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Başvekilin tenkitlere cevabı: 
''Hesabı güç verilecek 

işler yoktur,, 
___ D ün on iki bütçe kabul edildi 

lngiltere ve Sovyetler lstanbulda 
• et bahahhğı da 

arasında prensıp mevzuubahs edildi 
anlaşması oldu 

lngiliz Başvekilinin anlaşmayı iki 
g~n içinde ilan edeceği bildiriliyor 

Ctn arlı, 24 - Matin gazetesinin 
!ıı .evreden aldığı malfimata göre, 

Cilter ·ı hp c ı c Sovyct Rusya arasında 
~~ta olan temaslar netice • 
~ ılci taraf prensip itibarile an" 

l> tlardır, Bu gazete diyor ki: 
de lbı akıam, Fransaıun Cenevre• / 

~cıide bulunduğu ve Ha • 
Celf. bunıan Londraya götüre. 
'1.tai.Jdııhı de Moslcovaya bil-

t il haber veriliyordu. 
re ~ ıaaIOmat alan mahfillere gö. 

• l telkinlerin esası ıudur: , 
bfa.ı -. Us memleket, aralarınduı 
~ "°lnıdan doğruya taarruza uğ 
~ fı. takdirüe biribirlerini karşı· 

2 
°1arak garanti edeceklerdir. 

il - Sovyetler Birliğt de Fran

Ankara, 23 (Hu.suat) - BUyUk Mil. 
Jet Mecllat bugün aaat 14 ,te AbdWha. 
llk Rendanm bqkanlıR"uıda toplanL 
rak yeni sene bUtçeıılnln mllzakerealne 
devam etti. nk olarak kQraüye Mali. 
ye Veklll Fuat Ağralı geldi. DUnkU 
celsedeki temenniler hakkında Maliye 
Veklletın1 allkadar edenlere cevap 
verdi. Vekil ıöyle dedi: 

- Mazhar Müfit arkadaşım tevhidi 
milbayaattan bahsetti. Kırtasiyede 
~unu temin etUk. Diğer ihUyaçlar f. 
tl'l de tetkikat yapmaktayız. 

Muvazene vergisinde tenzilat fcnw 
malQ.m olan ahval dolayıalyle versL 
lerde tahfif yapılmuma lmkln g!Sre. 
medlk. Bununla beraber meaalmlze 
~am edecettz. --Vergilerin tarhında 

kolaylık: 
Vergilerin tarh ve tenliDde kolayblt 

gllrOJmeabıe temu buyurdular. Eaa.. 
.sen hedetımJz, gayemiz, dUn de arzet. 
Uğtm gtbl, dalmt olarak mUkelletlerl 
fçln kolaylık usulleri aramak ve bu~ 
maktadır. lıılevcut verplerde bu gaye. 
yl s.tlhale medar olacak tedbtr!er dil.. 
ıUnUlmekte ve alınmaktadır ve bu ça. 
Iı~amıza da devam etmekteyiz. şu. 

( Dtvamı 4 üncüdt) l>oı~ tııgilterenin yaptığı tekilde Souyetlerin Loni!ra tlçisi Maiski 
., -wqya ve Romanyaya garanti ____ .;._ _________________ _ 

a~ktir.BugamtiVarıovave Dikkate değer bir fikir: 
3 

eılc nıUzakere edilecektir. __ 

htJe-Fransa ve İngiltere, Sov - isteyen kadın çocuuv unu riıı diğer devletlere yaptığı 
hrdı (Devamı 4 ilncüde) 

~u: toanhuhrlitl•ri·• .g·:··ti. ~ - Be 1 ediyeye terkedebilmelidir ! ... reısımızın 

teşekkürleri · Böylece çocuğuna bakamıyacak bir halde 

ti~· 23 (A.A.) - Riyase-
olanların çocuk 
düşürmeleri 

önlenmiş olacaktir 
_.. Yazwa 2 indd• 

~ur umumt katipliğinden: 
~Yıa ,~ur lsmet İnönü, 19 
~ 4Ylllan. bayramı münase -
larıae l'esınt makam ve kurum
dııtıa:Ynıetli vatandqlardan aL 

ınt ~tiklerden dolayı samL Ecnebi yolculara 
l~ Ur ve karşılıklı tebrik. 

ııl!ıt ın ibllğina Anadolu ajan.. kolaylık 
~ur etmişlerdir. 

~ n-v-- - - - "' Sirkecide kambiyo degiş-
Bu-gun-ku·~sa..-.yı-m-ıZ tirme gişesi açıldı 

Cumhuriyet Merkez bankası, Av· , 6 
rupadan trenle gelen ecnebt yolcu. 

~ lara bir kolaylık olmak üzere Sirke-
~ ci garında yeni yapılan salonda 

S 
bir kambiyo değiştirme gİ§eSİ aı;mıı 

"• ? • ayf adır trr. Bu gişe ecnebt yolcular, bÜhas-
.,.~ ~ _ sa şehrimizi gezmek için seyahate 
k.%~ (Devamı 5 incide) 

Bulgarislanda 
çekirge hücumu 
Asker, mektepli ve 
leylekler mücadele 

ediyor 

Ltlıl$lantn '(lal J>iya{Je alaylarına mensup ne]erler, kartJa "foilbmr1md için T;eyaz }ijinirln. 

............ P~rli~·i·~ ............. , « Danzigin mukadderatım 
beşinci büyük Hitler tayin edecektir!» 

kurultayı Nazi şeflerinden biri Danziglilere 
Mmı Şe~ı;,~i~~Y•llll&- sükunetle Hitlerin kararını 

29 Mayısta içtimalann beklemelerini bildirdi 
başhyor 

Ankara, 23 (A. A.) - Cumhuri
yet Halk Part.ısl ~ bllyUk ku
rultayı 29 mayıJ paza.deısJ. günU sa.. 
at 10 da .Anbrada TOddye BllyUk 
Millet Meclisi b:lnumda açılacak 

ve takriben bir. hafta devam ede-
cektlr • 

Kurultay Mlllt Şef İsmet İnlSnU-
nUn bir beyannameslle mesalalne 
bqlıyacak ve yine değişmez genel 
bqkanm bir nutku ile kapanacak
tır. 

Kurultaya 417 parti mebU8U, 
211 i vilayetlerden gelecek delege 
ve Uçtl partiye bağlılık muameleei 
bitirilmiş olan hUkmt ~slyet sa.. 
bibi Zonguldak maden mUhendls
leıi birliği, harb malftllerl cemiyeti, 
ve Ankara tiftik kurumunun !birer 
mümessili olmak 11%ere 631 delege 
iştirak edecektir. 

Kongrenin ruznamesi• 111dur: f 
1 - Değişmez genel bqkan ve

ya vekili tarafından kurultayın a
çılI§I. 

2-: 
a - lkl bqkan v ekill, altı 

sekreter seçfmi. 

b - Değişmez genel başkanın 
(Devamı 5 incide} 

Musevi vatandaşlar 
arasmda 

isimlerini 
Türkçeleştirenler 

çoğahyor 
Buna sebep bazı 

memleketlerle iş ya
pabilmek arzusu mu 7 

Son zamanlarda musevi vatandaş 
!ar arasında isimlerini türkçeleştir
mek yolunda ehemmiyetli bir hare
ket başlamı~tır. 

Şehrimizde bir kısım vatandaşlar. 
mahkemeye başvurarak Türk ismi 
almak için teşebbüslere girişmişler
dir. Bunların çoğu tüccardır. 

l\lahkeme, isim değiştirilmesine 

Bir Amerikan denizaltısı 
75 metre derinlikte 
. suyun altmda. kaldı Yazm 5 lntlii 

ÇERÇEVE 

Mukaddes öfke 
Mukaddes öfke fikir öfkesL İman bafmı sıçan kafumCJan. a1'e 

:ra.ıı tek hassa bence bu. Ha tufeit olmıyan asker, ha öfkeal ~ 
flklr! 

Kollanmız, ku\"Vetl nasıl alnlr cllmlemlzcle baluraa, her ...... 
bir diluya görüııU de sinir cllmlesbıl fikir öfkesinde ele ~. FDdll 
öfkesi, düıUnüş tarzlarmm asabi cihazı, manlnli.st, icra mtlesslrldlr.ı 
Zihin onun sayesinde dlnamlmıaya kavuııur, ydclırmıla§Ir, eaerJIJ'I 
erer, cansız bir ölçü lcalıbı olaıaktan kurtulur. Tek kelimeyle flldııı 

öfkesi, kıymet hükllmlerlmbbı hamle \•e irade kaynağı. Onsuz fildi', 
da\·arda \'eya sandıkta, ede veya dükklucla, kalabalık veya tenıı..ı._ 
saat b"'1 ötmekten bqka hikmeti olmıyan abdal bir guguklu saat. 

Fakat öfkesiz fikir nekadar acıklı bir manzaraysa. fikirsiz öflıııl 

de o nispette merhamete layık bir lc\"ha. Ruhi teessürlerini berlıaagl 
bir görüı slstemlne irca edemeden, raı1gele ba,b'11'8.D. !::l.ğıra.n, kırur 

döken, tepinen döğUnen bünyelere, haklı olarak b&l\ta der g~erlz. 
Harlkulide munzene, öfkesiz fikirle fikirsiz öfkenin ara."mda ye

rlnl bulan, milJterek bir akıl \·e sinir nakıllyetlnde. 

* Pek 1)1 blllyorum ki bazı yazılanmda göze çarpan öfke edası, 

Sofya, 23 (A. A.) Birkaç kanuni bir mani görmediğinden is-

bir takım hantal mluu:ların ho!Juna gitmiyor. Onlar kalenılme itidal 
n ruhuma. rükôdet ta\·slye ediyorlar. Böylelerine acıyorum. Zira 
görülmesi kolay olan öfkeyi görüyorlar da görülmesi kolay olnnyaa 
fikri görmüyorlar. Böylece, fikir kaynağından gel<'n öfkenin •e de
mek olduğunu anlıyamıyorlar. Ülkeyi göriip de fikri görmlyen ba 
adamlara ne demeli! Suya lçlllp ele tanesi bırakılan ~ mlaaUnl mi 
hatırlatmalıf ... 

~ 
§/i, dj4 

kavbeı/' Yrıgoslaularla intil:am maçı yaptı. Bu nıüsabakayı da 4 2 
'· yazısı sbor soyf alarımmia 

gUndenberi Bulgaristanın tark ve tekleri muvafık bularak alfilcalda
rmuh mıntal<aları çekirge hUcumu nn )eni i~imlerini te:cil ettirmiştir. 
na uğramış bulunuyor. Bulut ha - Tanınmış bir Musevi tüccar aile· 

(Devamı 5 incide), (Devamı 5 incide), 

Nedfl Fani KISAMJRBK 
NOT - t1.ın1'ft yamn~a. (mM~amsm '1.ftm~ ""' fada, ,f'!ft!. 

yeti bir bela!) diye okunan abuksabuk cümle, (mUtehıısaısm gelm .. 
bir facia, gitmesi bir bela!) olacak. DUzeltirim. 



cuklarlıı. 70 yaşına varmış ihtiyar
ların mıı.hkilm olduklnn hapis ce. 
zası bir seneden fazla olmadığı 

halde Türk ceza kanununun tecile 
dair hUkUmleri tatbik olunur. 

.. 

Ankara, 24 - Askerl Ceza Ka
Aununun 47 inci maddesini değişti
ren bir Jliyiha hazırlanmıştır. Ulyi. 
haya göre, Türk Ceza. Kanununun 
birinci kita.bmda. bulunan mUstakil 
fasıldaki cezalo.rm tecili hakkında 
ld kaideler eu hUkUmler gözönüne 
alınarak tatbik edilecektir: 

B - Evvelki mahkumiyet askeri 
bir suç için verilmiş bir ceza. olur 
ve bu Mkerl l'!UÇ TUrk ceza kanunu 
mucibince cezayı mUstelzlın bir fi. 
il olmllZ8a lkincl flllden dolayı ce-

Tcksimde dbide' etrafında, pek laubali şekilde oturanlar pek çok görii· 
lüyor. Abidenin elrafmdaki park kısmına bir iki sıra konu'lsa bu la· 

ubaliliğin önüne geçilmiş olacağım !Ontyomz. HerTıalde bu şcklitı de
vamına müsaade edilemez. 

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

A - Askeri mahkemelerden as-
kerl ceza kanununa tevfikan veri. za. kanunu mucibince verilecek ce
lecek hUkUmler tecile tft.bi değildir. zanm teciline birinci fili m!nl oL 
~nca.k 18 yqını doldurmamııı ço- maz. 

Affı talep edilen. 
bir ceza 

Ankara, 24 - Mecllse, kaza ne
ticeıslnde bir çocuğun ölUmUne se
beb olan bir subay hakkında bir af 
talebi verilm.lştir. 

Türkiyeye goç 
edecekler 

Taksimde 
yapılacak 

binalar • 
yenı 

Dikkate değer bir fikjr: 

isteyen kad n çocuğunu 
Belediyeye terkedebilmelidir ! Kazayı yapan Ankara Jandarma 

kumandanlığında 'Üsteğmen Bed· 
rldir. Beclrl bisikletle vazifeye gL 
aerken bir çocuğa çarparak ya.ra
la.m.ıe ve yaralı çocuk sonradan öl 
m~r. Muhakeme neticesinde de 
Bedri sekiz ay hapse mahkUm. ol· 

Ankara, 24 - Dahlllye veklleti, 

dL5 memleketlerden TUrklyeye eer_ 

best olarak gelmek iBUyen aslen 

Türk ve kUltUrlU eaJımlarm varlık 

lııriyle göç edebilmeleri için iBkln 

Şehircilik mütehassısı 
izahat verdi 

kanununun bazı maddelerlnl değiş- Şehrimizde bulunan şehircilik 

tiren bir kanun lAyihası hazxrl~- mütehassısı Prost tetkiklerine de· 

tır. Uıyiha yakında mecliste mU _ vam etmektedir. Mütehassıs çalış· 
malan hakkında kendisile görü~en 

Böylece çocuğuna bakamıyacak bir halde 
olanların çocuk düşürmeleri önlenmiş 

olacaktir 

ınuştur. Şimdi bu cezanın affı tıı

!eb edilmektedir. 

zakere edilecektir. 
gazetecilere şunlan söylemiştir: Şehrimizin kimsesiz çocuklara 
"- Şimdi Taksim lie Eminönü dair bakım teşkilatı çok noksandır. 

Ankara su tesisatı planlan üzerinde çalışıyonun. Tak· Hele fakir ailelerin sorgusuz \'e mu. 
sim kı5lasının belediyeye geçmesi am;lesiz çocuklarını bırakabilecek-

H ava yollan bütçesi Ankara, 24 
- Şehirdeki su tesL hususunda ötedenberi ısrar ediyor. !eri bir yurt henüz kurulmamıştır 

Ankara, 24 _ Devlet ha.va. yol- satı belediyeye devredilmektedir. dum. Şehrin gQzelliği noktasından bile .. Darülficezenin eğlence yerle

!an umum mUdUrlUğilne bu yıl 1 Bunun için hazırlanan kanun 18.yi- bu çok elzemdi. Vali ve belediye re· rindeki gelirlerini kontrol ıçın ev· 
ınilyon 20 bin 700 lira tnhsisat ve_, hası da.biliye ve bUtçe encUmenle- isi doktor LQtfi Kırdar bu işi de velce faaliyette bulunan müfettişler 
~. rinde görllştllmektedir. yakında halledecektir. Burada bü· zamanında bu meselenin ele alın· 

yük bir konferans salonu, bir ti yat· ması hususunda ciddi teşebbüsler 
ro, matbuat ve turingklüp binaları yapılmış, fakat hepsi lxışa gitmi~-
sergievi yapılacaktır. ti. 

Bundan ba~k:ı bu sene Boğaziçi. Meselenin Bfıyilk Millet :vrecli· 
nin planı ile de m~gul olacağım. sinde mevzuubahs edilerek hayati 

Tan Vakıt Kuruçeşmedeki kömür depolan yü· ehemmiyetinin gözönüne konulması 

hibi kadınlar, daha ziyade utanmal, 
yüzünden çocuklannı gizlice soka· 
ğa bırakıyorlar. • 

Bu 
1
tedbirler alınırsa çocuk düşür 

me vakalannm azaldığı görülecek· 
tir. 

Bundan başka işçi kadınların ça. 
lıştıklan müddet zarfında çocukla· 
nnı korumak için, bunların en faz· 
la bulundu.klan mıntakalarda bele· 
diye bakım evleri açılmalıdır ... 

Deliyorgi motörü 
nasıl bath? 

- A-U . •·nuyük k k 111 t rekler acısıdır. Mahkemece bu de· münaııebetile bir muharririmiz, eski 
:H. Zekeriya bugt1ıı1d1 )'Ulamda. fa. um ı. ve er e m e " k · · fh l 1 f' I Ak had' ' d l 'l 

Arap harfleri le 
tedrisat 

Bir karıkoca bu suçla 
mahkemeye verildi 

Fatihte oturan 65 yaşlarında 5,.. 
lih hoca isminde birisi Arab har!• 

!eriyle ders okutmaktan nıazI111~ 
olarak adliyeye vcrilmi§tlr. TaJılı'' 
kat evrakına g6re Salih hoc8)11' 
mekteb gibi i.5lettiği ev bir gUn b,.. 

ıtU· sılmış, fakat içerde denı gören rV 
çlik çocuklar bahçeden kaçırıla 
yalnız pabuçları ele geçirilın~tlt· 
Eve giren polis memurlarına sııJill 
hocanın karıııı Fatma kı:zm~ '/G 
onları dinsizilkle itham et.rnlştir· 

DUn yapılan muhakemede :rıt• 
ma Ue kocası Salih hoca. isnat ol"' 
nan suçu redd'!tmişlerdir. ŞııhiÖ ~ 
Io.rak dinlenen polis memuru Nll 
demiştir ki: 

"- Eve girdiğimiz ~aman ~ 
cuklan bulama'iık. Yalnız rahle! 
ve cüz kese:crlni ele geçirdik. pt
ma. da üzerimize aWarak hakaret• 

te bulundu.,, 
Muhakeme diğer §a.hitlerin diJı ~ 

lenmest için b~ka bir gUne ka~ 
§lZm ve demokraantavga.sım anlatma.. admı verdiği bMyazıaındo., ~emberif:y· polarm kaldır~\ınasma da arar ve· Darillaceze başmilfettışı . sana n 1 a ısesı o ayısı e 
ya ı:tWoıYor. nm Avam kamarumda Türk _ İngiliz rilmiştir. görüşerek o zaman beledıyeye ver- l d b , d _tı_r·---------~_.,,, 

Jıluharrire gtlre dllny&da Ud cephe anlqma.aı etrafmda luhat verirken Depoların muhakkak ba~ka bir diği rapor hakkında izahat almıştır. açı an avaya aş.an 1 Konvansiyonel 
vardır. i'a§tzm ve demokraaf. Fqlz- "BUyUk \'e erkek,, kelimelerile aı!atıan yere nakli ıa.zımdır. Birtakım bütçe mülahazalarile 0 Birkaç ay evel Eminönünde bir 
mjn dllııe kadar komtınızm dll:manı dınnamnı ele alarak, bu aıtatıann ne Boğ i inin bilhassa geniş yolla. rak·t alakadarl:.ırca muameleye ko· deniz kazası olmuJ, Deli Yorgi ad· treninde gecikme 
g!Srtınmeatne inanan dcmokraaller, to- reden geldlgtnl ara,tınyor ve umumt az ç . · 'i 

1 
• lı bir Yunan balıkçı gemisi bir in· Avrupa konvansiyonel trenJeıiJI' 

tallterıerlzı ıon harekeUertıe f&§l.zmin harpte dört ısene lnglllzlerle dtstu§mU~ ra ihtiQ•acı vardır. 25 metre genışlı· nuhruyan rapor uzun ıncelemelere b ı• ' 
koml1.n1.zmo de#U, demokraatyc dU§· olan bir millet 1'.akkmda lnglllz başve· ğinde olması icabeden bu yollar Bo· dayanan çok ehemmiyetli esasları filak neticesinde batmıştı. Kazada ::;ı Y:i:ı h~e:~u::b!~:: h~ ~ 
man olduğunu anıamıııar ve sulh cep_ klllnln bugün, ondan bu oekllde bah· ğazın her iki tarafında nihayete ka· muhtevi bulunmaktadır. Raporda, makinist Emanuel ölmüı, Yorgi, tiza.msızhklar devam etmektedir· 
heli kurmaya. ancak bundan aonrı:ı sctmcsln!n hem lngillz hem de Türle dar uzanmalıdır. Böyle bir yol üze. meselenin belediyeden ziyade hükO· Nikola ve Dimitri isimlerinde üç Bu..ıı .. ı.u tren de, Çerkeaırıı~: 
geç~lerdlr. Bu ara.da Türkiye d efkln unımntyclerlnde ıempaU uyan_ rinde kömür depolan olamaz.,. t .. i olduğu ileri sürülerek nüf u· kişi ide yaralanrm§tı. O zaman de. &~ sıı· 
mevcuttur. Bl% de, ııon zamana. kadar dirdığuıı atlyllyerek allzUnU umumı . .. . 'd . me ı~ nizden çıkarılan motörde ehlivukuf de yamn saat bekletildiğinden 
harfct tdeolojllcre kapıtanmızı kapıya.. ho.rpte yanyana ho.rbctmıı Almanla· ~mmön~ meydanınd~ ılerı .~.ın~a sumuzun korunması ye artması ba· tarafından yapılan tetkiklerde mo- cak 7,10 da gclebllmlatir. 
:ı:ak kendi ••lcrlmlzlc u-""'ken !•"'•· nn aleyhimizdeki neşrlyatıanna getiri· edılecek bınalann . yilkseck.lıgı. ıG kımından ~u çarelere başvurulması AJAkalılar, bu rötarın bl~ıı 

"jl 
6 ."'11... ~ d töre hava tüpü yerine oksijen tü- u. 

J111n topraliliımnızdo. g6zll olduğunu yor ve umumt harpte ynrdım ettikleri· metreyLgeçmiyecektır. Bele ıye ım· teklif edilmi~tir. tren manevralarından oıduğ1Jll 
· pü verildiği ve infil3k eden oksi. 

anlar o.nlamaz sulh cephesine geçmek- nl atiyledlkler1 TUrklyenln, yardım m: k~n buldukça . Beyoğlu caddesinde· ı _ Darü!ficeze çocuk kı~mı yal. eöy!Uvorlar. 
d tını ld ıı-.. jen tüpünün hadiseye sebep ol • ,, te tereddüt g&ıtcrmeml~lzdlr. M. Zeke· edilml§ yar ım mı e ı o u"wnu an- ki binaların da altlarını yıktırarak mz metıilk çocukları kabul etmekle 

riya diyor ki: la.nınnm pek güç olmıyacağtnı işaret . . . k cak . a •a duğu anlaşılmıştı. Bu tilpün Ga • 
"BugUn artık hnklkaU bütün mıııe_ ederek diyor ki: dıreklı bır ~ekle. 50 a 'e ~ > . kalmıyarak bazı ecnebt memleket· !atada bu işi yapan Fuat ismin:le 

tın nçıkçıı bnmeslnc ihtiyaç vardır. kaldırımları gen alarak cadde> 1 ge lerde olduğu gibi, çocu~nu herhan· birinin dükkanından alındığı ve 
Nazizm vo fn§lzmln haklld hedefi de- "Alman matbuatına dll§cn vazife nişletecektir. • gi bir sebeble olursa olsun hüviyeti· gemi kaptanı Vangelin alıp dükkan 
mokms!lerdlr. Totaliter dovleUertıı ga· Tllrkiycnln ne gibi mecburiyeti~ v~ Yen~ yapılan Lflle sıneması bu e. ni tanıtmadan bırakmak mecburi- müstahdemlerinden Ohanncsin sat 

ell demokrasileri yıkmaktır ve sullıu zaruretlerle sulh cephesine lltlhn et .. . . ed'l . f r . . .. . 
1 

. k 
Y tığlnl Alman devlet ııdnmııırmıı anlat- sas uzerıne ınsa . 1 mış 1 • yctını duyar. Butiln ana arın ıstc • • tığı da tesbit edilmişti. 
aevcn, hudutlıınnı ve haklarını koru· --o- · · · · cek k d · 
mak llUyen blltün milletler nnutqlat mo.k mümkUn d ğllse hiç olmazsa Al· le~ru y~r!ne ~etı~e ·a ar genış- Dün ağır ceza mahkemesinde 
cepheye, yo.nl dcmokrnsl ve sulh cep• mnnmlllcUne,Almane!klnumumlye_ Parasız halk letılmelıdır. Şım~ı b_azı kadml.ar, dü'kkan sahibi Fuat ile Ohanncs 
hesine geçmişlerdir. 61ne i::::ih etmekUr. şayet böyle bir va· bakamamak endışesıle veya dığer tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölü • 

y . b h zi1'eyl yapmak Alınan mıı.tbuo.tmın I " • bir takım sebeblerle çocuk yetiştir- me sebebiyet verme suçile muha· 
enısa a lkUdarı dahilinde d~llsc haksız neş· p a J 1 mekten çekiniyorlar \'e çok defa Ç0 keme edilmeğe ba!llanmışlar.dır. 

riyat yapacıık yerde hll.dlscyi sUkQUo I S I k d :s 
HUseyln caıııt Yo.lçm neşriyat kon. geçirmektir. Zira TUrk. lng111z nnıaıı. Harem e a aca arasm a cuk düşilrtilyor1ar. Bu yO~den hem Dükkan sahibi Fuat mahkemede 

psine, o tarihte TUrltlycdo bulun:ı.. ması bahsinde TUrklycn1n ho.rck~tını açılıyor memleket nilfus kaybechyor, hem demiştir ki: 
madığmdnn ve blnnetke lştıro.k «ıde- • 1 k tl 

bahs d 1 knf d tak tcnkld etmek umumı harpte Alman de çocuk düşüren ana ar sa a anı· "- Bir cumartesi günü akşarru 
xncdlğlndcn c ere t asm a ı· mllletlne sUtüı arlmdıı.şı oltııı blr mil· Bele.diye fokir ha:lk için para - vorlar 
ııp kalan bir ısuaıo cevap arıyor ve , in U ~ k 

1 
. . dükkan kapanırken iki adam geldi 

Kaarlt vekilinden bunun bir çareaiul lcUn kolayca cs.r edllcbllme!1 iç d ş- sız plajlar yapmagı arar aştırmış, Hattfi. aralarında baıılannın öl. ve bir hava tUpU istediler. Ben de 
bulmasmı rıca cc1lyor. mruııo.nna yardım demektir . ., ve bu yolda çalışmalara başlamış - dükleri de işitiliyor. Sefalet içinde Ohannese hava tüplerinin yerini 

HUscyln ca.hlt kongrenin verdiği tır. ilk olarak Harem ile Sa.lacak kalıp da çocu~nu bağrına basanlar göstererek "bir tane seç de ver,. 
kArarla.r anı.mıda, yabancı dlllerdeıı Cumhuriıet arsınıd 300 metre murabbaı bır yer arasında verem gibi mühlik hasta· dedim. Başka bir şey bilmiyorum. 
tUrkçc:ınlzo çevrilecek kltaplarm,hangl dahilinde bir plaj inşasına başlan- tıklara durar olanlara tesadilf edili· Ohannes de şöyle demiştir: 
tllrkçcyo çcvrlleccğinl sonıyor ve bu No.ıllr Nadi bUt.çe müzakerelerinden mıs ve buranın mevsime 'kadar ye. ;'J' , • • 

rtın lisanımızda gtıze çarpan aksak. balısctınelttedlr. BUyUk Mlllet ı.t:ecıı. . ~ • • • • . •• yor. Bundan başka ga} nmeşru ço "- Ben mll}terilere hava tUpü 
lıkl dOkUyor m-aslle ~a- sindıJ, bU•"• mUazkereleri olurken mil· tışmesı ıçın fazla amele ıle ışe gı cuk meselesi de çok ehemmiyetli· verdim. Verdiğim oksijen tüpü an snyıp • .,... . ·ı . t' 
rm yapılmasını 1sUyor: ıet veklllerln1n g6ııterdikleri hassas!· rışı mış ır. dir değildi. Bunu gayet iyi biliyorum., 

- Al!abemizdc noksanlığını hisset· yet kll?'1'18llldB memnunlycUnl bildir· Burada bir de havuz yapılacak DarillAcezcye bu gibiler kayıtsız Suçluların avukatı da hadisenin 
t1ğtmlz ho.rtıer vo.rdır. Bunlar t~b!t c- dikten sonra 1923.24' senelerinde yüz ve isteyen kimse~er ~rasız banyo ve şartsız kabul edilmeli, hattft ana. iştial değil, patlama olduğunu tddia 
dllmelldlr. mllyonu dolduramrya.n bUtçcmlz:ln ara· yapacaklardır. Şımdılik halk a • 1 merh(ll kalması da temin o· etmi!I ve bu noktıının ehlivukuf 

2 1mIAnuzda takip edcceğlmlz a· lbl 1 1 uı.d k 'leridc arının ':t :s 
tıa ~Bipler üzerinde ittifak edilme dan geçen on dört, on be;:ı s~n~ı ~ ğaç _ar a t a soyunacka , ~ıa. d lunmalıdır. Çünkü höyle çocuk sa· ile tesbit edilmesini isteyeceğini 

• kısa bir zaman zarfmda 26 Jonu kabıneler ide yapılaca tır. J a .. 
1 

· f 
lldir. bulına•.ı, TUrk enerjisinin ve ko.blllye· bi hl' · d 1 doktor bu soy cmış ır. 

3 - Dile sokulan uydurma. kelime tinin ne olduğunu IBbatn kdfi bir mlsıı.l r ta ısıyc san a ı ve • d' Muhakeme §ahitlerin çağmlması 
ıert kapı dı~an etmek, hakikt cnnıı oıabncccğlnı ıma ettikten sonra yur· ıunduruıacaktır. Muazzez Topragm meyli ı için başka bir cune bırakılmıştır. 
dile avdet etmek ltu:mıdn'. Bu temizle· ---o- B k M 1 

t k cıııı11-1 .. d dumuzu ıcıı.bındll mtldato.ıı. cdebllme1 Genel Kurmay aş anı areş1 
me amcllycalnl za en en b~ en bllA(M 1z1 ve bn.,ar lstanbula süt aranıyor' . ak y k B .. ha Top yap~tır ve yapmakta devam etmek· lı:ln sil~lanmayı " ö•m ..., • • Fcvzı Ç magın ızı, ur n • 
tedir ' ı dığımızı ve bug1ln n~armda.n ımlyıı· lstanbul ııüt işini halletmek için rağm eşi Ay§e Muazzezin, irtihali. 

• 81 dökUlen empcrynll•t devleUCt"ln liJU· • • • .. d'. f d 
HUscybı eaıııt Yalçın, yapılması 1· tr -•· bl k d kurulan komısyonun ıncelemelerı nin kırkıncı günune tesa u e en 

crl b• .1 d ktan hrunnı ağ.Zlarma tı ayac~ r u • . • . . .. . . . .. .. 
cap eden aeyl u~ ece mıy 1 

1 şehrımıze getırılcn sutlcrın ıhtı - mayısın 26 ncı cuma gunu, cuma 
ıonra §Unlan söylüyor: rette ıııe, buttm ~.ılb c:ephcalnin teme - kaf 1 d w dana • namazından sonra Beyazıt camiin· 

•'Bu meııelelcrln halledilememesi bl_ lerlndan birini tt~'>ll eden b!r millet· yaca 1 O. ma ı gı.nı mey ç. · 

--o-

Küçük çamhcada bir 
sanatoryom kurulacak 
Şehrimizde a.skerl bir aanııtor. 

yom tesisi için tetkikat yapı1mıe 
ve bunun KUçUk Çamlıca clvarmda 
vücuda getirllıJ)esl kararl&1Jtınl -

G 'ÜNEfo; Hthmm gaıJetf 
bin dolmz ytiz otu ıJd 

kilometre katctml5tlr. 

* 
D O .. l"ADA )'ÜZ dört blll 

kilo rcker pancarı ~ 
tihsal edilir. 

• 
1 NGtl.TJ:REDE yüz yet• 

mlıt bir franklık lCO-' 

m:ı5 dokunur. 

* 
A J.l\IANYAYA 4 tu~l 

gtrer. 

• 
KANADA on bin dP" 

yapar. 

* 
S OVYET Rusyııda cı-ıJ' 

li deniz naldlyııb 1~ 
olnuulı~ itin, bu memleket ~· 
yüzden dakllaıdn ılltı blll ,e 
gen frank kaybeder. 

• 
B U ıUtunu okumala:;:: 

Jadıtuıız ıam&D 

z1 gün geçtikçe daho. zorlo.ıJaD bir me- ıııek bunu yalnız ı.·c ancak, on be§ ıse· karmııtı. SUt fa~rıkasıru açmadan de, ruhuna ithaf edilmek üzere 
aole Wuıınnda bn-akryor: Bu acnlp ncdenberl takip cttlğlmlz •her §eyden evvel İstanbul cıvarında §ehre kL mevlidi ~erif okutulacaktır. Aielsi, 
u.an ne, bu aca!p ımı~ ve bu noksan UstUn mllll isUkldl,. poUUkamızm icap fi süt bulmak lazımgeldiğinden dostlarının ve gelmek isteyen muh· 
hıı.rtlerl• bast.ırııcıığunız eserleri sonra etttrdlği mıı.U tedbi:'lere borçlu oldu~ru- komisyon azalan bu hususta araş· terem zevatın teşriflerdini rica e. 

len r&dyo elektrik aat~ 
alz buraya gelinceye kab' tıSJlf 
sekiz milyon metre kak 

mıştır. bulunmaktadırlar. 
Sanatoryom yeri istlmlAk yolu 1- * 

tekrar b&ltırmak lhUyo.cı duyulacak- muzu sı!ylemekte v~ "AtatUrkUn gös. tırma apmak il.zere dün Çatal· kier. 
tır. Bu lııaıa para tsrntJ, hem vakit zl· terdlıtl yoldan ayrılmamak lM )oarmki Y • 
yam demekttr." ııaadctimlzin anahta!•~rr .. demektedir. caya. gltml§lerdir. lııııl"'llll.,ıW~--l'lllllllıııı. .... " 

le temin edilecek ve ya.kında inşaa.. w"""""""""""""""'"""'"""'~~,_,., 
ta. başlanacaktır. 



~ ıtwıs7 1939 _ HABER 
K 

-. -

-- ' 
l·i11abe~ 
~KşA 
Solıi6I M S::.O S TAS 1 

H 0 • Neıriqat Müiirii 
İDAR 888".' Rasim U• 
""'·~E "EV/: lstaııbw Ankara caıtdesi 

yırı ·~hı 214. '"'"' aer.sı · lııa""' llAltl 
ldı,.. •ı crı telefonu : 23872 

Sulhte 
casusluk 

ilin • • : 24370 
C•• • •• .-. • : 20335 
ı ABONE•• •ş•t• • • • • • • • • 
ı ARTLARI 1 
• S.ı.ırıı tt •• .,. f<Mlıt • 

: 1 •Tlılı. 14.00 Kr. 17 .00 Ki'. : 
• • •thk ~·$0 .. 14..00 • 
'"" ı •rııı.. .ııo • l.00 • 1 

Profesyonel casuslar, kendiler inde Yatan &e\'gisl olmıyıı.n, 

başkalarının vatanperverliğinden istifade eden insanlardır; ek
seriya bunlar \·atansı:r. erkek nıya kadınlardır; kendll<'rinln bir 
\·ıı.tandnn r.ıahrumi:;e1lcrlni ba}ka tarının ntanınn fenalık ederek 
gidermeye çalışırlar, 

..,..,,. ı.ıo • ı.oo 

~ ··-·····-·-· 
Bugün büyük devletler erkanı· 

harbiyelerinin harp "talimi,, yap· 
makta çok ileri bir sistemleri var-

8
. . - dır ki bu da herhangi bir ihtimale 

ırın edeb ı"yat karşı askeri harekat planı kurmak, 
,, ,. hatt~ en zayıf ihtimallere karşı ted. 

O S'l'AD !\K T h T k bir almaktır. Söylemeye lüzum yok 
• • l. ur an an, en· . A 

lı dı adını ta~ t . tur kı, bu plfinlar ewela en fazla 
1ftaı k .ıyan gaze enın . . ~· ' 1 "tahlil ve t k'd k 1 . muhtemel hır rakıbe kar§I hazır· 

' nde ( en ı .. ma a e • . . 
J.-l . eskiden intikad derdi. yokc;a !anır. Fakat erkanıharbıyeler kendı 
1' berırniz olmad l\i T, h ~ memleketlerile üst olan milletlere 

an da an · ur an k b'l b' h ·ı · r · d~ ·· 
lact R r· rnı yenileşiyor?) . gene üs· ·arşkı 1 eA ır karp 1 lltıma ını uşu· 

e ık Halid'ı"n B. S , nere ·• phınlar ·urar ar. 
tnı ır avuç açma l . .. 

ile tatmin edici malumat almak· 
taydı. Fakat bugün bu işte daha 
büyük bir faaliyet göstermeye başla 
mış ve her tarafa kendi adamlarını 
göndermiştir. Bunlardan bazılarını 
oradaki İngiliz askeri ataşeleri veya 
siyaset adamları bile bilmez. 

Bu i~i kendine meslek edinmiş 

ca:;uslar ise, dünyada nasıl bir ka· 
rışıklık çıkacağını çok ewelden, ko· 
ku almış gibi, talunin ederler ve, 
bal ko,·anının etrafına arı nasıl ü· 
5ü~ürse derhal oralara koşarlar. 

Bu işin tehlikeleri de, mükafatla ı.. rnethecıi"or Ü t dl 00 . . 1 • ter çok muhtemel bır du~ana 
•J tıbır' . J • s a arın ) e k 1 . ( b' "h . a: ın~ hulus arzetmeleri bizi pek ·arşı o sun, ~ster en zayı ır ı tı- rı da son derece büyüktür. lki merr 
,. altactar etmez a .. .. .

1
. t' maile dost hır memlekete karşı ol· Ieket arasındaki gerginlik fazlala. 

.azı~. ma gozwn ı ışı, k" h b' 1 . 1• h ~ı ,,ı okudum. Büyük münekki· ·un, er ·anı ar ıye erın p an azır. ~ınca i~e Rusların "tahrikçi faali· 

.. n. kavJınce Refı'k H l'd'" . I l"'Iken bilmeleri ilk Iazımgelen Ş."Y yet., dedikleri şekilde yeni bir amil 
llıızah' a ı m ) azı an ·~ 1 k l . k • k . k ,. ı ciddi"ete (be ,d c..ıger mcm e ·et erın as ·en ·uvvetı, arışır. 

JOl'\ı J .. n u) urmu. . k' • ın. kendı c:;i .. . 
1 

.. 
1
.. ) b" fert kuwetı, teş ·ılat ve kavnakları· Son on dört ay zarfındaki düny::ı 

ıı:nek . • O) e soy uyor ır · .. 
d rnış ve Bir avuç Saçma'vı dol dır. buhranı esnasında herkes bu tabırı 
. Uran 39 hik~"e ·n "h h. : Sulh zamanındaki hu casusluk u· ~ık sık işitti. Bununla kasdediler 
• !fer ' J nı er ı rı uzun . . 
b
, nükte muf 

1 
b" d ınumıyetle muhtclıf memleketlerde· ~ey, yabancı memleket casusları · 

ı \ . • assa ca ırer e e· . • . . . 

\ 
c::ııe im'ı!: l\"' h' "dd' t kı asken ve bahrı ataşeler \'asılası· nın, düşman memleketteki gayd :u " .. ·ıtza ı cı ıye , . . 

l 
n nükte mufas 

1 
. c· Ü . le, hazan da onların "gızh memur. memnun kimseler ,.e gruplarla tc · 

:ı M . sa \e ıze... s ~ ~. ' . Turhan Tan yavaş va,·aş !arı,. tarafından )'apılır. l«ıkat bu masa geçip onlardan yalnız malu 

' 
ta bir .'dc'cadent ' h : 

1 
• işte şahsi ara~tırmaların, kitap, ga· mat alma değil. onları greYe, ihtfü. 

. ı· /'\_ .. mu arrır o u . . t : vatrünıuz \' f ed .. .. zete, mecmua, rısale. tıcaret gazete· le, suikasde ve diğer tethişçi hare 
rı'ld e a erse gunun 1 . 'b. . k'kl ld ed' ~ e onun karanlık ışıklardan, en gı .ı neş:ıyatı t~t -~ e .e c ı· ketlere teş\·ik etmeye çalışmalarıdır. 

d ı:ıcakhklardan bahsettiğini len netıcclerın de buyük bır payı Profesyonel casuslar bugünkü me 
~orcc~ğiz. vardır. deniyetin meraklı hadiselerinden bi 

~ ~11 avuç Saçma'nın Hal b baskı Bu ~ekilde casusluk bugün aleıtı· ridir. Bunlar, kendilerinde vatar 
;:1 Okumuştum; kaç sene eoldu biİ- de bir iş ~ibi kar~ılanmaktadır ,.e cıevgisi olmadığı için başkalarının 
hi }orurn. Fakat şimdi hatırımda ara sıra bıle olsa bır casusun ve ar. vatanpen·erliğinden istifade eder· 1 
h çbır §ey kalmad T k okumak kadaşlarının ağır cezalara çarpıl· !er. Ekseriya bunlar ,·atan'-ız erkek 
nl\e İni de d ı. e rar ,.·,.·ın? dığını işittiğimiz zaman çoğumuz ,·~ya kadınlardır Yani i>vle kamık 
v h uymuyorum. ~"':. . . . . • . . · . .. 
lt· .. arÇa!ar ca ı. ? Ha)·ır bunu miıhım bır şey telfıkkı · etmı· bir nileleri vardır ki asıl memleket-

'raı n mı sı'>-ar. . f k l"d b" h"d' 1 lar edelim ki Refik Halidin vazı- yor veya e\' ·a a e ır a ısc o a· leri veya ana dilleri hangisidir, ken· 

ok~n • hepsini değil e de ço~nu • rak karşılamıyoruz. . . . . dileri de bilmez. 
a ken gulümsed ·w· . !ur· Bununla beraber, bırıbmlc harp Tabii, her şeyden evYel para için 
ıııar , ıgımız o , . . 1. 1 k. aa bir ne\. t tl 1 k d üs etmek ihtıma ı o an ve aralarında· çalmrlar. Fakat sade para da on· 

"<IQ , rı a ı ı \'31" ır. - . . ı ı.;.,., • 
b
. <vl, Turha T kı miınaseoat pek ıyı bu1unmıyan lan tatmin etmez. Onların zevk 
'rk .. n an yazısına onun . _. 1 k dak' 1 k .ı aç Sözün" 

1 
l\K l* .. 

1
- • ıkı meme et arasın ı casusu buldukları şey ölümü bile göze ala· 

ı.ı .. u a mış. lese a -...e . B k'ld k" l w 
t' <•zı şapırdayanın· kadın kese· ıse başkadır. u şe ı c ı casus ugu rak başdöndürücü bir süratle ma-
.ı o:tkırdıyanı .. .. ' b k, ~ alelade bir şey olmaktan çıkaran L c-eralara atılmaktır. Kendilerinin 
ı.ıııj n yuzune a ar \'e . _ . . . d 
r ne çıkar "G" 

1 
k a ., kı muhım amıl vardır kı bunlar an bir vatandan mahnımit·etlerini bas· 

-...i~ek • ... uze e ne ya ışın z. • • ~Çek ~zuğu bile. Halbuki çirkine biri lngiliz Entellicens Servisi. di- katarının vatanına fenalık ederek 
'e 

0 
b.'.le yakışmaz ... Refik Halid' ğeri de bu i~i kendine meslek edin· gidermeye çalışırlar. 

Akşam Postası 
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Türk Cumhuriyeti 939 
bütçesi münasebetile 

• 

! 
! 

Yazan : M. DALKILIÇ 1 

B 
t'YCI\: Millet l.\l<'cllsl !)39 bütı:c~inl müzakere elliyor. ! 
Bütı;e, hükumetin murakabesi ma.na Ye dcğerindeılir. ! 

Cumhuri~ et hazine 1 938 mali yılına ~ irml yedi milyon clll yedi i 
bin yedi yüz on iiç lira nakit it: gimıi::ti. 939 yıhnıla da a~ ni 'a... I 
ziycti muhafaza ettiği ı;örülmckte<lir. 

939 yılı masrnf blitı:esi 2G1,061,192 liradır. Yani geı;en yılla ; 
yeni yıl arasında 11 milyon liralık bir fark mü~ahede olunuyor. ~ 

De' Jet lJcrinin iltlznm ettiği masrnflan rahatça Ye geniı: ~ 
bir mikyas dahilinde etlaya müsait bulunan 939 büt~esi, ayni za. ~ 
manda Türkiy(•nin umumi knlkınına hareketinin de bir mü])'lresi ! 
Ye bir miyarı halindedir. ~ 

1932 de Cumlıurlyd biitı:e~i 169 milyon lirayılı. l'eıll yıl ~ 
içinde 92 - 93 milyon lira gibi mühim bir fark l<ayllcllcbiliyoruz. = •• 

! i Ilu yüz milyona yakın fnrk, Türk milletinin fodlyc kabiliyetini ! 
güstcre-n en canlı n~slkndır. ! 

nu günün diinle ınuk:ıye-se~inde birçok \arlılat mcnhalannda ! 
halk lehine tenz.iller görüliir. O h:ılılc büt~nln, bilhas a kaz.anı: ! 
'e btihlak \'ergilerl 'e inlılsarl:ır hasılatı gibi irad kaynakları ! 
hasılalannın artımından bugünkü se,·iyeye m:ızlıar olduğu anla- i 
ı:ılır. Ilunlar gerek iç ,·e ~erek clıı; ticaretimiıdeki ilcrlc3 i~i ıra- ! 
~~~ i 

Bir milletin tediye kabiliyeti, o milletin umumi kal~'ltlması ! 
llo mebsuten müt-enasib olm:ık ı:erektir. Ilir millet satamaz, ! 
alama7., kn1.anamazss biitçcsi de o nlsılctte müz.ayeka içinde ! 

: çırpınır. raıı.at görüyoruz ki yedi yıl gibi kısa bir dcno tçinıle ! 
ı;erek sanu3ile::me, 'e gerekse kalkınma yoluncla halkın 1 tim ! 
\'6 tt>diye kabili3 etine istinat e<lcbileıı ) ü:.ı: milyon liralık bir te. ! 
fewuk mcytlana gelml~tlr. f 

Biitçemb:, hatta bir yıl içinde 1 t milyon fark ~iistermekle i 
bir yılda Tiirk milletinin, son ı.l~·asi ~erait knr;:;ısmıla tlahl p:ı... ! 

• rasmm lstlkranndan ıloğan hiiyiik bir emniyetle tcıli~·c ,·c işti- ~ 
rn knbiliyetindc daima ileri gilmi5 olduğunun bir h;aretl bulunu- : 
yor. ~ 

DcYlet hlzmetlrrlnln eksik!i!l7 bir refah içinde cerc:vanını te- i 
min eden 939 hütr;e ini Tilrk mllletinc c,unabilmel• şerc;i, muhte. ~ 
rem Refik Saydam kablnc.,lne n:ıslb oldu. ! 

Biit~ enciimenl mar.batnı mcla bütçenin bugiinkü yüksek te. İ 
,·aziinünü temin eden Refik Saydam hükümctinin ba .. ıret YC klya- i 
setini tebrike lfıyıl< ~örmektedir. İ 

Bir taraftan da bu f<'yi1.ll n~flrenin ac;il kaynağı olnn Türk i 
milletinin fedakiirlık ,.e fanllyclinl ı:ükranla yadetmektcdir. 1 

Bi7. 939 bülç~l karıı.ı~ınıta her şeyden önce Türk milletini ! 
tebrik eıleri:.ı:. En·cta bu biıtı;cdc k<'ndl kan.:ını~ımm n llerleyl- ! 
~lmizl ~öriiyoruz. Saniyen, tle,·let hilmetlerinde \'e biitçc mu\'a- 1 
l'<"heı.indc tam bir ha.'i~asiyet ve itina ile ı:alı-;an \'C muvaffak i 
olan yiiksck bir hlild'ım~t-0 sahih bulunı1ııj;umur.u gürüyonız. i 

1 Uii~ilkl<>~imizln izi üzerinde yürtimektekl mUtt-Ohlt ahit \'C 1 
lm:ınımı7.m bızl şaşırlmailığınr, yanlışa düşüm1ecHğini görüyoruz. : 

Uütun inkıliıblanmızln atbaşı bcrnb<'r milli hazinemizin ele i 
ılaima ilerlediğini görüyoruz ,.e bu ~icli~ln Tiirk milletinin iştim ! 
,.e tediye kabiliyetlerine en ~'Ük.,.ek rntn ını bağışhyabllecck bir l 
hedefe, şaşmaz ıulımlnrl:ı. \'nrmak üzere olduğunu görüyoruz. ! 

Büt~cyi gören Tiirk milleti, lıükiımetimiiin Türk bütünlüğü_ i 
nün l'n samimi Ye candan itinındına bir kerl' clalıa liıyık olıluğu. i 
nu son1;uz tıulla ,.A he;)·ccanla. yndeıl<'c<'ktlr. ! 

············----···----.._.. ............................. _ .. _ ..... ______ .......... i 
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Oniversite tedris 
kadrosu 

Önümüzdeki yıla kadar 
takviye edilecek 

Üniversite rektörlilğü, İstanbul n
niversitesi tedris heyetinin takvL 
yesi için yapılan tetkikleri ikmal 
etmiştir. 

İstımbul üniversitesinde hemen 
her fakültenin asistanlık, doçent
lik ve profesörlükleıinde münhal -
!er vardır. Milnhal nsistanlıklara 

her sene üniversiteden en i)i dere 
ce ile çıkan ve üniversite ailesi a
rasında kalmak arzusunda bulunan 
gençlerin tercihan alınmaları ta _ 
karrür etmiştir. Bunlara mecburi 
hizmetlerinden ve sair hususlardan 
kolaylıklar gösterilecektir, 

Ötedenbcri üniversiteyi bir hayli 
düşündüren doçcntliklcr meselesi 
önlimüzdeki ders senesine kadnr 
kat'i olarak halledilecektir. Halen 
doçentlik için imtihan vermiş fa .. 
kat tayinleri yapılmamış asistan .. 
lar vardır. Bunların tal inleri yapı .. 
lacak ve sonra diğer münhallcr i .. 
çin imtihan açılacaktır. Bu mUn .. 
haller bilhassa tıb fakültesilc iktı .. 
sat ve fen fakültclerindedir. 

Önümüzdeki ders senesinde ıs .. 
tnnbul Universitesine beynelmilel 
§Öhreti haiz bazı profesörler daha. 
gelecektir. Bunların btr kısmı ilQ 
maarif vekaleti eliin temas halin., 
dedir. Bir kısmı ile de mutabakat 
hlisıl olmuştur. 

Herhalde 939 - 940 ders yılında. 
Univcrsitc tedris kadrosu tamnm • 
lanmış olacaktır. 

Emekli ve ·yedek 
subaylarm yoklamaları 
Eminönü yerli As. Ş. sinden: 
Şubemizde kayıtlı bulunan bilu

mwn Emekli ve yedek suba) lann 
senelik yoklamaları yapılacaktır. 

Yoklama: 1 haziran 939 dan 3C 
haziran 939 za kadar devam edec .. ı, 
tir. 

Herhangi kanuni bir mazeret yG • 
zünden şubeye gelemiyecek olanl::ıı 

yen; adreslerini, sıhhi alwallerin! 
sicil veya kayıt numaralarını taah
hütlü mektuba yazarak bildirme!: 
suretile yoklamalarını yaptırmalı. 

dırlar. 

Muayyen müddet zarfında :ro1.la· 
malarını yaptırmayıp lakayt bl • . ~
lann bilahare vaki olan itir::ı.: n 
nazarı dikkate alınmıyarak hakl.1-
rmda cezai muamele )-apılac~ı ıl · n 
olunur. 

kon rnrürnde bir defa konu~tum; miş casuslardır. Bu casu~!arm bir de türlü lisan 
ttıec~~r:ıası bu gibi sözlerle dolu ise Entelliccns Servisi, I ngiltcrenin bilen hir kı5Illı vardır ki onda bir 
ları b'ı haşça olsa gerek. Fakat bun dost memleketlerdeki askeri ataşe· çok milliyetler birle~miştir. Fakat 
ba ılmem ne diye yazıyor? Aca· leri, adamları ve diğer kaynakları ailc:sinin geldiği mcmlekellerclen :-:=========================================================-
~\'!kendi i edebiyatın böyle şeyler yalnız birine kendiımi ha'-reder. · ernck old v ., .. 

1
r .. · • . ·ı d de casus aramara başlarlar. En ni· ı rıncian gerek dahilde, gerek hari"te 

:a ugunu mu sanıyor. rum) : "Kant'ın sc>ylcdig•i sözlerin .arp oncesı .. _ısmı .. ven en e'.'" .. t· Unlar 1 1 d W'l _.ı h 1 b d tb k hayct, tahrikçi faaliyete g""erler ki, "Huh ve vücutla,, tam bı'r ı"taat 1·s-
~o razı ır; yazı maz egı .. daha basit bir ifade ile söylenemi- rt'Ue mu teme ır uşmana ta ı · ~ .. nUk~U1;:urken sarfedilen cina:.;;ların, yeceğini kabul ediyorsunuz ama edilen casuc;luk usulür.Jn ne olduğu bugün buna fazla ehemmiyet veril· tiyor. NKVD (eskiden GPU diye 

"arcı elerin gazete sütunlarında yeri ger.e sinirleniyorsunuz. Anlıyorum. nu gözden geçirebiliriz. A'-kcri \'cya ği görülüyor. tanılan Sovyet gizli polisi) memur· 
taiı~~; 10ıakttA kitaba da girı:ıeleri Siz asıl büvle ~evlerin söylenilme· ticari ata~ler. siyasi memurlar, So\'yetler birliği son aylar zarfın !arı da Husyada çalışan her Alman 
(j_te · uyan, bunlarla yakıt ge- sine öfkele~iyo;s~nuz. Kolay şey· konsolosluk erkanı ye diğerleri ta· da bu şekildeki tahrikçi hareketleri tebeasının Gestapo {Alman gizli 
<lunn adamlar bulunabilir. Fakat !er yazmak dururken bunlardan rafından toplanan az çok "mCjru.. on plfma çıkardılar. Onlann dediği· polisi~ nin bir adamı sayacaklarını 
})<ıt Yanın hiçbir tarafında, belki bahsedilmesine mana vercmiyo~u- malumat yanında bir de Entellicenı: ne göre, Alman ve Japon casusları resrr.en ilan etmişlerdir. l\loskova· 
~/R0n~ada bile, bir adamı böyle nuz ... Refik Halid gibi. Omer Sey· Servisin faaliyeti yardır ki, bu tes· \'C onların Ruslar arasındaki mc- daki Alman sefarethanesi son bir 
h;:ı.1:r Yazdığı için büyük bir mu· feddin gibi muharrirleri büyük bi· kilatın aclamlan ek'-erira iş adamı murları veya onların teşvikine ka· ı:ene zarfında üç yüzden fazla ·Al. 
bır•rır, kendisi ile iftihar C'dilecek rer sanatkar diye göstermenin böy· ,·cya zararsız kimseler gibi roller nanlar S~~yet tre~lerinc, fahrikala· man ıı:ı~tchassısı teYkif edildikten 
\·er 1:anatkar, "yiikcıe1c bir münev· le zararları \'ardır: onlara ahsadar, alırlar ve sahte isim, milliyet \'C rma \'e dıgcr sınaı müesse clerinc S"nra ıtımat kazanmıştır. Bunlar· 
ll'ıı~' ~3Yrn1zlar. Bizim bedbahtlığı· onlardan bir parça yukarısını uka· pasaportla seyahat ederler. 1 karşı. hüy~k bir suikast hareketine I da~ hazıları hala hapi~tcdi~, diğer· 
tında Urada. Hefik llalid'in yazıla· lalık diye karşılar. Fakat yerleri Harp tehlikesi arttıkça hu mahal· ıreçmı~lerdır. Son seneler zarfında ı lcrı de Almanyada aynı şckıldc tev· 
kıın ~ ho~laııanlar onların birta· ta\"in edilir e hu tehlike kalkar. li ca'-uslar, "husu'-İ \'azife,. ile mii· gerek Almanların, gerek Japonların 

1 

kif edilmiş, milliyetleri zikredilıni-
1(' k , oş ~:,zıcr olduğunu söylemek· Eğlendirici Hefik Halid. eğlendi· kellef daha yüksek me,kide ::ıdam· l~usyaya karşı pek de dostane his· yen kimselerle mübadele olunmuş. 
(: er? :nıyor, onları büyük bir sanat rici Omer Seyfeddin ... Bunları ka· !arla tah.·viyc edilir. Sonra. hunların ler beslcmediklerine hiç şüphe yok. tur. 

1 c!ıy' k • 1 el b' t b .. 

arzularile, gerek memlekefü: i ; \
rabaları tehdit edildiği i;: ı ı. m~.:bu •• 
riyet altında casusluk yapan, Ges
tapo adamları oldutru wyle'"ıror. 

Uzak şark Yilayetlerindc ~uz le 
Japonların tazyikinden kaça. ': 
Rusyaya iltica eden Koralı "mü.tc· 
ci,,lerin de ayni şekilde birer Japon 
casusu olduğu gene NKVD ta~,ıfr1-
dan ileri sürülmektedir. 

~ ~ Cdebi . a.şı ıyor, e e__ ıra 1.~d· ~ bule hazırız; fakat mütefekkir Re· her ikisi de ellerine geçirdikleri ma· Onun için, bu gibi hareketlerde bu· ı\lmanyadaki tecrit kampların· 
) ;:ı '·a:ıar ; a~.n bu olduHgunu. 1 • ~~· fik Halid, mütefekkir veya sanat· lümatı beraber tetkik ederler \ 'C her l~nmu~ olmalarına hiç de hayret e· dan ''kaçını~, . ye Ruspya iltica et· 
el·, m ıyorlar. atta. cı 1 kar Omer Se,·feddin ... Hayır. biri kendi tarafından, o memleketin dılmez. ı m"''Ş Alman komu .. nistlen·nı·n '-'arı· tanıd v • 1 nd .. . • ...., J 
:--. • , • 1 ''mız, yazı arı a mı· Nurullah ATAÇ :mi sakinleri arasında ikinci derece·! H~ iki memleket de, vatanda)a· . sından fazlasının da gerek kendi 

Bundan bir iki sene evYel ortaya 
çıkarılan Metro • Vickers davası da 
hatırlardadır: Ru,.yada elektrik i~. 
!erinde çalı~an tngiliı mühendisleri 
Rusyanın yrni askeri fabrikaları ve 
cıilahlanma programı hakkında gizli 
malfımat almak için her fırsattan 
istifadeye kall",şmakla itham edil· 
rni~lerdi. Fakat, bunların aleyhinde 
ki itllamlar, yabancıları tatmin r · 
decek şekilde isbat olurunarnı5tır. 
Diğer taraftan, Rus matbuatında 

bugün Alman ye Japon faaliyeti 
hakkında ileri sürülmekte olan it
hamların çciru doğruya benziyor. 

: 
1 

c J 1 ~et., değil, "ciddi ciddi· 
()n 'a a·Jıv ım·z bir muharririmizin 'lıl'11ıııllllı.ıllllıııl'11ıılll._1111119111ıııllll~ll(lillıııılll ... lıııllllıııl'111 .. lııılllıııl'11ıııllll~ 

un a..ı , t" . • .lını S.ı:ı':~'-peare ve Ccrvan 

. .. . ~ : ~ , . . . . ... 

Yalova otellerinde fiatlar 
> ıle ~~ , 'k •v . . d .. <I • . a ·er zı ::-cttıgını e gor· 

-!;{, 

s· 
~·e~:; ın:~l~ketin, şirin edebiyat di· 
;t l' C!Ce'.(•mız bu nevi ~·azılara da •f., ,y " J 

\ak· a.ı \ardır. Kitap denilen şer, 
i(ı ıt g"Cirmek için de okunur. Va· 
"·~. RCÇirme1: için de vazılabileceği 
'> vl }<' t • 

l;a · 3.i-tat o edebiyatı goklere çı· 

J ~k, ~ıymetler silsile3inde onun 
r-.~ 1 a~:ı.~ı olan yerini tayin et· 

111 ı. 
l1' "'· onun bayağılığını ~öyleme-
&ü ' 1ikre karşı, sanata karşı bir 

nahtır 
llunun. 1' llc zararları da \'ardır. Ju ıen 
nda Vr b' tııı · razı mda ~yle ır şey 
atır •c _ d w k't \ ,. · ,..drçayı oku ugum ·ı ap 

.... ;. nr~"'tnua şimdi elimi~ altında 
aklımda kaldığı gibı yazıyo-

Oteller nizamnamesi 

OTEI.CtLJm C'<'mi~·ctı, Frans:ıılan 

otl'kilcr ııiı:ımnamc~inl gctirtmiıı•' 

tir. 1':lznmn:ıme t<'rcüme rttirilccektir. 
:.illnmn:ınıc ~eldi giizel, ama, otelleri 

Ye otelclleri ne rnnıan gctirrrl'l;ler, asıl 
bu lfızını ! 

Barut fiyatları iniyor 

1 NH1S.\RJ,AR Jdarcsl, bu ay b~m. 
<lan itibaren banıt fiatlnrında yüz-

de on ni-;ııetlndc tcnzilflt yapacak. 
füloluk lmtular 220 elen 200 kuru~a. 

ynrmı l\İko!ııklnr J 10 dan 100 kunı5a, 230 
gr:ımlıklar dıl 5:> d<'n 50 ~·c lnrc<'kmi5. 

Doj;nısu hu flatlıırln 1'ıya1; edince m,.
ı.elCl l•llosu 1 ıo tmruş:ı ol:m barbun~·a b:ı

lrğ'ı ,·e kilosu 50 Jr ko)·tın eti, tanesi 70 
Jrnru.a ta' ul• daha barut! 

Zuhurat Postaları 

Ş
lnKETİllA \'IHYI<~ halkın tchadl

mU kıı.rşısınıla, parnrlarn rnahsmı 

olınal< üzere zuhurat postalan l5letmcğe 

harar Yemıl~. 

rnzarları sabah nltı huçııkhın itibarrn 
ihtl~ nı: nlspctlr.ıle 'nııurlar tahrik eclilr
cckml:;. 

İyi ama, bir 11ol>snnı ,·ar! 

ımnılc ('ıngııak hulıınan hirlnl t,iipril 

ü:.ı:rıfoe koJııp: 

- ll:ıyıli k:ılkı~or! ıli~c 111hurat mii5. 
teri tle bulmak lazım I 

YALOY.t\D.\ otel fiatl:ırı ilan olunu. 
yor. Ulr kl::I icin G05 kuruşmu~. 

Aman, acele edip Yalo\'ayı Uıır~aya. 

hağlıyalım. fstanbulcl:ı. bii~ le miişteri ııck 

bulun:ınuya~ak, belki nurs:ıclan ~ıkar ! 

Elektrik direkleri 

B
m.ımt\"El"l: ait ~·eni bir hadise 

mcy<lana çıl•nrılmış 'e ~ ahut ha· 
ber \ 'Crilmi5. ı:Jcktrfü lii.mbaları clircldcri-
nin hcleıliyl'yC mal olaca;;ı fiat 30-35 \in 

olarak tc bit cdllmi~. 
Şimdiye lmılar <la 200-0 direk dikilıni<ı. 
l•'nkat hunun tan<'Si S0.3.'.> liraya ıle. 

j:;il, 130-'13.i liraya ııınl olıluğu anlaşılrııış. 

)lcr.ık ctlilcC'el• ne Yar ~·ahu, ııilıtı) et 
hu dircklC'r biiJücek bir ırn ~., ·, ılrınrk ılc-

ğll mi? Mim 

Dotrru \'eya yanlış, bunlar harp· 
sonrası ca~u ·luk işlerine has bir 
noktadır. lki memleket arasında 
muharebe başlayınca vaziyet tam3-
milc değişir. Harp zamanınd<1ki ca
susluğun esas kanunlarından biri 
bir raporun pek ehemmiyctc;iz o!· 
ması. fakat bir çok raporlann bir a· 
raya gelmesi ile mühim bir malCı
'llatın elde edilebileceğidir. 

Muharebe cc;nasmda ca!:u~luk l'-

as itibarile üçe ayrılır. Bunlardan 
birincisi tamamile a -c:keri harcketle
.. j ke'-fetmrk: Yani. h3n~i kıtalann 
hangi mıntakaya ~önderildiği, han
gi yeni taarruz tedbirlerinin vey<' 

(l.ıit{cıı sayfayı rcı•lriııi:) 



• • aşvekilin tenkitlere cevabı 
si görüşülür iken Muş ~~b~ 
Hnkk1 Kılıcofilu söz :ıldı. J,Aı~ ~t 
dc,•Jclin re ınt bütçesinde pu'# 
ışlcri bülçe!linin bıılunmuıntı ;~ 
du~<hığu hayreti bir defa dııb• 1 ~ 
etti ,.c hunun E\·kof bütçesinde • 
rast) halinde gösterilmesi ımı.•11 

( Baştmafı 1 incide} muz lse bUtçemlzln yalnız bir mis!!. 
nu da ar:zedeytm ki bugUn eskiye na.. dir. Binaenaleyh blz bu cepheden en 
zaran bugUnkU sistemde epeyce sürat. mesut kısımda bulunuyoruz. 
ll merhalelerle huzurunuza gelm~ bu. Maaşlarla Ücretler 
Junduğumuzu cOrctıe ifade etmek mev_ arasındaki nisbetsizlik 
kllndo bulunuyoruz. M~lnrla Ucrctıer arnsındakt :nls. 

"- Müsaade buyurursanız arka- ı mak bizim borcumuzdur. Ancak yaptırdım, arazi üzerinde tatbikat 
daşlarnnızm başvckfilcti aldkadar bu suretle tam medeni bir devlet yapbrdun, buraya aynlacak arazi.. 
eden meseleler Uzerinde ııordukla- teşkilatı kurulmuş olacaktır. Bun- nin vlis'at ve hududunu tesbit et
rr, anlamak istedikleri bazı sualle- lar kademe kademe olarak yapıla. tirdim. I..tizımgelcn haritalarmı 

re ce,·ab vereceğim. cakur, basit bir idare ile istediği- yaptırdım. Müzakere buyrulan büt-
Berç Türker ve Refik 1nce, ka- miz ve fikren düşündüğümüz mü-1 <;enin maliye vekliletlnin 246 mcı 

nunların clyevm mevkii meriyette tekamil yürüyüşü elde etmeğe im. faslına bakacak olursanız, AtatUrk 
Refik lncc nrkadaşım bütçenin yUz. bctsl.%llğe l&ıaret buyurdular. BUyUk 

de 63 U mUdafııa, dOyunuumumlye ve haklan vardır. Yalnız umumi bUtçe 
maliye t :mıfındıın heledilmckledir. dahilinden maaş ,.0 Ucret alanlar ara.. bulunan ve bulunmıyanlarmı ayıra 

rak bunların bir mecmua halinde 
neşredilmesini istediler. Bu evvel • 

dediler, bu mukayeseden mnksatlan. smda değil, mülhak husust bUtçAJf dal. 
nın ne olduğunu lznh edemediler. Fa. reler ve ııermaye.sl devlet tnrn!ındıın 
kat ben bunu kendi gnıplanmıza göre verilerek tccıkll edilen mUCSSAsatn dn 

MU.o-~ utı•d 35 " ce de burada mevzuba.hs OlmlJl5tU. tevzi edeceğim. ......an ->' ~ e ' bir fıJıenk ve in Uzam tesis edecek O-
du Umlye yUzdo 19 maliye Fakat bir nctlceve iktiran etme -yunuum • lan barem kanununun tadiline alt IA. ~ 
-yüzde 8 1.sabet eder. DUnyn. ıeraıtı M.. yihn. YUksek Mecllae takdim cdUmlıı mişti. Başvekalette bunun için bir 
zırruruıa göre mllll mUdnfaa grupu için bulunmn.lctadır. BUtçe encUment de bu komisyon teşkil edeceğim. Kanun -
her .sene lmkA.ıı nlsbctinde yaptığımız IAyiha Uzcrlndc bUyUk roesat sarfeL lann elyevm mevkii meriyettc bu
tnlısl.sat znmmmm çok yerinde oldu- miııUr. Bütçe mtlzakcr,urtndcn sonra lunanlarlle bulunmrynnlannı ııyrr • 
ğu hAdlsat ile de tccyyUt etmektedir. Yüksek Meclise nrzedlleee.ktfr. Umlt 

Dil ı bUt izin ut mak suretiyle bir neticeye varılın_ 
yunuumurn ye çem m e. ederim ki, bu da maksat ve nrzulannı 

kaldln ve yetim man.ıılarmı da ihtiva temin etmlgı olacaktu. ca onu huzurunuuı. getireceğim. 
etmek üzere yllzdc 10 nlııbeU diğer VekAlet emrine almnk huSUBUJlı.la Arkadnıımı Karabckir tahsisatı 
her hangi bir devlet tıtltçelcrlyle mU.. bazı adalctslZllklcr vukubulduğunu ı. mestureden bahsettiler, Malümuô. -
knyesc edilecek olursa fazla olmadığı l şaret buyurdular. Maliyeye alt kısım. liniz tnhsisa.tı mesture eskiden ala
neUccslnc varılrr. da her h!llde bu yolda ynpılan mua. kndar vekil.letlerde idi. Bilahare 

BUtçcmfzdc yer nlıın konsolfdier, mclclerlmlz arasında vicdana ıztırap meclisi alice kabul edilen bir ka -
dalgalı borçlan dn. bu mllnasebetıe i_ vercck bir muamele olmadığını emnL 
zah edeyim. 937 senesinde tarih kon. yeUe ytlksek huzurunuzda arzcderlm. nun üzerine doğrudan doğruya 
gresi müruı.sebctlyle yapılan mukaye. Ga . " . . . başvekalette toplandı. Elyevm dev_ 
"edeld rakrunıı. tsUnaden anedece_ yrı mubadıl ışlerı in • ~ Jet hariri ve dnhlh emniyeti nok 
ğim: Gııyri mübadil işlerinden bahis 

lngflterenln bu kısım borçlan bQL buyurdular. Bu işleri henüz itmam tasından istimali lô.zımgelen tııhsi-
çenln ıo ml3ll, Frn.nsa. sekiz misli, Yu. edilemediğinden ve edilmezse pek satı mesture başveknlct emrinde -
goslavyada be§ misli, Romanyadıı d!Srt acıklı olaaeğına dair hlr kelime ~ö.r· dir. Bunun haricinde dahiliye ve
:ml.slf, Bulgarlstanda dört mfsU, Yuna. ledllcr. Tavzih buyurmadılar. kfı.leti!lin emniyet tahsisatı vardır. 

nlstanda dört :mislidir. B1z1m borcu.. Cııyri mübadil işleri hakkında mn· Bu da ba§vekil, dahiliye ve maliye 

plfinlarm düşünüldüğü, şimdiye ka
dar 1."Ullanılmamış, zehirli gaz, taıık 
gibi her sene yeni harp vasıtaları· 
nm kullanılacağım öğrenmek. 

lkincisi; düşmanın deniz faaliye. 
tinin öğrenilmesi. Bunda, harp ge
milerinin oldu!;ru kadar ticaret va
purlanmn da ehemmiyeti vardır. 

Bu malfunata göre diğer taraf ablu· 
kaya teşebbüs edecek veya tahtelba 
bir gönderecektir. 

Üçüncüsü; halkm hissiyatı ve ma 
neviyatı hakkında raporlar vermek 
ve bu raporları biribirile terkip et
mek. 

Harp zamanındaki castısluk işle. 
rinde mühim bir mesele daha var· 
dır ki bu da elde edilen malQmatın 
gönderilmesidir. Bu iş ekSt..'Iiya 
onları elde etmek kadar tehlikeli ve 
mOşküldür. Diğer mühim bir mese
le de düşmanın casusluk faaliyetini 
öğrenmek ve, eğer kabilse, buna 
karşı harekete geçmektir. Hariçten 
b a k a n, v e i ş t e n a n 1 a. 
nuyan bir kimse ıcın casus· 
lukta bilhassa göze çarpar, üç nok
ta vardır. Birincisi, casusluk teşkL 
lltlan büyük müşkülatla ve mille
tin birçok parasını sarf ederek de
vam ettirildif:ri halde, mesaisinin bü 
yük bir kısmını diğer milletlerin 
casus şebekelerile mücadele ve on
lara karşı harekete hasrediyorlar ve 
bu karşılıktı çarpısmadan dolayı 
ancak pek az müsbet bir netice el. 
de edebiliyorlar. 

Casusluk meselelerinde göze çar· 
pan ikinci meraklı nokta da şu: 

liycde mevcut olan malfımııt şudur: vekillerinin mUşterek bir karama. 
Gecen sene meclisi lılinin kabul • 

buyurduğu konunla bu işe kal'! bir mesile almrr. Senede bir kere bu-
şckli hal ,.erilınişti. Bu kıınun mu· nun evrakı mUsbitesi başvekaletçe 
cibfnce hu işle fştigııl etmek iiıerc g8rü1Ur, tetkik edilir, tasdikinden 
bir tasfiye bürosu teşekkül etmiştir. sonra, vesikaları imhn edilir. Baş
Bu tasfiye bürosu şimdiye kııtlar is· vekalete alt olan tahsisat ba.§ve
tihkak mazbatası olarak 25 milyon kil ile maliye vckUi tarafından im.. 
897 hin 100 liralık istihkak tesbit 
cimi,, bundan 19.4i4.227 lirası tama- za edilir. Askeri, harici ve dahili 
men tasfiye edilerek merkeze gel- emniyet Jçin sarfedilir. Dört ny
mlş, bonol:ırı ellerine verilmi!Ulr. dnnbe.ri elline aldığnn mesele bu 
Geriye kalan miktardan üc milyon şekilde cereyan etmektedir. Kitab 
lirn raddesindeki miklar b:ızı gayri neşrinden, resim ve .snireden bah
mfibndillerin yolsuz olarak haksız sefüler. Benim zamanrmda böyle 
olarak kendilerine mal ''erildiği :ro- bir mesele olmamışbr. 
hında vukubulan ihbar üzerine yapıl· 
mnsına lüzum görülen tııhkikatla n- Tahsisatı mesture meselesi bu -
lilkad:ırdır. Bu tahkikatın billrllme- dur. 
sine fntiuırcn intaç edilememiştir. ~ .Devlet tcşkilatmdan bahsolundu. 
Yunanistandan bazı evr;ıkın gelme· Ayni zamnndn kontrol lüzumu ile.. 
sine lüzum görülmüştür. ri slirUldU. BcndeıPz bu ,ikisini bi-

460.290 liralık lıat.: yenin 'de bono· rlblriyle telli edemediin. Elyevrn 
lnrı yııpılmış oltluıJu lınldc ~alılplcrl-
ntn sclip mfirııca:ıt clm~mlş oH:hıkHı- hali i,ııkişsfta l>ulunan Tü.rldye dev 
nndan dolayı verilememiştir. Gayri letinin teşkilAtı heyeti celilenizce 
mübadillerin vıız.iycU budur. de maltimdur. Gittikçe tevessü c -

Berç Tfirker arkndn~ım altın stoku decektir. Buna. hiç §Uphe yoktur. 
ve dö\•iz provizyonu nrıtırılsın, · in- Amme hizmetini görmek fı;;in ta kö
l;as usıılii Islah edilsin dediler. ye kadar gidecek olan devlet teo-

Allın stokunu imldln buldukça, dö· 
vlz vaziyetimiz müsait oldukı;n nrlır· kilAtmm merkeze kadar zincirlc.mo 
maktan geri kııldığımız yoktur Ta· gelmesi ve bunun her safhasının 
kns usulünün ıslahı noktasına ·selin- medeni bir teşekkül halinde bulun
ce, bunun üzerinde sureli mııhsus:ıdn ması iı;;in her şu<ıci idariyenin teş
hcyct teşkil ederek uzun uzadıya tel- kilfı.tmm tam yapılması lazundır. 
kikat yaplırdık. Raporu lıüklımelc Burada mevzub::ı.b.s şikAyeUeri he _ 
verdiler. Islahı için Jazımgelen ted-
birler düşünülüyor. pimiz dinliyoruz, kalben birçob'UD.U 

Veraset ve intlk:ıl vergisi üzerinde J3a tasdik ediyoruz. Noksanlar, ya. 
tetkikat yapılan vergi birleştirilsin pılamryanlar teşldlütm tamamlan -
buyurdular. Hunun clnlı:ı hıısit bir Illnması yUzündendir. Devlet mer
tarlh usulü ile alınma ı için tetkikat kez teşkilfltma ait kadrolar, teşki
yapmaktayız. Öııliınüzdeki sene bu !At kanunları huzurunuza. geliyor, 
ciheti temin edeceğimizi ümit edi-
yoruz. 

Tapu memurlarından 
~ikayetlere cevap 

hepsini g8rüyorsunuz, buradan ta 
köye kadar inecek olan her vekA.. 
Jetin t~ldlAtmm behemehal ikmal 

Casuslar hakikaten mühim bir sır Tapu memurl:ırı tarnrınd:ın iş sn. 
elde edip gönderseler bile kendi hiplerine hüsnü muamele edllme<li
memleketlerindeki &nirleri bunlara ~inden şlkilyct buyurdular. Her ve· 

sile ile iş sahiplerine ncz:ıketle mu
nadiren fazla bir ehemmiyet verir- amele edilmesi tebliEl edllmektdir. 

e~mmesı 18.z.ımdır. 

Zamanla elimize geçecek maddi 
imkanlar derecesinde bunları yap· 

!er. Mescın umumi harbin ikinci se- Bu tebligat hilafına olnrok h:ıreket e 
nesinde İngilizler Belç.ikadan, Al. den memurl:ır varsa isimleri lütfen 
manların, cephe gerisinde zehirli blldirllccck olursa derhal haklarında 
gaz kullandıklarını ve zehirli gaz· Jôzımgelen ceza tatbik edilecektir. 

M:ıliye kayıtları ile tapu kayıtln
Ia bir hücuma hazırlandıklarını öğ· rı :ırasında teYnCuk temin edilmecli-
renmişlerdi. Fakat bu tehlikeyi kar- gine işaret buyurdular. Gayri rnen
şılamak için hiçbir tedbir alınma- ku:leriıı tasarruf \'aziyellerlndcki dc
mıştır. #işlklikler tıımamh·le tapuya nkset-

Nihayet bazı hallerde casuslu~'Un tirilı:ıediğindcn ileri gelmektedir. 
Binaenaleyh k:ıdnstro talırirlcri ilcr

vera tahrikçi faaliyetin mühim ol. ledikı;e, tnpıı kayıtları :ırasında da-
duğu da doğrudur. Büyük, küçük ha sıkı irtibat temin edilecek, bugün, 
her memleket tarafından bu şekilde ıcs:ıdiıf edilen müşkülat bittabi or· 
faaliyet gösterilmesindeki sebeb de ta yerden kalkmış olacaklır. 
bundandır. Mesela düşman hatlan- Kabul edilen bütçeler 
mn arkasına tayyare ile inen bir Tokat mebusu r.alip Pekelin m:ıli-

ye vekilinin bcyanntını me\'zutıb:ıhfs 
casu' veya düşman casustan tara- ederek serdettiği temennilerden son-
fmd • atılan ufak bir yazılı kağıt rn Jıütcenin heyeti umumlyesi üze. 
bir g w

0

İ istihbarat teşkilatına, diğer rinde müz:ıkcr kiıfi görülerek mad· 
tarafın niyetlerini anlamak için çı· delere geçilmiş Ye mn,·:ııenei umu
karacağı neticeyi tamambyacak mlyc konunun 1939 )'ılı nsarHi 
malflmatı temin edebilir. k:ır{lılığı olan 21i 1 milyon küsfir hin 

lir:ılılr talısiımt ltıısıno ait birinci 
Bununla beraber, casuslukla elde mad jc'li okun:ntl$ ve Büylik Millet 

edilen malumat arasında hakikaten ~lt-cliı;i, Tiiynsetleıımhıır, '1i\'am mu
can alacak vesikalar bulmak pek ha!:ch:ıt J,ütçclcri !.'.tbul edilmiştir. 

nadirdir. Onun için, milletler arasın Başvekilin beyanatı 
daki casusluk teşkilatı sarfettiği za· Bnşveklilct hütçcsinin müzakeresi 
mana, kuvvete, paraya ve giriştiği sırasında nıı$vekil doktor Refik S:ıy
tchlikeye de~cr mi dire düşünebi. d~m Ilaşvckülcti :ıliıkodar eden mese

leler üzerinde soı ulan lı:ızı suallere 
liriz. 

Thc Neıo York Timcs'dan 
r.cvabcn aşağıdaki lzalıalı vermişler· 
dir: 

İngiltere - Sovyet 
anlaşması 

( Baştarafı 1 incide) 
ceklerdir. Baltık ldevletlerini de is
tihdaf edebilecek olan teferrüat 
bu ana prensip etrafında tesbit 
edilebilecektir. Danzig umumi va.. 
ziyetini tetkik edecek olan üçler 
komitesinde bu noktaya hiç şüphe· 
siz temas edilecektir. 

Çemberlaynın vereceği 
izahat 

Londra, 23 (A.A.) - Parlamcn 
to mahalili, başvekil Çemberlayn -
nin çarşamba ve perşembe günii 
İngiliz - Sovyet müzakereleri hak 
kında tatmin el:lici beyanatta bulu
,acağmı ümit eylemektedir. 

Filhakika parlamento, yortular 
münasebetiyle cuma günü tatil 
devresine girecek ve bizzat başvc.. 
kil de 1sko!;yaya gildecektir. Baş -
vekilin hafta sonunda LonClradan 
ayrılmak fikrinde olduğunu bizzat 
haber vermesi parlamentonun ta
tilinden evvel başvekilin İngiliz -
Sovyet prensip anla§masını itan e
deceğine bir alamet olarak telakki 
!dilmektedir. 

I 

kan yoktur. Zamanla devlet teş'kiJa anıdr istimlak ve proje masrafı o-
tının göreceği hizmete uygun bir tarak 250 bin lira göreceksiniz. 
teşkilatın yapılması fikrini yapıla- Burada 287 bin metre murabbaı a.. 
bileceğini kabul buyurmanızı rica raz.i istimlak edilecektir. Bir kısmı 
edeceğim. Pek tabii bir neticedir devlete, bir kısmı belediyeye, bir 
ki teşkilat tam olmazsa ne kadar kımnı da eşhasa ait arazidir. Her
kontrol ederseniz ediniz iyi bir ne hangi bir muhakemclik iş olmazsa 
tice, sizleri memnun edecek bir ne istimlak bedeli 205 bin liradır. Mü
tice vüc~a gelmez. Buna başka tebaki 45 bin lirası da beynelmilel 
türlü cevap vermeğe imkan yok - bir mUsabnka açılması içindir. Bu 
tur. Bendeniz devlet teşkilatında suretle Atalürk'ün büyük ruhlan 
iyi iş görecek, teknikman iyi yapıl ... e maneviyeti ile ve bilyilk Türk 
m ş ve çerçeveler içersinde derece milletinin §cre!ilc mütcnaslb bir 
.derece tatbikata geçilebileceğini proje kaça mal olacaksa huzurunu
arztmek isterim. Bu sene bir kıs. za bir kanunla geleceğiz. (Bravo 
mını gelecek sene diğer kısmını sesleri, alkışlar). 
yapmak Hizımgelecektir. Yalnız Emin Sazak arkad:ışrmız demin 
şunu arzetmek isterim ki gittikçe söylerkrkcn heı:abr güç verilecek 
devlet teşkilatı fazlalaşıyor da iş işlerden bahsettiler. Vekillerimiz: L 
görülmüyor gibi bir zihniyet hasıl çinde hesabr güç verecek veya ver
olmasın. ntlyecck kimse yoktur. Hepsi hu-

Eski müte'kaitler meselesi. Ar - zurunuza çıkıır hesabını kolaylıkla 

kaıdşlarım tahattür buyurursunuz 
ki Halil Mentcş arkadaşımız bu -
rada bir sual takriri verdiler. Ma. 
liyc Vekili arkadaşım da bu mesc· 
le hakkında arzı malumat etmişti. 
O vakittenberi biz bu işin tctki • 
kindeyiz. Eski mütekaitler üzerin. 
de ne yapılabileceğini tayin etmek 

iç.in çahsıyoruz. Dün burada bir 
arkaldşımın da dediği gibi yekun 
4,5 milyon liradır. Bu 4,5 milyon 
lirayı bunlara vermek meselesi, ka 
nun noktainazanndan bunun şu -
mulünün ne olacağını, nereye gide
ceğimizi bilmemiz lazımdı. Onun 
is;in bu meseleyi tetkik ediyoruz. 
Esasa muhalif değiliz. - Bravo 
sesleri • Binaenaleyh bu meseleye 
temas etmiş olan arka\:iaşlanmı bu 
suretle teskin etmek isterim. Bunu 
bitirmeden evvel huzurunuzda bir 
meseleden daha bahsedeyim. O da 
"zannediyorum ki lakırdı arasında 
biraz geçti. 930 senesirltlc çıkardı· 
ğımrz bir kanunla harp malullerini 
malCilini askeriyeye ve bilhassa 
bunların eytamına monopoller ida· 
resinden tahsis edilecek bir bey'iye 
vermemizdir. Bunu bendeniz tetkik 
ettim. Bunu da huzurunuzl;:la arze
deyim, mümkün olduğu kadar bizi 
tatmin eder mahiyettedir. 938 6e. 
nesi nihayetine kadar sekiz mil • 
yon 95 bin küsur lira inhisar ve 
Gümrük Vekaletinden bu iş için 
Milli Müdafaaya tevlili edilmiştir. 
Mesela müsaade buyurursanız her 
seneninki burada ayn ayrı yazıl -
mıştır. 938 senesindekini okuya • 
yım: 

Şehit yetimlerine fert baş:na 

düşen para 19 lira 81 kuruştur. Bi 
rinci derecede malul subaylara dü 
şen para 204 lira 50 kuruş, erlere 

düşen para 102 lira 25 kuruş. 
ikinci !derecede malul mütekait 

subaylara 184 lira 5 kuruş, erlere 
81 lira 80 kuruş. 

tlçüncü derccde malfıl mütekait 
subaylara 143 lira 15, erlere 65 li
ra 35. 

Dördüncü derecede malul mü -
tekaitlerden subaylara 122 lira 7 O, 
erlere 40 lira 90. 

verir. 
Emin Sazıık (Eskişehir) - Öy

le demedim. 
Baııvekil Refik Saydam (devam_ 

la) - Bir do orman ve keçilerden 
bahsettiler. Bendeniz keçilerin bu 
kadar maswn olduğunu bilmiyor
dum (güJUşmcler). Vaziyeti tetkik 

edeceğim. Kanunda herhangi bir 
değişikliği icnb ettirir bir vaziyet 
varsa huzurunuza getiririm. (Al -
kışlar). 

Kabul olunan diğer bütçeler 
Dun dan sonra Başvek!llel, Devlet 

Şurası, Statistik umum müdürlüljü, 
Dir:ınet jşleri reisliği bütçeleri ka· 
bul olunmuş, l\foliyc ,·ekili yeniden 
kürsiiye Rclerek bazı nokt:ılar ctrn
fınrla iıah:ıt vermiş, bunu ıniileakip 
Maliye vcktılctl Düyunu umumiye, 
T:ıpu \'e J\ad:ı.stro bütçeleri kabul o
Junmıı~lur. <iümrük ,.e inhfs:ırlnr ve.. 
kili de vcklUcli bütccsinin müzakere· 
si sırnsındn bepn:ılla bıılunmuşhır. 

Mebusların sözleri 
:ıteclisin lıugfinkü celsesinde saz 

alan rnebusl:ırdan Emin Sazak sula 
m:ı işlerine ehemmiyet ,·erilmesini 
istetli. 

Bundan sonra E~kişehir kııı.aların
da elin kilosunun 15, lstnnhuldn ise 
55 - 60 kuruş olclununu tebarüz et· 
tlrerck: 
"- nunun hikmcli nedir, ara~tı~ 

dım ,.e buldum, mezbaha denilen bir 
A ilah ııı belası \"llr, bir tara rtan sıh
hat naınııı:ı hıı işleri yaparken, hir 
taraftan d:ı halkın soyulduğunun far
kında olmuyor, Anadoludan gelen 
davar doğrudan doğruya mezbahaya 
gidiyor, ıım:ı uu yolda Cl)·ntı ı;ok faz
lnlaşıyor." 

Rasih Kaplan: 
- Onun da ıııeclisi idare l'mı~ı var 

mı? 
.Emin Sarnk sözlerine devamla: 
"- Yar ya .. Bu mesele üzerinde 

çoktanlıerf uğratmakla ,.e her vesile 
ile h:ızırlanınaktııyını " 

nundnn sonra Jst:ı~bul belediyesi· 
ııiıı bir ekmek fırını ;raptırmıık ta. 
!la\'\·unına işaret eyllyerck hunun 
yanlış hir lı:ırckct olduğunu söyledi. 
Bu ::nizden geçinen binlerce aileyi 
ka !ederek "de,·Jetçllik demek her -
lı:ıııgi bir ferdin nnfakasını almak de· 
mck değildir. Onl:ırı da düşüııınck 

lôzımdır" dedi. 
Diyanet işleri bütçesi 
Diynnet işleri Reisliği lıülte-

hatırlatarak: ıeeV 
"- Umarım ki lıllkömet ge ııı' 

~ene bütçeyi bu şekilde hcu:z:urll11 
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getirmez. Simdi Di~anet l~lerİ Jlt .. 
ne söyliyecek bir tek sözüm 1>111~1, 
tır. E~cr iyi dindnrlar yctişUrınt ff 
tiy,ırs:ı hi r reform yapması ıııı dl' 
dır. Du suretle yalnı:r.: cahilleri11 d 
itil, bıluirılcrin de dini olsun'' de 

Mali işlerimiz nıt 
l\lııliye Yekfilcıl bfilçcsinin rıı ~· 

keresinde Refik ince (l\lnnisıı) )15'~ 
ye makinesinde göze ı;arpan 8' 

lıkl:ırın bir lalılllini yaptı. gtıtrf 
Miirürü zamnna uğrayan çer it~ 

ilamlar meselesine, vergi kıırıtt 
işine temas etti, ~ 

Ziya Gevher Etili (Ç:ınakkale) ~ 
11 tcşkillltta göze çarpan tckA~J1 
sitayişle işaret etti, Fuat .u ~tf 
(Kırklareli) çocuğu cok ailelert11 rl' 
gislnl blr:ız indirmenin, cocu!0 1,..ı mıyıın ~eya bektır olnnlard:ın b V 
dnlı:ı fazla ,•ergi olmanın adıılete ll>i 
ha ııggun olup oJmıyacağını ~· 
Yekilinden sordu. 

lngiltere - Yuna~ 
müzakereleri 
ihracat kredisi işi 

Londrada görüşülecek 
t ·ı· ııilAtina, 23 (A.A.) - ngı ız , , 

kumetinin iktısat müpviri uıt ~ 
d 

.. _..,.e 
hross bugün Londraya oı":'" 

üzere Atinadan hareket etmittı'~ 
Katimerini gazetesi, diğer bU~ıJll 

Atina gazeteleri gibi, Leithrot• ıiJ 
Atinada yaptığı görüşmeleri ttlı , 
ederek bu görüşmelerde olan ti,_ 

,__..,:;, ev 
mimi dostluk havasını teucu.. , 
tirmekteidir. Gazete, Londrada d~ 
vam edecek olan görüımeler ıo~ iD 
da, iki memleket menfaatlert11ııl' 
ve iki millet arasındaki dostlııi 
içten istediği bir anlaımaya ~-'"': 
lacağını da kuvvetle limit ve ı,lı 
min eylemektedir. 

1
, 

.fngilterenin Yunanistana a~'~· 
ğı ihracat kredisi anlaşmasını • 
detmek üzere bir Yunan heyeti 'f'' 
kında Lonldraya gelecektir. 

Sirkecide bulunan cesedi' 
hüviyeti anlaşıldı 

Dilnkü saynnl%da Sirkecideki ~ 
cu salonu önUnde denizde bir c,;J 
bulunduğunu yazmıştık. MUdd~ 
mumi muavini Fehmi taraf' 
yapılan tahkikat sonunda c~ 
Hasan isminde birine ait oıdul'J 
meydana çıkarılmıştır. Haaan jll 
birkaç arkada§l evvelkl gün Flot' ~ 
yaya gidere,k eğl~ler ve aonr' 
trenle dönerek Sirkeci civarında ~ 
bir müddet gezinmişlerdir. Bu ıır&' 
da arkada§lanndan a.ynlan H~ 
bir daha meydanda görUlm~ti!· 

l' Adliye doktoru tarafından yaP 
lan muayenede cesette cebir gid ~ 
dcti gÖ5terecek emarelere ııusla.t'' 

•-Af 
nıanuş, ufaktfek yaraların dDW"" 
~!ara çarpmaktan ileri geJdiit 
anlaşılmıştır. 

Beşinci derecede malôl müteka. 
itlerden subaylara 102 lira 25 ku
rtı§, erl~re 20 lira 45 kuruş. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 

Altıncı !derecede rnalUl müte -
kaitlerden subaylara 81 lira 80 ku-· 
ruş ,erlere 20 lira 45 kurduş. 

Bunu bir hatıra olarak arzet. 
tim. Binaenaleyh sizin kabul bu
yurduğunuz bir kanunla harp 
malüllerinden gerek subaylara 
ve gerek teyiın kalanlarına elden 
gelen yardımının yapılmış oldu
ğunu huzurunuzda tebaruz ettir 
mek istedim. 
(Çok güzel sesleri) 

Refik lnce arkndaşrm, AtatUrkün 
anıdı meselesinden bahis buyurdu
lar. Arkadaşlar, bu mesele parti 
grupunda mevzubahs olup müsbet 
bir knrara iktiran ettiği tarihten 
itibaren bendeniz meseleyi elime al
drm. Bununla meagul olmağa bnş
ladon. Evvelii. Rnsattepe Uzerinde 
18.z.mıgelen kadastro murunelesini 

elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 
1- idarenin Salıpazarı ambarına teslim şartile satın alınacak ~ 

lan muhtelif kuturda "1330 Kg.,, iki kat pamuk ipliği ile tecrit edıl 
miş bobinaj telleri "2445,, iki bin dörtyüz kırk beş lira muharnıntıı 
bedel ile açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 5-6·939 pazartesi günü saat 15 de idarenin Turıel 
başında Metro han binasının 5 inci katında toplanan arttırma ve t.lV 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait sartnameler ve mukavele projesi idarenin levazııtı 
müdürlütründen parasız olarak tevzi edilmektedir. r • 

4 - Muvakkat teminat 183,38liradır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatları ve kanunt be1ge1ertle jl§fl 

edilen gün ve saatte komisyonda bulunmaları (3461) 

Ticaret Vekaleti lstanbul ŞefkontrolörlUgUnden : 
Dairemiz ihtiyacı için paz:ırlıkla masa, tabure, etajer ıibi al!' 

şap yaz ıhane levazımı ile teneke kutular yaptırılacak veya aıııııı' 
caktır. Yazıhane levazımının muhammen bedeli 800, teneke kUtıl' 
tarın muhammen bedeli 850 liradır. Resim ve §artnameler, SirJced 
V:n~n handaki dairededir. İhale 26-5-939 saat '? ~./ -:~-ı;~ca'i' 
tır. (3609) 



H AB ER - Ak,am Po~ 

Bir Amerikan denizaltısı ı lif~~lf!?'rfiŞ!jr~$1LijdrBl!Jrfilm@iıR 
75 metre derinlikte kaldı ~ - ilillıl - - - - - - -

\·~ie\)·ork, 24 (A.A.)' - "Nou· karmağa çalışacaklardır. 1 n g ·ı 1 t e r e M i 11 et 1 e r 
da e Angleterre,, sahilleri açıkların- Bunda da muvaffak olunamadığı 
sak.?5 Jlletre derinliğinde hareketten takdirde tahlisiye filetlerinin müret 

\i genıısı, dün saat 13,40 da (Green nı temin edeceği zannolunmaktadır. tı ıt ~l~u~ olan "Squalus,, denizal- tebatın serbest havaya kavuşmalan ce 1111· yet ,. n e b a g._..,. l ı d 1 r 
da:.ch saati) tecrübe kabilinden bir Portspouthda gelmelerine intizar 
dıkllla hareketi yapmıştı. Fakat dal olunan iki tayyarede altı zabit ve 

ile tan bir saat sonra suyun yüzü- 12 dalgıç \-ardır. Quantico ve Norf Milletler Cemiyeti Konseyinde \ 
•• tıkınadığı görülmüştür. lokdan gelmekte olnn diğer tayya- Danzigin mukadde ti1fu 5ı1 ( _I] 
ftJ?>up~in,, tahtelbahiri,saat 7,15 te r_eler de 14 dalgıç getirmektedir. Ha - lngı·ıı·z ve Fransız Harı'cı'ye t!i -~ 
f iket ı§areti olan ve Squalus tara- lıhazırda Nevyorkta bulunmakta ratını H ·ı ler tayin -- -
a:~ bırakılan bir kırmızı şaman- olan Brooklyn kruvaz1örü de vaka I N 

1 
b ı t k 11 1 d • ı 1"!~~hurr~lılmfz lsmet tnönUnOn 

i . ulmuştur. Bunun üzerine iki mahalline gidecektir. ki kaldırma edecektı"r '· azır arı ırer nu u soy e 1 er annem dUn akoamkl t.nnıe .A.nkaraya ~ arasında telefon irtibatı tesis dubası da "Squalus., tahtelbahiri- gttmı,, istasyonda vali muavln1 HUd:ıl 
~lıtıiBtir. Bu sayede derinliklere nin bulunduğu yere doğru yola çı- Yarşorn, 23 (A~ı\.) - Danzis nas taratmdan uğurlanmıştır. 
~ldiği sırada eVYela mürettebatın kanlmıstır. lki buçuk gün sonra yona! sosyalist şerlerinden Andre, Cenevre, 23 (A.A.) - Kon&c - "- Bu karışıklıklar karşısında * ıı inci yerli mallar sergiııl koml-

lllnduğu mahalle, sonra Supapın ,.aka mahalline varacaklardır . D~n~igd~ söylediği bir nutukta de. yin bugünkü toplantısında biri Milletler Cemiyeti icap eden çare- test cuma gUnU ikinci toplantumı ya-
~.k htrakılmıc oldug""u makineler Og""renı"ldı·g~ı·ne go··re, denizaltı gemi mıştır kı: nutuk söyliyen Ingiliz hariciye na 1 leri bulmaktan aciz kaldı. Fakat pacaktır. Ankaradan tföncrse vali LOt 
"et "' "- Serbest şehir topraklarında hare ı fi Kırdar bu toplantıya ~tırak ede 
llııltesine su girmiş olduğu anlaşıl· si hasara uğramış değildir ve mü- kete geçmek Danziglilcre ait değildir. uz: Lord Ha~ifa~s me~eketin~in hu__ böyle ~ldu .diye paktın daya~ - cckUr. Sergide yapıla.cak pav!yonla~ 

.~tır. rettebatmdan yaralananlar olmadı- Bizim mukadderatımız Hillerin elin- Mıl~~tler ~emıyetır:e ~gl_ı kaldıgı-1 dıgı prensıpleıfden vazg~çmek la. - nn tez;>ino.t ve tenviratı mlltchıuıauı-
ı., Senınes,, ve "Fak.on,. tahtelba· ğı gibi hasta olanlar da yoktur. dedir. Hnttı hareketimizi ancak o ç5_ nı ııoylemı~ ve dernışttr ki: zımgelmez. Fransa emnıyet, teşrı- dekoratörlerden mUrekkcp bir komis-
ııırleri d Lo d - '"\ha r· . hr . r zcbillr." .. . . . . "d . i kimesai ve sulh fikirlerine sadık yoıı tarafmd&D kontrol edllecekt1r. ftk . e "Nev • n on .. ussu - Deniz maha ılı, ta ısıye ame ı- Müteakiben geçen günkü Kalllof - Mılletler Cemıyetının ı ealı k 1 kt d r * Yann geccyanmıo. bir ıaat kala 

esi kumandam yüzbaşı Reidin velerinin bu sabah ba~lıyaca!:rını tas hadi esinde ölen nuyonal sosyalist ıhval ve ıerait ile değipnez. Bü - a ma a ı · oehrlmfzden bir ıcu-nkJu .... ,da: ge--
tılıri alt ıı · d b ı · ç -nk·· F 1 Bonnet, milletlerin ya tahkim ya ,,. ~ ,,... ~~ ında vaka maha ın e u un rih etmektedirler. u ·u a con. Grübnerdcn de bahsederek ''Grübner tün aza devletler milletlerin yeni • cekUr. 
ll\.,ı .... d k" 1 · · hut da te~rikimesai şıklarından bi.. -rı.ta ır. dün akşam geç va ıt ge mı§tır. in katli eczasız knlmnyncaktır. :Fakat den ve hattl cemiyetten ayrılmış * lnhlııarlaruı piyasaya çıkardığl 

\l'::ı.; d 1 1 b ı t • rini tercih etmek mecburiyetinde k 1 ..,., "'·Und "M dll• k :-"'ngton yakınında kilin, "Ana· Falconun dalgıç çam, a gıç ar ta unıı~ ~nmnnı_nı ve. v~sı asını . ayın olanlarla teırikimeaai etmek zama· o on,,.-ar ~ ~ en tcı_a ""tlcn o. 
Costıa,, üssübahrisine mensup 12 rafından tahtelbahirin tareline tes- Uanzıglı~ere aıt de#ıldır . ., demış ,.e . . . .. bulunduklarını söylemi§, "Biz Mil lonyacıla.r bugtııı öğleden sonra umu-
dalgı . . • . . . . halkı Hıtlcrln knrnrlarına intizaren nını beklıyor. Buna ıntızaren bu • letler Cemiyeti azası, teşrikimesa • mı bir topl&ııtı yaparak bu hususta gö-
buı ~. ku~~rrna ışınde . yardımda bıt ~ı~_ecek, bu suretle. heş ~ışınını sakin kalmaya davet eylemiştir. yük Britanya hi.ı1rlimeti Milletler iyi tercih eyledik ve zorbalık usul- ~ceklerdlr. 
ı. Unmak uzere tayyare ıle hare- !'U ruzune çıkma-ı temın edılecek· ı Burııya gelen haberlere göre Grub. Cemiyetine i .. tiraktc devam edecek * Toprak mahrullerl ofiııi umum 11tt t ::ı terini muzaffer kılmak teşebbüsle. 
ı,_, e mişlerdir, 9 dalgıç daha der- tir. ncr yarın Knltlıorta gömülecek ve ce- ve enternasyonal teırikimeıainin mUdOr muavinlerinden ıu.m14, Şakir 
'"IJ ı · · · " · ı ri kar§ısrn.da mütesanit bulunuyo· }'o a çıkmak üzeredirler. Tahlisiye gemileri, Squalus tah· nazc merasımınde Danzıg uyan reıs kuvvetle tekrar ele alınmasını ha. ve Nurl Anka.raya gttml§Jcrdlr. 
"SaJ!Jliyettar deniz mahafili, telbahirinden şöyle bir haber alını~- ile Naz~ lideri birer nutuk söyliye. zırlayacaktır.,, ruz,, demiştir. Ad31Ar s.ruı ae!erlerinl yapacak 
~Ual .. b - - - tt b t d ccklenlır. Bu nutuklaıidan sonra Milletler olan Suvalc va.puro tamJr edıtmf§ ve 

ı,:' us.,un utun mure e a mı lar ır. ...... ... n,.. •ntır. Hıu:1ra.n orta.anıda bu se-
"lllabiıecekleri ümidindedirler. Bu "Soğuktan müteessiriz. Başka bir p ı· • b • • Müteakiben ıöz alan Fransız Cemiyeti konseyi bazı raporlan ;;:ı;r ;;:." .. 1a-caktır. 
lllah ar ının eşıncı hariciye nazın Bonnet, bütün k:lün müzakeresiz kabul etmiş ve Çin - ..., "-du afil, bu denizaltının, dalmış ol· şikfiyetimiz yok, yaziyetimiz iyi· J "ht"Iaf t al * Belediye ~ bin lira sarfile Alem. 

1 
ğu halde 24 saat denizde kalabi- dir.,, b"" •• k k itayı yada gerıinlikler tevlit eden son ay apon ı ı ının en ernasy~n. dağ köokilnU tamir ettirecek, otel ,·e-

tte>;· • . . . uyu uru lann hadiselerini hatırlattıktan son celsesinin tetkikine devam ı~ın yahut da yatı mektebi yapacaktır. 
~ını söylemekte ve gemının an· Squalusün mürettebatı, tahtelba· tak b" ra §Öyle demiştir: hafi bir celse akdeylemiştir. * Konaerratuvarm lmtlhanlan ha-

l ır kısmını suların istila etmiş hirin teknesine vurma suretile tah· (Ba.§tarafı 1 incide) ztranm nk hattumda bitecektir. 0 duğunu ilave eylemektedirler. Jisiye gemileri ile muhabere temin söylevi "veya okutturacalde.rı biL l * Mecldlyel«SyUnlin ısuıanmaaı ı1:in 
\...~!ğ_er taraftan "Squalus .. tahtel· etmektedirler. dirile. Alman lta yan caddelere eı.u,er metre ara ile musluk-
~'tınde son derecede modern em· Ses ahizeleri, bu haberleri almak c - On beşer Uyell program - • lar konmuotur. 
111Yet cihazları vardır. tadır. TüzUk, hesab, ve yirmi bet Uyeli * Bugün öğleden aonra belediye re. 

" l d"l k k · la m a-lmi • t t •ı k d • l • Ilı muavinl LQt.tl Aksoyun bqkanlığuı 4Ja &ttlar evvela açık kalmış olan Tahlisiye hazırlıkları bu sabah 1 c omısyon rm ~,. ,. l l a l n a g l z l da vo kaynıakamlann i§Urakllo bir 
S\ıllapı kapatmagya ug""raşacaklar, fecirle beraber baslamıştır. ç - Program, tliz\llc projeleri ve 
?tt\it •• , - Pl• hesab hulasaları ile dilekler hak- toplantı yapılacak plaj ve mcaire yer-

d ~iben bu işte mu\'affak olama Tahtelbahirde 56 tayfadan ba~a ? ıertnln fiyat tarı!eleri gözden iPl:lrlle-
~lar:ı halde, tahtelbahirin kendisi- donanma namına mütehassıs ola- kında genel sekreterlikten gönderi- dd l celtUr. 

?\1 len tezkerelerin Okunması Ve kO - ma e er var m l * :M 1 k U-•-A .,x.. U!Uk ~'Ukan almağa ve su yüzüne çı· rak üç sivil bulunmaktadır. • cm c e ...._.en yap_. ve 
misyonlara havalesi. almakta olan Alman heyeti dUn akıam 

Ecnebl yolculara 
kolayhk 

Musevi vatandaş
larımız arasında 

3 - Büyük kurultay komisyon- Berlin, 23 (A.A.) _ havas ya- Bu mahfiller albncı maddenin Berline ı;itm1§Ur. 
larmca incelenip umumi heyetin hancı mahfiller, Pakt da gizli kapalı bir tarzda yazılmı§ oldu· * ŞchrlmU.de bo.zı tetkikler yapan 
müzakere ve tasvibine arzoluna.n hUkümler mevcut olduğunu zan· ğunu ve bunun zorluklara scbeb evkaf umum mUdUrU Fabrcddln Anka-

ak t l 1 .. mk.. b l d raya dılnmUgtUr. 
işler. netmiyorlar ve bu p tın eca- o mue o ması mu ·un u un u- y tatillnd alllml 1 ln 

_ d k ded. la M kl\- * az e mu er 1: ae_ 
4 - GenylSnkurul üyelerinin se- vüzU ve tedafüi hakiki bir mua- gunu a ay ıyor r. ez l.l:' yahat1er tertip etmek tçln maarif mu-

(Ba§ tarafı 1 incide) si mensuplarının yeni isimleri ls-
~ar tarafından çok memnuni· tanbul ticaret odasının çıkardığı 

çhni. hede olduğunu kaydediyorlar. mahfillere göre, şimdi Almanya. dUrlU!!1iııde blr seyahat bUroau teokn 
5 _ Büyük Kurultayca partiye Mezk~r mahfiller, yalnız iki iki memleket arasında askerlik olun:IJilur. 

:~ k~ılanmıştı~. .. Sicilli Ticaret gazetesinde dün ilfin 
. ıısede ecnebı yolcuların do· edilmiştir. 

~'lıleri kabul edilerek mukabilinde Bu resmi tescil ilanına göre, Sn· 
~ ı>arası verilmeıcu:'ir. Böylece lamon Y. Levi ailesinin soyadı Ke-

verilen yeni istikamet hakkında akidin emniyeti aleyhine değil ay ve ekonomi sahasındaki işbera- * Bir mUddettcnbcrl Bcrllnd.e bulu
değişmez genel başkaıun aöylevi ni zamanda onla.nn hayati men- berliğinin takviyesi icin gayret nan Doyçebank dirC'ktôrü Vaydman 

faatleri aleyhine de mUteccih o- sarfedecektir: Büyük mikyasta bu sabah Semplon ckspresilc §Chrimıze "bu söylev yerine değilmez genel 
laark hariçten gelecek tehlike - garnizon taatisi mevsimsiz görü- dönmuıtnr. 

t alarm açık olmadıgı zamana ribar olmuştur. 
esadüf eden Konvansiyonel ve eks.. ~ . 

l>rts t enl "nd b . 1 Artık Kerıbar soyadım taşıyan bu 
r en en uraya men yo - k" • .1 . d S 1 

başkan büyük kurultay kapandık· den bahseden f ormUiün elestild IUyor. ekonomik sahada, alman * SUmerbank Karabük fnbriXUııım 
tan sonra bir beyanname neeretle. yetine bilhassa işaret etmekte • yada İ§Çi azlığı dolayisi ile, ltal ln§aatı hemen hemen ikmal edilmekte 
bilir.,, dirler. Bu elestikiyet bir çok fa- yadan mUhim i§çi nakliyatı ya olduğundan ı:abrtltanm i§lctmıı kadro-

raziyelere yol açmaktadır. pılacağı anla.§ılmaktadır. su tesbl!_ olunmakta.dır. t\ılir b"rka dakik · · d a- · 1 es ı Musevı aı esın en a amon, . ı ç a ıçın e ovız e-
l"iJ\i Tüne parasına çevirerek zaru· Suad adı:.a)l~ş7r. l d (R"f ) . 
tt ihtiyaçlarmı temin ediyorlar. !~k (Z ı , . a a~. e ı at ıs.. 
.,, Cin, Japo~a ve Şili gibi uzak ve mı~~ kab~1:_~tmış.l.er ır.: b . 
'Ürki. ·ı "kt" d. - betleri Söylendıgıne gore. tuccarın u ı-

~e ı c ı ısa ı munase . d ... . h ek 1 • ı 
aı olan ınemlek tle . d- · 1 · ·m sım egı~tırme ar et en, yanız . e rın ovız erı şı • v• - • • • • 

dıiik k bul ....ı·l ekted" 1 urkluğe ka~ı besledıklen w;gı-
a uıı mem ır. . -k k b" t zah'" . 1 kl 

Muamelelerin çoğu dolar, isterlin, nın yu se ır e ~ru ~ ma a 
1-'ran• f - · l""·or kalmıyarak Musevilerı sevmıyen ba .,rz rangı uzcrıne yapı "" . . . 

h"a k d ~· t" ·ı · cak Al zı yabancı memleketlerle tıcarellen. ' r , ce-,ış ın mesı, an - . . ~ 
~~ hük1lmetinin al!kah yolculara nın ınkıtaa ugramamasını hedef tut 

\Jttst paralarına mahsus bir müsa· maktadır.. . 
adesin b 1 ld ğu dan mahdut Bazı alakalılann bılhassa Alman-

Bulgaristana 
çekirge hücumu 

_.. Ba~tarafı 1 incidı 
linde gelen ve ekinlere inen bu 
muzır hııyvanlarıı ka?'§ı mUcadele 
için asker ve mektebliler seferber 
edilmiştir. 

Çekirgelerle beraber ayni mm
tukayn üç bin kadar da leylek akın 
etmil}tir. Leylekler insanların bu a
fete karııı mücadelesine mUhim ı;u_ 

rette yardım etmektedir. e ağı o u n . . b"I k . . b tedb" <ılu~·o ya ılc ış yapa ı mc ıçın u ıre 

~U~an başka, Fravellas denilen ba~rd~l~~ı. ~i~ ediliy~r. . Beypazarında 
Seyahat ekl · · de kabul edilme· Gene ı§ıttıgımıze gorc, şehrırnızde 
. ç ennın b" . ..c • t•hb t t b k b Si ka rl t 1 t Almanların ır tıcau ıs ı ara eş.. 11 

• • • 

M~~e;ı;a~~~:n:~ bu tedbiri çok kilatı vardır. Almanyadan mal ge· UYU 1 r Ya n Q 1 n 
Ytrindc bir harekettir. tirtmek \"eya bu~a~an 1 A:lmany~yat Bir nahiyede 268 ev yandı 

Fakat bizce, kfili değildir. Hudut m~l _gönd~rmek ıstıyen erın vazı~e Beypazarı, - Karoşar nahiye -
ta memur bulundurularak ecnebile- lennı tetkık ederek raporla Berlıne sinde bir yangın olmuş, 255 ev 

tin lllemleketimize girdikten sonra· bildirmektedir. . . . . tamamen yandıktan 13 ev de tah. 
ki Para ihtiyaçları, Bulagirstanda Alman ~ükClm~tıl, ~lfosevılenuln ıhı- rip edildikten sonra Ankara itfai -
<ıld11:ı:... g"ıb"ı kendı"len·nı·n ayaınna ka racat ve ıtharnt ı~ _en c meşg o · . t f d .. d 1 .• .. "tiU ı:.• yesı ara m an son ürü muştur. 
dar gidilmek suretile şimdikinden malarrnı y~sak ettıkten sonra tela- Yapılan tahkikatta ateşin Akoğ-
daha ziyade kolaylıkla ve daha ev. ~a düşen .. bır kısım ~~~se\i ~-ata": lu Hasan Aliye ait evden çıktığı 
'"el temin edilmelidir. d~;lar Turklerle teşnkı me~ı ed~ tesbit edilmiştir. 

8 rek vaziyetlerini düzeltmek ıstemı~ Hasan Ali tavan ara.&ırida bulu. 
Örekten mı· zeh"1r'ıendİ ? !erdi. Fakat Alman istihbarat ajan- nan tavukların altından yumurta 
küçükpazarda Hacıkadın ma - lığı. muvazaa şeklindeki birleşme· almak için elinde yanar çıra ile 

haııesinde Hızırbey sokağında 15 lerle Musevilerin iş yapmasına im· çatıya çıkmış, çıra.dan çıkan kıvıl
ııuınarada oturan Hacı kansı Zeh- kan bırakmadığmdan nihayet son cımlarla kuru otlar tutuşarak bu 
ra dün Kantarcılaıı:la börekçi çare olarak Türk adlarını kabul et- büyük facia meydana gelmiştir. 
~chrnetten börek alarak eve gel. mişlerdir; deniliyor • Binaların ahşap ve yanyana bi. 
tniş, çocukları Hayriye ve Yaşarla ------------- tişik olması ile rüzgarın şidde~li 
Ycrn;şlerdir. Bir müddet sonra Trakya mekteplerini teftiş esmesi yangının çabuk genişle -
~Üthiş sanc.larla kıvranmağa baş- Trakyndakl köy mekteblcrini mesine sebep olmuştı.ır. 164000 li
hyan üçünün de börekten zehir - teftiş eden maarif milfett.4ılerin - ra zarar ziyan tahmin edilmekte • 
lcrıdikleri anlaşılmış ve derhal Ha· den !zzet l{oçuk bu sabahki kon. dir . Yanan evleılden açıkta kalan
t•Jti hastanesine kaldırılmışlardır. \'ansiyoncllc §Chrlınb:e dönmUştUr. 

1 
ıar, ba~ka yerlere yerleştirilmil -

'törekçi Mehmedin börekleri mu t. Koçak raporunu bugünlerde tir. Belediye yardı_m~! b~luna_cak. 
<:ı~.ıeye scvkcı~ilmiştir. Maarif müdUrlilğünc verecektir. 1 tır. ~ 

Ordu için 

Hasta bakıcı 
mektebi açıldı 

Talebelere aylık ücrette 
verilecek 

Ankarada, milli müdafaa vekl • 
Jeti tarafmdıı.n bir hasta.bakıcı hem 
§ireler mektebi açılml§tır. Bu ınek
tebde ordu iı;in bastabakıcı ye~ti.. 
rilecektir. 

Müesseseye orta tahsilini bitiren 
ve yaşları 16 - 22 arasında. olan 
kttlar kabul edilecek ve Uç sene 
ders gösterilecektir. 

Mektebe girenlere talebelik mUd 
deti zarfında iaşe, giydirme ve ba.. 
rmdırma temln edildikten başka 

ayda beş lira verllecektir. 
Mezunların aylıkları bareme uy

gun olarak 17,5 lira BJ11f maaş he
sabiyle verilecek ve tedricen kı • 
demlerine göre arttırılacaktır. Te· 
kaüdiye haklan da mahfuz tutula.. 
caktrr. Mecburi hizmet milddeti al
tı senedir. 

Evli veya nişanlı bulunanlar 
mektebe kabul edilmi)·ecektir. 

Akarçeşme - Edirnekapı 
yolu 

Yük arabaları 
Asfalt yollardan 
geçemeyecekier 

Belediye yük nrabalarmın asfalt 
yollardan geçmelerini menetmiş -
tir. Buna sebeb, yUk arnbalarmm 
a.efalt yollan sUratle harnb etmele. 
rldir. 

Daha Yenlcami .ile 1ş Bankası ~
nUndcki tccrUbe asfaltı yapılınca 

lstanbulun dar demir çemberli yük 
arabalarının asfaltı çizip pek ça -
buk tahrlb edeceği hesnb edile -
rck yük arabalarına yay konulması 
ve tekerleklerin nsgıırl altı santi. 
metre genişliğe getirilmesi ta.kar -
rilr etmiş ve bunun için üç aylık 
bir mUhlct verilerek bir talimatna 
me hazırlanmıştı. Fakat o zaman -
danberi bu tnlimatnnmc tatbik mcv 
küne konulamamıştır. 

TecrUbe belediyenin bu hususta 
haklı olduğunu göstermiş, Yenica
miin arknsman doJ.a.ıınn arabalar 
asfaltın bu krsmını klı.milen boz • 
muşlardır. ÇünkU lstanbuldnki yük 
arabalarının çemberleri il!: santime 
kadar inmiştir. 

Şehirdeki yük arabalarının adc -
di beş bine yakındır. Bunların hep
sine yay konulması ve tekerlek 

Belediye Eyüb ka.za.sınr ~ehre en çemberlerinin genişletilmesinin at 

kısa yoldan bağlıyan Akarçeeınc • tı aydan evvel mümkün olacağı tah 
Edimekapı caddesini yeniden yap- mln edilmemektedir. ÇünkU araba 
tmnaktaydı. Bu caddenin ~aatı ta.mircilcrl otomobilin ~ıkmasmdan 

ikmal edilmiştir. Cıı.ddeyi ba.z1 nolt sonra çolt a:ı.:almıştrr. O zamana. 'ka 
talardan kateden kUçük dereleri dar yük arabalan asfalt yollardan 
de kanalizuyona alnunıştır. geçmiyeccklerdir. 

DIŞARDA: 

* Şlmalt .Amerikada .Arka.naaıı eya_ 
Jetinin ~rkea mmtaknmıda çıkan 
çok 1!ı1dettl bir !rrtma yüzU.ııden Uç 
~l ölmU~. birçok ltiınae yaralanmıı 
ve bir milyon dolar, kadar madcll zi
yan husule ~elml§Ur. Flrtma hapla'ba
nenln bir kıaım duvarmr da yıkınıı ve 
bu suretle 12 mahpu. kaçmaf;a mu
vn.Uak olmuıtur. 

* Yunan kralı, Makedonya ve Trak. 
yadaki te!U, ıeyabatlııden t!Un Atına

ya dönmtı:tUr. 
* lnglllz Lordlar kamaruı dUn ınec 

burt ukerUk kanununu ikinci ktrutln 
de kabul etmı,,ur. 

Kanada gençliği 
Bayramları dolayısiyle 

Türk gençliğini selAmladı 
Ankara, 23 (A.A.) - Kanada 

gencleri 21 mayısta genelik bay. 
ramlannı tesit ederken Ti.irk 
gencliğine selamlarını yollamıı -
tardır,. 

C'TClen telğrof ve kendilerine 
verilen cevap aşağıya konmu3 -
tur. 

''21 Mayıs Pazar günU genelik 
bayramını tesit eden !{anada 
genetiği Türk genclerlne samimi 
sclamlennı yollar." 

Kanada gencliği Ney Hotcl 
Vancouver 

- Kanada -
"Türk genetiği, dostane mesa! 

lanndan dolayı Kanııda genele • 
rinc tcşekldlr ede?', Kalbi selam· 
lanm yonar.,, 

Türk ~encliği namına Ankara 
Liseleri Talebeleri 
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işte kadın modalarında bir yeniliJ... 
dalza ... l'arisitı meşhur şapka ma 
ğazaları, şapkaları yakıcı güneşten 

korumak irin böyle mım mım 
şemsiycciklcr yafmıt§lardır. Şemsi· 

·reler, bir kadın rantasına kolaylık. 
a sığabilecek biiyiiklilktcdir. 

Topuklar ve 
kadın güzelliği 

Yaz, kır, deniz, plaj mevsimidir. 
Kadının daha fazla açıldığı, güzel
liğini daha çok meydana çıkardığı 
mevsim .•• Kışın tuvalet vücudun 
sade elbise dışında kalan kısımları
na münhasır kalabilir. Fakat yazın, 
deniz ve pHlj kadım vücudunun her 
parı;asile meşgul olrnağa mecbur 
eder, bilhassa ayaklarile ..• 

.l A BE R - Ak~am Poslast 

o 

ıne 
Harri Bor ve oğlu 
aynı fi 1 m de 

Baba oğul , sinemada da 
oğul rolü oynıyorlar 

Hayat ve sahne blriblrlne tabü 
hiç benzemez. lıısan hayatta oyna
dığı rolü ekseriyetle sahnede oyıu • 
yamru:. Çünkll hakikat sinema Usln 
buna çok zor uyar. Fakat bazan ha
yatta olan mUnasebctl.er, akraba • 
lrklar, arkada§lıklar sahne Uzerinde 
de vukua gelebilir .. Mc:ıell meşhur 
Fransız sinema yıldızı Harri Borun 
bir oğlu vardır. Baba. ile oğul "Ho. 
dökör reis~,, isimli bir film seviıi • 
yorlar. Bu filmde Hani Bor ba.ba 
rolUnU oynuyor, oğlu da hayatta 
olduğu gibi sahnede de baba.sının 
oğlu oluyor. 

Bu fihnin çevrilmesi mUna.sebe -
tile bir Fransız sinema mecmuası 

muharriri önce Hani Bor ile görUş
mUştUr. Sanatkar da muharrire, 
oğlu hakkmdaki düşUncelerni şu 

sözlerle izah etmiştir: 
"- Bu film tıpkl blzlm hayatı • 

mızı andırıyor. Filmde oğlu hak • 
kında çok sert, çok sıkı davranan, 
fakat onun istikbali hakkındaki dü
§Uncclerine hiç karı§Illayan bir ba· 
b:ı rolü oynuyorum. Hayatımız da 
tıpkı böyle geçti. Ben ciddi, asık 

suratlı bir babaymı.. Oğlumu şi • 
martmadmı. Fakat işlerine de kan!J
nındmı. O da benim gibi tiyatrocu 

1/arri Bor ıe oğlu "IIodökör reis,, filmindı 

baba 

Ayakların, tenasüp ve güzellik ve sinemacı olmak istediği ..-akıt 
bakımından en milhim kımıı topuk "sen bilirsin,. demekle iktifa et -
Iardır. Bugünün modası topuklann tim. Ne cesaret verdim, ne de cesa- •=uııııma 
güzelliğine çok kıymet verir. Kısa retini kırdım. O da benim git.tlğim "llodökör reis,, filmi11i11 giizcl dak tilos11 Beti Stokfcld 
bir eteklik altındaki topuk vücu yoldan yürUdü. Oğlum için yaptığını 1 

yegfıne lütuf, nra sıra, snlıne hayatı ye çıkın~ için hukuk fakültesine i- ı nıb_:ışın~a'. Fransız e~·a~el~crini ol • 
dun mümtaz zarafetini, yahut ağır· hakkında teknik nasihatler vermek- hanet ettı. dugu gıbı gösteren ıyı bır ressnm 
lığını \C çirkinliğini derhal gösterir. n lik ı nh ık k ni in f k. ı · tir. O da yalnız bana mllracaat ede. j e an ı, s neye ç ar en ç 

1 
ırçasınm a ıs en de mevcuttur. 

Filhakika kalın bir topuğun şeklini rck sorduğu zamanlar da.. Tıpkı asıl. adını kullanmayı~ Scsıl Gran 1 Ekzanprovcns mahkemesinde 
deg~ic:tinnek, ona veni bir birim ver 1 is 1 ıkt ğ ı d ö 1 1 tmı ~ " ~ mesleğe yeni giren herhangi bir a - mıy e ç 1 ın n § ~ c an n ş. mUddeiumumi olan Mösyö Hodökör 
mek çok zordur. Fakat topuğun ~ek ccminin sanata dair sorduğu sual - ı tır: 1 hfı.kimlcrin en ciddisi ve en aE;rır 
lini bozan sebeb selli.ılit denilen hac: lerc cevap verdiğim gibi.. Bir tek 1 "- Bu isim bUsbUtün uydurma bnşlısıdır. Çok muntazam yaşar. 
talık değilse topuk biçimindeki bo· kelime ile biz bu filmde sahnede ne l sayılınaz. Annemin genç kıuık adı- 1'Mnde kendisi kadar ciddi ve ağır 
zukluklan tashih "~ai~. _kabild.i~: ise~ ha~atta oyuz. Be nsahncde ol- drr. Ben san:ı.ta yeni başlamış bir bnıılı olan ~cm§i~esı ve kuze.ni vnr. 
Doktorluğun sellulıt ısınım \erdıgı dugu gıbl ha}atta da bana ta.lısl! adamnn. Babamın bu meslekte t;U • dır. Evde kınuıenın bir söz söylcmc
bu hastalık topuk ve civanndakı edilen rolil elimden geldiği kadar L yfik bir şöhreti var ... Soyadımızı kul ğe hakkı yoktur. HodökörUn bUlUn 
hücrelerin yağlı bir madde ifraz et- yi bir şekilde o)•namağa çalşıyorum. !ansam herkes sanat hayatında bn- emirlerine harfi harfine riayet et -
rnesinden ibarettir. Bu hastalık ka Oğlum da aynı şe;i yapıyor.,. 1 bamın şöhretinden istifade etmek mek, bir dediğini tekrar ettirme -
dınlar arasında sık sık görünür, Muharrir bundan sonra Hnrri istediğimi bu şöhrete dayanarak me'< şarttır. Müddeiumuminin Pa • 

. . . . Borun oğlu SC'sil Granr bulmuştur. bir tufe;ıi gibi ynşı)acnğnnı sana.- riste hukuk tahsil eden bir de oğlu 
Ha talığın teşhisı ve tcdavısı ta· De,='--nlı bab ·ı be-'-- ·ık d f rd Mlidd • • ğl p · b" dok · "di y 1 ._ aaı e ııw.rc:r 1 e a bilirler. Bunlan dU•Unerek meıslek va ır. cıumumı o unu a • 

e ır tor 1§1 r. a ruz olarak filın çeviriyor fakat sanat ha) atında başka birisine değil • var ri.lten yanma çağınyor. Maksadı oğ-
annızda bir ain. hissettiğiniz Aleminin btleblltUn U:-hulU de~ı - lunu -hrin en zen..ı.. avukatmm Dk -... ır.• sa • iatidadıma güvenerek yüksel - -r- .... 

yapacalınıı ıı topulu ha~ dlr. Bu filmden evvel Nordat. meyi tercih ettim. Ve babanım ıte- kızı olan matmazel Berga LarU ile 
ile §ehadet parmağı arasın- lant.llc fUmlnde miço rolUnll oyna- retli ismine mukabil bu tanınma • evlendirmektir. 

sdanaktır. Bu sıkma esnasında Jlllltı. Daha evvel de Nia tiyatro • yan 1mn1 aldım Fakat mUddelumuminln oflu Pl· 
• bir ağn, ilne batınlıyormuş '1l!lda "Vat.onun ahırı komedlaln· .,, •• 1 yer, Pariaten bir tUrlll aynlmak is-

bir SiZi hissedili§i, yağ guddele- de aahneye çıkmıştı. * • .., temi çu k" rad bl d-'-.. · · Bab 1 - yor. n .. o a genç r -
fula" çal~ştığını, sellül~tın baş Sesil Gran yirmi yqmdadır. Ak- ~'Hlode :kı~unR ~ylfledil kllerbıddöen Ulo ile sevişmektedir. Avukatın zen-

gosterir. Aksi takdırde to- tö JUğ ı....1 d el huk k sonra u ur e.ut,. m ne • . . . . • r e u""9 ama an evv u nebill . 1 gın kızında katiycn gözü yoktur. 
§eklını bozan sebebler, }or· tahsili ~apıyordu. Fakat tabiatiyle l rız. Babasmm ~anına gelince delikanlı 

uk, kan bozuklulu, mevzii ya~ delikanlı çok kuvvetli bir aanatklr Bu film Rojer Ferdinand'm bir h r ~eyi açıkça anlatır. Fakat çok 
gibi ıeylerdir. Bu takdird olan babaamm kanından aldığı lnıl piyesinden' alınmıştır. Plyea geçen ciddi bir adam olan Hodökör'Un aö. 

llllli.I~ karbedm q,uk]ara esle" mesl~etlerlt, tkseriya MDatklrlar. kıt Odeon tiyatrosunda oynanmı, sfinden dönmesi lmklnsızdır. Piyer, 
.,.ırettnl ftl'mtt fçfn yapılacak ted la dolup tqan evterfnf kaplayana· ve pek cok befenilmfttl Piyeste ya babasınm tayin ettlft kızla ev -
~u.ı_ nat havuma ihanet edemezdL O - insan nıhlarmı bütün çıplaklığile lenmek, )ahut baba evini bırakıp 
~ onaıı 13 üncüdı nun ~dlr kt rtlntln birinde lahne-1 ~ kuvvetli bir tahlilin ya • gitmek m cburlyeUndedlr. Bu, mUd-
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Yaz sebzeleri 
Yazan: Dr. G. A. 

Yaz sebzelerinin terki· 
bi yüzde seksenden dok· 
san üçe kadar sade sudur. 
'Ost tarafının da mühirn 
bir kısmı hazmedilemiye· 
cek, kanımıza karışamıya· 

cak selliıloz olduğu için yaz 
sebzeleri insanı pek te bes• 
leyici gıda sayılamazlar. 

Bununla beraber onlar 
pek değerli yemeklerimiz· 
dir. Her biri güzel kokusi· 
le iştahımızı açar, gi.ızc:l 

lezzetiyle yemeklerimize keyif verir. Zaten hepsini satle 
yağla, yahut zeytinyağla pişirterek yediğimiz için yağlı 

maddelerden dolayı bizi haylice de besler. Hazmedilemiyen 
o sellüloz maddesi barsakların rahatça temizlenmesini te
min eder. 

Fakat yaz sebzeleri bize lüzumlu olan maden maddele· 
rini verirler. Bunlar, vakia, et gibi, yağ gibi, şeker gibi in· 
s~nı kimya bakımından besleyecek şeyler degildir. Fakat 
bunlar olmayınca besleyecek maddeler işe yaramaz, ma. 
densiz hayat kabil değildir .. 

Bunlar.dan daha mühim olarak, yaz sebzeleri bize gene 
hayatımız için pek lüzumlu olan vitaminlerin büyük bir 
kısmını temin eıderler. Yemeklerimizle yediğimiz gıdaların 

hepsi biribirine bağlıdır. Et yemekleri vücudumuzu teşkil 

eder. Yağ bizi mtmağa, vücudumuzun daimi hararetini te
mine yarar. Ancak vücudumuzda şeker yanmayınca ne et c
ıir, ne de yağ ..• Şeker bize hem hareketlerimizi temin eder, 
hem de eti ve yağı eritebilmek için lüzumludur. Halbuki 
vücudumuzda vitamin bulunmayınca şeker de eriyemez. 
Demek ki bize vitamin getiren sebzeler, bizi besleyecek olan 
gıdalarımızın işe yarayabilmesi için mutlaka lüzumludur. 

Sebzelerden çok istifade etmek için onların hepsini, 
salata ve turp gibi çiğ çiğ yemek daha doğru olurou. Fakat 
insan oğlu, daha ateşi icat etmeden önce, güneşten kızmış 

kayaların üzerine kamış içerisinde sebzeleri koyarak pişmiş 
sebzenin lezzetini aldığındanberi, onların en çogunu pi· 
§irmeden yemek adetini kaybetmiştir. Bu adeti yeniden çı. 
karmağa, sebzeleri çiğ yemeğe de artık imkan yoktur. 

O halde, sebzelerden beklediğimiz vitaminleri bulma t 
için onları mümkün olduğu kaıdar çok muhafaza edecek 
pişirme usulü bulmak lazım·lır. Vitaminler keşfcclildikten 

sonra sebzeleri vitaminleri kaybolacak surettepişirtmek ar. 
tık hata olur. 

Sebzelerin vitaminleriyle birlikte madenlerini ve za
ten p.ck a.z alan beslev.i.ci maddelerini de kaybettirecek pi· 
şirme tarzı • yani en fena tarz • sebzeyi su içine koyarak 
haşlatmaktır. Böyle pi§en sebze lezeztini ve rengini muha
faza eder, fakat ondan beklenilen f~da bakımından kay· 
bolmuş olur .demektir. 

Sebzelerin vitaminlerinin en ziyade havada pişerken 

kaybolduğu birçok tecrübelerle sabit olmuştur. Ondan 
dolayı sebze konservası hazırlayan fabrikalar sebzeleri 
havasız etüvlerde kaynatarak sonra gene havasız kutulara 
korlar, o zaman sebze - havasız olmak şartiyie • yüz derece
den ziyade Stcaklığa karşı gelse bile terkibin.deki vitamin· 
lere halel gelmez .• 

Bu usulU, evlerde sebze pişirirken tatbik etmek, ta
bii kabil değildir. Havasız etüv bulmak pek masraflı bir 
§eydir. Ona az çok yaklaşmak için icat edilen kuvvetli bir 
t~zyik altında kapakla kapanan tencereler bile haylice pa
halıdır .• Fakat bu usule az çok yaklaşmak her evde mümkün 
olur. 

Bunun için de bir kere sebze tenceresi pişirilecek 

sebzenin miktrına göre olmalıdır. Hemen her evde irili u. 
faklı bir kaç tencere bulunduğundan insan ailesinin sayı· 
sına kadar lüzumlu. pişirecek sebzeye kafi tencereyi intihap 
edebilir. Evde yoksa bir yenisini almak ta pek pahalı olmaz. 

Böyle tam kıvamında tencerenin içine sebzeyi - tabii 
yıkayıp temizledikten sonra sebzenin cinsine göre lüzumu 
ka.dar yağ ... Tencere sebzeyle dolu olunca içinde pekaı: 
hava kalır. Yentden hava girmemesi içinde tencerenin ka. 
ı:ağını kapadıktan sonra kenarına hamur sürmeli. Böyle 
yapılınca sebze mümkün olduğu kadar az hava içinde pişer, 
vitaminleri de pekaz kaybolur. 

Böyle pişen sebzenin lezzetinden hoşlanmazsanız, ya. 
hut eziyetli diye bu tarzı beğenmezseniz, sebzeyi istedigi· 
niz gibi pişirtirsiniz, fakat hayatınıza lüı:umlu olan "i
taminleri bulmak için salata ve turp yemekte ihm .. l etme. 

melisiniz. 

deiumuminin temyizi kabil olmıyan 
kal'i kararıdır. 

Fakat "kul m11mca Allah yar • 
dım eder,, derler, burada da öyle 
oluyor. HodöJdSr aileslnln bu ihU -
W1ı zamanlarmda tesadüf Madam 

Rembol lımıbıde gUzel bir kadmı 

meydana çıkanr. Bu bdm ıUzelllil 
cazlbe.ı, takraklıit ile blltUn erkte • 
leri haftan çıkarabilecek kadar kuv
vetli bir mahlfıktur. Mllddelumuml· 
nin oğlunun bulunduğu feci vaziye-

ti leltlr, delikanlıya acır ve onu 
bu lduştk halden kurtannaia ka • 
rar verir. Madam Rembol mUddelu-

muyl yumUf&tmafa karar vermitltr. 
Fakat kendine mahna bir tarzda. 
Mailım Remlzol'Un pllm mu -

• 1 ' • .•· 

vaffnkıyetle neticelenir, ciddi ve n· 
ğırba§lı mllddciumumi gUzC'l kadı • 
nm pkraklığı önünde balmumu sl
bi yumuıar, kibar ve nazik bir lalon. 
adamı olur, qkm ne demek olduğu.. 
nu da öğrenir, oğlunun hareketınl 
tabii bulur. Delikanlı artık eevine 
aevlne Parise, dakWoeunun ,anma 
gidebilecektir. Orada aevglllalne, 
kendilerini mesut bir evlenmenlJL 
beklediilni haber vermeslu Jıılçbir 
mani kalmamqtır •• 

Ya, baba ne oldu? 
Ağ·r başlı mUddefutnmnt ma.. 

dam Rcmizotı Asık olmakta geÇ 
hJmıcfr. ScvctJiainin yanında çok 
mesuttur. Fakat maalesef bu saa• 

_.Devamı 13 Unclld• 



·- lngil.iz 
düşen 

filosuna Akdenizde 
vazifeler nelerdir? 

$ '?2"k" 

ı\kdeni~d~"' "'···Fransız 
deniz üsleri 

'daıt ~U~ :;elkl iki ya.zmuzda Akdenizde İtalya 
Ve de . İanya devletlerlnln aevkulcen vazi
~e nıı lislerini tetkik etmiştik. Bugiln de 
~ tıı. ..... Frans~ üslerine kısaca bir göz gez

~de.,;-e ~~. 

1 
'l'ıııotı. ıı.iıde Fransız üssU denince ewell ha
~.Ooo &eıır. 
hlrtncı llUfuslu bir şehir olan Tulon Fransa. 
~ !Uık • 

tlllıun ert limanıdır. Burada 15H te on L 
~lıle Beh 

1Unanın mcthalinde yaptırdığı koca· 
l'\ı tt.uaıı rin nıUstahkem bir mevki olmasına 
lllı bur 

1
11k adnndır. Dördüncü Hanri şehrin 

~ç erle !:Cvirttl ve limanda tersaneler 

ııı,, · topı .Artık Fn.nsanın deniz harp vesaltl 
'llo l. lntyordu 

~arııı . 
ond" Ya limanını bırakarak Tulona geldL 

eg biz. e::dUn~U LUi devrinde aakerl liman 
k 1ıu le~ı lllntiyet kazandı. Kolbcr Tulon ter
~ ~aıı Uı etu. 

11 lııi:lUıı liiil.i senelerinde kral taraftarları 
,1 İtıt:UfııeC: terkettiler, fakat cumhuriyet or .. 
~ ald nıağlüp etti ve Tulonu da muhasa. 
~~ tzıu~ Napoıyon genç bir topçu ıablU o. 
~~ ~taya l~tirnk ve temayüz etmiştir. 
• Otı, ıtnı nsıılar tarafından zaptı sıralarm-
1 bııılıııın anında daimn Uç yUz gemiden eltslk 

to1t ~dı. Ozanıandan sonra şclılr ve il· 
lhnanznd af ettJ. Yeni bir tersane yapıldı. 
tetlrtıdi an ayn olarak bir ticaret limanı vU· 
~ 'tıı.ıo11 • d~nnılr ha vuzlnrının sayısı arttrnldr. 

'il. bıtiııı n:vanın en kuvvetli harp limanla.. 
, UJoıı Olarak k b 

1 , dUn a ul edilebilir. 
~dan ~anın en mUkemmel surette mahfuz 

~ ()latı 11 hisidir. Irap Sepet yarını adaslle 
ı;;~·- l?lazıı tam ta ""l'ld tı1ı amile blr göle benzer. 
l'tıito ,, lınıından bnknn bir göz elliye. ya.. 

1l:ıı ve rn h . 
~ aııı mu u rfptQn ib:ıret kuvveuı bir filo-

l'lıl ııu ~öru dafaa etmek için her dakika hazır 
~ on .ı\1t1 r'. 

1 - Akdenizi İtalyan filosundan tecrit etmek. 
2 - Oniki adadaki ltalyan üslerini ve kuv

vetlerini hareketsiz bir hale getirmek. 
3 - ltalya ile T rablusgarp ve Şarki Akdeniz 

arasındaki münakaleyi kesmek. 

Yunanistanın Akdeniz 
muvazenesindeki mühim mevkii 
İtalya ve Büyük Britanya hü -

kumetleri arasında Akdeniz.de zu
hur edecek silahlı bir ihtilafta 
Yunan sahillerinin büyük bir ta -
biye kıymeti vardır. Sahillerinin 
bu kıymetini takdir eden Yunanis. 
t&n, bilhassa Arnavutluğun işga -
linden sonra, Akdeniz kıyıların · 
da pathyacak bir harpte bitaraf 
kalamryacağını anlamıştır .. Hatta 
Arnavutluk işgali gününden sonra 
Arnavutluktaki İtalyan kuvvetleri 
nin Yunanistana ineceğinden en -
dişe edilmeğe bqlanmıştı. 

Hiç şüphe yok ki İtalyan kuv • 
vetlerinin Yunanistana sarkması 

beynelmilel bir harbi doğurur. Bu 
endişe bile 1935 denberi mevcut 
olan Akdeniz hakimiyeti meselesi
ini tetkik etmeği faydalı kılar. 

1 
İtalya iptidai maddeler ve pia 

bakımından fakir olduğundan de -

nizyollanru muhafaza bu memle • j bahirleri ve torpidoları Akdenizde 
ket için hayati bir meseledir, di • Çanakkaleyi tehdit edebilirler, vr 
ğer taraftan 7945 kilometre murab Akdeniz kıyılarında İtalya ile mu· 
baırııda olan İtalyan sahilleri de - harip devletlerin sahillerini vura • 
nizden taarruzlara maruz olabilir. bilirler. On iki adasından da isti • 
Cihan harbi başlarken İtalyanın fnde etmek suretiyle şarki Akde. 
eiki müttefikleri olan Almanya ve niz sularında faal bir rol oynaya
A vusturya - Macaristandan ayn - bilirler. 
larak itilaf devletleri yanında yer Fakat İtalyanın taarruz kuvvti. 
tutması bu endi§eden doğmuştur. deniz ordusundan ziyade kara or
tngiliz filosu Malta deniz üssline dusunda'dır. Yeni işgal ettiği Ar
güvenerek Akdeniu:le İtalyan filo. navutluğu bir üs gibi kullanarak 
ıunu tahrip ve İtalya gibi tama - Balkanlarda harekete geçebilir. 
miyle tecrit edebilirdi. Fakat demokratik cephe İtalya • 

Fakat harpten sonra, bilhassa nın bilhassa Afrikada kuvvetle 
ıon seneler içersinde, faşist reji· harekete geçeceği fikrindedir. Af
mi altında İtalya çok kuvvetli ola- rikadaki İtalyan taarruzlan Trab· 
rak silahlanmıştır. lusgarptan Tunus ve Mxsır üze -

jtalya uzun zaman devam ede • rine inkip.f edebilir. Zamanımız _ 
cek bir müdafaa harbinde fazla da çöl, muasır silahtan mücehhez 
yıpranır. İktısadi vaziyetinin ve bir ordu için artık aşılmaz bir ma
istihsal kuvvetlerinin böyle bir nia değelidir. Kuvvetli motörlerle 
mü.dafaa harbine kafi gclmiyece - hareket eden, tayyarelerle hima -
ğlni bilen İtalya erkaruharbiyesi ye edilen İtalyan kuvetleri Tomb
son senelerin moda tabiyesini teş· ruk ve Bingaziden hareket ederek 
kil eden ''§imtek harbi,, sistemin - Trablusgarbı Mısu:1dan ayıran 300 
de seri darbelerle ve memleketinin kilometrelik bir çölü pek&li a§abi. 
kuvvet menbaları tükenmeden ev. lirler. Ve nil ldeltası mmtak11ma 
vel düşman kuvvetlerini yenmek kat'i bir darbe vurabilirler. Bu 
ve imha etmek azmindedir. mmtakada §İmJek süratile elde edi 

len bir İtalyan zaferi İngiltere için 
İtalyada tayyareciliğin seri inki 

zararlı neticeler verebilir. Süvey " 
fafr, Malta adasının tabiye kıyme-

§in muvakkat bir zaman için olsa 
tini düılirmiiştür. Akdenizdeki 

dahi işgali oradaki askeri mevzileri 
İngiliz filosunun esaslı istinat nok-
t 1 bu d İ l h U 

uzun zaman istifade cldil.mcz bir 
asr o an a a ta yan ava s.. h 1 . ~ k=r· ..J• . . ı a e getirmege o. ıuır. 
lerıne çok yakındır. Bınaenaleyh Al d l b d s· . . manya or u an u sıra a ı· 
cıddi ve kuvvetlı hava taarruzla- - r "t F k 1 M ·· ü 
rına maruz kalacak ve bu taarruz gı n ' ransız ıta arı BJıno m -

dafaa hatlarına sığınarak askeri 
lara 13yikiyle mukavemet edemi - bir muvazene halinde durabilecek 
yecektir. Malta a.daaı artık deniz 
kuvvetlerini uzun mUd'det barın • 
ciıracak, mühimmatlarını temin e -
decek, icab·nda tamir edecek bir 
yer değildir. 

terinden, elde kalan bir kısım Al. 
man kuvvetlerinin, Yugoslavya Ü· 

zerinden geçerek Akdeniz kıyıla· 
rma inmeğe çalışmak suretiyle 
mihverin Akdeniz hakimiyetini te· 

Demek oluyor ki Hindistan yo· mine yardım etmek istiyecekleri 
lı.1 ilzerinde ehemmiyetli bir mev- de tahmin olunabilir. 
ki olan Maltaya İtalyanlar her va. İngiltere bu taarruzda hangi va 
k:t. b!_r taarruz yapabilir. Sicilya sıtalarla ve ne suretle kendini mü. 

1 
bolazının İtalyan filosu için yarat· dafaa edebilecektir Bunu tetkik 
tığı mUıait variyet sayeıin'de İtal· edelim: ' 
ya hUk<Uneti her vakıt Akdenizin Akdcnizin iki anahtarı Süve! 
garp havzasındaki filosunu ıark ve Cebelüttank fiilen tngilterenin 
havzasına getirebilir. elindedir. İngiltere bu iki kapıyı 

' ptıı. al'lıhıı.rıcı nızd<,\kf bUtun Fransız filosunun le-
' 11 ız ır. Burası. Akdeniz-

\ydor teprsllc mll<lııraa etlilen Oran llmnnr •• 

İtalyanın Akdenizin garp hav - derhal kapar.. Bugünün mevcut 
zasındaki filosu chemiyetsiz bir deniz vasıtaları bu kapılan zorlı • 
kuvet değildir. Bu filoda 22 kru. yamazlar. Binaenaleyh İngiltere 
vazör, 118 torpido, 90 tahtelbahir bu kapılan kapıyarak mihverin en 
var.dır. Bunlardan başka 21,000 • kuvvetli düşmanı olan zaman mef 
23,000 ton hacminde 12 lik top • bumunu ken.di lehin!de işletebilir. 

larla mücehhez, süratleri 27 mile Bu vaziyette İtalya her tarafı ka· 
çıkabilen 4 eski torpido, 90 tah - palı bir odada yaşıyan insanlar gi· 
telbahir heaab:ı katmak Hizımgelir bi yavat yavaş boğulmut olur .. 

u1· C?tıniy"• · . . ,. t: l"ra . ~ •l ıçın analılar 
. l'nb1~- n anın şimali AfrL 

l'· ı,- "<1.'znı 
'u.~ tan ınubafazn. eden 
'"'Ql ıııı d . (} \\ısnıa rnız hud•ıdunun 

()~tı llıanı bir sUrı;UdUr. 
'oo, Cezıı: 
•ıı O llUtuıs~r ııahuıerl Uzerinde 

~ '-~ taaı ~ir eehtr ve Akde. 
"Vl'I 'ht d anlanndan birisi
~ ,mart Parçayı ihtiva 
'~altıııd 'llınunı sahası ~ 

bir ~ ~ iki kll<r 
ırazııa Akdenh 

fırtınalarına kat'§ı lılmaye edilm!Jj -
Ur. Liman, nehre ve limana çok M 
kim bir tepe olan sarp Aydor te. 
pcslle mUdnfaa edilmektedir. 

Oran, 000 yılma doğru EndUIUı 

,\rapları tara!mdan bina edilm!§, 
1509 ~'Ilında !apanyol orduau tara. 
f mda.n zaptedilm.lf Ur. 

İspanyollar 1708 tarihine kadar 
Orana hlklm kaldılar, Ba tarlhte 
Türkler 3ehri saptettJ. 1831 de de 
Fra.na:ızlarm eline geçti. 

Oran'm ilerlshıde bir n<Sbetçl p.. 

bl aebrl ve limanı bcldiycn ikinc:i 
bir kale ve Uman vardır: Mcrsayı 
Kebir. Bura.ııı ticaret noktai naza
rından çok ehemmlyeblz bir liman 
dır. Fakat derin ve emin olan bu 
limanda elli harp gemlıılle beraber 
1~ ticaret gemtm mllkemmelen 
barına.bilir. Binaenaleyh bu Uman 
bir harp limanı olmak Jçlıı icap e
den blltUn enafı ha.bd!r. 

Bu Umanda aivrl bir burunun u.. 
cunda ufactk bir köy vardir ve iL 
manı mOda!aa eden Jatihklnılar bu-

radıı.n baelar. İtalya filoıuna çok yakın zaman • Fakat tngllterenin yapmak mcc -
Mcnsa~'Ikeblr elmaU Afrlkada.kt da dı 35,000 tonluk, 30 mil ıürat- buriyetinde oldu~u iş bu kadar 

Fransız topraklarını müdafaa eden 11, 15 lik 9 topla mücehhez i'ki de~Udir. İngiltere Aldeniuleki 
lkl kar§ılıklı uçtan birlaJdlr, Difer diretnot iltihak edecektir. Bu iki katt tefevvuk ve hlkimiyetini bir 
uç ta Tunuatald Blıarta limanıdır. dlretnot 3 5.000 tonluk Franaız c.lakiKa için bile terk edemez. 

B zarta 1 Fransız ve İngiliz ıaff harp gemi· Sicilya boğazının 1talyaya temin 
EvvelA Fenikelilerin, daha eonra terinin filoya iltihak tarihi olan ettiği tabiye faikiyetini sıfıra in· 

da Romalıların mUıtemlekesi olan 1940 yılı başlangıcına kadar ıdün • dirmek için, İngiltere, İtalyanın 
bu ııeMr eırulle İapanyolların ve yanın en kuvvetli gemileri aı!atını Akdeniz filosunu seri bir mağlQ -
Tilrklcrlnldareal altında yqadıktu muhafua etmektedir. biyetle bozmak, hiç olmusa Uale
sonra !'ransız1ara geçtJ. 11'ranaız· I ~üyük eaffıharp gemilerinin mu rinde hareketsiz btr hale getirmek 
lar, ellerine geçirdikleri gUnden 1- harebesl, hava kuvvetlerinin de yolunda her §eyi yapmak nrure • 

(DttHmıt 14 ilnclJdfl 'yardımı ıayeılnde İtalyan tahtel. f[Devamı 14 """""J.J 
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Siilr.~m:mt~·e - Fenerbalı!:C tafom lan ve lıalıcmler ~Uıl dömt final ma~ına ba<,;lamacl an en<>l y<'ni tali mata ~lire merasim yaparlarkc-n. Süley~~n1yc knled<.;i bir F l'rn·n 1l1 ı:c <:üfünü knrtarı~·or ... 

Milli takım 
~üreşçileri 

Istanbul atletleri 
Bursa ve Bahkesirde gal_ip geldiler 
19 mayısta İstanbul atletlerin - 2 - M. Ali B. ı 2.05. 

Anara, Güre~ federasyonundan: den (C) takımı bahkesire, (D) ta· 1 Yüksek. 1 - Şerif B. 1.64, 2 -
1 - 27-28 mayıs 1939 tarihle- kımı .da Bursaya bir seyahat yap- Ahmet B. ' 1.55. 

rinde Ankarada yapılacak Türkiye tılar. Sırık: 1 Halit t. 3.00 

güreş birincilik_Ierine milli, takım Kıymetli monitör Naiil Moranın Cirit : 1 - Kemal t. 47.50, 2 -
kadrosuna dahıl olarak bu defa Av- y<>tiştirdiği gençlerden mürekkep Şevket B. 46.80. 
rupa g_~reş . birincilikleri~e. İ§tirak olan bu atlet takımlarımızın ikisi ı Gülle: ı - Mehmet I. ı ı. 90, 
eden gureşçılerle evvelce mıllı takım de, atletizmde memelketin en ileri 2 - Şevket B. ıo. 76. 
kadrosuna girmiş olan aşağıda isim· gitmiş şehirlerinden olan Bursa ve Disk : ı - Mehmet i. 31.06, 
lcri yazılı güre~çiler de bölge birin· Balıkesit1deki müsabakalardan ga- P uvanlar : 
ciliklerinden ayrı olarak i~tirak et· lip çıkmış bulunuyor. Bursadaki I st. 81 
tirilecektir. müsabakalara Ankaar ( A) takımı Balıkesir 48 

.l3. iştirak etmişti. Genç atletleri • Bursada 
mizi ve hocaları Nailiyi kuvvetli 100 metre ı - Alaettin B. ı 1.6 
r=:kinl::re karşı gösterdiği bu mu· 2 - Sait t. 
va~hkıyetinden .dolayı tebrik eder 400 metre ı - Kazım İ. 57 .3, 
ken bu müsabakaların .derecelerini 2 - Ali !. 

lsveç -Arnavutluk 
Milli futbol maçı 

İsveçliler Arnavutluk takımı lie 
bir maç yap:nak üzere İtalyan 

federasyonuna müracaat etmişler. 
dir. Bu maç evvelce kararlaştırıl· 
mış olduğunıdan Arnavutlar hazi. 

ran ortalarında Stokholm'a gide· 
derek İsveçle karşılaşacaklar.dır. 

-0-

Volverhaınpton 
Danimarka Milli 
takımım yendi 

Fenerbahçe .. Süleymaniye 
Şild dömi tinal maçı l; 

Zayıf ve eksik bir kadro ile çıkarak birinci de~re 
9 gol yiyen Süleymaniyelilcr 

ikinci devreye devam imk arıı~~. 
görmediler ve hükmen mağlO ı· 

yeti kabul ettiler . 
Bundan sonra iki takım karışarak dostane b ır 

müsabaka yaptı lar ~ 
Şild turnuvasının finali dün Ka-\ Iliisamecldin - Siman, ~,·,, 

dıköründe Fenerbahçe stadında Fe Muzaffer, Esal, llaldım --. 
nerbahçc ye Süleyman iye takımla· Yaşar, Fikret, Rebii, nasrt•. 
rı arasında yapıldı. ~üleymaniyeliler de birincı e(. 

ele yualım. 

Balıkesirde 

Az bir seyirci kütlesi önünde oy· kadrolarını tamamen getirefllıı;fl 
nanan bu ma,..a Fencrbahçe su kad rinden on kişi He orna:nıı~ 1500 metre 1 - Şevki An. 4.33. \ • 

z, 2 _ Osman An. mıştır. ro ile çıkmıştır. riyetinde kalmışlardır: , 

Şimali Avrupa.da bir turne ya · 
pan İngilterelik ikincisi V o!ver 
hampton takımı Danimarka milli 
takımiyle yaptığı iki maçtan birin 
cisini 2 • O ve revanş mahiyetinde 
yap lan ikincisini ise 5 • O kazan · 

2 - Bu müsabakalar bundan 100 metre - Süleyman B. 11.3, 3000 met re 1 - Osman An. ıo. -------- ----- .... ____ -·- - . !!alici -:-- lliiscyhı, SiifC)'~t 
' .• 1 Farııl:, lbralıim, Sabri - Sıı sonra yapılacak milli temaslara Nazmi i. 11.4. 

çıkarılacak kadronun tesbitine esas 200 metre - Raif t. 24, 'Uçt ek 
olacağından davet edilen güre~ile- / İ. 2 5. 
rin behemehal bu müsabakalara i~- 400 metre - Şevket t. 57.3, 
tirak etmcle .. i hususu tebliğ olunur. Şevket B. 

3 - 1\lilli takım, kadrosu: Ke- 800 metre - Eli t. 2.11.9, Ab-
nan Olcay, Mustafa Beton, Ahmet dullah t. 2.12.1. 
Işık, Ya~ar Doi:'U, Doğan Erdinç, 1500 metre - Abdullah t. 4.41. 
Celal .Atik, Ahmet Mersin, Adnan 9, Hikmet B. 
Yurdaer, Mustafa Çakmak, Meh- 4 X100 metre 1 İstanbul 

met Çoban, küçük Hüseyin, Yaşar 47.2, 2 - Bahkesir. 
Erkan, Yusuf Aslan, Saim. Balkan bayrak: 

Ankaraya gidecek. 1 - Istanbul 4 dakika. 

l 2 - Balıkesir. 
güreşçi er . 

1 t bul G.. · 1 v d Uzun: 1 - Raıf İ. 6.22, 2 -
san ures a1an ı~n. an: M. Ali B. 6.18. 

ı - 27 ve 28-5-939 tarıhırtde An- 'U d • 1 'U k 1 12 72 ..carada yapılacak olan Türkiye ça ım · - çte · · ' 

10.2, 2 - Bursa 10.14. 
Balkan bayrak 1 - I stanbul 

3.47, 2 - Bursa. 
Gülle 1 - Bülent 1. 10.87, 2 -

Münir t. 10.26. 
Disk 1 - Bülent 1. 38.33, 2 -

Sabahattin B. 32.21. 
Uzun 1 - Sabahattin İ. 6.50, 

2 - Feyyaz I . 6.09. 
Yüksek 1 - Feyyaz 1. 1.62, 

2 - Kamıran B. 1.58. 
Sırık 1 - Faik B. 2.95, 2 -

Münir t. 2.88. 
Puvanalr: 
ist. 
Bursa 
Ankara 

45 
34 
17 

Greko - Romen güres birincilikleri· A~ lk 
ne aşağıda adları yazılı güre~iler fiil ~ ~ ,5' 
iştirak edeceklerdir. (9J U <9J. 

56 kiloda Beykozdan Vahdettir. 
Akıncı, Hüseyin Erkmen. 

61 kiloda Kasımpaşadan Mehmet 
Aktav, Halil Yüzer. 

G6 kiloda Kasımpa§adan lzzc:. 
Kılıç. Yusuf Aslan Yener. 

72 kiloda Galatasarayda Faik Gö 
ken 

79 kiloda Kasımpa~adan Hayim 

Biçao. 
87 kiloda BC)ikta5tan Şevki Aka

lın. 
Ağırda Be~ikta~tan Samsunlu Ah 

met Yener. 
1\Iilli takımdan: Kenan Olcay. 

Adnan Yurdaer, ~fostafa Çakmak. 
1\ 1ehmet Çoban, 

2 - Yukarıda isimleri yazılı gü
reşçiler 2 Hi·939 çar~amba günü ak
!;ann saat tam 18 de bölge merke. 
" zine gelmeleri lazımdır. 

3 - Güre~çiler 25·5·939 per~cm
bc günü Jstanbuldan hareket ede· 

ce!derdir. 

Meşhu Sparta Almanyaya 
gidiyor 

Çeklerin en kuvvetli takımla

rıoda:-ı Sparta Almanyada üç maç ' 
yapacakt r. Bunlar 28 mayısta 

Fran'kofrta 29 mayısta Manhaym· 
da ve 4 haziranda Hannofr da oy 
nanacaktır . 

----n--
Mıs ı r Milli takımı 

Romanyaya gidiyor 

... 

.. ... 

Süleymanlye knlesine Niyazinin ~olii ... 

Mım mim taknm Roma!1yay~ 

giderek tıd maç yapacaktır. Meç 
laı;. 2 ,,. 4 hulran tarihlerinde ve 
biri ·gec-e olacaktır 

\'cfanııı .\nt<:ırat!a yaptı~ı n.t m:ı~tan UJ.;.tııtn rc'>fnıler1nf cmn 1rnymu-,t ıık Du~Uıı «' -:. lkfnrt ma'.::t ntt re~tın ler1 hasıyoruz. Yukarda 
m ·ra.sim ~·aıı:ırk<•n gi'l rü ~·or.,unuı. .\:;ağıda Vefanın ~ rdiği ikinci gol ' c Salan ın bir Jmrtarı51 görülmckt cclir. 

'?aıcf, Raif, Seyfi, 

Hakem lzzct :-.ruhiddin ı\rP 
Oyuna başlar b:ışlamaz fetl' 

lfıkimiyeti aldılar. Süleyf1l ... tf. 
'er noksan ve zavıf kadro:ar , 
nen canla ba~la· oynuyorlaf· 

mafim Fenerliler ü<:.tün!üld.:! et 
:iste yapılan sayılarla te:ıb1 • f 
Bu arada SüJe,·maniyeliJcf· 
aleyhine Yerilen °bir penaltı ct(ıi 

1 iki defa tekrar ettirildiği ltıl -1 
t d 1 B' . . de\· 
yı yapama ı ar. ırıncı ı:ı; 

1 1 d
·-. 1.A ... er la yet en ıgı zaman · c;ı· 

9-0 galip vaziycttevdi. r 
. • ctıl' 

Sayrları sırasıle şu oyun 
bettiler: 

1 
Basri, Fikret, Yaş::ır, ı;s:ı 

yazi, Niyazi. Yaşar, Fikret·
1 

~ 
Süleymaniycliler bu zaf1.~ 

ıle ikinci devrede oyuna de'· 

·~anı görmediklerinden hüktllc~ 
!ubiyeti kabul ettiler ve sa!ı~. 
madılar. Bundan roma iSf· 
!arı bazı Fenerli oyuncuırırlll ~ 
. d·td' .. b 1 dO~t:ı nyc c ı ı ve mu sa a .;a -

kar~ıla§ma ,.e bir antrenrrı:ı~ti· 
de 40 dakika daha de\·~ 

Eskişehirli b isıkll 
ciler merasiıtlıı 
• karşılandıla~. 

" Eskişehir, 23 (A.A.) ,.......~5 
JI 

tnknnları 

** 

1 

yısta Ankarada yapıalan i~· 

metrelik bisiklet yarışındll 
1
,, 

liği ve Istanbul • Edirne ıı~ıl 
siklet yarışını hem fert ve ~i 

' . •b '1 k pS t;ı,,: m ıtı arı e azanan "tlııı 

bisikletçileri şehrimize ,do ~ 
- 1· ve 

lerdir .. İstasyonda va ı \'i 
terbiyesi bölge başkanı, ·fil 

"oıı· 
~ m::ktupçusu, Maarif rı1ı.ı e 

1 · .1 -1 · .. ler' ~ düp ı:.ıarecı erı ve yuı ıfo 
ıtııtl 

.ıı sporcu tarafından karŞ ?_ 
' dır. Bu esnada bando sP0r1~ıC1 

. ·ı:- • 
lan çalmıs, değerli bı51 ~ 

- dııtl 
sporcu bir bayan tarafın ,ıı 

of 
lcr vı!rilmiştir. Gençler :'pde i 

1 

kada'ilarının elleri üzerın ,·~· 
. JJl'I'' yondan dışarıya çıkarJ 1,ı 

3nde banJdo olduğu halde ~~f 
buketler ve hediyeler ve. ıi} 
riyle şehir içinde bir ge.zıtl e 

. . .. :ı;let' 
mıslar ve bu gezıntı yu ...ı. • d~ 

cu spor kıyafetleriyle öi« 
intizamla takip ctmiş!er 



.. 
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bir oyunu ı11J,lcri bıı yarı~lara ait hırka~ cns tan taneli yukarda goruyorsunuz. Koju ~nstant.anmt 3 üncü yatı5a aittir ... 
~rcflenılir· 

Fransa 
Gal Milli takımım 

2 - 1 yendi 
Pazar günü Pariste d:inya ku• 

pası maçlarının cereyan ettiği x~ 
lomb stadında Fransız milli tala
miyle Gal milli takımı 'karşılaştı. 
lar. Bundan bir kaç ay evvel 1n· 
giliz milli talcrmını iki sayı farkla 

mağlCıp eden Gallilerin Fransızlar 
la yapacağı bu maç stada elli bine 
yakın bir seyirci kütlesi toplamış. 
tr. 
Takımlar sahaya şu kaıdrolarla 

9ktılar: 

FRANSA: 
Do Rüi - Van Deren, Matler • 

Burbot, J ordan, Diyan - Bigo, 
Ben Barek, Koranj, Hayserer. 
Venant. 

GAL: 

Pomd - Tarnir, Haygs - Grim, 
Hend Ford, Vomıs - Vilyams 
Astli, Vilson, Dirsin, Moris, 

Oyunun birinci devresi Fran· 
sızlann kat'i denilecek kadar hfı. 
kimiyeti altında cereyan etti ve 
yirminci dakikada Bigonun ayaği. 
le ilk gollerini attılar, birkaç da
kika sonra Koronyi sayı adedini 
ikiye çrkardr. Ve birinci devre bu 
şekilde bitti. 

ikinci devre başlar başlPmaz, 

Galliler hemen hiicuma geçtiler 
ve 51 inci dakikada Atli takımının 
yegane sayısrm yapmağa muv:!f • 
fak oldu ,ikinci devrenin bun -
dan sonraki kısmı her iki tarafın

i yaptığı hücumlarla geçti ve oyun 
1 - 2 Fransızların lehine bitti . 

ll'nn•ızlarm bu oyunô~ yavaş 

1 

yavaş kendilerini toparlaJık!arı 

görülüyordu. Takım iyi ve atılgan 
bir oyun oynadı, 



1811 senesinin sonuna doğru Genç lcız bu kısa ve kibuslu uy. 
Gavril Gavriloviç çiftliğine çe-ı kudan uyanıp kalktığı zaman ba
kilmişti. Civar köylerde gayet iyi şt hakikaten çok ve şiddetli ağrr 
tanılır-dı. Evi, kimi yeyip içmek, yordu. Gözleri çökmüı. rengi büs. 
kimi zevcesiyle kumar oynamak, 
kimi de genç ve zarif kızını gör
mek için gelen misafirlerle dolup 
boşalırdı. Maria, Fransız romanla. 
run okuyarak yetlgen her genç 
kız gibi, henUz on yedi ya. 
şında iken, senelik iznini köyde 
geçiren beş parasız bir millbime 
fiddetle aşık olmuştu. Genç adam 
tla bu sevgiye ayni hararetle mu. 
kabele ediyordu. Fakat kızın aile
si, kendi içtimai vaziyetlerine uy
gun olmıyan bu birlcımeye taraf. 
tar olmadıkları için kızlarının o· 
nunla görüşmesini değil, onu dü
düşUnmesini, ondan bahsetmesini bL 
le menetmişlerdi. 

Genç kızın bu yasağa aldırış et· 
tiği yoktu. Mülizimi her gUn or
manda görüyor, konuşuyor, evden 
çıkmak imkanını bulamadığı gün. 
lerde de sayfalarca mektuplar ya· 
zıyordu. Nihayet biribfrlerlnden 
uzak yaşayamıyacaklarını anla. 
yarak, katı yilrekli babasının ta· 
hakkümüne kaI'§ı isyan etmeğe 

karar verdi. 
Tabii bu fikri ona veren milli. 

zimdi: genç kızın romanlarla bes· 
lenen muhayyilesi de böy'le bir 
tekliften pek hoılanmııtr. 

Kış gelince, mülhim vazifesi
nin ba~na döndü. Her mektubun· 
da genç kıza gizlice evlenmeleri, 
bir müddet yerlerini belli etmeden 
beraber yaşamaları için yalvan. 
yordu. 

Bir kaç ay saklandıktan sonra 
babasının ayaklarına kapanarak 
af talep eder, aşklarmı meoru bir 
şekle soktuklarını anlatarak mu· 
hakkak onların da gönlünU edebi. 
lirlerdi. 

Maria, Vladimirin tekliflerine 
uzun müddet mukavemet etti. An 
nesini, babasmı kırarak Vladimir 
ile gizlice evlenirse, mesud olamr 
yacağrnı, daima vicıdan azabı çeke. 
ceğini hissediyordu. Fakat müll
zim o kadar iarar etti ki, genç leız, 
birkaç zaman sonra babasının ken 
dilerini nasıl olsa affedeceğini dü
§Ünere1c kaçmağa karar verdi. 

Kararlaştırd klan günün akşa

mı, ba§I ağıridığını bahane ederek 
yemeğe inmiyecek, oda hizmetçisi 
ile birlikte arka kapıdan bahçeye, 
oradan da sokağa çıkarak Vladi
mirin göndereceği kızağa binip bir 
kaç kilometre uzaktaki Jandrino 
köyünün 'kilisesine gidecekti. Vla· 
dimir kilisede onları bekliyecekti. 

K AÇACAÔI günün geceıin. 
de Maria, hiç uyumadı. 

En lüzumlu eşyalarını, bir kaç el
bise ve çamaıırla elmaslarını iki 
küçük bavula yerleştirdi. Biri ba· 
basına, diğeri samimi bir arkada. 
şrna uzun birer mektup yazdı, zarf 
ları kapattı ve masasının üstünde 
göze görünür bir yere bıraktı. 

Ortalık ağanrken yatağının 

üst:.ine uzanarak biraz daldı. Uy
kuda hile türlü korkunç rüyalar 
görüyor, rahat edemiyordu. Tam 
kızağa bineceği esnada babası 

kolun·lan yakalayarak sürüklü -
yor, kızı simsiyah, dibi görünmL 
yen bir çukura fırlatıyordu. 

Bu kabustan sıçrayarak uya
n p, biraz sonra tekrar dalınca 

Vla:limir'i ka::llar içinde yerde ya· 
tarken görüyordu. 

~ adam gez1erlnl güçlükle 
·~,.k: "Beni sev, beni sev .. kaç 
bana Marla fu diye yalvarıyor ve 
ölüyord:ı • 

bütün solgunlaımııtı. 
Kahvaltıda annesi ve babası 

kızlarının halindeki gayri tabiiliği 
farkederek: 

- Nen var, Maria Hasta mı
sın?. 

Diye soruyorlardı. Maria, gü· 
lümsemeğe, neş'eli gorunmeğe 

gayret ederek, biraz başı ağırdığı
nı söyledi. Akşam yaklaştıkça, he· 
yecandan bayılacak gibi oluyor
du. Ömrünün on selciz senesini 
geçirdiği ev.de ancak bir saat daha 
kalabileceğini düşündükçe kalbi 
burkuluyor, gözleri doluyor, he· 
men hemen kaçmaktan cayacak 
raddeye geliyordu. Gizlice, evde
kilerle, eşyalarla, hatta bahçedeki 
ağaçlarla ve'dalaştı. 

Akşam yemeği zamanı, baş ağ· 

rısmm §iddellendiğini bahane e
derek yemek yemeden hemen ya· 
tacağını söyledi. Her zamanki gi
bi annesini, babasını öpüp oda.dan 
çıkarken seHizce ağlıyot.du. Ken· 
di odasına girince, yatağına 'kapa
narak hıçkıra hıçkıra ağladı. Ya· 
rrm saat sonra, doğup büyüdüğü, 
evi, ailealnl ebediyen terkedecekti. 

Dışarıda kar yağıyor, rüzcir 
acı acı uluyarak pancurları sarsı-

yordu. Etrafta bir felaketin mate· 
mini tutuyormuı gibi hazin bir 
sessizlik vardı. 

Maria, baıına bir 1al örttü, ka
lın bir palto pydi ve bavulları ta· 
§ıyarl hizmetçi kızla beraber, ayak 
lanrun ucuna basarak arka merdi
divenden bahçeye indiler. Sokak· 
ta, kızak çoktan gelmiş bekliyor -
du. Arabacı onları görünce he· 
men koıtu, bavulları aldı ,genç kı
zın kızağa yerleımesine yartiım 

etti ye soğuktan uyuıan bacakla
rını durmadan hareket et~ren at. 
lan kırbaçlayarak, bembeyaz karlı 
yolda kızağı sürdü. 

V LADİMİR, bütün gün uğ
raşmııtı. Meselenin en 

güç tarafı, Jadrino papasını nikih· 
larını kıymağa razı etmek olmuı
tu. Bir kaç saati de p.hit arayarak 
geçti. Uç phit bulduktan sonra, e. 
vine dönerek, hazırlıkları göz:t len 
geçirdi. 
Sadık arabacısını kızakla Mari. 

ayı almağa g6ndermlftl.. Kendisi 
de tek atlı bir kızak kiraladı ve 
hava iyice kararınca kiliseye cit· 
mek üzere yola çıktı. Jadrino uza'k 
tdeğildi, yolları da iyi bildiği için 
yanına birini almağa lüzum gar. 
memitti.. En fazla yirmi dakika. 
da kiliseye vuıl olurdu. 

Fakat Vladimir, tam tarlalann 
arasından geçerken öyle tiddetli 
bir tipi baıladı ki, bir kari'! önil. 
nü veya arkasını bile görmek im· 
kanı kalmadı. Bir dakikada yol ta. 
mamiyle örtlilmüş, hava ve toprak 
biribirine karışmış, tipi kalın bir 
sis tabakası gibi etrafı urmıştı. 

Vladimir, tarlanın ortasındr 

kalmıştı. 

At, kendi havasına, rastgele ko. 
şuyor, kızak klh bir çukura düşü. 
yor, kah kar yığınının üstlinden a· 
şıyordu. Evden çıkalı yarım saat. 
ten fazla zaman geçtiği halde Ja•d 
rino korusu henüz görünmüyor • 
du. 

Ştddetli soğuğa rağmen ve karnı 
na kndar kara gömülü olduğu 

halde ,at yorgunluktan iri iri ter 
'damlaları do1cüyordu. 

Yazan 
A. Puşkin 

Nihayet, Vladimir, yanlrı isti. 
kamette ilerlediğini farketti ve a. 
tın baş nı sağa çevirdi. Tipi ayni 
şiddetle devam ediyordu. Bir saat. 
tir. Durmadan yol aldıklarına göre 
Jadrinoya yaklaşmıı olmaları la· 
zımdı, fakat henüz koru bile görü. 
nürde yoktu. 

Birden uzakta bir karaltı göre. 
rek sevindi: Jadrino korusuna doğ. 

ru atını sürdü. Kerr:li kendine: 
"Çok şükür yarabbi, nihayet gele. 
lildik., diye söylenerek koruya 
girdi. Köy, korunun tam arkasın· 
.da idi. En fazla beş dakika sonra 
kiliseye girebilirdi. Korunun için. 
:le köye giden yolu kolaylıkla bul 
du. 

Sık ağaçlar, yapraksız oldukta. 
rr halde, yolu tipiden ve rüzgar • 
dan epeyce muhafaza ediyorlardı. 
Atın bile keyfi yerin: geldi. Vla· 
dimir . ısl kla bir Kazaska çalarak 
kilisede buluıacağı genç gelini dü. 
§ündü. 

Epeyce yol aldıkları halde köy 
görünmüyor.du. Korunun biteceğı 
yoktu.. Birden, Vladimir, bilme. 
diği bir ormana ginni3 olduğunu deh 
şetle farketti. Yeisle hayvanı kır. 
öaçladı, at bir iki adım koştu ve 
durdu. Yorgunluktan bacakların• 

kımıldatacak hali kalmamıştı. 
Ağaçlar seyrekleşmiş. orman 

bitmişti.. Fakat Jadrinoya ldeğil. 

baıka bir küçük köye gelmişlerdi. 
Tipi biraz hafiflemiş, gökyüzi: 

açılmıştı. Vladimir, ayın vaziyeti.. 
ne bakarak gece yarısının çoktan 
geçtiğini anladı vı: gözl...rinden ya~ 
1ar bopndı. 

KUçUk kByUn ilk evinin önUn. 
de attan atlayarak kapalı pencere. 
sini yumruklamağa başladı. Bir 
kaç !dakika sonıa tahta kepenk a. 
çıldı, ihtiyar bir adam kafasını çr 
kardı: 

- Kimsiniz? Ne istiyonıuniız? 
- Jadrina buraya uzak mı.dır?. 
-Ha?. 
- Jadrino, buraya uzak mıdır?. 
- Pek uzak defitJir, O::l kilo • 

metre kadar. 
Bu cnabı duyan Vladimir, 

idam hü.Jcmünü dinleyen bir mah. 
kum gibi eliyle ·gözlerini kapata. 
rak bir müddet hareketsiz durdu. 

İhtiyar köylü: 
- Nereden geliyorsun?. 
Diye sordu. 
Vladimir ceva? vermeğe cesaret 

edemedi: 
- Dinle beni, baba, dedi. Beni 

Jadrinoya götürmek için at bula· 
bilir misin?. 

- Bizim atımız yoktur ki! .. 
- Yanıma bir klivuz katsan da 

olur. 
İhtiyar, kepengi kapayarak: 
- Bekle, d~i. oğlumu kaldı . 

rayım .. O seni götürür .. 
Vladlmlrln bir dakika bile bek. 

lemeğe tahammülü yoktu.. Ke
~nkleri tekrar yumruklamağa 

baıladı. 

- Ne istiyorsun?. 
- Oğlun ne oldu? Uyanmıyor 

mu?. 
- Şimdi gelecek.. Çizmeleri:ıi 

giyiyor .. Uıüyorsan içeri gir, ısın! 
- Teıekkür ederim. Oğlunu 

~abuk gönder ı:le sen .. soğuğun e· 
hemmiyeti yok .. 

Kt..lübenin kapısı gıcırdayarak 

açıldı. Elin.de b:r fener tutan bir 
çccuk çıktı .. O önde Vladimir ar. 
kada yola düştüler. 

- Saat kaç, oğlum acaba?. 
- Ortalık ağaracak nere'deyse ! 

J ADRINO köyüne girdikle. 
ri zaman ortal k iyice ay. 

dınlanmııtı .. Vladimir, çocuğa pa· 
ra vererek kiliseye doğru yi;rüdü 
Kapılar kapalıydı.. Kendi k:zağı 

da orada yoktu. Vladimlr papııem 
uyanmaemı . bekliyerck kilise _ 
nln taş me~venlcrtne oturdu ve 
başını ellerlntn ara.sına alarak, 

"'' .. ı 

-"~IRTDNASD 

1 
Çeviren 

ilhan T anar 1 
oyuncağını kaybeden bir çocuk 
gibi sesli sesli, içini çe'ke çeke ağ. 
ladı. 

zamanlar beraber okudukları ki. ı ce takip ederek bazan mes"ud, bl
taplan, onun yaptığı resimleri, 1 zan muazzep edecek... A~ 
btğenip ~e kopya ettiği tiirleri, 1 müthiı, aıılmaz bir mlnia pbl ıı· 
notlarını, onu hatırlatan en kilçük ren sırrımı size anlatmadan ~el 
bir ıeyi bile muhafaza ediyordu. buradan uzaldaımam da imklntd1 

Bu eıi görülmemiı sadakate ta· - Bu minia e1&sen mevcuttd; 
ıan konukoIU§u, Vladimiri unut· ben asla sizin zevceniz olaznaı.dltO' 
turacak kahramanı sabırsızlıkla - Biliyorum .. Siz de sevıııiftİ' 
bekliyorlardı. niz. Fakat ölüm ve üç sene matdlf 

Harp bitmif, ordular mu- j kifi değil mi? Çok rica edetidh 
* * * zafferane dönmüılerdi, Sağ kala. bana, eğer benim bir miniloı ol-

Marian·n babası, sabahleyin u- rak gelen zabitlerin göğüsleri ni. masaydı, zevcem olmağı kabul t" 
yanınca başına yün takkesini, sır. pnlarla doluydu. Maria ve annesi deceğinizi duymak saadetini d• 
tına pamuklu hırkasını geçirerek pek ıssız bir semtte oturdukları çok görmeyiniz .. Eğer ben ..... 
yemek odasına indi. Vızır vızır için şehirlerde yapılan şenlikler - - Ah, susun, yalvarırım, sÖY' 
kaynayan semaverin başında kan. 4en, merasimlerden haberleri .JL lemeyin .. Azap içinde kalıyorUJIS-• 
siyle karşılıklı oturdular. Kızla. madı. _ Anlıyorum... Razı olacak • 
rı henüz kahvaltıya inmemişti. O· Kendi köşklerine bitişik mali. tınız .. Fakat ben ıu güneşin attıt1' 
da hizmetçisi gece epeyce ralıat. kiinenin sahibi olan genç zabit te da yaşayan insanların en betbab~· 
sız olduğunu, şimdi biraz daha iyi.1 harpten hafif yaratı olarak dön. en perikanıyım, Maria, ben e•1~ 
1eşt~ği. için .aşağı inebileceği.ni .söy-1 müştü .. Harpta çok yararlığı gö. yim .• 
le.mı~tı. Bıraz. sonra M~na ıçeri, rüldüğü için miralaylığa terfi et- Maria hayretle baktı .• 
gırdı ve annesıyle babas~nı ö~tü. ı miş, göğsü nişan dolu, kadınların - Evet, evliyim.. Dört sene ' 

- Başının ağrısı geçtı mı kı- pek hoşuna giden solgun benizli, denberi .. Zevcemin kim olduğuıtllt 
zım?. • yirmi altı yaşında bir genç adam· şimdi nerede oturduğunu, bir~· 

- Daha iyi, baba!. dı. ha onu görüp görmeyecetinıi 1'ii 
- Muhakkak diln kömür çarp. Maria, genç adamla alakadar bilmiyorum. 

mıştır sana.. gibi görünüyordu. Onunla konu. - Ne diyorsunuz? Ne garip tt; 
- Her halde öyle olacalc, an. şurken, her zamanki kederli ve sadüfl Ben, fakat ben sonra an1'' 

ne!. di.işünceli tavrı biraz değişir gibi tırım .. Siz devam edin .. • dL 

Akşama doğru Maria P.teşlen:li. oluyordu. Miralay Burmin de - 1812 senesinin başında ıv 
Derhal kasabadan getirtilen dok. genç kızın varlığı ile meşgul gi. Alayımın başına dönmek iil1tf 
tor genç kızın ti.ödetli bir beyin bi görünüyordu. yola çıkmıştım. Konakladığı~ 
hümmasına tutulduğunu söyledi.. Mariayı, Burminin solgun ben. köylerden birinde atları delil 
Tam iki hafta, 1'.7aria, ölümle pen· zi, hala asılı duran kolu ve nazik, rirken müthiş bir kar fırtınası ~ 
çeleşti. terbiyeli tavırlarından ziyade es- tı. Bir tipi, bir tipi, göz gözU g'6t' 

Evin içinde, hizmetçisin:len rarlı sükiıtu cezbediyordu. Tanı- müyor. Bu havada yola çıkrııJ1'° 
başka.kimse firar hadisesini bilmi. dığı diğer gençler gibi hemen ikin diyenleri dinlemedim. 1çimd~,!:. 
yordu. Yazdığı mektupları, döner 

1 
ci görüşlerinde evlenmeğe talip rip bir sıkıntı vardı. Atları .de'1tbir"p 

~·· k p . ' ·~onmez ya mıştı. apas ve şahıt- olmamıştı.. Aralarında sevgiye rince hareket ettik. Fakat 
ler, böyle bir meselede gevezelik dair de bir kelime bile geçmemiş. yol alınca hata ettiğimizi anl~ 
etmenin yersizliğini idrak eden ti. Yaln z ikisi de biribirlerini be- ı Yolu kaybettik, bilmediğimi.ı ~ 
ciddi ad:ımlardı. Hizmetçi kız, e. ğendiklerini hissediyorlardı. O köye gir.dik. Köy kilisesinde ır 
kndisin.den korkarak kapı yolda,- halde, genç zabit niçin a~ık k~nuş-1 vardı. Kapının önünde bir .']caÇ ~ 
l~rrna bile bir kelime söylememiş. muyor, neden genç kızı ıstemıyor., zak ve aşağı yukarı dolapn 
tı.. du? Dilini tutan his ve heyecan a.dam vardı. Bizi görünce, b&J t,11 

Kızak sürücüsü ise, müla~imin neydi? I:/a'k~i ~kın ilk habercisi rafa, bu tarafa diye haykırdııat· 
en ~dık .•da~ydı .• Sa~lıot ~ı8uiu l olan tutukluk ve m~~bıyet rtıi? içlerinden biri kızağın ti i"' 
zam .. n bıle~ agzından bır- k ... lıme ka :Y'Ok!a lfoYnlz'Ca bir naza çekiş na kadar koşarak: 
çırmszdı. Fakat hastalık esnasın. mi?. "Nerede kaldın Allahat1'Sf" 
da g~nç_ k z, vak'ayı baştan a!ağı Genç kız, bütün bu niçinlerin, ne· de:di .. Kızcağızı öldürecektin ti' 
ken.dı agzıyla anlattı, daha dogru • .deni erin cevabını günler ve gece· yecandan 1 Gelin baygın, -par'_ 
su farkın~. va~madan s~ayıkladı. lerce halledemeden tdüşündükten ne ya~cağını şaıırdı. Biz de 'ti-

Gece gun•:luz yatagın başın - sonra, miralaya biraz daha güler redeyse geri dönecektik. çatJll. 
dan ayrılmıyan annesi, kızının ka. yüz gösterip cesaret vermeğe ka. gel. • 
rışık sözlerinden bir mana çıkar. rar v~rdi. Kızaktan çıkarak kiliseye f": 
n:amak,la beraber, .Vladimir ~smL j Bir gün Marianın annesi salon- dim. tki ince mum:n sönUk Jtl 
nın ~. k ~ık. geç.me~ın~en, Mananı~ da oturup, kağıtlarla k·zının iı- ğ.yla aydınlanan kilisede ki~ 
o. n~ul5zımı cıdd~ bır aşk~a sevdı· tikbaline baktığı sırada miralay yilzünil seçmek kabil değildi. p 
ğın~ ~ladı .. Belkı ha~talıgının se. Burmin içeri girdi ve Mariayı sor şede bir genç kız baygın ya~ 
b~bı bıle oydu. Kocasıyle uzun u. c!u: baıka bir kız da ıakaklarını dl" 
zun konuştular: fakirliğin ayıp - Bahçededir, oğlum, gidin o. yordu. Kız beni görünce: 
bir §ey olmadığına, bir kızın para nu bulun .. Ben sizi burada bekle- ''- Şükür, nihayet ıeleb~ 
·ı ld ~ ·1 . . b' k k l . "' ı e egı ıyı ır er e ev enmesı rim.. Beraber çay içeriz. niz .. dedi. Küçük hanım biral 
icap ettiğine karar vererek Vladi. Burmin kapıdan çıkarken, ih- ha ölecekti. 
. . " •= mıre bır mektup yazdılar. tiyar kadın kendi kendine iıtav. İhtiyar papas yanıma gelere 
Aldıkları cevap ikisini de pek roz çıkararak: _ Baılayayım mı?. 

ş~şırttı: Vladimir, bi~ daha evle· - Hayırlı olsun, dedi, mesele Diye sordu. 
rınt ayak basmasına ımkin olma- bugün halledilecek gibi görUnU - Ben, dalgın dalgın· 
~·ğ~n~, ölümden. başka ·kurtuluş yor ı , _ Ba!la, batla .• • 
umıdı olmıyan hır betb~htı un~t- Burmin, Mariayı, bahçede, ha. Deyiverdim... r.-: 
malarını y~zı~~rdu. Bı~~ç gün vuzun batında bir söğüt ağacının Genç gelini lı:aldırdrlar. ~.• .,; 
sonra Vladımırın harbe ı,ıırak e. altında buldu. Bembeyaz esvabı, lıkta görebilı:liğime göre gu.ı• 
derek uzaklara git~ğ.ini it!ttiler. elin.de'ki kitabı ile, bu dekorun galiba .. Affedilmez bir küstalı 

Nakahet devresını geçırmekte içint:le tam bir roman kahramanına la kendimi beklenen damadın yl' 
olan Mariadan bu haberi uzun benziyordu. rine koymakta tereddüt etmedi'° 
müd.:!e~ sakladılar .. o da Vla~ir Genç kız, miralayla bir kaç ke- Papas okumağa batladı.. şaııi' 
den hıç bahsetmıyordu. ~ır~~ç lime konuıtuktan sonra kasten rin üçü ıde genç kızla o ka.d•ı' ..J, 
ay sonra, gazetede ~ladımmn muhavereyi kesti ve batmr tekrar gu)düler ki, benim yüzüme bıJY : 
harpte ağır yaralandıgınr oku. kitabına eğdi. Eğer miralay ken. bile olmadı. 
yunca bayıldı. Hastalığın tekrar. dini ıeviyoraa, illnıatk etmesi için Nihayet papas sustu .• 
lamasından çok kor'Jculdu, fakat bundan daha iyi fırsat olamazdı. ·. t 0 k mış ı .. 
her nedense genç kız, bu müthiı Burmin bir mUddet sustuktan - Biri.birinizi öpün, çoc" 
darbeye mukavemet edebildi. sonra: rım . _J 

O sırada ailenin başına, bir fe. - Çoktanberi sizinle yalnız ko. Karım, solgun yüzünU ~ 1 

laket daha geldi: Gavriloviç, bir - nuşmak istiyor:ıdum, dedi, bir da· doğru çevirdi. Tam öpeccğitı' 
den'bire öldü. Ana kız, yalnız ka- kika beni dinleyebilir misiniz?. rada birden bir çığlık leopardı· 
lınca, çok acı günler geçirdikleri Maria kitabını kapadı ve gözle. _ Ah, 0 değil, 0 ı.ieğil ı. f' 
çiftlikte oturır-ak istemediler. rini havuzun sularına dikerek bek Diye haykırdı ve bayııaratc 
Uzak bir kaı:abanın civarmı:la bir Jedı·. d re yuvarlan ı. . 41 
'töşk Eatın alarak taşındılar. Zabit, genç kıza doğru eğildi: O zaman, şahitlerin UçU b1

' Jı 
. ~e~ç. güzel ve zen~in ~zı~ .ta. - Sizi seviyorum .. Pek çok se· bana döndüler. Onların §3.t~'~ 
lıple~~ ~e"k ~ok.:u .. Ma~ıa hıç b~rıne viyorum sızı. . ğından istifade eı:lerek kılı' ct'ı 
en kuçuk hır umıd bıle vermıyor. M . k d b .. .. .. f rladım Hemen hzag~a atlar' . arıa ızan ı, aşını busbutun ·· · 
du. Ann:sı hazan 17.ı genç adam - .. ü ~ . sürücüye: ''Çek!., dedim. 
1 d b. . . . "h l . . on ne ea;dı. ı ar an ırını ıntı ap etmes ıçın 1 nala köyden uzaklaştık. . 
israr ederdi, Maria, cevap verme- Miralay Burmin devam etti: M . .. .. il 11 · 1e ertt0' . ana, yuzun e erıy 
ııne meydan bırakmaya:ı göz yaı· - Sizin harikullde mevcudiye· ••" 
launı annesinin ellerine akıtarak tinize kendimi bu kadar alqttrma'k - Aman Allahım, Y~ or " 
öper, hıçkır·kları biraz dinince, bir hergUn sesinizi duymak, sizi gör. zevcenize ne oldu, bilrn Y 
daha bu bahsi açmaması için yal. mek için evinize gelmekle büyük sunuz?. . 

6
1'!, 

varırdı.. bir suç iıledim. Şin:ldi kadere mu- - Bilmiyorum. Hangı. 1' t,iJ 
\'ladimir, hastahanede ölmüştü. kavemet edemiyecek k::..!ar geç kilisesin.:lc evlerl':liğimi bıle / 

Maria, §İmdi onun hatırasını kud. kalmıf bulunuyorum. Sizin hatıra. miyorum .. Tipide girip, tipi~~) 
ıilepnif bir aık1a seviyordu: Bir nız, hayaliniz beni bütün 8mrUm- (Derıamı 14 ünciP ... 
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Amerikan 
fıkırası 

Birin. 
0 ka CJ. kutup seyyahı: - Kutup 

dar -
~b 801Mt, o kadar soğuk ki, 
do anıızı söndUrerncdlk çilnkü ışık 

nup kalın ' 
İkin IŞtı. 

l3!z k el se:vyah: - O bir §ey değil. 
dan onuşurken kelimeler ağzımız • 
bı- çıkar çıkmak donuyordu. Sonra 
<;;o ker 

~'Or IIneleri alrp. yağda kızartı -
ve bu -lııla suretle ne konuştugumuzu 
YabIUyorduk. 

...._ l>a • 
~a ra, daıma para.. Dünyada 

sıq· 
ııç bir şey yapılmaz. 

llıa~ 0.}'le söyleme, borç da yapıla 
tııı? 

\ l'llan n erede 
>'etıe ara düşmanı bir adam asabi -

llnlatıyordu: 

.ftJı.~ Gidersin tütüncü dU.kkanma .• 
~tı:ı. kuruıı verir bir paket cigara 
~ };'akat bununla kalsa iyi ..• 
~ g dan rakı gelir, §al"aP gelir, 
ler, t~~· konyak, •·isk.i, türlü içki· 

..... n sefahatler. 

'~ ııu dükkruun adresini ver 
n de bir uğrayaymı. / 

~~, 
~ 

/(adın 
~tkEk - Ne düşiinüyorsım öyle? 

leketi>ıı, - Hiç, senin diişiindüliinü 

~a~Gdın - Sah· ... l' · b · "'>ı b ı mı: em ır şap-

'1>ıı gc ana ne kadar tok yakışaca
n de d'' ~ 

uşunüyorsım demek? 

~ 
Ctıte~ kaldon R 

'tr ç it q Oıt Cd <><:a (nefes nefese) - Te-
~ t~ı~trnez derhal fırladım. Ve 
~ç · liayrola ! ne Yar? 

.\ıtı llnnc Ah · ta a~lık - , fakat geclklin. 
lliı-...U ı:<><:uğumuz a vaıhm a "'zma 
~ ... 1 ıstu "' "' "' 
~ eı, se . :e o haliyle o kadar 

oııu g~lı görUnUyordu ki. .. Sa
ostcrecktim !. 

' • 

.ııııııiin;::I..~ 

1 

• 

....... lı.' <:> ç:::. 

'~ 1 
o, kin· ızn matemini ıutııyor-

l" o) 

cJ ! b. ranım, ceketimin 1:olımda 
' Vara, da 

- 1 ta IJ·a·1·ı· 1.· 'k l .. .. 
.arı a uru~ 

H A B E R - Akıam Poıball 11 

- Patinaj şampiyonlıığımıı kazanmak için ne hiiner gösterdi sanki 
- "J\aza ile,, panlalommıt yırttı, daha ne istiyorsun? 

- ltalyan karikatürü -

Korlkma R O n lYln yeır n ne 
- Hayır, bu bayram sana davul !stıısyonun "kayıp e§ya,, gubesi-

almıyacağmı. Zira kafamı ağrıtıyor. ne giren yolcu sordu: 
sun. - Vagonda 9G lık bir şişe rakı 

- Ağntmam baba. 
uyurken çalarım. 

Yalnız sen unutmuşum, getiren oldu mu? 
- Rakı gelmedi. Fakat içen ada-

mı getirdiler • 

' - Siirati gösteren saat yok mıı? 
- Lüzum görmedim. Nefesin kesi lir gibi olduğu vakit sürat 60 kilo

meJre, gözlerini açamadığm ı·akit 95, yerinden fırlayıp yere düştüğün 
ı:akit ise 120 kilometre olduğunu a11 larsın. .,.. __ 

Orman insanlar1 arasmda: 11 

YAZAN: L. Busch 35 Yı l ını vah şiler arasında geçirm iş b:r Alman seyyah 

«Bu ormanlara ne beyazlardan, ne de bizden 
kimse girmeye cesaret edememiştir » 

Bubaya: 
- Fakat, dedim, lngoaya oor ki, 

valda biz kendiliğimizden merak et
tiğimiz için goril ormanlarının içe. 
ri kı~ımlarına geçmek istiyorduk. 
Fakat kendisi niçin buna kızmış 
görünüyor? Bizim bu ormanlara 
geçmemizi istemiyor mu? , 

Buba, Hotanto reisine bu sözleri 
mi nakledince zenci reis bıyıklarını 
adeta koparır gibi çekerek: 

- Gol ey! Golcy ! diye bağırdı. 
Bubaya merakla: 
- Ne diyor? 
Dedim. Fakat o anda Bubamn 

birdenbire yüzünün değiştiğini far
kettim. 

Buba, reisin bağırdığı bu acaip 
':elirneyi sanki anlatamıyormuş gi· 
bi şaşkın şaşkın yutkunuyor, başını\ 
'lmuzlarım 5allıyordu. Nihayet yü· 
zünü rnüthi§ bir surette burustura· 

Bir Afrikalı yerli kadın, çocuk çocuk fa§11uı çizgi çizerken 

rak: Sonra birdenbire karar vermiş bir Bunlan dü~ünerek bu adamm 
- Şeytan! Şeytan! diyor! dedi. halele tekrar, benekli hayvan pos· suyuna gitmekten başka hiçbir ça· 
!ngoa tekrar garip garip, here- tunun iizerine oturdu ve: re olmadığını anlamıştık. 

canlı heyecanlı yüzümüze bakıp du· - Den sizi bırakmıyacağım! Esasen bu niyetimizi öğrendikten 
ruror, sanki bundan bahsedilmesi- dedi. Bunu yapamıyacaksmız! Sizi sonra, bu mesele için Alman kralile 
ni istemiyormu~ gibi başını 1>bür ta :imcli, bir yere salıvermem!.. harbi göze alan bu adamın bizi ar· 
rafa çe\'İrip hiddetle bir şeyler mı- Sonra gözlerini üzerimize doğru tık katiyen serbest bırakmıyacağr, 
nldanırordu. Sonra tekrar Bubayı çeYirerek: . belki de hediyelerin veya Alman 
sarstı ve bağırdı: - lsterse Alman kralile bunun kralının hatm için bizi öldürtmeğe 

- Şimdiye kadar bu ormanlara için muharebe ederim! dedi. cesaret etmese bile, herhalde tekrar 
ne beyazlardan, ne de bizden kim. İtiraf ederim ki kendi hesabıma geldiğimiz yere muhafaza altında 
se girmeye cesaret edememiştir. O büyük bir heyecana dü~müştüm. Zi göndereceği muhakkaktı. 
raya yalnız ben girerim! dedi. ra Hotanto reisi 1ngoamn bu or. Nitekim Ingoa bizi karılannm bu 

Ve bunu sanki adamlannın duy· mantarın esrarı hakkında bir çok lunduğu sarayın (!) yanındaki bir 
muş olmasından korkuyormuş gibi mühim şeyler bildiğini derhal anla· mağarada misafir olarak alıkoyaca. 
korkak korkak etra fına bakınma· mıştım. Mesele goril ormanlarına ğuiı söyledi. Fakat şunu da füh·c 
ğa başladı. taalluk ettiği için mühimdi. ' etti: 
Merakım oon dereceyi bulmuştu. Herhalde, pek kolay olmıyacağı _ Beyazların insan öldüren ga-

Buöaya: a~ikfir olsa dahi, lngoadan bazı şey rip silahlan olduğunu bilirim! .. de· 
- Sor, dedim. bu ormanlara ne. ter öğrenmek mümkün olacaktı. di. Fakat bunu yalnız ben bilirim .. 

den hiç kimse girmeye cesaret ede· Bununla beraber bu garip ve es· Benim kabilemin adanılan bilmez! 
mezmiş? yalnız şeytandan dolayı rarengiz Hotanto reisine, getirdi· Onun için yüzlercesi ölseler dahi 
mı? • ğimiz bu kadar makbul hediyelere benim emrimi mutlaka yaparlar!.. 

Buba bu suali sorduğu zaman Ho rağmen, bu teşebbüsüm üzün~ önüne Bundan dolayı söylediğiniz şeyi 
tanto reisi herhalde bir küfür oldu· geçmek kararında gayet katı oldu. yapmak için herhangi bir zora kalk 
ğu muhakkak olduğu bir takım aca ğuna da şüphe yoktu. Bu cihet be· manız fayda etmez! Öyle bir teşeb
ip sözler savurarak müthiş bir hid. nim oon derece canımı sıkmağa ka· büste bulunmamanız şartile c.anlan 
detle ayağa fırladı. Bacaklarındaki fiydi . nıza hiç kimsenin dokunmıyacağı. 
toprakları eliyle ı;ilkiyor, fakat asi· Fakat gorillerin ya~dığı orman· na Kula • Guri üzerine yemin edC" 
kar surette herifin elleri titrediğini lan, bilhassa seytanlar bulunduğu. · ı 

~ rım ..• 
görüyorduk. Hotanto reisi hiddetin nu söylediği iç ormanları bu adam· lngoa, bu çıplak Hotanto reisi bi-
den kurbağa gibi bir ses çıkararak dan haska mükemmel bilen kimse zi adeta sulhen esir etmeğe kalkı. 
\"e gözleri büyümü~ bir halde: yoktu. Onun delaleti olmadan bu yordu. 

- Orada .. orada .. çok esrar var· ormanlara ne girmemize, hele gir- Fakat belki kabilesinin adamla· 
dır! .. diye bağırdı. dikten ı;onra ne de canlı olarak çık· ondan da bir ~eyler öğrenebiliriz 

Sonra bize doğru ellerini salla· mamıza imkan bile tasavvur olu. ümidile bu esarete razı idim. 
yarak: namazdı. Onun için bu garip tabi· Bununla beraber şunu da kardet· 

- Oleceksiniz! öleceksiniz! diye atli, fakat hunhar ve cesur Hotanto mclivim ki bizim Goril ormanlarına 
homurdandı. Öleceksiniz. reisine katiyen muhtaç idik · geç~ek isteyişimiz karşISinda l n· 

1 e<ızı O @i©il ge H A B E R ' I N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N 1 · 1791 
------------------------~--1 ......................................... ~ .......................... .. 

goanın gösterdiği heyecanı, bizi 
bundan bütün şiddetl1e menetmek 
isteyişindeki sebebi taınamile anla. 
mış değildim. 

ı:o,o, TclJBı~sıı D4V. ""' 
~IJN!Jı/111 •• iO/U)(lfı/ ıZi HI ) 
TEl E l'ON 'VUNJllRRSIHDlfN. 
8Ut48ıl!RDı'"1 8u l<A 
/)llfl AC'elE FTMI" 
YE. <:eKTıM· 
H!JL8Vl(ı 

M lflE.SEI BVIV~ iM· 
lı!4N YOK.. ~t.JNI< IJ 

'tl4sısı c:oc "~""' 
~IJ(MlfSıNı MfN. 
FT l /Y, TiP. 

Bizim goril ormanlanmn esran· 
na nüfuz etmek hususundaki niye
timizle l ngoa niçin bu kadar şiddet 
le alakadar olmuştu? 

Hotanto reisinin bu asabil~e· 
leri, heyecanlan, ve mümaneata 
kalkı~malan acaba sırf bu ormanlar 

.> 

daki ~eytanlarla mün.sebcte giri~e-
ceğimizden korkmak gibi batıl iti
katlanndan mı ileri gellrordu? Yok 
sa hakikaten goril ormanlarda hiç 
bir insan tarafından bilinmesini is
temediği bazı pek mühim sırlar mı 
vardı? .. 

l ngoa bu ormanlara yalnız kendi· 
sinin girdiğini tereddütsüz söyledi. 
ğine göre onun bu ormanların es
rarile vakmdan bir ilişiği olduğuna 
~üphe .yoktu. Fakat bu ne şekil bir 
ilişik olabilir? Bunu hiçbir ınırette 
hali edemiyordum. 

Maamafih Hotanto rei"-inin gös· 
terdiği bu heyecan, benim bu or· 
manlara girmek \'e orada gorillerle 
birlikte yaşadığı rivayet olunan dün 
\·anın en garip insanlannı yakın· 
dan görmek \'e tanımak hu"u unda 
ki azmimi, müthiş merakımı bü~bü 
tün tahrik etmişti. Onun için lngoa 
ya karşı sonuna kad ?:- mümaşat 

eder görünmeye derhal karar \'er· 
mi~tim. (Devamı ııar) 
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f roditi gibi mab 
k ndıraca!? güzel 

tl rı 
, __ , c.!- -') 
i(. uı.ıc. 

yto uda n mıştı 
Olcnyto havuz başındaki çemene,, - GönUlle şevketl\im ! - Seni ııevkcUü Olcayto! 

~apmdan koparılıp yere fırlatılmış - O halde Afroditi, ben avlan - - Beni mi? 
bir le) liı.k gibi scriil yatan Afrodi · dım. - E\'ct, seni ve gönlilm isUyor ki 
ti)i bir mUddet seyretti. - Ben de! nrtık bu taç ve taht bunak bir hü-

- Ne güzel kadın! Ve ikisinin blrlbirlne daha sokul- kUmdar elinden, muktedir bir impn 
Diye sayıklamıştı. mnlarını altlanndaki atlar bile ya. rator eline geçsin! 
- Ne gUzel kndın! dırgamadılar. Afrodill yine dağdan 

Olcayto yerinden fırladı ve Afro
ditinin ağzına serl ve nasırlı elini 
koyarak: 

Çakıl taşlarmm Uzerlnde sert yü. 
rüyUşUniln çıkardığı sesi Afroditi 
duymuş, runa, güya işitmemi' gibi 
hnfifçc yüzüstli dönmüş ve etekleri 
de dnha açılmı~. daha fazla çıplak 
kalmış, dalın yürek yakan hale ge. 
ll vermit.61. 

Olcayto, bu çemen üzerinde bir 
ipek kelebeği gibi fıkırdayan güzel 
kadınm ya.nınn yaklaştı ve oda bir 
kenara oturarak: 

- İradeyle sultanımı eğlendir • 
:ıneğe geldim, dedi. 

- Nn.stl iradeyle Olcayto? 
Fa.kat bu sözU söylerken Afroditi, 

sUzUne bakmamıştı. Olcayto hay -
retle sordu: 

- Benim olduğumu nereden an. 
ladmtz? 

- Ben tıpkı bir ceylfın gibi teh
likeleri kokusundan sezerim! 

- Tehlike mi dedin Afroditi? 
- Olcayto gibi bUtlin kadın gö • 

nilllerinin anahtarmı taşıyan bir er
kek elbette en bUyUk tehlikedir be. 
nim için! 

- AfrodiU! 
- Olcayto Han! 
- Sen yaman bir kad.msm ! 
- Sen de yaman bir erkeksin! 
- Amn, tehlikeli bir oyun oyna-

mı}•or muyuz Afroditi? 
- Hnrpten de korkunç mu? 
- Asla, 
- O halde? 
- Belki birçok insanlara ve hatta 

ısevketliıya bile feUl.ket getireblle -
cck bir oyun bu fakat! 

- Zarar yok Olcayto. Ben teh . 
likcli oyunlnl'dnn hoşlanımn. 

- Biraz gezelim mi Afroditi? 

- Atla! 
- Atla! 
Derhal iki at getirerek binip ee • 

birden asıldılar. 

Afro<llti her itibarla derin bir 
emniyet buluyordu. Yambaşmda 

belki suıtruılnr için, kuvvcUer ve 
silı1hlar lçin biiyiik bir tehlike olan 
nd:ı.m, onun parmaklan iizerlnde in 
cç bir attm zincir gibiydi. O çevi· 
rirse döner, durdurursa durur. 

- Ne avlamağn çıktık Afroditi? 
- Biribirimizi değil mi Olcayto? 

- Sllühla mı? 
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sıznn ince ve soğuk bir su kenarın
da, yine atından indi ve yine Ol • 
caytoya tıpkı Gaznna yaptığını yap 
tı: 

- Birer avuç bu sudan içmemize 
izin verir misin Olcayto? 

- Emredersin eultruum! 
Ve indiler, su kenarına oturdular. 

Afroditi güzel ve sıcak başını Ol -
caytonun omuzuna koyarak: 

- Tabiat ne güzel değil mi QJ. 

cayto? 

Olcnyto, omuzu llstUnde bir akide 
şekeri gibi pınl pırıl ve pcnbe renk 
le ynmp tutuşan bu gUzel yilze 
dönUp bakarken yUzUndeki hafü 
sakallar, Afroditiyi gıcıkladı. 

- Olcayto, beni Urpertiyorsun ! 
- Korkuyor musun AfrodiU? 

- Deli! diye haykırdı. 
- Neden Olcayto? 
- Böyle şeyi dilşilnmek dahi leh 

likelidir. Cenabıhak Gauına uzun ö. 
mUr versin. 

Olcayto, birdenbire Afroditinin 
bUtün bu hareketlerinde gizli bir 
maksadı olduğunu dUşUnmüş, ve on
dan ca.sus gibi yılmıştı. Aralarında 
soğuk bir hava esmeğe başlamış, bu 
Afroditinin canını sıkmıştı. 

- Olcayto dedi, bu fikrimde sa
mimi olduğumu anlamak ister mi • 
sin? 

Olcayto cevap vermemi§ ve Afro 
dilinin yaptığı hareketlere takılıp 

knlınrştı. Heybesinden keskin bir 
Afroditi 6yle bir kahkaha attı ki, 1 hançer çıkaran Afrodilt onu der • 

sesi birltaç yerde akisler yaparak hal parmaklarından birine hnfüçc 
boş ovanın derin sükünunu bozdu. sapladı ve çıkan kanı dudnklarını 

Kahkahanın akislerini dinledikten bUkerek seyretti. 
sonra Olcaytoya sordu: 

- Korkmuyor musun? 
- 1nsnn gönlllnden korkar mı 

Olcayto? 
- Bugüne kadnr bana hissinden 

bir nebze bile tatt.mnadın, yoksa 
yeni mi sevdin? 

- Bciı dalma mnsallardaki gibi 

yaşarım şeVketlUın, evvela sevdim 
veya sonra sevdim. Bundan sana 
ne? Seviyor muyum, onu sor: 

- Soruyorum. 
- Seviyorum. 
Ve igtc bu da. bir nhtlıı.şma oldu. 

Afrodlti gıöi mabutları kıskandıra.. 
cnk güzel kadın Olcaytonun dn g5n
lünll fethetm~ti. 

Artık işin birinci safhası bitmiş 
oluyordu. AfrodiU, yanıbaşmda 

gemlenınl§ bir beygir sUkülu ile du
ran Olcaytonun da. Gazan gibi esra· 
rengiz imparatoriçesi idi. 

Hilküm ve karar artık Afroditi -
nin elindeydi \'C ne çabuk bu pos br
yıltlı bahadir bıyıklarını güzel kadı
nın penç~c yaka1atmııtı. AfrodL 
ti bir nralrk dnlar gibi olmuş ve bil
has8n Olcaytonun dikkat na.zarını 

celbe çalışmıştı. 
- Olcayto EOrdU: 
- Afrod!U, neyin var düşünü -

yorsun? 

Beyaz mendili U%erine: 
"Gazan ölsUn lstlyorum, onun ye.. 

rine Olcayt.o Han olsun istiyorum.,, 
diye yazdı ve Afroditi imza.smı koy· 
du. 

Bu hô.cllileyi hnyreUcr f~inde gö
ren Olcayto, Alrodltinln no korkunı: 
bir mahJQk olduğunu anlamış ve ür
permişti. 

Afroditi mendili Olcayt.oya uzat
tı: 

- Al Olcayto, §imdi istemen beni 
a.stırabilir, mahvedebilirsin. Şimdi 

inanıyor musun ki bu heriften nef. 
ret ediyorum • 

Olcayto, çok ahmak bir a-
dam olsaydı bile takdir ederdi ki Af 

roditi samimidir ve işte en korkunc: 
sayılabilen vesikayı ve yani kendi 
idam hUkmUnU ele vermiş oluyor -
du. Nasıl şilphe oluna.bilirdi 1 

Ama, Afroditi neden Gazanın ö
lümUnü istiyordu? 

- Afroditi, dedi. Haydi samimi 
olduğunu kabul edeyim, ama, Hanm 
ölümilnde ne gibi menfaatin var, 
bunu öğrenmek isterim. 

- Beni uç mcmlt>ketlerl Emtri 
Haknn Osmanın veziri Köse Mihnl 
bUyUttU. Onun ev.inde ve nlmetlle 
kendimi buldum. 

(Devamı t'ar) 

Biran karşı, karşıya sessiz durdu - Gitme ... Gitme! ... 
lar. Biribirlerine bakıştılar. Par- Di)e bağm:ıcağından korkuyo:-du. 
maklan biribirlerindcn hiç ayrılma Avni de çopur bir surat gibi de 
mak istiyen bir iştiyakla biribirine lik deşik olan Arnavut kaldırımlı 

kilitlenmiş, bakı.,lan öyle biribirine dar sokaklardan ışıklı cadde!erc i· 
dolanmıştı. Bir kördüğüm gibi bi· !erlerken Leylayı bir kere daha gö· 
ribirinden çözülmüyordu. rebilmek için başını geri çevirmeğe 

Avni §İmdi yavaş yavaş sıkı. sıkı cesaret edemiyordu. 
tuttuğu elleri kendine doğru çeki 
yordu \'e küçül: kız hiç mukavemet 
göstermeden ona doğru yaklaşıyor. 
du. Nihayet biran geldi. 

Leylaya doğru eğilen genç ada· 
mm neresi Leyl:inın e\ \·ela saçları· 
na sonra alnına sonra dudaklarına 
doğru yaklaştı. 

Ve ikisi de karanlık gecede yüıji· 
düler. Köşe ba~larında kıvnlıp kay 
boldular. 
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Gök karanlıktr, evlerde 11ıklar 
wnmü~. şehrin sokaklaq kanları 

Gözlerini sımsıkı örten Leyliı Av· çekilmiş damarlar gibi, boş serin 
~P"~~~~~~~· ninin bütün c::amimtyeti ile: ve can ızdı. 

LeylU. hiç dü~ünmeden: 
- Peki! diye söz verdi. Muhak

kak seni ararun. 

- Kız bil en reni ne sevİ)'O- Z 1.h .. 1 .. 1 . h bo 
Ol 

. . .e ı a o mu" şc mn ayatı c::an 
rum. an ışe ne pı~mamm. · . . • 

D d·w· • · 'tt" v b" . k b" h m:ş dama:lan gıbı can"ız rokakla. e •gını ışı ı: e uyu ır ay ... 
tl b 

.. t.. k d .. b" .. d ·mda yuruyordu. 
re e, u un ·e cnnı ıran ıçın e v d , d b" h 

- 3 -===-
IIellis, kız kardeşinden daha u· - Mongard onu öldürmüş! 

~un boylu, geniş omuzlu bir gençti. -- Mon~ard mı? Ithamda bu kadar 
ÇerçeYe::ıiz bum undan takma göz· aceleci olma Adela)id ! Ewelft neler 
lüğü mavi gözlerinin üstünde parıl oldu onu anlat. Sen orada mıydın: 
~açları meydana çıktı. - Hayır. Evet, oradaydım. Biı 
Kadın içeri girince açılan manto ııeY görmedim ama oradaydım. 

rundan cam göbet,ri yeşili çok ~ık - Nerede? 
tan-örü göründü. ~pkasını bc::şın- - Yatak odasında .. 
jan koıtur,runa attı, kc tane rengi - Ya Parson? 
;açları meyadna çıktı. - Bilmiyorum. Anlamıyor mu 
Koltuğuna kendisini bırakarak mn 1 fcllis, ben saklanmıştım. 

-sözleri, ~minedeki ate~te, dalgır - Saklanmış mıydın? 1 "için? 
lurdu. Sapsan, bayılacak gibiydi.. - ikisini bir arada yakalamak i. 
Biraz şi~manlarnı~ olmakla beraber çin ... 
::lan çok güzeldi. Bele yüzünden ya Hellis. kardeşinin saçlannı okşı· 

~ı katiyyen hclli olmuyordu. ıarak mırıldandı: 

Hellise baktı. O, biraz evvel kul. - Ne çocukluk! Peki ne gördün? 
andığı viski bardağile kardeşine Hiç? Kocan seni aldatmıyordu ki. 
''ifil<i ikram etti. Her zaman kendi· hayatında başka kadın yoktu. De· 
.>İne o kadar hakim olan kız karde· 1ikodulara ne diye ehemmiyet \'e-

5inin hali onu şaşırtmıştı. :iyorsun? 
- Anlat rica ederim. Ne var? Kadın olduğu yerde kı,Tandı. 

Ne söyledi? Seni kovdu mu yoksa? - Ah Hcllis, ne korkunç §Cy! 
- Hayır. fakat .. Ah ne ko:kunç! Ateş edildiğini duydum. 
- Kendisile göriişmedin mi? - Kim ateş etti? 
- Hayır .. Ölmüş! ı - Bilmiyorum, görmedim. Ta-
- Ne diyorsun? banca sesinden sonra birden Mon· 

Nakleden : IF. ~. 
''!!' 

gard ortaya çıktı .. Ah kardeŞ' 
Beni sakla. Yalvarmm sana fıC~· 
sakla! Bizi mahveden bu adaJll 
du. S 

Koltukta başı arkaya dü~til. 
1 

inir buhranına tutulmuştu. :H~ 
o;oğuk kanlılıkla hareket cd ' 
mendiline \'İski ~işesini soğutt1l 
mahsus ko\<ıdaki soğuk suyu ~ 
tarak kız kardeşinin alnına sa 
'rnmpres yaptı. Biraz , i:ski ,erdı' 
nihayet kadın kendin~ geldi. 8 

Hellis kard~inin ellerini elıJtt 
larak söze ba~ladı: :iııf: 

- Bana her şeyi anlatman ı. 
Adelayid. Heyecanını yenerek s~ 
lerime doğru dürüst cevap reflll; 
~alış. Parsan seni nasıl karş1J:ıd1 • 

- Evde değildi, kapıyı berı J;t :t 
anahtarımla açtım. kimseler Y~ 
Odadan odaya dolaşarak uzun 111ıfo 
det bekledim. Nihayet yat~~ 
oturdum ve icap ederse bütiirı 
onu bcklemeğe karar vcrdill'I· 

Durdu ve, gözleri at~te. (111 

dandı: 

Çinde asırlardan kalma adetlej 
Garp fileminin bütün gayretine, istilalara ve ihtilnllere, kanlı harplere rağmen bugün dahi ç;nde, ~ 

lardan kalma adetler ve ananeler devam etmektedir. Sang, Çinde otelcilik yüzünden zengin otfllı.1~ 
milyonerdir. Geçenlerde ölmüı;; ve eski ananenelere uygun bir cenaze alayile gömülmüştür. Çinde .. ~f1 ıl 
yi ecdat makbcrcsinc yatırmadan evvel müthiş bir cenaze alayı yaparak ölüyü üç defa şehrin bUt. t 

kaklarından geçirirler. Olü, insanların omuzlarında taşman çiçeklerle süslü ve bir kule}i andıra~ b~ 
tıra\<ın içerisindedir. Evvela hüyük oğlu iki adamın kollann arasında, elinde ucuna çiçekler \'C bır "~ 
asılı sopasını sallayarak hıçkırır, arkasında yüzleri, etrafın görmiyecek ve etraftan görünmiyeeel' ' 
de örtülü olan kızları y,ürür. 

Ona bu kanı bulmak için hiçbir 
.ıey yapmaktan, her ~eyi yapmaktan 
;ekinmiyecckti. 

Vücudunda senelerdenberi duy. 
mamış olduğu bir kuwet hissedi· 
yordu. Aylardır onu yatağına mıh· 
'ayan dermansızlığı silkip atmıştı. 

Bir $eyi yapmağa azmetmiş olan
'arın mulıarycnılukul kuvvetile be· 

ini doğrutmuştu. 
Adeta bir mucize olmu tu. T(cn. 

'disinöc en ıni.imkünsüz şeyleri ya· 
oacak kudret hissediyordu. 

Heı halde bu gece kan bulacaktı. 
Çocuğc.nu hayata döndürmek için 
ıawngrleıı kanı muhakkak bulacak 
tı. 

l"'e yapar a yapacak ne edere e· 
:lecek, çocuğu iı;in kan bulacaktı. 

Bir insan bir şeyi bu kadc:ır şiddet 
le islcrı:e onun bu şeyi elde etmeme
-ine imkan var mıydı? 

1 ~J 
Onu kurtarmak için Hızım ' olan Ancak bir şey lılzımdı kal1· 

.ey kan iken nasıl olur da Zeliha kan!.. p 
utanmadan bu kanı bulmaktan acı Elbet de bir zengin . kal~ıı 
1ö~terirdi. kanını satmazdı hatta bır 0 I_ 

• • ., li hatta hergün gidip çalışll'l3~b/ 
bur olan fakir bir i~çi dııl'1 d 

E,·et ona bu fikir Asirenin eyini yapmazdı. Ne kadar para ' 11
\ 1 t 

terkettiktm sonra birdenbire gel· sc zcnrrini ,orta halliyi t~t!l1!st 
mişti . mck mümkün değildi. hN-e ,.ıı? 

Kan 'atın alacaktı.. cc hir defa topluca bir p.'1f1l ç f 
Cebinde sanki para ı '\<ırmrs gibi mak :çin işini, velcvki birl:~ 

1!idip insanlar bulacak onlann ka· için olsa da bırakamazdı. ııı & 
rıını ~atın almak için onlarla pazar. onu hir ba~ac:.ına kaptırac3 

11 

:ık edecek. onları kandıracak oğlu· §üııürdü. " 
rıun ,·anma getirecek. kanl:ırınT a· Kanım para mukabi!ind~ ~ 
hı: oğlunun damarlarına geçirdik· c:!: olan insan elbette Jd bır • 
ten sonra kendi irtden para ic:.tedik. olacaktı. tcı1t1" 
leri v:.ık:t: "param yok .. param yok· O halde gidip onları >-er 
+u! .. di}ec~kti. Açıkça bunu !;()yli· aramak 18.zımdı. ~ 
~·erekti. F~er kanar.ak hir adam bu· ...... 11çe• l ·zun seneler hayatla v- ııl 
ıurı;a. bunu yapmağa hiran tcrcd. d .. w.. •• 1 b' kadf11 °· " ... . • k çe ogu5muş o an ır ı? 
..,ut rtmıvcce'<tl. l!;m <onrasmı erı . . t t b 1 . . 1 n'nit1· ~ • . d"" ıçın s an u un ı~~ız e cll! 

Aramaması için babasının anne· 
~inin gösterecekleri müşkülatı bili· 

unuttuğunu ve her şeye rağmen e a ım.a~ın a muaryen ır e 
defe gidenlerin yapacağım bilrnle· Bu gece kıyamet kopabilirdi. Bu 

me:-.ut olduğunu hi~tti. 

1i d~il htT'ını para ıçın AAtan u· .1 . . fl d ,.3~ 
·ünecekti. rı erının ne tara ar a • t>I 
hter~ kendi ini clöğecek. ister pek jyi biliyordu. Ye işt~f )# 

~ sözünü tuta· 
ca"mdan yQzde yüz emin bir sami. 

- - Ben de seni seviyorum A vnl ! 
lki genç biribirinden ayrıldılar. 

miyet fçtnde: 
-- Sent ararım diye 

* * * 

Leyla evine do~ru giderken arka· 
tekrarlardı. sına dönüp bakmağa cec:aret ede. 

miyordu. Kendi~ini tutamayıp ona: 

rin kati~ eti \ardı. ~ece 1 stanbul yanar, yıkılır, zelıe. 
Ona bu fikir Asiyenin kulübe in· leler içinde çokchilirdi. Bu gece ı;ldürecok, ic;ter mahkcmeve vere· 

~'en u~a~ô15ırken, gelmişti. hPr şey olabilir ve her şey olamazdı. ~ek. i ·ter no1i.:e ff!c::lim edecek ister. 
Her ne bahac:ına o!ursa olc;un bu \ma 1\lemduhu kurtaracak kan ~ h<:psettirecekti. 

gece Memduhun vücuduna kan ve· muhakkak l\lemduhun damarları 1 :'\c olur! .. 
rilecekti. na girecekti Jiiç bir c:cy umurunda r!ı'ğildi. 

için adımlan muan-en bı 0·ıe . ·c 
den bir im:::m adımları katı> 
lan d(;ğe, dö~e yürüyordl1• 

Serseri bulacaktt. 
""') (Deva1111 



H A B E R - Aktam Po.taıı ıa 
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bilen Hanri Bor ve oğlu Hayat ( Baştarafı 6 ıncu/a) sırrını 
det uzun zaman devam edcmiye -

Ye g aA ne •1 n san cektir. Çünkü Madam Remizol 
' 1 nişanlıdır. Günün birinlde nişan -

Saçlarını yaparken başını yaka r ak . ;~;=:d~·~::~ :::~:. H:.d~~~;·~ 
b ketin ne olduğunu öğrenmemiş o· 

u meziyetinin kaybolmasına lan ciddi adamı tamamiyle değiş. 

sebebiyet veren berberi dava etti 
!{art izi • tan ~ tinde "Hayat sımnı ye - 1 cılığa başlamış, fakat istikbali keş-

~~ılen insan,, diye yazılı olan fetmckte eskisi kadar kolaylık his-
bar Olga Emma Pariste "İstik- .setmediğini farkctmiştir. 
dır 1 keşfetmekte mahir!,. bir falcı. Bunun Uzerine falcı kadın bir avu .. 
kad l<ırk Yaşlarında kadar olan bu katn müracaat etmiş: 
kad: hayatmm bu son günlerine - Bu kazadan sonra istikbali 
tır r Çok rahat ve mesut yaşamış- seçmekte milthlş zahmet hissediyor 
l'a~ Gezıneğe çok çıkar, hiç bir ti - çok yoruluyorum. Eskiden heme~ 
l'tni l'o~un ilk temsilini kaçırmaz. He.ç olacak şeyleri bilirdim. Fakat şiın· 
laorr ftlıni seyretmeğe gider, şrk do- di keşülerim doğru çtkıyor ama, o
"- ve berberi Legendre'in dilkkfı- nu buluncaya kadar çok yoruluyo .. 
-.uı da .. 
•ııt gtize}leşmek kaygusile sık nım. Her seanstan sonra da başnn 
•ırı Ziyaret edermiş. hayatın blitiln müthiş ağrıyor. Kabahat ,bcceriksiz
oırn arını bilen bu falcı kadın nasıl !iği yilzünden başımı ynkmış olan 
ı~e~ d~ ~caba hayatında başına. ge berberlndir 100,000 frank zarar zL 
kl lllUhun bir hadisenin bu dilk - yan istemekteyim. 
~~ ~ereyan edeceğini bllememiş? Bir Fransız mahkemesinin falcı-

tirdikten sonra ... 

* * * 
Roger Ferdinand'm blr çok pi. 

yesleri filme alınmıştır. (Yüzde 
üç), (Şotar ve ortakları), (Her 
şeyden bir parça), (Altından bir 
adam), (Viteldeki ka.dın) piyes
leri sahnede olduğu kadar ekran
da muvaffakıyet kazanmışla.rtdır. 

Bu sefer de müellifin en yeni pi. 
yeııi filme geçiyor. Bu filme alı~ 

ameliyatını müellif ba§ında nıo

nuna kadar takip edecektir. Bu 
Roger Ferdinand için bir sinir me
selesidir. Eseri filme alrnırken 

stüdyodan aynlamaz. 
Filmin rejisörlüğünü Jan Der

vil üzerine almıştır. (Yüzde üç) ü, 
(Herşeyden bir parça) ve (Altın. 
dan bir adam) filmlerini de ayni 
rejisör çevirmişti. Film Marailya· 
da meşhur Topaz müellifi Marsel 
Pagnel kurduğu stüdyoda çevrili-
yor. 

tırı k Un birinde burada saçını yap- ların bu gibi ''fevkalbeşer hıısletle
b~ en bir kaza neticesi berberi rini!., başlarını yakınca kaybedip 
\'aıı; ~ Yalaruş, can acısiyle avıı.z a - cdemiycceklcrini anlamak için na
oııu h ağıran falcı kadın, bayılmış, sıl bir çareye baş vurabilecekleri 
~tn ~taneye nakletmişler. Kafata- hakikaten şayanı merak bir şeydir. 
~ Y. lizerinde Uçüncil derecede bir Ehli hibre olarak kime müracaat 
tuıı; \;lrgörUlmUş. Kadıncağız tam o.. edecekler! 

Hanri Bor ve oğlundan başka 

filmde Beti. Stokfeld, Jan Provo, 
Pizani gibi tanınmış san'atkarlar 

ruhlara da rol almışlardır. den gUn hasta ya~. Hastane- Acaba isplrtizma yapıp 
Cllttrktan sonra da ycnJden fal- mı danışacaklar dersiniz? 

----------------------------------------------------~-----
Topraklar ve kadın güzelliği 

( Baştarafı 6 ıncıda) Bundan sonra da rahatsız olar. 

. - To ... . ._ parmak pamuk bir duvatiye içerisi· 
lı Yük Puldan. oğmak .. Ellennı ne konur. Geçmediği takdirde dok. 
tınız. ~ derecelı kolonyaya batı· tora müracaat edilir. Ayak tırnak· 
lu OpukJarmızın kenarına ko· 

llUı. Baı: pa k h d t lan kurur ve sık krnlırsa Üzerlerine 
ita~- • rma ve şe a e par· hl ·1 .. -1 - (B 1 .. b ~dan b ~ kl ~u ma u suru ur: u mah Olu 
~litıuı Vea t·a uklpanna aban:ız~e gece kompresi halinde kullanmalı 
~ · op annızı ~ ' 
llUı ;t Parmaklarınızla iyice oğu· dır.). 
~. alnız bu oğmayı Jnasaj yap- Acıbadem yağı 30 gr. 
~!inden ziyade pannakların 
~llbğ Yoğunırken ve çimdiklerken Hüil dö Tartr 3,5 gr. 

2 1 hareketlerle yapmalıdır. Limon esansı 10 i::lamla 
' Bu masajdan sonra topuk-
tıl'Jllıı 1 4·5 dakika soğuk suya ba· Ayak yorgunlukları için en iyi i· 
ttıı~ · (Soğuk su derken ısıtılma· taç ayakları içerisine bir parça al· 
}·u d

6
UYU kasdediyorum; buzlu su- kol, yahut sirke ilave edilmiş sıcak 

<lu~ eM) Yahut da topuk1arm ağ· suda yıkamaktır. Spordan dönüldü 
ilt ka~uz kı~nnlanna bir çeyrek sa· ~ü zaman tuzlu su banyosu hiç ih. 
lerıe kar SObiuk suya batmlmı~ bez· mal edilmemelidir. Yorgunluktan 
ta da ornpres yapınız. Bundan son ayaklar fazla ağrıdığı vakit ise ağ· 
lap ayaklannızı kalın ciltli bir ki- rryan yerlere taze kesilmiş bir li· 
~o;a:ut ~ bir yastık üzerin.ç mon parçası yapı~lınnak ağrıyı 
ttfl'ek hafıfçc kaldırınız. Ve bır derhal geçirh·erir. 

.. 
s 

7 

8 
9 

Soldan sa~a: 
1 - Dişlerimizden bir kısun • 

bir edat - nesne, 2 - Hemen - ek· 
Iet, 3 - Harp gemilerimizden biri, 
4 - Atmakdan muıari .. bir nevi ot 
ki salata olarak yeriz, 5 - Bir nota 
- fiil - reklam, 6 - Bir Türk kadın 
adı - Intihaplarda \'erilen ~y. 7 -
Bir ne\'İ maden ki delikleri kapa· 
mak için kullanılır - beyaz. 8 - El 
- bayrağımızın içinde var, 9 - Sar 
hoş (fransızca) - onun karısı, 10 - , 
trklar - cevizin üst kısmı, 

Yukardan aşağı: 
1 - Geri kalmak • işaret zamiri, 

2 - Bir harp gemimiz, 3 - Bir no 
ta _ bir edat, 4 - Akdeniz içinde 
bir deniz, 5 - Birden büyük - ne5 
ne, 6 - Kış habercisi • hendek, 7 

iyilik yapmasını seven adam 
Çeviren : SUAD DERViŞ 

Tom Seller kendi ıöyleı:li göre 
iyilik yapma11nı ıeven bir insan
dı. Kim kötü bir vaziyete dü§se 
ona yardrm gösterir, onu kurtar
mağa teıebbüı ederdi, 

Diovolo - Bar'da Frank Humbsa 
rast geldiği vakit, iki bir demeden 
onun masasına oturdu. Bir içki ıs 
marlal;:lı, ve 'kaqıaındaki adamı a· 
demi tenezzülle aüzmeğe başladı. 

Franks Tumbı, hiç etrafındaki 
ıeylere en ufak bir alaka duyma • 
dan, dik dik bir noktaya doğru ba 
kıyordu. Yüzü ölii gibi sapsarı 

idi. Elleri mütemadiyen bir şeyle 

oynuyorou. 
Tom Seller, ona bakar bakmaz: 

"Müıtakbel müntehir., diye dU
ıündü .. 

Ve ıonra, betbaht olduğu hal 
ve tavrından okunan adamla ko· 
nu;mağa başladı. Bir çok sualler 
ıordu. Nihayet ondan cevap alma. 
ğa muvaffak oldu. Frank yüzünü 
avuçlarında ıa'klayıp içini çeke -
rck: 

- Benim için her ıey bitmiştir! 
!dedi. 

Tom Seller: 
- Deli saçması!.. diye homur· 

dandı .. 
Fakat o, bir betbahtın ina.diyle: 
- Benim için her~ey, herşey 

bitmi~tir 1 diyordu. 
Tom Seller iskemlesini ona doğ 

- Bir harp gemimiz, 8 - uket· 
ten önce giydiğimiz - baba, 9 -
Bir edat _ üzerinden tren ve tram· 
vay geçer. - işaret zamiri, 10 - A· 
rabistanda meşhur bir mevki (har. 
bi umumi tarihinde adı geçer) - ge· 
minin içi, 

' ., 
8 
9 

ru biraz daha sürdü ve: 
- Betbaht bir aşk mı? 

sordu. 

rekkep kalemini çıkar.dı. Munta
diye zam bir makbuz yazdı. Karşısın.. 

daki allama verdi.. 
- Hayır .. 
- Para sıkıntısı mı?. 

Frank biıidenbire irkildi ve e
lini cebine götürdü: 

- Siz kimsiniz? Bir polis me· 
muru mu?. 

- Haydi, oyuncağrnızı yerli -
yerinde bırakınız .. Ben polis falan 
değilim .. İçiniz rahat olsun.. Ne· 
niz var kuzum? Yoksa bir yerde 
veznedarsınız da zimmetinize pa
ra mı geçirdiniz?. 

Frank başını eğdi. 
- Kaç para?. 
- On bin dolar .. Ve yarın da 

kasa teftiş ddilecek .. 
- Peki, teftiş yarm yapılma· 

saydı bir fark olur muydu?. 
- Elbette .. Zengin bir amcam 

vardır.. Ona meseleyi anlatırdım. 
Bana para vereceğinden eminim. 
Eğer sekiz on gün kadar bekleme· 
ğe vaktim olsaydı ne iyi olacak· 
tı?. 

- On dört gün sonra sizi burada 
beklerim ... 

Onun teşekkür etmeğe davran. 
dığmı görünce sözünü kesti: 

- Rica ederim, dedi.. Karııhklı 
nutuklara hacet yok J .. 

On dört gün sonra Diavolo ha.. 
nna ilk gelen insan Frank ob:lu ... 

Henüz Tom Seller burada de .. 
ğildi. Bir masaya oturdu. 

Bir şeyler ısmarladı. On, on be§ 
dakika sonra Tom Seller içeri gir. 
di. Doi:rru onun masama yaklaştı. 
Genç adam o gelmeden evvel ye .. 
rinden kalmıı, bann ortsaır.t:la o. 
nu 'karşılamı§tı: 

- Sizi pek iyi görüyorum, de. 
di.. Nasılsınız! Işler düzeldi de .. 
ğil mi ?. 

- Evet.. Size nasıl teş~kkür c .. 
deceğimi .... 

Sözünü kesti: 
- Paralan getirdiniz mi?. 
Hemen cebinden on bin dolar 

Tom Sciler betbaht veznedarın ve onun hesaplanmıı faizini çıkar. 
omuzunu okşadı: dt. 

- O halde ne sıkılıyorsunuz?. Tom Seller de ona makbuzu 
dedi. Ben size yardım eder, sizi verdi: 
bu kötü vaziyetten kurtarırım .... Genç adam: 

- Nasıl?. - Bırakınız, dedi. Müsaade e-
- Size on bin dolar borç vere- diniz de size ne kadar minnettar 

rek.. olduğumu söyleyeyim.. Yaptığı.. 

- Mümkün değil.. . nız bu hareketle benim hayatımı, 
- Neden kabul etmiyor musu- istikbalimi, şerefimi kurtardınız • 

su=-ıuz?. Size nasıl teşekkür edece~mi bi .. 
- Fakat siz beni tanımıyorsu· lcmiyorum. 

nuz.. - Bana teşekkür etmek mi?. 
- Benim size emniyetim var ... dedi. , 

Yalnız siz bana bu parayı sekiz Dudaklarında müstehzi bir gü.. 
on günde değil, on dört günde ia- lümseme bclirmiıti: 
de edersiniz .. Tabii faiziyle bera· - Rica ederim, dedi. Zahmete 
her; oldu mu?. ne bacıot var'. Bana teşekkür et. 

Hemen cebinden cüzdanını çı- meyiniz. Ben size teşekkür elde 
kardı. Bu cüzdan pek dolu idi. ... yim .. Çünkü benim size verdiğim 

Cüzdanın içintden 1 O tane bi. banknotlar sahte idi. Bana haki· 
ner dolarlık kağıt aldı: kilerini iade ettiniz: ... 

- Buyurunuz, dedi. Siz de ba. - Ne? ... 
na bir makbuz veriniz. Frank Tumbs, kendine gelince. 

Frankın sevinç ve heyecanla ye kadar Tom Seller ortadan kay 
k~lbi yerinden fırlayacak kadar bolmuştu •. 
kuvvetli atıyordu. Cebinden mü- - Almancadan -l'\ı11uz saat kadar da bu suretle du· 

l'o~ _:Eğer fazla yol yürümek ve ----------------------------------------------------------

§i~ ~ YÜzünden topuklarınız 
cı ' § ıse bunun çok kolay bir na-
%~~· İki tutam adi mutfak tu· 
~ti . ır eltası dolu...ı:u soğuk suda 
t.. nız \'e k b. .. . bu "\j"a b ocaman ır sungen 

4 atıraraıc masaj yapınız. 
~i~ Eğer sabahlan vaktiniz mil· 
<I ayak parmakları üzerinde 

d~ on defa topuklarınızı kal-
llrau: \'~ her topuk kaldmşınızda 
5 bırden ona kadar sayınız. 

ra ttı~ 1~iklerinizi giydikten son· 
tına :un mertebe ayak burunla· 
g()l'iİıl" Slnak suretile, eı.• işlerinizi 
latrrı1 Uz. Bu hareket yalnız topuk· 
ltaırn:;n güzelliğini temin etmekle 
ltıeJtknı ayni zamanda kannmzda 

Sir tıe haşlayan yağlan da eritir. 
bir lll'J' rnak vasati olarak haftada 
l.t<ta ~.1rnetre uzar. Onun için haf· 
tonra ır defa sabah tuvaletinden 
1tılllıd ayak tımaklannı eğelemek 
d n \' ır. Ayak tırnaklarını kesme· 
1a."l eya eğelemeden ev\'el arak· 
<llr, ~~ su ile yıkamak faydalı· 
~ek .ak tımaklanna çok dikkat 
1irse ilt~cap eder. Fazla derin kesi. 

ayak ihap Yapar .. Fazla bırakılır· 
\'e ~1. Patrnaklannın eğilmesine 
llattt ~ bozulmasına sebeb olur. 
ll~llt a ı~er parmaklara batarak 
A\',,,_nıalan da meydana getirir. 

f ...... t 
~ b' 1I'llakları kenarlarında u· 
ıaıtı/r ~1rınızıhk, yahut şişkinlik 
~rı görıneı o kı~ım üzerine he· 

şu %tlayii sürmelidir: 
'l' 
"h l'rıUir dal . 
4er.tu \e-; 30 gr. 
1>~1: ~opiyom 20 gr. 

rür dö fer 20 gr. 
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K\.llak (U•On) E F: ı•orellıe 1: ~h• ear Aı da• Ohr 

ı. KULAK s.u:vıUtı cı.-u-

\ lak kepçesi) 
) a Kulak memesi 
' b Kulak ii~tii kıvmnı 

J. F: le pa~illon de l'orcllle 
a le lobule 
b l'helix m. 

ı . t: the cxtcrnal ear (the 
auricle) 
a the lobc or thc car ( ear

lohc) 
b the tip of the ear 

l. A: die Ohrmu.schel 
a das Ohrlippchcn 
b die Ohrleiste 

1
2. KUl,.\K ı-oı.u (mccrn.-1 

sem'i) 
2. F: le condult auditif 
2. t: thc auditory passagc 
2. A : der Gehörgang 

3. KUT.AK ZARI (tabl) 
!l. F: fo tympan 
S. t: thc dnım (tympanum) 
8. A: das Trommelfell 

4. ÜZX .. tl MUTAVASSIT 
4. }·: l'oreille f. moyennc 
4. t: the rniddlc car 
4. A: das Mittelohr 

(('cklc (mrtmka) F:le 
martcau; 1: the hammer; 
A: der Hammcr) 

23 

1 

(On F: l'enclume f, 
t: the anvil; A: der Anı. 

boB) 

5. tJZF.NGt (ıiiklb) 

5. F: l'etrier m. 
5. t: the ıtirrup 
5. A: der Stclgbilgel 

6. l'ıı"ISIF DAİREVi KANAT· 

LAR 
6. F: les cane.ux m. ııemi. cir-

culaires 
6. t: tile semieireular canala 
6. A: dlc Bogenganıe 

7. SALYANGOZ 
7. F: le limaçon 
7. t: the cochlea, pl, cochlee.e 
7. A: die Schnecke 

8. KUi.AK SiNiRi (uab-ı 

ıı.em'i) 

8. F: le nerf nuditi! 
8. t: the audilory nern 
8, A: der Gchörnerv 

9. OSTAKt BORUSU (ne .. 

flr-1 östaki) 
9. F: la trompe d'Eustache 
9. t: thc Eustacbian Tube 
9. A: die Ohrtrommel (Eus· 

tachische Röhre) 

PLANŞ 4: 

15. ·A: die Speiscröhre 

16. BÜBREI{ (ldlyc) 

16. F: le rcin 
16. t: the kidney 
16. A: die ~ierc 

17. BÖBREK tlSTtl KAPSÜ-
J,1} (mabCaza .. tül kllye) 

17. F: la capsule surrfoale 
17. t: the supra-rcnal cnpsule 
17. A: die ~cbcnnierc 

18. \'ERID-1 F.C\'EF-t 
SCFIJ 

18. F: la vcine cavc inferieure 
18. I: the infcrlor ı.-enn enva 
18. A: dic un tere Hohlvene 

19. SiDİK SAGAN (hfıllb) 

19. F: l'urctcre m. 

D 

19. t: the ureter 
19. A : der Harnlelter 

20. EBHER .. t NAZ1L 
20. F: l'aortc f. descende.nta 

(l'aorte f. abdominale) 
20. t: thc descending aorta 
20. A: die absteigende Aorta 

(Bauchaorta) 

21. SÜRM (Kalın bağırsağın 

aşllğı kısmı) 

21. F: le reetum 
21. t: thc rectum, pl, recta 
21. A: der Mastdnrm 

22. SIDtK KA YUGU (sidik-

llk, sidik kesesi, meısane) 
22. F: in vcsslc 
22. t: the bladder 
22. A: dic Hambla.se (Blase) 

C Mldo ve hazım guddelerı 
F: ı•ostomac et: le• gtandes dlge•tlv•• 
1: Stomach ond Dlgeatlve Glland• 
A ı der Magen und dl• Verdauungdrüısen 

l. tl'MtlK (mcri) term: tummy) 
ı. F: l'~sopho.ge m. 2. A: der Magen 
1. l: the gullet (the CO!!Opha-

gua; et. B 15) 
1. A: die Speiaeröhrc 

2. MİDE (coll. 1 kroıbc) 
2. f': l'estomac m. 
2. l: tlıe stomach (coll. 

"little Mary"; nurscry 

3. MlDJ~ ÇIKITI (bm ab) 
3. F: le pylorc 
3. 1: the sphincter 
8. A: der Pfllrtner 

4. O~ tRt PABMAK BJ.· 
GIRSAGI (esna.i *r) 
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Akdenizde Fransız 
deniz Usleri 

(B~tarafı 1 incide) 
tibaren burada bir harp limanının 
etrafında toplıı.nan çok gilzel bir 
aeh!r yaptılar. 

Bizartanm cografi vaziyeti Ce. 
belUttank kadar milhimdir. Bura_ 
SI da, orası gibi bir anahtar sayı -
labllir. Slcllyada.n 250 kilometre 
uzakta olan El.zarta, Akdcnizin 
ga.tk havzaslle garp kısmı arasın -
ki geçidi kontrol eder. 

Bizarta harp limanı, Fransanm 
denizden mUdafnası esası gözönUn
den uzak tutulmryarak yapılmıştır. 
İngiltere için de, Akdcnizdeki 1ngL 
lh nakliyatının tehlikeye girmeme_ 
si için bu limanın müttefiki olan 
bir devlet elinde bulunması bir 7.8.

rurettir. Bizartaya her hangi bir 
hUktlınet taarruz ederse İngiltere 

bu limanı Fransızlarla beraber ko
rumak için işe müdahale edecektir. 

Ne Akdenizde dolıışan Fransız 

kuvvetlerine sığınacak yer olan 
Xulon, ne açrk denizlere bakan 
Brest, ne arkadan anayurda bağlı 
olnuyan Ccbelilttarık, hatta ne de 
Akdcnizde bir kale gibi yükselen 
Maltanın ehemmiyetini tayin nok • 
tal nazarından Bizartn kadar bU
yUk olamaz. 

Buraşı gayet esaslı rnUdafaa ter
tiplerile techiz edilmiş bir liman -
dır. Evvela limanın bir ön kısmı 

vardır. Bu ön kısım iki dalgakıran 

la himaye edilmiştir. Birbirine a
mut bir vaziyette olan budalgakı. 

ranlar arasında mevcut gayet dar 
bJr geçit de 800 metrelik UçUncU 
ve kilçilk bir dalga.kıranla mahfuz 
dar. 

On limanla asıl liman bir kanal 
va.srtMlle birlbirlne bağlanır. 

Blza.rt&'ya giren bir düşman ge. 
misi, herhangi bir mucize ile, dal
gakıranlar arasındaki dar geçidin 
her iki tnrııfmda.n tevcih edilen 
top ateşlerinden kurtulmuş olsa 

metre murabbaı sahasmda olan bu 
göl üzerinde denizden 15 kilomet -
re uzakta son modelde bir tersane 
yapılmrştır. En kuvvelll zırhltlan 

tamir edebilecek vaziyette olan bu 
tersane Fransanın Akdeniz filosu 
için çok lüzumlu bl.rşeydir. Tersa _ 
ne civannda Fransız filosu gemL 
!eri için lazmı bUtlin yedek aksa.
mm siltunlarmı ihtiva eden, her 
tUrIU tehlikeden masun ambarlar 
vardır. 

Bizarta limanında. 600 tonluk ha
fif torpftolnrı ve dokuz tahtelba
hiri ihtiva edecek ayn yerler mev. 
cuttur. Tnyyare karargli.hlarr, krş_ 

lalar da unutulmamıştır. Tek bir 
cümle ile "Bizarta Tunusun daima 
uyanrk duran mildafüdir.,, 

Bastiya ve Akajyo 

Sözlerimize son vermeden evvel 
Pransız filolarmm Akdenizde Kor
sika sahillerinde Aknjyo ve BastL 
ya gibi iki deniz UssU daha bulun
duğunu ilfı.ve edelim. 

Bastiya, Treniyen denizine na. 
zırdrr. Aknjyo ise Akdeniz kıyıla. 

rmdadır. !kinci derecede birer li
man olan bu iki liman, mUdafaa 
vasıtalarından mahrum değildir. 

Kar 
_.. na~tara/ı 10 uncudıı 

tığımız bir 1cöy 1 Hem o zaman bu 
fena oyunun bana o kadar zarar. 
sız, ehemmiyetsiz görünmüştü ki 
kızağa biner binmez uyudum ve 
yerimize vasıl oluncıya kadar U

yanmadım. Yanımdaki. sürücü, 

harpte öldü. Böylece, bu zalimce 
şakayx yaptığım kadını bir daha 
görmekten ümidimi tamamiyle 
kesmiş bir haldeyjm. Z~vall& kwa 
intikamı pek feci bir ~urette alın
dı. Artık ne o evlenebilir, ne de 

beni •• 

H A 8 ı.·. ı. - nı.;;--ım 1 u::ıta~ı 

Yunanistanın Akdeniz muvaze
nesindeki mühim mevkii 

(Baş tarafı 7 ncide) 
tin:iedir. Bu da ancak Akdcnizde 
kat'i bir İngiliz faikiyetiyle olur. 

Hangi taraf kuvvetli ? 
İngiltere bu kat'i faikiyete bu -

gün de malilctir. Milletlerin bahri 
kuvvetlerini karşılaştırmakta va -
hidi kıyasi olarak kabul edilen bü
yük tonlu safıharp zırhlıları gözö
nünde tutulursa, mihver devletle -
rin, İngiltere ve müttefiklerine nis 
betle zayıf olduklan meydana çı· 

kar. Otuz beş tonluk yeni iki İtal
yan !dretnotu da dahil olduğu hal. 
de İtalya 1 S santimlik 18 ve 12 

.. ~antimlik 40 topu olan 6 saffıharp 
gemisine maliktir. Almanyanın ise 
11 lik 18 topu olan 26,000 tonluk 
iki saffıharp gemisi vardır. -Diğer 
taraf ise 7 ,5 luk 52 topa malik 5, 
Fransız ve 16 lık 18, 15 lik 100 
topa malik 15 İngiliz saffıharp ge
misine maliktir. 

Elinde bu kadar kudretli harp 
vasıtaları bulunan sulh cephesi 
Şimal .denizinde bırakacağı birkaç 
saffıharp gemisiyle Almaların bu 
denirdeki herhıngi bir hareketle
rini menedebileceği gibi uzak şark 
tan gelecek bir taarruzu da • ki 
bu ihtimal hesaba katılnuyacak ka· 

dar zayıftır. - kuvvetle önleyebi. 
lir. Geriye kalan büyük kuvvet 
Akdenizde İtalyan kuvvetlerinin 
karşısına çıkar. İngilterenin mü-;
takbet Akdeniz filosu 31 mil sü. 
ratli her birisi 15 lik topla mü -
cehhez Hot, Renovn ve Repulse 

sa her safhadaki İtalyan taarruzu 
akamete mahkümdur. Bu suretle 
kısa bir zaman zarfında İtalya 

kendisini tamamiyle tecrit edilmi~ 
görecektir. Anavatandan alakası 

kesilmiş olan Trablusgarpteki 1 -
talyan ordusu ne Tunusa, ne de 
Mısıra karşı devamlı bir taarruz 
yapamıyacak hale gelmiş olur. 
Hatta vaziyet ıc:laha müsait olursa 
Trablusgarp İngiltere ve Fransa 
tarafından işgal e.dilmiş olabilir. 

Fakat burada çok esaslı bir me
selenin halli lfizımgelmektedir: İn. 
giliz filosu Akdcnizde bu maksat
larını kuvveden fiile çıkaracak üs· 
lere malik midir? Yukarda yazdr 
ğımız sebeplerden ötürü, Malta 
devamlı bir üs olarak kııllanrla _ 
maz. Yalnız İngiliz filolarına mu
vakkat bir karargah olabilir. O 
halde ingilterenin elinde Filistin -
deki Hayfa askeri limanından baş
ka üs yok demektir. 

Fakat Hayfa, İtalya yarıma • 
dasından 1000, Maltadan 1030, 
Yunanistandan 600 mil uzaktatlır. 
Bu kadar uza'k mesafedeki bir üs· 
se dayanarak İtalya sahillerini 
muhasara altında bulundurmak ve 
anavatanla Trablusgarb arasın -
daki münakaliitı tehdit etmek _çok 
güçtür. O halde İngiliz filosu da. 
ha yakın üsler aramak mecburi -
yetin.dedir. Bu üslerin en faydalı
ları Hayfa ile Malta arasın':la ya. 
rryorda bulunacak olanlardır. 
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Gözlük merakhlnrına 
lri bir gözlük alına!~ i-terscııit 

hir kere mağazalarımıza uğra) ınJ~ 
Ve en son model gözlük çerçc' e ' 
camlarım görünüz. • 

ZE1SS ve PEHFA gözlük C211113 

n Türkiye için yegane depos~· 
Taşra siparişlerinde en·elındet1ıı 

gönderilen izahatlı talimatnamede 
sonra gözlük gönderilir. 

GR. A N E S T t D İ S 
1lerkezi, Sultanhamam ııavtlzltl 

han No. 5. Tel: 23987. r." 
Şubesi, İstiklal caddesi No. l~ .... 

Tel: 4-!J· . 

Amerikalı Naziler ummadıkları 
bir darbe ile karşılaştı ıar 

Yolsuz ticaret ve vergi kaçakçdığı 
suçlarile teşkilatlannın şefleri 

tevkif edilecek 
. al' 

gitmesini menetmek için gcrı Amerikalı Almanların nazi lide
ri denilen Fritz Ku~n'un ona ya
kın şerikinin pek yakın bir zaman· 
da tevkif edileceği bildirilmekte • 

dir . 
Ncvyork belediye reisi Guardia, 

Nevyork müdıdeiumumisi Tomas 
Deveye bir rapor yollayarak Ame
rikada nazilik propagandası ya-. 
pan şeflerin sayısı kırkı geçen 
muhtelif suçlardan itham e.dilmck 
te olduklarını bildirmiştir. 

Bu suçların başlıcaları şunlar -

dır: 

Maliyeye yanlış beyanname ver 
mek, müsaadesiz ticaret yapmak. 
muntazam bir muhasebeden tama-

mışlar:lır. • 
Mister Guardionun verdi ~i r•! 

~ S' 
porda "German - Amerikan µti ıı 
neis League.. ismindeki Bund 

1
' 

ve diğer bazı nazi organizasyoııt; 
!arının reisi olane v umumi bMP ~i 
üç kere nişan almış bulunı:~ es.ıı 
Alman or<lusu mi.ılazimlerı~&·ş· 
Fritz Kuhnu ayni teşkilat \:ll".1 
d M 'k R 

. . .-1· I• 
arı a s appeyı aynı te.' . 

katibi Leutke, bir Alman tabı 111.~ 
·rılı 

essesesi memurlarından Mett , 
bu teşekkülün üniforma mütcıı11 

.. , ' 
hidi Buchtı, propaganıda bro~U 11 

Yunanistan bu evsafı haiz mü -
zırhlılarile Kuin Elizabct siste -

!eri tab ve tevzi eden dört tabı ~1 
essesesini ve Hitler gazeteler~\."' 
vergi kaçakçılığıyla itham ett11· 

tedir. 
minde iki yahut liç zırhlrdan ib:ı- kemmel noktalara maliktir. Mese- miyle mahrumiyet, kazanç üzeri-

la Suda limanı pekala bir üs ola. ne veruı· beyannamesı· vermemek 
ret olacaktır. Bu sistem zrrhhlar '" · 

2 7 
mil süratindedir. V c 

16 
lı:k 

8 
bilir. Malta ile Hayfa ara,ındaki Bir hususi komiser bu meseleyi Rapora nazaran; bu muht',-e 

topları vardır. ı mesafenin tam orta yerinde bulu- tahkike memur edilmiştir. teşekküllerin defterleri yanl.Ş. e 
nan bu liman bütün Akdeniz filo· Bu komiser, Madison Sokuar hilelidir. Hesaplarının biribırl 

İtalyan filosu 15 lik 44 topa ı~a sun:.ı ist:ap cdece'lc gilzel bir üs _ Garden de yapılan bir miting ı:ı merbut olduğu iddiası da taıtı 111 

lik olan bu kuvvetli filonun kar- tür. Ege denizindeki Yunan ada- rasında Kuhn tarafından idare e- . nasiyle esassızdır. 1 
"lıl 

şısmda muvaffakıyetli bir meydan tarı ise on iki a'dayı muhasara ve dilen organizasyonun ve onun şu. Bu rapor aynca bu teşekkıJ 
mı.ıharcbcsi veremez. ~kdenizdeki İtalyan nakli~atijlı lcri~n :ıt"lit;zc -~!2,l k~tü v,; bir Alman casus teşkiHitı oli" 

İngiliz 'filosunun Akdenizde ba· tehdit edecek olan kllçUk tonda uygunsuz ir vaziycm oTi:TJ'ğunu ve siyasi fırka faaliyeti namı ~ıı 
şaracağı vazifeler; bu !denizi hal. İngiliz gemileriyle deniz ayyate· ilk görmüş olan Villiam Hertond. casuslukla meşgul olduğunu id 
yan filosundan tecrit etmek, on iki leri için mükemmel bir üs olabi - dur. a etmektedir. . 

bile, uzunluğu 1,:5 kilometre ve eni 
yalnız 200 metre oln.n ikinci ka.. 
nalı geçerken üzerinde topla.nan 
ateşlerden kurtulması imkansızdır. 

adada'ld deniz üslerini ve İtalyan lir. Kezalik Jyoniyen denizindeki Guardioyu harekete geçiren se- Müddeiumumilik tahkikatı '
1

,. 

Mariya, birden zabitin kolunu tı1cı· Bizarta llmanmm metlınli bUtün kuvvetlerini hareketsiz bir hale ge Navarin körfezi ve Kcfalonya a - hep şu olmuştur: di bir surette ele almıştır. A •t 
} alı:aladı : 1'• dU§lDan gemilerine sureti katiyede tirmek, İtalya ile Trablusgarp ve dası ile Korfo adası ıcla güzel bir Bundun şeflerinden biri olan katla tevkifata intizar edilrne 

- Aman yarabbi, aman yarab. kapalıdır. şarki Akdeniz arasındaki münaka- üstür. Bu üslerden İtalyayı, Trab· Fritz Selinviering a.dlı bir adamın dir. / 
bi, tlemek sizdiniz?. Beni tanıma- ___..,_ Limanın civarındaki bUtUn tepe_ leyi kesmek, italyadan Trablus - lusgarbı hatta Arnavutluğu tehdit bir Alman vapuruna pasaportsuz ------------------------------~ 
.dımz mı?. ·k d r 

kre istihkamlar yapılmıştır. garbe, hatta imkanı olursa Arna - edebilir. olarak binmesi ve Amerı a an r 
Blzarta limanına. mümtaz bir Miralay Burmin, sapsarı olarak vatluğa yapılacak nakliyatı dur • işte Yunanistanın Akdeniz mu. ka!:ması, .. Federal hükumetin res· °V <S liİl Ü Ç ll ~ ~I 

mevki veren üçüncU nokta da li- dikkatle Marianın yüzüne baktr .durmaktır. vazenesindeki mühim mevkiini mi makamları bundan sonra Bun. 
ma.nm arkasında ve limana bağlı ve birden g~nç kızın dizlerine ka- Eğer İngiliz filosu Akdeniz!deki meydana getiren sebep bu bahri dun diğer azaları elinde bulunnn 
bir gölün mevcudiyetidir. 110 kilo- pandı • bu vazifelerini tamamiyle başarır- ehemmiyetidir. 1 pasaportları, onların Almanya ya 

PJ,AXŞ 4 

4.. ı·: le duodcnuın 

4. 1: the duodcnum, pi. duo
dena 

4. A: der Zwölfflngerdarm 

5. KARAClGER (kebed) 

5. F: le foie 
5. 1: the liver 
5. A: dle Lcbcr 

O. OD, SAFRA KESESi 

6. F: la v~sicule billaire 

Ba• 

6. t: thc gall-bladdcr 
6. A: dle Gallcnblase 

7. DAi.AK, TAIUIAL 
7. F: la rnte 
7. t: the spleen 
7. A: die .Milz 

8. PA~KRl'~AS 

8. r: le pancreas 
8. t: the pancreas 
8. A: die I3auchspciclıcldrUse 

(das Pankreas) 

D Fı ıa t:Ot:e 1: t:he hend (con. t:he pateı •langı 

t:he nut:J A: der Kopf 

J. fü\FATı\SI (l.ıhıf) rı 

l. F: le eni.ne (l:ı boite cra- ı 
ııienne) 

1. i: thc skull, crnnium, 
pi. crnnia 

J. ,\: dus Sclı.idC'ldach (dle 
Hirnsc'·ale) 

:?. BEYiN (<llmnğ) 
2. V: le cervcau 
2. 1: thc ccrcbrum 
%. A: das GroBhirn 

1. StlMSEl" BEZİ Cı;uddc-1 1 

~ dlt4'jt' 
a. F: l'hypophyse f. 

20 

3. 1: tlıe pituitary body 
3. A: der Hlrnanhang 

4. SEFE!'\t ctstl\l 
4. P: corps calleux 
4. 1: the corpus callosum 
4 • .\: der Bnlken 

5. TF.~IET. KUlfİGİ (ceyb.I 

'ctcdi) 
5. r: le sinus spbenoidal 
5. t: the cavity of the sphe4 

noid bono 
~. A: die Keilbelnh5h1e 

1. ALIN KEll1Gt CEl"BI 

PLA...""iŞ 4 

(ccyb-1 oebhl) 
6. 1-': le slnus frontal 
6. t: the frontal cavity 
G. A: dle Strinhöhle 

7. nt~\"İXCIK (dima~çe) 

'7. F: le ccrvclet (coupe f. de 
l'arbre de vie) 

7. l: the ccrebellum 
ı. A: da.s Kleinhlrn 

S. JIAD:EilE 
8. ı-·: la protubl'rance f. de 

Vnrole (le pont) 
8. t: thc pons 
8. A: die Brücke 

D. SOGANCIK (hasala) 
D. F: le bulbe 
!l. t: the rncdulla oh longala 
9. ,\: das verlangerte ).fark 

ırı. ntı, (lisan) 

1 O. I": la Jangue 
l. ı: the longuc 
ıo. A: die Zunge 

l 1. DURUN BOŞLt:GU 

1 

(rp,·f-1 ('nft) 

ll. F: la fos!'lc na.sale 
11. t: the nasal cavlty 
11. A: die Nasenhöhlo 

ı \'I 

12. l\ll'RDAR tı,tn: (nuha_ı 

~e' ki) 
12. }": la moclle epiniıUre 
12. l: the spinal cord (tho 

mnrrow) 
12. A: das Rlickenmark 

13. KtlÇÜK Dİi. (llsan.ı mlz· 
m:ır) 

13. }": l'lıpiglotte (. 
13. 1: the epiglot tis 
13. A: der Kchldeckel 

H. GIRTLAK 

1 
1 ı. F: la trachee artaire 

1 14. 1: the windpipe 

ı U. A: dic Luftröhre 

l~. tl.\IÜK (merl) 
1.1. F: l'oesophage m, 
15. t: the gullet (the ocso .. 

phagu.s; cf. B 15) 

1 15. A: die Speiseröhre 

hikayeler) 
~ıı· 
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Cumhurrcisi olmuştu.. Düş -
manlan birer birer ezilmişti. 

Bunların en müthişi, en kor
kuncunu ise elinde tutuyordu •. 
Fakat bütün bunlar kendisine 
maziyi, eski saadeti, Lconoru 
i::ıde e::lebiliyor muy<lu ':. 

O ne olacak? diye düşündü .. 
Koca olarak seçtiği adamın, Al
tiyerinin mağlübiyetini haber a. 
lır almaz ne olacak? . 

Ecel köprüsünün korkunç sa
lonuna girdi.. 

. Burada kendi hayatını, mazi • 
sini, çektiği ıs!ırabı bilen dağ 

arkada~larından bir çoğu toplan 
mışla11::lı. 

Foskari ortada duran taş is
kemleye bağlı duruyordu. Bu 
taş iskemle vaktiyle gözlerini 
sıkarmak için Rotanın, babasını., 
oturt.:lduğu iskemleydi. 

P.olan Foskarinin yanına yak. 

l:?ştı: 

- Foskari ! dedi. .Biz burada 
slzi ve yaptığınız zalim icraatı 

nızı muhakeme için toplanmış a
<lalctçileriz.. Fakat ben kendi 
hesabıma sizi affediyorum .. Yal
nız sizden babama yapt ğın:z 
ıulüm ve işkencelerinizin hesl
bını soracağım .. 

Okuyucularımıza, birkaç da
kika bizimle beraber şair A a· 
tenin sarayına gelmelerini rica 
edeceğiz .• 

Aratenin sarayı sımsıkı ka
panmış, kapılar sürgülenmiş ve 
arkalarına bütün eşyalar yığıl -
mıştı.. Hatta pencereleri yatak 
ve yast klarla içerdcn kapamış. 
!ardı. 

Ar aten Venedikteki ih ti15lin 
yalnız kendisi ıçın, kendisini 
korkutmak için yapıldığını zan
ncdiyor<lu. 

Sarayının ortasına t~saı:i üf e
den odalardan birine kapanmış, 

kapıyı kilitlemişti. Korkudan 
tirtir titriyor, sararıyordu. Ara
tenler bile yanında değildiler .• 
Bu teselliye bile sahip değiLdi.. 

Yaramaz kızlar, şairin bütün ba. 
ğırmalarına rağmen odalaıi;ian 

birinin pencerelerini açmışlar, 

yarı bellerine kadar sarkmışlar, 
Vcnedil:te olan şeyleri dinleme • 
ğe, scyrctmeğe dalmışlardı. 

Ar:ı~en ba§a çıkamayınca hid
dette:ı köpürdü. Küfürlere lı~ş

l<!.:lı: 

- Edep:izler, yüzsüzler, utan 
mazlar !.. inşallah hepiniz de vu
rulursun~z ! Hepiniz ce geberir
siniz. Yalnız kalırm ve daha 
kolay k:ıçabilirim. 

Diye \:ağrıyordu. Yanında sa· 
dık uşağı Caneto vardı. Caneto 
şaire, ihtilalin kerıdisi için olma. 
dığmı anlatmak için sarfettiği 

bütün gayretleri boşa gitti. Dı· 

§arıda bağtran halkın sesleri bt. 
raz daha yakından aksd:lince A-1 

. - ' .: . [ . .: ·- .. , . '. - - - . 
1 
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- Hakikaten şu (Molina) us 
ta V enediğin en mahir silahçısı .. 
Venediğin değil, bütün dünya
nın! Yaptığı çelik zırhlar doğru. 
su birer şaheser!. 

Foskarinin f eryaıdı üzerine 
Altiyeri ile ihtilalciler kılıçları. 

nı çektiler. Foskari bağırmasına 
devam ediyordu: 

- Yetişiniz İsviçreli muhafız· 

lanm. Yetişiniz ayan ve eşrafı 
memleket .. Bana yardım ediniz .. 
Hürriyeti boğmak, kanunu ez
mek istiyorlar. İmdat?. 

Altiyeri amirane bir sesle ba. 
ğırdı: 

- Hayır, hürriyeti boğmak. 

kanunu ezmek değil .. Fakat tes. 
lim olmadığınız takdirde sızı 

öH:irmek istiyoruz .. Teslim olu-
nuz. 

Cumhurreisi kanlı gözleriyle 
ctr:ıfma bakındı .. 

İsviçreli muhafızlarının mü
dafaalarını gördü, Hemen ara • 
1ıı: .•a atılarak mücadeleyi teşci 

etti: 
- Cesaret, cesaret! Vurun!.. 

!{esin, öldürün!. 
iki taraf tamamen biribirine 

girdiler .. T abanca ve balta ses. 
leri, feryatlara, telinlere, inle • 
melere karışıyordu. 

Altiyeri gemide olan tabur • 
larına bağırdı: 

- Karaya çıkınız, karaya!. 
Foıkarinin rengi attı : 

- Artık mahvoldum, diye mr. 
rı~:iandı: 

Altiycrinin verdiği emre, ge. 
mideki askerler şöyle bağırarak 

• cevap ver.diler ... 
- Karaya?. Karaya?. 

O anda, müthiş bir patlıırna 

bütün Vencdiği sarstı. 

Amiral gemisi bir volkan gi
bi alevler içinde kaldı. Sonra 
parçalanan geminin .demir par
çaları ile içinde bulunan insan· 
ların kopmuş cesetleri, kollan, 
bacakları muhariplerin üzerine 
yağmağa başladı. · 

Amiral gemisi içindeki iki ta. 
bu rasker, ihtilal heyeti azaları 
ile beraber bir dakika içinl:ie ta. 
mamen batmıştı. 

Foskari ycni:len cesaret b ıl· 
du. İs'l.-içrclilerle beraber hilc·ım 
etti. Müthiş ve kanlı bir boğ.ı§. 
ma oldu. 

Dir kaç dakika içinde iki yü
zü mütecaviz: ceset rihtım üzeri. 
ne yığılmışt•. 

Altiyeri, kendisine sadık kal· 
mış on ihtilalci ile beraber mil. 
cadcleye devam ediyordu. 

Bu sırada güçlü kuvvetli bir 
f svi5reli, !dehşetli bir darbe 
ile baş kumandanm bhcını }91 

ç.:ı parça etti. 
Altiyeri, Foskariye mccnu:

nanc bir göz attı. 
Sa_çlannı elleri ne ,..nı.aı. 
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H A B E R - Akşam Postns. 

Vakıf Kitapevi ı-üiELLiG 
Dün ve yarın tercüme 1 . Ç . 

No. 3~~~ il~J' ıcri K r. I I I 
31 Rasin kUJliyatı fV 60 1 
32 Metafiı.lk 40 1 
33 !skendcr 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Demokrit 2rı 

36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika ı oc 

39 Heraklit 25 

40 Ruhi mucizeler 75 1 _ , 
650 

Bu serinln fiatı 6.50 kuru,tur 
Hepsini alanlara yüzde 20 lakon. 
to yapılır. Kalan 5.20 kuru,un 

120 kuruşu Petln almarak mUte
bakisl ayda birer lira ödenmek 

llzere dört taktite bağlanır. 

.. ,--.. 1 

Jıııııım~,ııınııınıınınııımmmmıwmı~ınim~nmıı11111~ınıı111fu~ın,m'~~mınııı1m~:ı ıı1ııi1rı111ıı111 nıu ı~ ı ıı .ı Rı ı 

EN·MÜDHi$ 
\sTiRAPTAN 
~OM~A ·• · 

f BUGÜN·KUttBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU)) 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı. gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitle11i husu· 

st vazo ve tüplerde satılır. 

INGILlZ KANZUK ECZANE· 

Sl BEYOCLU • ISTANBUL -----· 
ilrolog Dr. Kemal Ozsan 
ldr:ır yolları, deri ,.c frengi lı:ıs 

t:ılıkl:ırı mfıtehn~s.M 

Tünclba$ı lstikliil ca<l.ksi No. 
380 Hursa pazarı il!!lii Tel. 41235 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci aeri 
41 DlS Profundis 
42 GilnUn hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 t>israeelinin 'hayatı t'Dtı 

46 Metafizik nedir? 25' 

Kullanmakla kabildir 

c:amlede nezle ve gripi geçirir. H__arareti sUratl_e.!!: 
. Baş, dit, sinir, mafsal, adale agrılan ancak l'llll"' 

ROZIN almak ıuretile çarçabuk defedileh~'i". 

Kat'ı tesir --.---~ 
lcabmcla aünde 3 kate alınabilir. 

S!w.&lm9'JMl~mgau~c;ıl@r ve bahçe açanlara ınO 
A m~' mııJJm-tndan daha sağlam,A vrupa malından daha 

A vruoa mallarından daha ucuz olan 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİM·TEMELİDİ.R 
47 Yeni adam ~I 48 tnılyetin tesirleri 
49 Politika felsefesi 75 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

• 
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Boğazını boğuk bir hıçkınk yırt 
tı. 

Foskari zaferinin verdiği kuv. 
vetJe bağrıyordu. 

- Yakalaymıı .• Yakalayınıı. 

Altiyeri kendini topladı. Geri 
sıçradı. Bütün 'kuvvetile kaç
tı. Sokak köıeıinden kaybol
d~. 

Foskari zaferinin sarhoıluğu 
içinüe onu takip etmek tenezzü. 
türde bulunmadı ve imirane bir 
tavırla bağırdı: 

- Saraya!. 
-36-

ECEL KöPRUSU 
Mutaf.fer olan alay dilkalık 

sarayına doğru ilerlerken Fos
karinin aklını e~i~e bulutları 

kapladı: 

- Kiliseler niçin matem ha. 
vuını çalıyorlar. 

Diye mırıldandı. Sonra kulak 
verdi. Uzaktan bir takım sesler, 
bağırmalar ıeliyordu. Bunlar 
'kimdi?. Niçin bağrıyortardı?. 

Maamafih yoluna devam etti. 
Etrafında takdir sesleri yüksel
mekte idi. Taraftarları: 

- Yapsın Foıkari 1 diye bağ. 
rıyorlırdı. Yürüdüler. Birdenbi
re karplanna on beş silahlı ı. 
dam çıktı. Bunlar hepri birden 
silihlannı alayın üzerine b:>şalt
tı1ar ve : 

- Hllrrfyetl Hürriyet!. 

Diye bağırdılar • Toplanan 
halk bu ıeıe cevap verdi : 

- Hürriyet! Hürriyet 1 Yap. 
sın Rotan Kandiyano !. 

Foıkari sarardı 

- Rotan Kan1:iiyano ! diye mı
nldandı .. 

Atılan silahlar b viçrelilerin 
dördünü öldürmüı ve yedi seki.. 
zini yaralamııtı. 

Muhafaza alayı zabiti. emir 
verdi: 

- tleri l. 
Halk mütemadiyen bağnyor

du: 
- Yapım Rotan Kandiya. 

no .• 
Açılmıt pencerelertlen kaqın, 

erkek, çolu1C çocuk umumi bir 
ses yükseliyordu : 

- Hürriyet! Hürriyeti. 
Evlerden, pencerelerden, dam 

lardan Foskarinin alayı üzerine 
saksı, taş, kiremit gibi ıeyler a
tılıyordu .. 

Foskari hiddetinden köprü. 
yordu: 

- Oh, ne olur, ne olur .. ikti
dar mevkiinde daha sekiz gün 
kalsam, bu asi halka isyanın ne 
demek olduğunu anlatsam, bu 
memleketi yanım yerine çevir. 
sem, ne olur?. 

Diye mırıldandı ... 
- Hürriyet! Hilrriyet!ı .. 
Bu sesler Vene dik halkının 

1eslerlydl. Asırlarca zenıinlerln. 

50 Estetik 25 

610 

Bu serinin flatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 Iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin almarak nıüte. 
bakial ayda birer Ura ödeomek 
lbere Uç taksite bağlanır. 

1. --· f~] 
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zalimlerin etinde inliyen, feryat 
eden mazliım ve esir bir halkın 

feryadı idi. 
- H ürriyeti HUrriyet ! .. 
Tahammül d;jilmez zulümle

lere, azaplara, ıstıraplara isyan 
eden beıer ruhunun bu feryadı 
Foskarinin suratına bir 'kırbaç 

gibi çarpıyordu. 

Foskari ve maiyeti ıUç halle 
Sen mark meydamna gelebildi. 
ler. Alayı teıkil edenlerin hep
sinin yilzli gözü kan içinde kal. 
mııtı .• 

- Nihayet !. dedi, sarayıma 

yaktaıtım •• 
Bu esnada sekiz yüz kişilik 

ıilahlı bir kuvvet üzerlerine 
ıdoğru yürüdü. Baılarında Ro
tan vardı. Kılcını kınmdan çıkar. 
mamıştı . • 

Foıkari Rotanın geldiğini 

gördü. O zaman gelenin Rotan 
değil, fakat bizzat ö'ıüm l oldu
iunu anladı • 

Etraf.na bakındı .. 
Maiyetinden herkes, bütün a. 

yan, eıraf, hepsi kaçmışlardı. 

Yalnız İsviçreliler kalmıştı .. Tit
r~;li, korktu .. Elinden kılıcı yere 
düştü .. Buna umumi bir işaret 
imiı gibi bütün İsviçreli asker. 
ler uydular.. Silihlarını teslim 
ettiler. 

Rotanla Foıkari karıı karşıya 
ıelmişlerdi .. 
Ro~, sekiz sene evvel ken. 

disi tevkif edilirken, Fos!<zrinin 
söylemiş olduğu sözleri ona 
tekrar etti: 

- Foskari 1 Sizi bir asi, bir 
hain addederek tevkif ediyo
rum .. 

Foskari belinden hançerini 
çekti. Kenl:iisini vurmak istiyor. 
du. 

Fakat kolunu yakalayan eller 
buna mani oldular .. 

Bir kaç dakika sonra dükalık 
sarayına ıötürüidü. 

Rivayete nazaran, sarayın 

merdivenlerinden çıkarken vak 
tiyle Kandiyanonun yaptığı gi.. 

bi, başınpan tacını alarak yere 
atmış ve parçalamış .. 
Halkın dııarıda gittikçe ar. 

tan heyecanı içinkle yükselttiği 

sesler sarayın içerilerinden u· 
ğultular peyda ediyordu : 

- Hürriyet ! Hürriyet 1 Ya. 
şasın Rolan ! .. 

Rotan V enedikte intizamın 

teessüsü için hemen emirler 
verdi. Kendisini tebrike koşan· 
eşrafı soğuk bir tavırla kar11ladı. 

Bu seferki Venedik ihtilali de 
birkaç saat içinde bitti. Zından. 
tarın kapılan, kuyuların kapak
ları açıldı. Senelerdenberi bu. 
raJarda inliyen biçarel~r serbest 
bırakıtdilar. 
Ecel köprüsüne doğru gitti .. 
Kafbi heyecan içinde çarpıyor • 
du. 

VAKiT kita 
Dün ve yar1n terCi 

külliyatı 

No. 11-20 ikinci ..,1 
1 ı Gorio baba 
12 Deliliğin paikolojill 
13 ilkbahar selleri 

14 Engerek dUğUDıO 
15 Rasin kUlliyab IIl 
16 Samimi Saadet 
17 latatlatik 
18 Çocuk dUşUrtenlet 
19 binı ve felsefe 
20 Mevcudu katmadı 

~ ... 
Bu serinin natı ıs.SO 

Repalnl alanlara ypzde 
to yapılır. Kalan 4.24 
1,24 kuruıu peşin atına 
bakisl ayda birer ura 
bere Uç takalte ı.ağla.,-
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