeur --. 

Aln"binde - ArlrMı an. •": ara, ~ - h ..,.. • ...,..... .. s ua K• j Alil (İlmi anlemaia) - Kör - (Fr.) OrDflu A-:&-L...- m. -·-'--· Galip 8ahtiJarm taftilibade 
VlliJ'--- -·-- m-1....-L-.-&&!X.: 476 aamarah .,.dmca - CFr.) lmmediatement apris, couenı-t ...... j A..._le sunanm - AasunimGlken. size an• ..... - ... ~•· 

• la Maitc Al• ılı - ç.cı' 1 - (Fr.) l.. Alil - Sakat - (Fr.) LtropM ihtiram ......_ kanunun Tramon-Enaram d• 
41d-Akıl (T. Kö.) - (fr.) Raieon W.te, p1•11fC-at, • ..._ ....,......t 1 A&I - ljcı1 - (Fr.) lnfinne. ima· Aa.t-1•• (T.lli.) - (.Fr.) Titv miryolle T,...._ limanı 1.-1: • 

Akli - Usal - (Fr.) Ratiomel ~ (tallii ........_~ - N ... ı IW. tatiü yab ve ilızaratmm 1340 .::i 
1 

Orn.lrı Metaiff 8"""'- UMI .,.,..,. - ( .... ) ....... Or.eis: licil savatçrlar - Ma1ül ıa· Ar - Ar (1) - (Fr.) Honte zarfmda icruı hakkmdald b • 
ı.,. Onatlsı O..rlmlMlc ilerleme nomal ~iler Onaelu Ana - Biir 

Akli selim, hini ıeliqı - Seiduya - Wr yolda olmes- lalalip..,. ..,..1s1ıi Alim - a.ıp. - (Fr.) S.•ant Ari (llalr: Ret> - o,.a.,. - (Fr.) nundV. Bu kamın isminden Je 
<Pr.) Boa... •il'• lilr hattııWp ..._ AJinlliıle ~ En4911 - CFr.) Triıs Vob, votet anJaplcbfı nçhUe lirf ~~ 

On.ek: Aldı se1üa 1111ai1ııi alan adua 6-7rftaWi _. O.f"Olltal - (Fr. l W.. Omelu B• aoramda oy1ar cleiildi. _ hakmdadır ve inpatla laiÇ bir • 
~a ,._. _ Sa~eu oı.n .ulam Anofilıat Aliil;M-En~- (fr.) Sapiriear illa ıwel.., iri tetettite utndr. libaı yoktur. Kaldı ki ticaret~ 
.,_u yapma. o..ılsı • s«uiU Mı YBtta ı.a lra· Allü - T•n - (Fr.) Diea .. ira - Sisli,.., ..._,_, ....... duı ldtabmda hattın inp. tariki 

Akil - Alalh (T. lrö.) - Cfr,) .... ,..,,.._.... •paom&1dır. - Bu ~ Allaha mnarladdı - EHn kel - diren - (Fr.) Qui PINt qlli orae 18 - 4 - 935 olarak ıö~4fili 
~ niumar•l nel!t( .:-~)~•••le:: !f.. (Fr.) Adiea Omek: Alemara - Acaa s.ii.U,... halde Galip Bahtiyamı bahselti-
. Akil - Yiym, ,.iyici - (Fr.) Man· ......, ...... Allime - Bilse - (Fr.) S.vantiı· (he~eym) - MecliHri - Dernek ttın· ' . •• 
tear sime , lencliren ği kanunun Detir ıarini bile hu 

Alcile-Y.urce Alılde- Bukfık- (Fr.) SouiUe Arinı- Dini raııı _ (Fr.) Rapoa clelildit· C78n--.klramn fZI 
Akı. _ Y•lıt _ (Fr.) Mflectear AD - JCör- - (Fr.) ATeusle Aı•--ik _ DWt•• _ (Fr.) MDeJinde delil, 924 aewinde 
Om•: Sathı der7a. Wr Aids rilri, ... AD- Körlük uea .... repoı Detredilmlftir. Tarihi de 18 m&)"ll 

hiJdelci elnd;mia zılalini ..Jt..terJ .. orda. Altlpfle - Apmm, antlZln _:_ Amade - Huar (T. lcö.) - (Fr.) Ornck: O --e •a• ._·ıtmde 1.:.. de~ı·I, 10 ma ........ 
be..w.:.. ...A..:a LL. _ _. ~ ._:__._,_! (fr.). Sdmlela, eoe....._..t Pl'it •-- s-" .. 

7 
..,.. 5 ~~· 

._,. 7-•,... ~-· •-., .. 71-.ı a ___ ,,M 'd 4inleniak tuttalar. - 0 gece çay sa• y .. w..-..1 • .a.ıe.tiibni:1 sibi 
"aPIJaı.m "1-' • • öeter' da Altla .... -twe - (Fr.) Particu· ftlllHU fÜ - Gelim ıiclim - CFr.) lailinde hir iralftl'lh ittihaz ettiler. .,_.- _, .,,._._ • "°' · · Va et Yimt kitaptaki faatalar iyle pek kolay 

.\ita - y_. - (Fr.) ftAt liicaMil. tellt ~wt 
O....t ~ .. .._ ~· Or.ekı Rw lfte, .. •-' ...... Amel {fiil) - ı,. ~ _ (fr.) kolay kapatılacak teYlerden de-

letr - ~aile~ .Wılai .waa pWili ..... ..,. a•e11meliıclir. Actt, 9Ç1io9 (l) LebgttUJeapt•ta elifk yuılarak iildir. Bu hatalarm her biri bata ._ ..... ._. - v......- - (Fr.) - it. itW. alr••- ......... ala· Onaelc: Her .,.... wld.,._ ttittir• :Tilrlcçe ı&teiilmittir. J>tvanı l\ipt·it· haddini de &fllllf, kocaman birer 
~ ..,..._ ........ ''• ldna .-1aaıMiirv - Hw ....ı -Wlf Mli la ..-..-,. Ttırk'te -ır" ar demelrdr. Bu ,an Ana- pf hallndeAtw. Ve muazam 
La~ıttia_. - y....-ıc - (ll'r.) ~ - A"" .,,. • ....._. ...... Amele - IKi - (Fr.) Owmer doluda '4ınıs,. eöri .an11r. Radlof'ta teıWMth beanllal Tieant 99 • • 
---..._ ...,qcıw .,._ .._ A•ı'mn• - ltt.- ...... _ (fr.) Krrcıı: ve ~eti lehçelerinde "ar,,, Ea· 'Dayi ôduıDin netrlJatmdan olan 
.._ ~ Cw"-> - Hrsnat - (fr.) Altlitlek - Gtael oluelr:.,.. (fr.) lllftlide. lnm:.W. • tra..._ "11 lehçesinde -.., de ba anlaınadır • 
.-. ~ (s:• le..,., ıt•w lap 111ı,-. ha• ,_,... p. Amil - o.;.. - (Fr.) """"" Araboa • .,. baJl ...,_ oı..yıp ia· j im kitaDta ltulumna1arı ela 
Ate~ vı tulli!Jcat - SoJaop - ...... Mil~ ~ - ''-r.) ,_... iV q &JIP dea,M•· B-- plerr ~ if~ ettirecek ...... M. 

(Pr.~ l .. •payenrı pNetees et ... Örnets: lu .cirim :rahm sise delil, o:me.r: Sonat itlerin°etW.i oo1ı.... "'tlyir .. t!e 1nnama1r ınliinindadrr. lftdlr. .. 
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Kazalardan sakınmak Bay Muhiddine·cemiyet halinde ya• 
k ı b cevab b •. ki için me tep ere ir (~taraf•7•cid•) şıyan oce er ve 

d k h ı ? . Makalenin kili derecede bitaraf \"e • e t• 
ers ona i ir mi. =~:!::ıd~~~:,~::~'!!'1ı::ı~:m::e: ınsan cemıye ı 

Frrtma g:bi düdüğüyle aokak· 
Jarı ikiye bölerek hızla geçen im· 
dat otomobilini gördük mü yüre
ğimiz hopluyor. 

"Gene bir insan mı kaazya uğ-

·adı?,, ı 
Kazaya uğramak ne demek· 

tir? 
Bunun kaç türlü önüne geç.ile· 

bmr? Şimdiye kadar alman ted· 
birler, -bundan önce de bir kere 
ıyazdığrmrz gibi- inaanlarm §a§· 

lkmlığına veya patavabızlığına 1 
KARŞI KOYMAK üzere alınan 
~'!dbirlerdir. 

Tramvay yürürken atlıyaCalc 
ve böylece kazaya uğrayabilecek 
adamın bu hareketin~ mani ol· 
mak için basamaklarda bir değ:. 
4ik!ik yapılıyor. 

Bunun bütün güzelliğini, iyili
jini, imanllğa ve yapyıfa yardı· ı 
mmı gözden uZak tutmamakla be· 
ra'ber yapılacak daha hatka itler 
de olduğunu dütünmeliyiz.. t 

,,. . . 
Yirminci aıır yqayııının ta· 

tırhcı tehir yolcululdan kartııın· 
da eli bağlı kalmak doiru olmrya
cağmı anlryarak bunu hemen bir 
yola koymak istemitler ... Gidiı ge
lit kaideleri ortaya konmuıı hıza 
gem vunıbnuı,, türlü ıeyler yapıl· 
""aqtrr. 

Fakat bütün bunları toplu bir 
hakikat halinde herkese ıindir· 
mek lazımdır. Bundan önce, hal· 
kı ve çocukları da, tehirlerde ıo .. 
kak yol::uluğu hakkında uyandır· 
md'~~· ~tY iin'i yazarken -Y•· 
ıtf,«falHlf ~dafüi vaziyette kal· 
ınamağı ıöylerken- ıöyle bir 

1 
p~, etraflıca aklılndan ıeçmit 
delildi: 

• • • 
lnciJterede kaazlara kartı koy

mak üzere hele 1934 MWinin IOD 
7&1"111Ddan beri büJiik bir harebt 
'-tladı. Fakat buaiin bu hareket 
ecm kerteaini 1nılmutim. "Kuanz. 
rolculuk D&fll olabilir?.,; ıibi bir 
meta Uerincle mekteplerde ye-

retmeğe çalıımakla, büyüklerimi· 
zi de kazanacağız ... Çocuklar, bü· 
yüklerine de .öğretecek ve nihayet 
nakliyat arumda yaya olarak 
seyrüsefer etınen·n tehlikesi biraz 
dal t . ortadan kalkacak .. ,, 

lngilterede "kazalardan sakın
mak,. İ§İni bir ders halinde mek· 

çocuğu doğrudan doğruy'!l ~iyle ça· 
ğırmıyorf!unuz? Çül\kü muhterem ta· 
krmımzın antremanlannı Hakem 
Mi.cs'iu müsaadesile Bay Na.J11uğa bt· 
raktnuz ,-e böylece CHakoab) mene· 
cerini antrenör olarak aldnuz, eğer 
bu maksadı temin etmediyse ne için 
Bay Namığı bırakıp da diğer antre· 
nörlere hücum ediyorsunuz. 

:Muhtelit takım için getirilecek ln· 
giliz antrenörü hakkındaki noktai na· 
zarınıza ben de iştirak ederimt çünkü 
onlar da aşaitdaki sebeplerden dola· 
yı bir şey yapmağa munffak olamıya 
caktır. Birinci sınıf antrenörler 80 
profesyönel taku-nr olan ln· 
giliılerin kendilerine de · la-
zım olduğundan haricte çallş-
mazlar, esall'en haftalık kazançları 10 
Sterling olduğundan bu para}, baş· 
katarı kolaylıkla ödeyemezlerr daha 
az para ite bıe en'Cla kendi memleket· 
terini tercih edecekleri de şüphesiz· 
dir. 

A% bilgili /ngiliz antrnıörkri iae 
bı:. gün A urupanın hiç bfr yerinde 
-Türkiye miUte•no olarak- 11. bula
mamakta.dırlar. Buraya gelenleriıt i
ıe sizin düıündüğüntlz gibi bir ~k 
takmıı antrene edecekl<'rl akılların· 
dan b;le geçmez. 

Bu gün A vrupada en mükemmel 
Organizasyon n en çok spor elemanı
na malik olan ltalyada bile bir tek 
lngiÜı. antrenör yoktur. Buna mu

tepleıe şoL.m:.ğı . düıünürlerken, kabil futboldaki terakkilerini 22 Ma· 
ayrı ayrı teJekküllerin buna yar· çar:, 12Avusturyalı\-e1 C~ubt Ame· 
dımı dokunuyor.. rikalı antrenire milteşekkirdlrler. 

İspanyada 4, Çekoslavakyada 5, Av.a
Bir taraftan nakliyat nazırlığı turyada 3 tane Macar antrenir futbol 

komiıyonlan kültür adamlariyle öiretmekteclir. o h&lde burada lnJi· 
çalı,adunun, öbür yandan zabıta· Uze neden Jtızum oluıum ! Bir kaç 
nın da yardım ettiji görülmekte· sene evvel bu memlek'ette de ftrdı, 
dir. Türkfyede fatboltin yanın il&hı 1&1'· 

Seyrüaefer itinde ibtiıaa kazan• lan Hantere Hakova altı aybt meea.
fsinden sonra yol •erdi, Şimdiki JiaJ• 

mıt ve hir çok tecrübeleri, mütale· de yalnız Fraaea, Holanda '" Bel~· 
alan olan adamlarmdan seçerek bda .aatrenir oJarU atr.n 4-1 bı"
daha timdiden, ilk mekteplerde giliz mevcutsa da esasen bu mende· 
konferanılar verdirmektedir. ketlerin futbol l!lftfyelerl ıaa16mdur. 

Bô}'lece ne ol"'°"? Bir taraftan laıWa uıtrenlrlerin ftdnei naJdfa· 
otomobil tramvay motiaiklet ilib. lan da. IAIJqa~ ........... 
Sürealenle niam severlik Ye i'bti· ıoo 1e11e ele bl#lar ••ltall' U.. 
-t Claw-u1Um1 ---Ld--'-- hal· Bfrenalemelerldir. Ber __. ..ır. 
, - , •. u71111 ın~..... lerilp.e terdlman ftrllmtll d.ı olall 
kı da "yol tehlikeainden haberi bu vaziyet...._. .. tee tr).-Jirla. 
olan 1a]n hir tehirli,, yapmağa ui· den tabii oı.rü b~fer, bllcale-
l'&flJ'Or.. rial ula....,_, 111ülte W1llk .._. 

• • • Jll1yen w futbOlea pa~eıla ~OJI• 

N_1.!1 .... 
1 
.. _1___ • L.-a.ı_ 1_ ılnl ani&_.. h aatr•ıw ,..._ 

tllUI " ~ ftll&RRUS yo 70 .. de~ ..... ~. 

"Ağaç kemiren beyaz kannca- \ 
!arın yaıaYJl!ı,, adlı kitabında 

Meterlink fU sorguları soruyor: 
Cemiyet halinde y&tıyan 'bö

celderin hayatmdan, adam oğlu· 
nun cemiyeti, kendine örnek al· 
malr mıdır 

Bu beyaz karıncaların bize 
göstermekte oldukları örnek, içti· 
mai teıkilit için bir model, müı· 
takbel bir tablo, bir nevi keha· 
net midir? Acaba biz de buna 
benziyen bir amaca doğru mu gi· 
diyoruz 

Bu sorgulardan sonra yürütü· 
len münakatada deniliyor ki: 
Gerçi hayavanlar kolon!ainde ge· 
çen hayatın b&.§lıca vasfı hare• 
ketaizlik, ilerlemenin yokluğu ve 
ayni devirlerin daima tekerrürün· 
den ibarettir. Ancak bizim de o 
yola ıapmamızın imkinıızlıimı 
iddia etmiyelim. 

Şimdi iae Harvard Oniveraite· 
ıinin meıhur hayvanlar alimi, A.
mer:ıkalı profetÖr Vilyam Marton 
Vbiler cemiyet halinde y&f&Y&D 
b&eklerin hayatmm ideal bir tab
losunu yapmakta ve bu yqayıfı 
inaanlarm k9rduğu cemiyetlerden 
çok yüliıek ıaynıaktadır. Onun i· 
leri aürdüiü diifüDcelere aöre aa• 
dakat, kooperasyon ve en yüluek 
ülkelere l>&ildık bakımından par· 
lak birer örnek tetkil edecek ıu• 

bir dereceye indirilmit ve yalnd 
diJiler büyütülerek terbiye ed;le 
gelmi9)erdir. Ağaç kemiren beya:ı 
karıncalar iıe daha ileriye gider"' 
ler. Bunlar yalnız tek difili erke
ği mubafaaz ederek kraliçenin o• 
ğullarını akamete uğrabrlar: Bu 
erkekler kendileri gibi akim olan 
kız kardetleriyle birl:kte mutfak• 
larda, aıhanelerde ve çocuk yetİt"' 
timıe odalarında çahıır ve içtimai 
tufeyliler gibi ortalıkta tenbel 
tenbel dol&§arak diJilerin itlerine 
engel olacaklarına yurdun düt• 
manlara karşı korunabi?meıi için 
lazım gelen yapılan korumağa ul 
ratırlar. 

Aemeıikalı profesörün dedik• 
lerine bakılma; iyi inzibat altın"' 
da yafayan 'bir kannca yahut arı 
koloniıi iman erkeklerin ahlak ve 
adetlerine hiç bir vakit dayaıı" 

mamut; İJHan otlu aç kaldıiı içiıl 
öldürür, eğlenmek için avlanır, 
bir kadın için batka bir erkekle 
dövütür ve herhangi bir sebep i• 
çin de muharebeler yapar. Bala• 
rılariyle yaban arıları böyle bit 
yaratığı h!ç bir vmt hapae bile 
atmazlar hemen öldürürler. Adanı 
oilunun erkeği maymuna benzi" 
yen dedelerinden müthit bir hod" 
binlik, daima kavgaya hazır hUY" 
lar ve cemiyete kartı olan hisler 
tevarüs etmiıtir ki bunlar cem:yeıı 
ti daima bir nıhatuzlık içinde bu" 

rette yqayan ayn ayn on liin cim lundurmaktacbr. 
içtimai 1:aöcek vardır. Bu içtimai Adam oilunun ıeçimıizliii. 
a,hllkm bazıları milyonlarca sene- yüzünden rahat yüzü görmiyell 
den beri teeuU. ~iı ~.. dünyayı düzeltmek için P.?Of~t 
.tadl1'. Hdbuki adM11 oflu ancak ıu dütüncelerde bulmıuyor.· 
'bir milyon yıldan '6eri vardır ve Bu sdnkil medeniyeti harabt il• 
oaun içtimai hayatı henüs çocuk· tebclit ebnekte olan büyük erkek 
luk saimcladır. kitlesini ..,.... etmek için ilet 

vu.u.r. am; eter adam otlu hanıi bir pare 'Wmwoalı ,.hat 
içtimai bakmadan brarm ile ha heyu brmcaLum yap71f1P 
da Heiieeık meeeleaiıadenu ileri Mui,..a ~ ...._ .-
ıelaaektetlir. Bu erkek atak, sü· yerimle 1&JU' 'bir c.maiyet teMI 
rültüci ft f..-ı bir "'5hıc1ur. k.t.d eclilmelidir. Buudwa bqb 
laaa malralril ile kannc:alv. bal Spenaleria ileri liird8*6 bir Fel• 
anlan ".,.ı.n arın ı=m haıı b8- llıh cemiyeti ..m,...me dtlfmek 
c:alr1etde bu me..ıe ortadan bJ. · l'*m aelmekteclir. 
clınlmq, erkek Eayııla ~pcekl (The Scientific Jlontbly) 

~l bir den~. . 
Y eld1n itih'ariyle bizimki "-dar 

olmua da, lnailterede b.aaün böy
'8 Da~-Mnede OD ~ 
itin sacuk aıu,... • pmlciar. 
Clan -...,...U mekteplerde ne 
.. i UJandll'ICI kanlar aplll»ilir? 
... d&ıUneretc lni..6\ia 11'.'silı..ye 
...U olmak ilZere iki komisyon 
~. Bu komiıyoalu"' "So· 
_..na kawrxa ioJcUJolc ,.. 

~ ~ııl hareket etmek, lb• pi· Antnalr ~ ta'bıMa 'ba •U.· 
dıimı hilb etraf&ca muhakbk ıann pedqöJI 'hlİsİiUHklert. .... r. 
öir'tmel~dir. Hele çoenklar ve btlerlaa antı'elllr ~ ~ r••••••••••••••••••••••yaılrlar, kazaya ujrayan]um a• mektepleri ele olmailalı naaı'ı •uı.ra ı• 
rumcla ea çok söze~. almma bu -.... ~ 

"Tehlike d11JSU111DU,, tehirlicle 111eyclaaa çsür. Pir adlmq1 in o)Un-

t..!lı......-1 • - .. ·&· .. 11 p&unm.ısn.ıçın ne ı: ı u.-.aıeı-

... mtmatıdır? Muhtelif ~ 
pcıuWarm teclriaat JH'Ol1&m)a~wn• 
wJ bir ltlfmat deni illve edUe . 
Ylr?n .. i ~ üzerinde a• 
~--tar .. 

uyaacbrmak lbere De yolda almı ea obum a1' lrt pJ ~-- lP.u ite 
,__ 'd" klft 4dQdlr .... f'1IOOIC11 ~ 

yapı ... yen ır. tillfefi •1a1&J1 tutaa bir p9'1anaUl 
lnailtereniıı bazı yerlerinde p1a1.Uma. n. ıa .... -. _... t.WS 

"önce can sağhğı,'ı aibi ata aözü oyucuu ve a,..ı samanda ·~ 
haline pt~rilmit cümleleri tarla olan Iftll ~'• llaaclaıder 
halinde ~lara tiyletmekte ve Valt.d'«ekl ff vı,,a..ı. P. C. A.._. 
"bugÜn gözünü açarsan yanna tarra takımmm lqiltenield oyana 
ğ ıka ? "bi . • l 'r1 ilm haJcJpDda UVVIOl'tı, Z-.0 P'Pllll\lf' 

sa ç nmı ,, ıı mm e e f • ti. l'UllllU Ok'ai ....... ta'fidye e~ • 
ler ıiiatermektedirler ... DiJW ld: 

ŞEHiR SOKAKLARINt>A "ArM luırloe l,.,UU _.,..,. fi. 
CAN SA.dLICI !,, temHlltlmne iafmigorvın. Blı • a 

.h ,.ı.aa ablD' hir mevau de- Ylganada oldulu (IJbl qıdreıtlir ..-. 
iildir- ille mektepcilerden bqlı- ü6I ~ ,.,,,,.. .,. 6rı ~ 

BOyOk 

Tayyare PiyangoSu 
18 inci 7ertill 6. cı Çekişi 11. Ni•an 1935 tledlr. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Agrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, $.000 

Liralık ikramiyeler oe J0,000 liralık. 
nıiJWfat flardı,.. 

Ve .,_lar ld: 'Wa tedl>irleri ....... ,,...~ ... 
.... ,.,JcalaiuDne o~ q. 

yarak ller ••'al )'lll'ddqm dik- =:-.::=== ı:=: 
katini celhclerim. cu llftlllll"""" l..,,.... 74'ta .ml••••••••••••••lllİ••••••-

Hlkmet Mlnlr W11JOJV .. 

Yeni Çıktı 
KLASiK l!S8RLEADI!" ıto!~= :::r~ 

"Bir teımnı nı.m • Sahloa'fVI ~ 
larak mflda.laara a1ıltıırı.ak &iira 

Delişlşler 
OY J D 

S. Z. AKTAY 
Ovld e91cl ......... en bllıllk 1111•111 .. iridir. Dell
tltl• blltUn ., .. Pli•• kllPI•••• ,.ırın en UnlU ve 

• ... U •eridir. 18 l'orma - 78 kur.,. 

Da-.ıma Yeri- Vak1t Matbaası - Istanbul 

deflldlr.,, dfyor. 
Buran. aenede 4,000 lira ....,._ 

aatren8r4U 111ad• ini ,_,.. Di ldrıel ..-1ar temin etDıek ..._.. U1dalıc1ıı-. 
Bu .. n _,. aatnalr p'lebQff. h 

· da ancak lerek malatellt fMDlm .,. 
pnbe ... kllplelill beJa.-Uel 

1 mapı-,..,......_,. • ...,,. 
1 :r..:..-:.::r: .:;.::c= 
. nncluin". 
1 

~a aft olanlr • 78:..'te 
J b1 .... ld.bin ftrlı 

-. 'fUll..ı ,.,.._. .. ..., u~ 1 01UJlc111u obıtz ki bara,. ae1ecek ır 
telQala ... ~ ... lluladllı libl silis aatrenlrin evnttiil o)'Ulllat' 
seçen eene de bir punuıla IJdnd ol· elan sbıade o,an o,........ar. 0ror9• 
dqk. Bu tene de blrlnd lll'aÜ11L Ja kup plip pı.a I'. T. C. ala r 
B1111lardaa zltade Tlrk muhtelit ta- yaneaanı ela ba mefllur futboJ,tl. 
lamı itfıa S.t, Yap.r. Bedii. .._ ve antnair olarak a.baJ'& aeltltll ,. .. 
Llltfl - .-clerl Jaflttirclia ... ... .. .. topa, ...... hata bi ........ 
an4a ulea .............. olla lL oı..,... lılr ysde ae...,.. kadit 
S. S. kllllla._ lllnldilal ,. .. ,._ mQftffü olaMllr ft •it alrelillf. 
...... Adr.-da ~ Wlllıa oı.n kılen ...._iulkldJte ...., ..... 
GalafıllilraJ' •lktllıi slbl elım •• ,._ :v&Pmaia çalıpn aatrenirle ldt 111 
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1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
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intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. - ı 

Her yerde arayınız ~~Kanaat kütübhanesi:=c-.r:-İ 
iralık apartıman 
Büyük Pangaltı Elmadağı Cedi· 

diye sokak No: 43 dört oda banyo, 
elektrik, havagazı ve ıııu birinci kat 
20 Jira, altı oda tekmil konförü ile 

ikinci kat 25 lira • 
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. ÖKSÜRÜK•. BOGAZ 

VERLi MALI 
GISLAVED 
DUnyanın en sağlam 

Lastikleri 

Gıslaved 

Yanınızda bu 
lundurmağı 
unutmayınız 

• • 
ASIP·ı~ 

KE~A~ 
Baş ve diş ağrıla
rından ve soğuktan 

korunmak için 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
K~NZUK 

isimli 2 taheseri, bütün dünyanm 
en mükemmel güzellik müstahzar

larıdır. 

Otedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol • 
muıtur. 

Krem B~lsa min K anzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki • 
binde saklıyan en ciddi ve tayanı 

ve son moda Kadın -
yrrine başka mar· 

Erkek - Çocuk• · ka ve·riyorlar. 

T E N • Aldanmayınız. 
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ılı Alıfranga v: alaturk.ı. 

itimat markadır. Genç ve ihti • 

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

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumutaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır • 
Sivilceleri tamamen izale eder. J S ~ Gislmd 
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YEMEK ve TATLI KiTABI 

Traıtan sonra cilde latif bir se • 
rinlik verir. 
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kızını bütün gün yanında alakoyma
sını Kont Almadan rica ederek Ra
ga~tnnı karşılamağa hazırlanmıştı •• 

O gece)i Prens de pek fena geçır
mişti. Yeis yavaş ya,·aş hiddete dön· 
dü. Fel!ketin ilk darbesine büyük bir 
sabırla karşı koyduğu halde şimdi 
müthiş bir kin ve çılgınlığın yanş 
yanş bütün \iicudunu kapladığını, 
öhür duygularını ayak altına alarak 
akıl l"e düşüncesini mah,·ettiğini an
lıyordu. lşte bu sırada Ragastanın 
teldiğini haber ,·erdiler. 

Gözlerinden hiddet Ye nefret kml
cım lan fışkıran ihtiyar, elinde tuttu
ğu hançerle bir vuruşta delikanlıyı 
cansız olarak yere sermek için g'eli;;i· 
:ni bekliyordu. Ateş içinde yanan bey
ninin verdiği düşüncesiz cinayet ka· 
ranndan -elinde olmıyarak- tüyle· 
rinin ürperdiğini hissetti. Nihayet 
bu görüşmeyi geı:i bırakmağa karar 
verdi. Bu ıııuretle rarım günlük bir 
zaman kazanmış oluyordu. 

Saat beşe doğru, Şövalyenin geli:. i 
haber ,·erildiği vakit aklını başına 
toplamış olduğunu anh)·arak Raga~
tanın yanına getirilmesini emrettı. 
Bir saniye sonra, her ikisi de ayakta 
l"e aralarında bir adım açıklık bulun
duğu halde, karşı karşıya idiler. Biri
birlerini ilk defa görüyorlarmış gibi 
bakıştılar. 

Ragastan daha sakin ve daha metin 
olar. k bekliyordu. Bu anda Manfre· 
di. ! ... l.'ndisini aiçakcasına bir cinnyett' 
s ü. ı:.ıemek üzere bulunan bir çılgm
Jığm bütün duygulannı kapladığını 

hissediyordu. Çünkü tunç bir heykel 
ıibi, karşıSinda hiç kımıldanmadan 
duran Ragastanın kendisinden kork· 
mamağa karar verdiğini anlamıştı. 

Geçen on dakika çok korkunçtu. 
.. gaa&an saçlarının dibinin terlediği· 
al hissetti. Artık hf ç bir şey düşüne· 
•lyordu. Cam gibi parlak gözlerinde 
talihini okuduğu bu ihtiyarın karşı· 

llnda ipnotize edilmiş gibi duruJ:or-

du. 
Bu esnada, ömründe bir hançerden 

bile yüreği titremiyen Ragastan kork
tu. Çünkü Prens l\fanfredinin kendisi· 
ni tahkir etmek için acı, haysiyet kı· 
rıcı sözler aradığını anlamıştı. 

Tutamadığı bir hiddet ihtiyarın 

vücudunu yeniden sarmıığa başladı. 
Titrek elleri han~crinin kabzasına git
ti. Ragastan bunu gördilğü halde ne 
kendini korudu, ne de geri çekildi. 

Ilıı anda büyük kapının iki kana· 
dı da a~ılarak salonun orta.';ına kadar 
iJerliyen bir teşri fa tcı yüksek sesle: 

- Valantino\'a ve Gandi Dükaı-ı 
1\fonsenyör Sezar Borjiyanın ordu 
borazancılnriyJe kanuşmağa memur 
zabitleri: müttefikler ordu!l:u kuman
danı Prens l\lanfrediye, efendilerinin 
sulhcu tekliflerini bildirmeğe gelmiş· 
lerdir. Sözlerini söyledi. . ,,. . 

Ragastan kımıldanmadı. Belki de 
söylenen sözleri bile işitmedi. Yalnız 
Prens Mnnfredinin elinin aşafı)a 
sarktığını \'C başını kaldırdığı zaman 
kapının iki kanadının ardına kadar a
çlmış olduğunu gördü. 

Sarayın büyük sofası silahlı zabit
ler n Senyörlerle dolu idi. J{apının 

yanında resmi elbi eli üç borazancı, 
uzun bir boru çaldılar. Bundan sonı a 
harp elbiseli üç zabit salona girerek 
kapı kapandı. 

Bütün bunlar Uagastnna rüya gibi 
geliyordu. Zabitler Prens l\lanfrediye 
yaklşıp hürmetle eğildilt'r. 

Gözünü hala Rgastandan ayırma
mış olduğu halde Prens kısık ve ho· 
ğuk bir sesle: 

- Ne istiyorsunuz efendiler? dedi. 
- Monsenyör! Velinimetimiz Va-

lantinova n Gandi dukası Monsenyör 
Sezar Borjiyanın ordusundan olan 
biz zabitler, onun tarafından size ~ulh 
teklifinde bulunmak üzere hüsnüniyet 
,.e hürmet hisleriyle gönderiJdik. 

Müttefikler ordusu başkumandanı, 
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kadın birdenbire durdu. lkisi de sık 
bir ağaçlığın teşkil ettiği karanlık bir 
köşeye ''armı~lardı. Önlerindt', a.} ışı
ğıyle aydınlanmış bir meydancığın 

karşı tarafında, bir kadın granit ka
napede oturuyor, önünde diz çöken 
bir erkek de durmadan onun ellerini 1 
Öp\iyordu. Manfredi bunları hemen 
tamdı mn ... inwer ;;but o ~örnlyc 
dö Ragastandı. 

• • • 
Lükres llorjiyanın para kunetiyle 

elde ettiği hizmetçi kapıda bekliyor
du. Ertesi gece de beklemek icap edip 
etmiyeceğini sorduğu vakit Lükres bu 
sefer: 
-Hayır .• Artık her şey olup bitti. 

Ccmbını ''el'di. 
Sonra l\Iontefortenin karanlık so-

ka\:a r tıc.hı•ı 17e~crek sur kap·.~ına ) ll· 

k ı :ı bir ;·erdı~ rakir giirünüo: ;i biı C\\. 

varıp i~eriye girdi. Bir kat çıktı. llir 
mumla aydınlanmış bir odaya girdi. 
Orada kendisini bir adam bekliyordu. 

- Garkonyo, hen şimdi ordugaha 
döneceğim. 

- Ben de gelecek miyim Madam?. 
- Sen onu gözlemt'k için kalacak-

sın. Arkaı-:ınll:m hir aynlma! Dikkat 
et~. Her hareketini bana bildirecek· 
sin! 

- Pek ala Madam. 

Küçük bir yatağa uzanan Seıar, 
en ehemmiyetli muavinlerinden olan 
hir iki kişi ile konuşuyordu. O kadar 
1.thlikeli olmı.)nn yarası onu çok ra
hatsız ediyordu. ( 

ı .. ükres çadıra girerken bağndı: ı 
- Nasıl, yaralı mı ınI? .. 
Seznr hayretle: 
- A •• Sen misin? dedi. 
Uıkrcs yalnız Sezarın &nlıyabile

ceği bir işaret ,·erdi. Bunun üzerine 
Papanın oğlu etrafındakileri sa \'dı. 
Sonra iğrenç küfürlerle karışık: 
· - Evet yaralı),m !. Kahrolası Ra

gastan heni yaraladı. Görüyorsun ya 
karde im! Bu adam önümüze çıktı

ğından heri bütün işlerimizi · altüst 
ef!i. Her i-. imizc engel oldu .. Fakat 
ncrden geliyorsun, bunca zamandır 
nerdeydin? .. Sözlerini söyledi. 

- Monteforteden geliyorum! 
- Monteforteden mi! .. Pek alA, o-

rada ne yaptın?. 
- O kadar büyük işler yaptım ki 

bunlar senin intikamını kolaylaştıra
caktır. 

- Ne söylüyorsun?. 
- Diyorum ki eğer ister en Ragas-

tan bizim elimizdedir. 

Sezar, sc,·inçle yerinden fırlamak 
i tedi. l"akat yamsının acılarından 

- Yalnız kendini kolla! Eğer bu kımıldanamıyarak tekrar düştü. Ak· 
adam seni görecek olursa mahvoldu· h ba~ına geldiği zaman: 
ğun gündür. Bilhassa bu akşam ge. 
•;<>n şeylerden onra_ · - Sözlerini i?.ah et Lukres! Dedi-

Ertesi sabah, kapı açıldığı vakit, ğin doğru ise, eğer bu adamı bana 
Lükres atına binerek yüzünü bir örtü teslim etmenin kolayım lmldunsa, 
ile yarı yarıya örtüp çıkmak için ka- mükafatın dü :.ünemiycceğin kadar 
pıya yaklaştı. :Karakol zabiti, Y$llnız büyük olacaktır. dedi. 
bir kadın olduğu için, geçmesine ma- - Bunları sonraya bırak, şimdi 
ni olmadı. sorduklarıma cevap ,·er! l\lonteforte-

Atını dört nala kaldırarak üç saat t·i zaptetmeeğ muhakkak karar Yerdin 
sonra Cehennem boğazına girdi. Müt- mi! 
tefikler ordugahına düşmemek için - Evet. karar ,·erdim!. Deli mi ol. 
arka yollardan ge~ti. Ve öğleye doğ- dun ayol, bu da 1Af mı?. 
ru Sez:mn çadırı önünde atından ine- -Demek ki şehre yürümek fikrin. 
rc.k i~eriye girdi. · den hi~ 'ıugeçmiyeceksin tiyle miP 
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- Elbette! Babama söylediğim gi
hi bu şehri cehenneme döndüreceğim, 
nümdüz edip yerine elimle buğday e· 
kerf>ğim. lntikamım pek dehşetli ola
c<.ktır. 

- Sonra senin bir düşüncen daha 
' 'nr •. Onu da söyJe ! 

- E ret ! ~e demek istediğini anla
clı rn. Doğru söylüyorsun. Beatrisin 
d .- .ıcnim olmasını isterim. 

- Öy)e ise acele et dostum, ~ünkü 
~cç kalıyorsun?. 

- n~ demek?. 
- Şu demek ki Ragastan şimdi şe-

hirde bulunuyor. Ve genç Beatri~in 

uurn unun dibinden ayrılmıyor. 
Sapsarı kesilen Sezar bir dakika 

cl üşiindükten sonra: 
-Ragastam ele geçirmek için l\lon

tcfortt'yi yakıp yıkmaktan \'az gC\· 
tnC'k mi tazım'! 

- Yahut vazgeçmiş görünmek! 
- Ha! ... Bak şimdi anlnşabiJeceğiz. 

Bunun üzerine Liıkres kardeşine 
doğru eğilerek y:ıvaş sesle bir çok 
şeyler söyledi. Sezar dikkatle dinli
yor ' 'e ara sıra şaşkınlıkdan, kızgın

lıktan, sevinçden doğan ~ığlıklarını 
tutamıyordu. 

Xihayet konuşma bitti. Sez.ar dai
ma ~ndırının önünde duran zabiti ~a
Y.ır<lı: 

- -Efen li, b:ış ya verimi ve ordu del
ı :. lr rınr ~ağıl".ınız ! emrini , ·erdi. 

- lfa-: i:-.tüne Monsenyör. 
Yarmı saat sonra Sczarın Monte

fo leye sulh şeraitlerini konuşmak ü
zere mükaleme memurlarını gönder
diği haberi ordugahta ağızdan ağıza 
dolnşıyordu. Bazıları bu düşünceyi 
ho~ gördüler. Fakat ekseriyet Sezar 
Borjiyanrn korkaklığına ve aşağılığı
na hükmetti. Fakat hakikati hiç kim
• anlıyamamı§b. 

-51-
CESUR OL! SADIK 01 ! TEMiZ 

KALPLI Ol! 
Ragutan, cesaret madalyesinin 

Şövalye rütbesini kazandığı günün 
akşamında Kont Almanın sarayına 

doğru gitmişti. 

Bütün gün sabahleyin vukua gelen 
hadiseyi düşünmüştü. Bu pek şanlı 
bir şeydi. Çünkü kendisine fevkalade 
yüksek Ye şerefJi bir rütbe kazandırı
yordu. Buna rağmen ruhu derin bir 
azap içinde idi. 

-Ces ur ol, sadık ol, temiz kalpli 
ol! Sözlerini elinde olmıyarak tekrar
lıyordu. 

Bu meziyetlerin hepsi kendisinde 
vardı. Lakin \'icdanı ona doğru olmı
yan hir harekette bulunduğunu söylü
yordu. Çünkü ona bu büyük şerefi 

ı,aı;ındrran, cesaret kordonunu eliyle 
boynuna takan Prens l\lanfredi, sev
gilisi Prim,·erin kocasıydı. 

Kalbi şiddetle bir acının yükü al
tında eziliyordu. Bu acı aşktan değil, 
yeniden girişeceği ,.e bu hususta ken
clisine hfıkim olamadığı bir işten do
ğuyordu. Gerçi bütiin gün: 

- Gitmiyeceğim ! diye söylenmişti. 
l..:'ikin akşam olunca odasında sabır

~ıtlıkla ~ezinmeğe hnşladı. Sonra dı

~arıya çıkarak fazla düşünmeden 

b:ıhçe parmaklığına doğru yürümeğe 
haşladı. 

Sarayda herkesin yerli Yerine <'e
kildiği \'e PrimYerin de h;r zama~ki 
yerine geldiği ana kadar bekledi. Ni
hayet parmaklığı aşarak önce gelmiş 
olduğu yollardan yüriiyüp ayni nok
taya \'arınca Beatrisin yerinde otur
muş olduğunu gördü. 

Derhal ona doğru ilerledi. Primver 
d~ onu bekliyordu. Geldiğini görünce 
gülümsedi. 

Uzun müddet başbaşa kaldılar. 
Her ikisi de, gökyüzünü dolduran yıl
dızların titrek ışıklarından daha hoş 
hfr aşk pırıltısı içinde olduklarından 
rüzel görünüyorlardı. Biribirlerinin 
se,·imli ve mes'ut yüzlerini seyrederek 
d\inyayı unuttular. Nihayet ayrılık 

zamanı geldi. Son , ·edadan sonra 
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Primver ağır ağır saraya doğru uzak
laştı. Ragastan saadetinin sarhoşlu

ğu içinde bir müddet daha yerinde 
kaldı. Sonra içini çekerek o da uzak
laştı. 

Ragastan parmaklığa yaklaştığı za
man arkasmdan birinin kendisini ta
kip ettiğini anladı. Hemen döndü. Ilu 
gelen adam kertdisini gizlemeğe lü
zum görmemişti. Ragastan beyninin 
döndüğünü hissederek: 

- Prens l\lanfredi .. Sözlerini mı
rıldandı. 

İhtiyar Prens, kollarını göğsünün 
üzerinde kayuşturmuş, ateş saçan 
gözlerini Ragastanın üzerine dikmiş
ti. O vakit Ragastan onun her şeyi 

görüp öğrenmiş olduğunu anladı. 
Kendisi için değil fakat Primver 

için ,.e onun kendi yüzünden uğraya
bileceği felaketi düşünerek titredi. 
Sonra aklını başına toplamağa çalıştı 
ve: 

- Prens! diye söze haşladı .. 
ihtiyar, hiddetinden değişen bir 

sesıe: 

-Hiç bir söze lüzum yok! Ben her 
~eyi gözümle gördüm n kulağımla 

duydum. Bulunduğum şu felaket buh
ranı içinde kendimi tutarak; bir re
zaletten ismime sürülecek bir leke
den çekindiğim için sizi bir köpek gi
bi öldürmediğime şükrediniz! Yarın 
evmde sizi bekliyeceğim dedi. 

-Pek fıl:1 Prens, gelirim! .. 
- Sözünlize gliveniyorum Mösyö! 

Eğer en ufak bir namus \'e haysiyet 
duygunuz ,·arsa geliniz 

Ragac:ıtan büyük bir vakarla: 
- Gelirim? Cevabını verdikten son

ra Prensi seHlmJıyarak artık kendini 
gizlem~ğe lüzum görmeden parmaklı
ğı aştı ve köşke döndü. 

O vakit, yaJnıdık ve sessizli« için
de bulunduğu halin bütün dehşeti 
gözünün önünde canlandı. Bu f ela
ketten kurtulma~ına f mkAn yoktu. 
Prens Manfredi ile vuruşmak, onu öl-

dürmek •• Acaba bu elinden gelir miy· 
di?" Manfredi yetmiş ikilik bir ihti
yardı. Bundan başka onu öldürmek 
Beatrisi tamamen kaybetmek demek
ti? 

O halde ne yapmalı?. Ortada bir 
çıkar yol vardı. O da ~ok kötü bir şey
di. Prens Manfredi kendisini öldür
mekte yerden göğe kadar haklıydı. 

Ve öldürecekti! Iı'akat Ragastan ya
şamak istiyordu. 

Geceyi pek fena gecirdi. Düşündü, 
düşündü. Nihayet hiç bir şeye karar 
vermeden sabahı buldu. Yalnız l\fan
fredinin yanına gitmeden evvel Beat
rise haber nrmek istedi. Lakin Kont 
Almanın sarayına vardığı zaman 
Prfmvere her gün rastladığı koridor
larda sofalarda hoş yere dolaştı. 

Prim,·er meydan~ yoktu. O zaman 
ye'si son haddine nrmış olduğu hal
de saraya geldiğini \'e emrine hazır 
olduğunu Prens 1\fanfrediye bildirdi. 
Fakat Prensin gizli bir toplantıda bu
lunduğunu söylediler. Ragastan bek
ledi. Nihayet öğleye doğru Prensin 
haı;;talığından dola), kimseyi kabul 
edemiyeceği anlaşıldı. Ayni zamanda 
Manfredinin adamlarından biri Ra
gastana gelerek: 

- Prens l\fanf redi kendilerini ak
şam üstü gelip görmenizi istediler! 
dedi. 

Ragastan: 
- Pek ala! Cevabını ,·erip saray

dan çıktı. 
- Acaba ne olup bitiyor?. Beatris 

niçin görünmedi?. Prens neden beni 
göremiyeceğini bildirdi?. Düşünceleri 
aklını altüst ediyordu. 

Ragastan hu cevapsız sualleri yüz. 
lerce kere tekrarladıktan sonra yeni· 
den Prentı1 Manfredi tarafından ka. 
bal eöiieceğf anr "idttem lı!r !'i~;;. 
can içinde beklemeğe başladı. 

Prem; Manfredi ise haber gönder
diği gibi gizli toplantıda bulunmu
yordu. Ye sabahleyin bir behane ile 


