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Ribbıtmop, Kont Ciano vı Ro'1todan bir glJrüniq 
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1 ürk - Sovget Hükiimetleri 
Sar1şın ve emniyetin muhafazası hususunda 

Gayretlerine devam edecekler 
Hukometimiz dun resmi bir tebliğ neşrederek bunu 

dünya efkarıumumiyesine bildirdi 
----~---------------------

Bir geçit resmini 
seyreden Bulgarlar 
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AA S ov yet Hariciye Komiser muavini~ 
Sofyadan geçerek Bukreşe gitmek 

üzere dün şehrimizden ayrıldı 
Dün, Ankaradan şehrimize 

gelen Sovyet hariciye komiser 
muavini Potemkin, öğleye ka'" 
dar Perapalasta istirahat ettik. 
ten sonra valiyi ınabmmda 

ziyaret etmiı ve oradan Büyük 
deredeki Sovyet sefarethanesi· 
ne giderek geç vakte kadar ora .. 
da kalmıştır. 

Potemkin saat 22 de Sirkeci· 
den ka1kan ekspresle Sofyaya 
hareket etmi§tir. Sovyet harici
ye komiser muavini Sofyada 
Bulgar devlet rkalile temaslar· 
da bulunduktan sonra Bakre§e 
Pk* w Rumen baricin na· 
mı Gafenko De de g~n 
oettlr . 

Almanlar, Polonya ile ara· lngilfere 
larında çıkacak ihtilafta Moskovanın 

Reamt teblit 
Ankara, 6 '(A.A.)' - Tebli~: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hariciye Komiser Mu. 

avini B. V. Potemkin Türkiye hükQmetile umumt görüş teatisin
bulunmak üzere 28 nisan 1939 da Ankaraya gelmi~ ve 5 mayıs 

ltalyanın ne tarzda hareket 
tekliflerine cevap 

1939 a kadar kalmı§tır. (Dtvamı 4 ~) 

edeceğini öğrenmek istiyorlar vermek üzere lng·ıltere 35 b. t 1 
Cı·yano Rı·bentrop Londra,S(A.A.)-Sovyetae- ' ın on u 

"'··ı.A..k t - d ·ık t hl • .., :s..:~ bir zırhlı daha "'u a a ın a ı e ıg .. ~E.:.::=.;. denize indirdi 
~ 6 (A. A.) - Fon Ribben- gitmi§lerdir. Yolda faşist te§ek. da görilnm.UştUr. Saat 13 te Al - Fransız meclisi diln sabah toplan. 
!1,h. h~ saat 11 de bu.. Jİ:WlerinJıı azalan tarafmdan se • man nazırmm fJerefine §ehrema. mıştır. Bu JçUmada hariciye nazırı sil a h 1 anma program 1 nihayetin d s---'ller ve istasyonda. ~ JA.mlınmlf)ardı:r. nıetinde bir öğle yemeği verilmi§. Bonnet, arkadaşlarına beynelmilel 
'1ı ~len Kont Clano tarafm. Nazırlar, otele geldikten biraz tir. vaziyet hakkında izahat Terml~ Te 1 · ı · d d .. d • d • 
11..t~ardır kakta birik halle Al Siyasi g .. rüşm 1 .. ğl muhtelif memJekeUerle yapılmakta nQI iZ OnanmaSI Unya a cım 1 "' ~ • sonra so en • 0 e er yann ° e. olan diplomatik ıarnşmelere dair Y 

otomobille Fon Rlb - man nazırmı alkı§lamağa başla- den sonra başlıyacaktı:r. Polon .. beyanatta bulunmuştur. k d h • • · ı • b 
'if~ ikamet edeceği otele m.I§ ve Fon Ribbentrop, balkon. ya meselesinin görüşmelerin baş.. Fransız meclisi buadan ıonra mn. ye a ar iÇ erlŞI memış ir 
............. İiiiiİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİiiliiii~İİİİİİİİİİİİİ lıca mevzuunu tevkil edeceği öğ. him kararlar vermlşUr ki bu karar- k h 1 A reııllmlştir. Berlin, Almanya ile lar da şunlardır: uvvete sa ip o acak 

nsiklopedik, teknik Ve pratik Polonya. arasmda bir ihtlllf çık.. 1 - Yabancı matbuabn kontroın-

ıJ:!ça • Fransızca • lngilizca • Almanca 
:Ve ba..ı----~in 11lıfaym1939 tarihinden itibaren forma forma verme. 
htçbı;;"~ bu ktymeW eseri tophyanlar ayn ayn 12 clldllk ve 11 nı. henzemıyen bir Jftptl bir telı: clldde elde - olarlar. 

mayısı sabırsızllkla bekleyiniz 
~ ldltuw, ..... w. llmdlJ9 kadar ... hahuumJaa Wr eılerl 

:taz idil formaJan toplamaya ~ taıth olaeaktır. 
t;,l'o§Ur ~~izahat iaUyenler idarehanemize ınUraeaat ettikleri takdirde 

edeblUrler. 

v takdircl ltal ne dair kararname, 
tıgı e ya.um ne gibi bir 2 - Pasif mftdafaa talimini mec-
"8.tb hareket ittihaz edeceğJDıi burt kılan kararname 

(Dtvamt 5 incidt) 3 - Mllll mQdafaa İçin lhım olan 
iWM;:;:N;;;;;y;;;;y;~~~:M madenlerin istihsallne dair kararna-

Vekiller Heyeti 
Dun Refik Saydamın 
başkanhgmda toplandı 

Ankara, 6 .(A.9.) - Vekiller 
Heyeti bugQn Başvekil Refik 
Saydamın başkanlığında top

lanmış ve nıznamesine dahil 
bulunan dahili ve harici mese
leler hakkında müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Akpm gazetesi kapabldı 
Ankara, 6 (A.A.) - Akşam 

gazetesi İcra Vekilleri Heyeti 
kararile kapatılmıştır. Yann. 

dan itibaren çıkınıyacaktır. 

me, 
4 - Askeri el koyma kanunu tadil 

eden kararname, . 
5 - Deniz harbinin tehlikelerine 

karşı sigorla hakkında kararname, 
6 - ldrokarbu depolannın hJma. 

yesl hakkındaki kanunun Ceıalre 

de teşmiline dair kararname, 
7 - Son kararnameler mucibince 

devlet dairelerinde fazla kalan me
murların hizmete yerleştirilmesi hak 
kında kararname. 
Toplantıda Bonnet dış nzlyeti 

hakkında izahat vermiştir. 

Hariciye memuru 
Ruhi 3 aya mahkOm 

oldu 
Y a.zııı 4 llnctl .aylada 
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San' at --m:-
de Ardan 

SKENDER Ardan, biz arka- Aynı zamanda kemanına da hu 
·- daşlarını, dostlarını, hay. dutsuz bir aşkla çalışıyor. Radyo. 
ranlarınr, ve kerudisini tanıyanla. da ve sahnelerde verdiği konser. 
n sonsuz bir ıstırap için.de bıraka- lerde garbin en güç, en güzel eser 
rak ani bir şekilde öldü. ]erini kendine has bir kudretle ifa 

Onun bu beklenmedik ziyaı kar de ederek takdirkarlarının adedini 
şısmda kalbimiz kan ağlıyor. is. hergün biraz darıa arttmyorou .. 
kcnder Ardan memleketimizin en isken.der Ardan, on iki ya~ında 
kıyırtetli bir viyolonisti idi. lleride başladığı faal ve yorucu hayata 

göğüslerimizi iftiharla kabartacak yirmi sek~z yaşında d.a ayni hızfa Dün hakiki yazın başlangıcı l/itlrtllcsi, havanın güul olması "-'Ü 
ve Türklerin nelere muktedir ol- d d t kk .; evam ~ ıyor, era ıye ve mu -

1
zündm lstanbullıdar iyi geçirdiler. Surlar dışına ve Kağıthancle gi-

6 MAYIS -

ni tllmJirmek için kıp/ilerin oyun larınt seyrederek, şarkılarım dinli· 
j'ertk yazm ilk gününü klltlulamış lardır. 

duğunu Avrupaya da gösterecek vaffakıyete doğru yetiıilmesi im- denler de hemttı hemen bütiin günleritıi böyle neşe içi11de ve kendileri 
kuvvetli bk virtu~ olmağa n~- kin~z olan dev ad~larla g~iyor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 
zetti. Çaldığı eserleri harikulidc du • 
bir hassasiyetle ifadeye muktedir, Hakiki bir artist tampcrmanı 

teknik ile hissi bir nraya getirebil- ve antuziyazmı içinde en büyük 
mi§ müstesna bir san'atklrdı o... gayelere doğru durmadan kopn 

Onun hayatı gençliğe ibret ola- .tskender ,idealini tahaJtkuk ettir
rak gösterilecek bir kıymettedir. meden gece yarısı uçuruma yuvar 
Bundan yirmi sekiz sene evvel İs- lanan bir yoku gibi sessizce ara- Rumen 
tanbulda dünyaya gözlerini açan mızdan kayboluverdi. mektep 
lskender Ardan musikişinas bir iskeıder, ahrnk itibariyle de 
babanm oğlu idi. tki gözü ide ama ço'k mükemmeldi. Nazik, hassas, 

. . 
gem ısı 

olan bu san'atkar baba, eski de- fedak:ir ve samimi bir arkada~tı .. 8 j r 
vir konaklanru kemanından dağı- Onun ziyaı memleketimiz için bil. 

kazaya sebebiyet 
verdi lan hUzünlü taksimleri ile tes.. yük bir kayıptır • 

hir etmiş ve o devirde bir keman Karacaahmedin selvileri altın.da Romanya bahriyesine mensup 
mualliminin göremiyeceği derece. ebedi uykuya dalmış olan isken- Mirsea mektep gemisi dün Kara
de büyük bir teveccühe ve dost- !der Ardan ı Seni, san'atı seven denizden limanımıza gelmiş ve dur
luğa nail olmuştu. gençlik hiç bir zaman unutmıya _ madan Akdenize geçmiştir. Gemi 

KUçlik 1skenderi pek çabuk ye. cak .. Sen, san'atın, nezaketin, he· Yunanistan limanlarını ziyaretten 
tim bırakan bu baba oğluna miras yecanın ve iradenin bir sembolü sonra geriye dönecek, limanımızda 
olarak membaı fÜphetlıiz gökyü - gibi daima kalblerimizde yaşaya • da birkaç gün kalacaktır. içinde 
zUnde olan ilahi bir ean'at kabili- caksın. 300 kadar bahriye mektep tale-
yeti terketmişti. İskendere irsi bir L. K. besi vardır. 
tekilde intikal eden bu kabiliyet, Rumen mektep gemisi limanı _ 
daha pek kUçük yaşta kendini mızdan geçerken bir de kazaya 

göstennif, bin mepkatle oğlunu • • 1. h""k'"" d J sebep olmuştur. Hnydarpaşadan 
buyuımeğe çalışan fcctakir anne. tnlQ iZ U Um ar art arkasına taktığı mavnaları lima. 
:nin mUmanaatine rağmen,· çocuk 
mUthiı bir inatla· rar ederek kcn- Amerikaya gitmek n~ gcti~en N~mazgah romorkörü 

bırdenbıre sUratle Sarayburnun. 
disine kUçUk bir keman aldırmağa üzere Kanadaya dan geçen :?.lirsen ile kat'§ılaşmış 
muvaffak olmuştu. En bUyUk zev. 
ki kemanla oynamakta bulan bu hareket ettiler kaptan ani bir manevra yapmak 
hassas çocuk mektebe gitmeğe Londra, 6 (A.A.) - Hüküm. m~cburiyeti~:e ka~mışbdr. ~ul sı. 
başladığı zaman, annesinin ıstı.. darlar yanlannda küçilk prenses- ra a romor r ar asın a u u 

1
-

1 hafıfl t k ıı • ı ld b 1 d ğ h ld nan mavnalardan 292 numara ı rap arını ı e ece y-eg.ne ın. er e u un u u a e saat 12.18 
k d• · ld ğ k t b'll B 1.! h olana çarpmış ve parçnlamıştır. san en ısı o u una anaa ge- te otomo ı e ucıung am aara-

---o-
tirmiştl. yından aynlmışlar ve ıaat 12.45 

Arkadaşmın katasım Bundan on beı ıscne evveldi.. te trenle Portsmouth'a hareket et-
Blr gün Ka.dıköyünide Kuşdili si- mişlerdir. Hlikümdarlar saat kesen adam 
nemasına gitmiştik. Beyaz perde- 14.25 te ''Empress of Australia,. R h ts d f · kt . .. . u sa ız v ıne arama an 
deki sessiz hareketlere aşağıdan vapunyle Kanadaya muteveccıhen h k dT 
bir kemanla piyanonun ses verdi- yola çıkmışlardır. mu a eme e ı ıyor 
ği bir devirdi. Yaşlı, zayıf bir ma. Londrada olduğu gibi Ports. Geçen sene ~akırköy ~ivarı~-
dam piyanonun kapağını kaldırdı. mouth'da da hilkUrıtdarlar halk da beraber defıne ar,amagn gittı· 
Arkasından kısa pantalonlu, be.. tarafından hararetle alkışlanmHı- ği arkadaşı Süleymanı, kız kar • 
yaz gömlekli on iki, on üç ya§la- tardır. .); deşi Ayşeden bahsedince kızıp, 
rında mavi gazın bir erkek çocuk İngiliz hükümdarları Kanalda - satırla başını gövdesinden kopa. 

..ı.ı ku · rarak öldüren ve sonra: clinıue bir keman tusu ıle gö- dan Amerikaya gideceklerdir. 
rUn.dU. - Bu benim peygamberimdir. 

Arkadaşlarım ve ben onu viyo. 
lonistin kemanını ~ıyan bir ço
cuk sandık. 

Halbuki o olgun bir adam tav
riyle kutusunu açtı, beyaz mendi. 
lfni boynuna soktu. Ve hiç arkası
na bakmadan filmin icap ettirdiği 
parçalan pişkin bir müzisyen tav
riyle sonuna kadar çaldı. 

Hepimiz bu çocuğa hayran ol
muştuk. Kapıdan ~kar~en sor
duk: 

Adı, İskenlder, .dediler .. 

• Şimdi başını yapışbracağım di -
Beledıye ve Toprak ruecek; aiye kesik baıı koıtuğu -

mahsulleri ofisi nun altında olduğu halde saat -
• . . .. .. terce köy köy dolaşarak halkı 

Ekmek ışını . kokunden halle heyecana dUşüren Osman ile kız 
karar vermış bulunuyorla~ kardeşi Ayşenin asliye üçüncü 

lstanbul belediyesinin bir ekmek cezamahkemesinde ''ruhsatsız dc
fabrikası 1-aırm.ak yolundaki tescb· fine ara;nak,, suçlarından muha.. 
büslerinin bir hayli ilerlediğini yaz- kemelerıne b~lanmıştır. 

Jııı ..:._ .··~··.. • •• • 

Devlet Hava Yollarına Evkaf 
Faydasız em.Ak ve arsa· 
arı satmak işine devafl1 rağbet fazla edecek 

Evkaf idaresi, vakfa hiçbir ,otÇ• 

hile faydası olmıyan akar ve h&Y· 
ratın satışı için yeni bir liste tarı· 
Wn etmi§Ur. 

açnıak 
bulunuyor 

Gelecek sene yeni hatlar 
için faaliyete başlanmış 

Evkaf idaregi 15 yıl içinde ııı.s· 
tında devralmış ve bu yılın 25 ma- but vakıflardan 3,573,922 ve mUlh_. 
yısında işletme başlamıştır. 933 - vakıflardan da 418,596 liralık ol ' 

937 seneleri zarfında :?608 yolcu la- mak Uzero ceman 3,992,525 lira dt• 
şmm13 vo 11975 kilogram po~ta ve ğerinde akar satışı yaparak para)" 
gazete taşınmıştır. Bundan başka, l çevirmiş ve bu satıştan vnkdlar bUt 
Ankara ve lstanbulda tertib edilen çcslne hiçbir menfi tesir yapmadB11 

tenezzUh seferlerine de 1451 ki§! yUrUtmliştur. Bu paralar mevcut 11
' 

iştirak etmiıı: ve 39 hususi sefer ya. kar ve hayrat ile Abidelerin ta.JJ1ll"I' 

Bu ay b~ından itibaren munta
zaman baı;lıyan İstanbul • Ankara _ 
İzmir - Adana hava seferleri fevka
lade rağbet görmUştür. Bilhassa bu 
sene ilk defa işletmeğe açılan 1z -
mir ve Adana hatlarında yolcu rağ 
beti her tilrlil tahminin fevkinde ol. 
muştur. Bu suretle cumhurfycf hU
kiimetinin en genç ve en modem 
bir mliessesesi olan hava yollan i
daresi gelecek sene yeni hatların 

açılması için çok limitli bir faaliyet 
yılına girmiş olmaktadır. 

Devlet hava yollan işletme idare
si 1933 senesinde bn.şlıyan askeri 
İstanbul • Ankara seferlerini 936 yı 

ne ve ihyasına sarfolunmu•tur. sıt 
pılm~tır. Tenezzlih seterleri hava- " 

taraftan mcktum ve mahlCıl mallııfl lar dilzelince pazar ve cumartesi 
günleri yine tertib edile~ktir. 

Devlet hava yollan idaresi beş 

senede 2,114,052 lira gelir temin et 
miştir. İdarenin masrafı ise 1 mil
yon 950,295 liradır. 

meydana çıkartmak \'e yeni a.ıuır ' 
tar ~a ettirmek sureWe bilpj' 
vakıfların geliri yllkseltilıniatir. 

Büyük bir döviz kaçakçılığı 

Vakıflar idaresi bu tasfiye i§İJlt 
devam ederek bu kabU diğer enılj) 
ve arsalan da satacak ve vakfa da' 
ha fazla gelir temin edebilecek di- • 
ğer emlak yapılmasına ısarfedece~· 

Kaçakçıiarm evleri ve· yazıhaneleri basıldı ursu fiyatlannda tenzil!t 
Alakadarlar çok büyük bir dö - çılığı tesbit edecek evrakların ele Vakıflar fdaresl, vakfın malı o ' 

viz kaçakçılığı şebekesinin tah - geçirilemediği söylenmektedir. lan Defnell ve Taııdelen suları filll' 
kikatrna başlamışlardır. Yapılan Yazıhane şebekenin elebaşısı tıırında yeniden tenzllAt yapmıştır· 
ihba:-:ı göre, bu şebeke biri sayılan ve borsada çok tanınmış -o--

borsada resmi vazife almış meş - bir zata aittir. Diğer Uç banger Yeni simendifer tarifeleri 
hur bir kimse olan dört bUyük ve borsacının da evleriyle ban - • 
banger ve borsacıdan miirekkep- kalardaki kasalarında ara§tırma. Devlet Demiryollan idaresi Sir1't' 
tir. lar yapılını~hr. Bütün bu taharri· ci - Edime ve Kırklareli kısımJarilt 

Senelerdenberi muhtelif mem· yatl<ırm ııetil'esi gizli tutulmakta ve beynelmilel Semplon ve Kom·ansi: 
leketlerle ve bilhassa Yunnnis _ tahkikat da mahrem olarak yn- yonel trenlerinin yeni tarifeleril1

1 

tanla aramızda dö\iz kaçakçılığı pılmaktadır. de\·letler arası anla~malarına gört 

yaptığı bildirilen şebekenin Dör. 
düncü Vakıf Hanın birinci ka -
tındaki merkezleri basılmış ve 
araştırma yapılmı§tır. Evvelki 
gUn vukubulan aramada kaçak -

14 Sene devameden bir 
dava hükme bağlandı 

Tam 14 senedir deva..'ll eden bir 
alar.ak davası, evvelki gün lstanbul 
asliye ·kinci hukuk mahkemesinde 
nihayetlenmiş ve hükme bağlan· 

Şebekede bulunanların ekserisi, hazırlamıştır. Bu tarifeler ayın 15 

Rumdur. Bunların piyasada çok inden itibaren tatbik olunacaktır. 
tanınmış ve borsa işlerinde mil - ---o-

tehassıs kimseler oluşu kaça.kçı. Veremle mücadele 
lığın çok vasi olduğuna bir delil 
sayılmaktadır. cemiyeti 

Tahkikatla gümrük muhafaza Senelik kongresini dün 
teşkilatı ve diğer resmi memur - yaptı 

Öğleden sonra mektepten izin 
alıyor, burada çalıyor ve aldığı pa 
ra ile annesine bakıyor. 

mı~tık. Bu arada belediyenin te- Osman yakalandıktan sonra 
şebbüsile muvazi yüriiyen ikinci bir Tıbbiadlide müşahede altına a -
teşebbüs daha vardır: Toprak mah.. lınmış ve deli olduğu tesbit edi • 
sulle:i ofisi de Türkiyede ekmek lerek, timarhaneye yatırılmıştır. 
meselesinin kati bir sekilde halli i- Mahkemeye Osman tabiatile ge-

ıo • A mıştır. 
rin batün memlekete camii genı's ti.rilememiş ve kızkardeşı yşe - . . . d b' .. 
!>' ı• • Danyal Nurı ısmın e ınsı tara-

lar meı:;guldür, kaçakçılıktan 1 Veremle Mücadele cemiyeti,~ 
memleketin ne kadar zarara uğ- lik kongresini dün Etibba odasındl 
radığını şimdiden tesblt etmek yapmıştır. Toplantıyı cemiyetin rt-' 
mümkün değildir. Çok büyUk bir 'si olan general Tevfik Sağlanı ,ç' 
yekun tutacağı anlaşılan bu rnik· nuş ve kongre reisi ile katipler ~ 
dar ancak tahkikat sonunda mey. çildikten sonra senelik mesai ve }'lt
dana çıkacaktır. Bunu tesbit için sap raporları okunmu~tur. Bu arı· 
§ebeke mensuplarının birkaç se - da Atatürkün hatırasını taziz ınal" 
nelik hesap ve mua.melatlarını sadile üç dakika ayakta sükQt edi1• 
meydana çıkarmak icap edecek- miştir. bir tetkik üzerinde bulunmaktadır. nın sorgusu yapılmıştır. fından Tokatliyan oteli sahibi NL 

Toprak mahsulleri ofisi bundan Ayşe ifadesinde: kola ~·r-.ı.ı·ç ale.,·hine bir ücret mese.. On iki ya§ında .. çalışıyor .. sını
fını geçiyon ve annesine, evine 
bakıyor! •• 

. - ~ ' - Benim define ·aramakla fa- · t:\! J 

hır muddet evvel hüktlmetçe ehcm-.1 aı·k kt B' gUn k lesinden arılmış olan bu davaya 
. ti el 1 1 bütü an a am yo ur. ır ar- )' 

mıye e e a mrnış 0 an . n. meı:n deşim Osman Süleymanla bera - 925 senesinde başlanmış ve mah· 
Arkadaşlarının çayırlarda bi· lekette tek ekmek meselesının hır ber eve geldi. Biz define arıynca.. kemenin bir çok safhalar geçirmesi 

perva top oynadıkları saatte ke- d~~mı .01~ _ve bunun ~k ğız, lamba ver, dedi. Sonra bod - dolayısi:e 14 sene sürüp gitmiştir. 
manı ile hayatını kazanan kUçük ettırılebılm~~ unkfull~m:ı ternı. ruma inerek sabahn kadar top • 1\fahke.me e\'\'elki günkü kararın
bkender. Evde de gece yanlarına nen ekmek ışıne d:'·leti? onayak ~1- rağı altüst ettiler. Fakat bir şey da 14 ~ene evvel istenmiş olan ücre.. 
kadar ~endi keman ve mektep ması me~'ZU~ üzennde ışlemektedır. bulamamışlardı. Bahçeyi de kaz-, tin te::liyesini hüküm altına almış-
ders~e~ çalışıyordu. Sen~ler Bu tetkıklerın esa~ını Ankara. f s- dılar. Bu bir kaç hafta sürdü. lır. 
geçti. Eşıne ender tesadüf edılen tanbul ve tzmlrde ılk defa ve dev- Nihayet Süleyman birtakım plan. 
bir cnrji ile çalışan çocuk konsre- let sermayesile üç büyük ekmek fab- !ar çizerek, Bakırköy civarında ----o-
vatuvara girmeğe muvaffak oldu. rikası kunılmac.ı teşkil etmiştir. f s.. define bulunduğunu söyledi ve 
Orada da hocalarının takdirlerini tanbul belediyesi de lstanhulun ek- bir sabah kardeşimle bernber 
kazandı. Liseyi bitirdi. Yüksek meği işinde nAzmı. rolünil oynıya· arabaya binerek gittiler. Ben.im 
Ticaret mektebini bitirdi. Çok par blimek için bir ekmek fabrikası kur hiçbir ~eyden haber.im yoktur.,, 
lak bir şekilde konservatuvarı da rnağa karar vermi§tir. demiştir. 

bitirdi. Jstanbul belediyesini ekmek fab- Timarhane rnildürlüğündcn 

Artık mihnetli gilnler 60na eri- rikası kurma~ra sevkcden §CY geçen Osmanm cezaya ehliyeti olmadı -
yordu. lskender Arldan konserva.. sene İstanbul fınncılannın beledi- ğına dair tezkere gelmişti. Mah· 
tuvara muallim ve Kadıköy Halk. yeyi yok yere şiddetle tazyik ederek keme şahitlerin celbi için duru§
evine de orkestra şefi olarak alın- ekmek fiyatlarını yükseltmek iste- mayı başka bir güne bıraktı. 
mıştı. Htılkevindc kendine l!yık 1 mel eri olmu~tur. Fırıncılar ayni ha- ZA YI - Ilgaz kazası nüfus me
bir çah§ma sahası bulan genç reketi bundan tam bir ay evvel de murluğur.dan aldığım nilfus kfığı-
1mıa'tktf' orada bir avuç milptedi- yapmı§lardrr. O zaman da devlet danı kaybettim. Yenisini çıkarta. 
den, mUziğin oldukça güç parça-

11 namına top·.1:< mahsulleri ofisi pi· cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
lanru kuıurauı; çalan bir orkestra yasaya ucuz buğday çıkararak ha.. 321 doft1mlıı Derviş oğlu 
yarattı. · reketi önlcmistir. J.f chmet Dinç 

Yeni den orta mektep 
açılması için 

tetkikat yapılıyor 
tstanbulun muhtelif semtlerinde 

ki ilk ve ortame!<tep ihtiyacı çok 
artmaktadır. Bu yıl ilk mektepler. 
den mezun olacak talebelerin adedi 
diğer senelere göre çok fazladır. Bu 
talebelerin devam edeceği ortamek
tepler az olduğundan yeniden orta
mektep açılması için Maarif mü· 
dürlüğü tetkikler yapmaktadır. Ö
nümüzdeki ders yılından itibaren 
ortamektep!ere bir ~k şubeler de i· 
Jave edilecektir. 

tir. Raporda, 934 senesinde inşa~ 
başlanan, fakat sonradan parasızlıl' 
yüzünden yanda kalan Erenkö1 

Dr. Necaeddin Atasagun sane!toryomundaki k~ir paviyorıuJ' 
Laborantlar Kurumu bittiği ve hasta kabulüne başl311' 
başkanlığına seçildi dığı, Eyüp dispanserinde çalışını· 

Eminorıü Halkevinde yıllık kon. I~ arttığı ve buraya bir rontg:ı. 
gresini yapan Türk laborantlar ~~ı ahrunak üzere olunduğu 
kurumu. başkanlığına Doktor Neca· dırilıyordu. t 
cduin At<ısagun, yarbaşkanlığa Ha· Mesai ve hesap raP:°rları .~~ 
bib :\fan, sekreterliğe, Recai Ayhan, heyet tarafından tasvıp edıldikt c· 

1. beled' . . LOt ı 
muhac;ebeciliğe Mehmet Se~han,, ~n:a va ı v~ ıye .r~ısı 'r' 
azalığa ~ükrü önceli scçrni.şt~r, ~\..ırdara c~:nıye~e ve:dığı 2500, lıil' 

Kongre kararile sayın Mılh Şefe, ıçın teşekkur edılrnesıne karar ,er . 
sayın Ba~vekile, sayın Sıhhat ve miş. general Tevfik Sağlam, \'eret!'. 
Dahi:iye vekillerine hürmet ve ta· le ne şekilde rnilcadele edil~i Y0 

zim:erini iblağ etmiştir. !unda izahatta bulunmuş ve ~ll~ 
Kummun yeni başkanı Necaed. dan sonra yeni idare heyeti seçılıl'l" 

din Atasaguna Cumhur riyaseti u- tir. Azalar şunlardır: 
mumi kftlipliğinden şu mealde bir General Tevfik 53r;1ıırı1· 
!<arşılık telgrafı gelmi~tir: General Galip Pasiner; Neşe~ ?5~ 

''Kurumun temiz duygularından man, Gureba hastanesi Başh~1~1 
d~ıdvı Reisicumhur ismet fnönU· Omer LQtfi; Osmanlı Bankası e ' 
:lÜn tcsekkürlerini arzederim. müdürlerinden 'Nuri: Salih öıt0P1 

Umumi 1\:citip rak; Belediye meclisi azasınd~ı 
K. Godeleç Mustafa A~ın ve Safiye :ııase>1Jl 
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Şehit 

tayyareci 1 erim iz 
. Ağrıda ebedi 
ısr ırahatgahlarına 

1 konuldular 
rarıa . 

bugü gıden heyetimiz 
A.ğr 11 Ankaraya dönüyor 

laruı:ı 1' 6 (A.A.) - İran toprak. 
ı..: • a. §ehit d.. 'k' . 
"'"Zın c u'en ı ı tayyarecı. 
~ cnaze . b' rafında 51 ır heyeti mahsusa 
~t lg ~ 5 - S - 939 Cuma günü 
l3ıYaııt a buraya getirilmiştir. 
Itar,11an/olu ve fabrika önünde 
tıarak ton tenaze otobüsten alı
~cıı:ııck p arabasına konulmu' ve 
tıı.iıtir et hastahanesine getiril. 

ı Mcrasj b 
·..,.Jt rn ugün ıaat 9 da ba1-
u;:1,, ır. Şehitler, subayların o. 

1 .. rınd 
tillt iki : hastahaneden çıkan:-
r, Op arabasına konmu'-

1-'-rı .. 
c onde su . l .. 'k bir varı a ayı, muzı a, 

top •ra~:.k Çelenkleri takibeden 
~. hük· ıarı, daha arkada ıubay
\'c kcsjtın.et erkanı, mektepliler 
t~ "i: .. bır halk kütlesi munta
t ... _ "><tUy" h 
"'lll ltad uı alinde tayyare anı-
ilıttra.ııc ar ıelinmiş ve hazin bir 
tbcdi i ~1Ynıetli tayyarecilerimiz 
tur, stırahatgatlarına konulmuf 

Ccrı 
l>tl Qc -e · · · · k · · " tn ta "' rasımıne ıştıra ıçın 

lthir /Yareler bir saatten fazla 
'o ~tc · ~ ı llta b' tınde uçuş yaptıktan 

*.1ta ttıit ~clenk atarak Diyarba. 
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~ ~~ ~ . · cc an hareket etmış-

tr!~~rc lbidesindeki kabirler 
Çtlcııkı ltlen dost devletlere ait 

tc~tkit~ı?' Kara.köseden muhtelif 
ltııı hııı er tarafından göooeril
tlr, Unan çiçeklerle süslenmiş· 

lieYeti • 
lıtııau1 rnız dönüyor 

traııdan' 5 (A.A.) - Kardeş 
'~iltli •onra kardeş İrakta da 

~c aaıt~;tle karşılanan heyetimiz 
,liıtnllıcr ~ıtarnız dün geceyi irak 

tiıı· ının k d' . h . 
'!.. '' hu en ısıne ta sıs et-
<>.crku1ı;''llst tren:de Hanikin ile 
tcçit'tlı. arasında seyahat ederek 
~Ilı IJ, Sab h • 
}.,ı'"lttcn h a otomobıllerle Ker. 

lıauıa areketle öğleye doğru 
l'0rıu11d varılrnıştır. Musul istas
••kcrı a heyetimize ve kıtamıza 

li llıerasi h cytti . tn yapılmıştır. 
~l h tnız ve askeri kıtamızı 

<>tı ı. U•us· liçtc h 1 tren, buradan saat 
gonu gab arekct edecek ve pazar 
.\ııltaray ahı on bir raddelerinde 
ti >ı1~11.a a Varacaktır. 
1 ~1hetin'cı~ (A.A.) - Rana T:ırlı:ının 
ltı Lı 2o,10 Tahrandan dönen lır~c
iaıl.;\ C.:cqk rla Aılana)·a ııclnıiş \':ıli 
, ' cınnh ' kunıanıJan, lıclcdlye rc-
c k 1 •et rn- ı-~ ah:ııık . uı urfı, :ı~kcrt kıl:ıl:ır 
~ 1':ır§ıl:ın hır halk kiitlc'i tar:ıfın

k· ~•tarın rnış Ye uğurlnnını,hr. 
1 u rnnddlarını saat kadar tcrnk -
lf ''a.tı 'c ~linre nann Tarhan s.ı:ır
ıJ:l"lınıhi 1

11 tnaıır1:ınla gôrii,ıııü5tür. 
lınrck~t ı:ııniJ hu usl kalar :W,40 

ctrnışlir, 

l(te.} Z-0-
ogo Boğazda 

o,,.lıerapa~:zinti yaptı 
1 ~le vakt· $la oturan Kral Zogo 
l!!i ı 1 l\:rar q :Y e bi . ıçe ve kız kardeş-

b~~?'da tlıkte çıkarak '-'emegyi 
ı l'ern· ı " 
r gezinti ış er, sonra Boğazda 

Yaprnışlardır. 

Ş .. k~ \l r·· ır 
!\~ki :o ll "-aya geldi 

aya .ı· ahiliye Vek·1· ş··k " gel "'Un A ı ı u ru 
t Crek :p nkaradan şehrimize 
1
"· crapaıas oteline inmiş -

%,\~ 
~ı q, - s·":işı:· -::-:---tı il\ nQf11~ k~ı 1 nüfusundan aldı-

1111 ~ ı gıdrmı kaybettim Ye-
··C"ğıznd .. . 
Jı9 ~an hukmü yoktur. 

dogum1 • 
•• 11 ııfuzrıf fer oğlu 

.fi.ami Kerı.:an 
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Yeni tessüs edecek 
mahallelerde çocuk 
bahçelçri açılmalı 

............................................................ , _________ _ 

Bugünkü apartıman sistemi halkın hava, güneş ve bahçe 
ihtiyacı nazarı dikkate alınmamak gibi bir yanlıştadır 1 
lstanbı.:Iun imar \'e ümranı gibi Bu suretle her hamallede kendi. Belcdi\·enin bu cihetlere ehemmi· i 

başarılması bütün İstanbulluların liğinden bir çocuk bahçesi teessüs yet Yer~rek. yalnız kendi bütçe<.ine i 
can ve gönülden dılroiklcri şeyi etmiş bulunur. Bunun faydalan el· yüklenmiş bulunan bu i~leri biraz 
meydana getirmek biraz da hususi bette çok büyüktür. Hem yalnız ço- da hus:ı"i ~rmnayclcıin feclakarlık· 

scrma~·elerin \ azifc~i cümlesinden. cakiar için değil, ayni zamanda bi· lan na tahmil etmesi lazımgelir ka-
dir. ribiri i.izerine kenetlenmiş olan a_ I naatindeyim.,, 

Mahaza belediyenin yapı kaoo partıman \"e eYlerin de nefes Not: 
nuna ''lstanbulun herhan~i bir $Cm- almaları imkanı meydana getirilmiş Btt tat, filhakika şehrimizin bil. 
tınde olursa olsun yapılacak ev, a- olur. hassa muhtaç olduğu noktalarına 

partıman inşaatının behemehal balı Herhalde yeni inşaat sırasında temas etmis bulunuyor. l\1alıaza e\" 
çcli olması,, husu:.-;u konmalıdır ki c·hemmiyetle dikkat edilecek nokta- !erin, apartımanlarrn bahçeli olma· 
!star.bulun, ayni zamanda bir sıh· laı vardır. lan apayrı bir şeydir. Bu mesele 
hat şehri haline gelebilmesi de mum !stan!Jultın en büyük semtlerin· nihayet bir toprak işidir. Ç-0k ol:ı· 
kün olrnn. den biri olan Taksimdeki meydan bilir, bahçe ifrazı mümkündür, az· 

Bu müna~ebctle alakadarlardan ço!( kıs:ı bir zaman içinde apartı- olabilir \'C yalnız bahçe halinde ka. 
biri diyor ki: ınanlarl:ı doldu. Fakat dikkat eder. labilecek kadar bulunabilir. Fakat. 
"Biı şehrin bahçe, park gibi yer· eniz !lu manzara, bir balık istifi ne olursa olsun mahallelerde ve he

leri hemen bence en lüzumlu ve en hali göstermektedir. Bunun seyyie· le yeni tce~süs edecek mahallelerde 
fa:;dal: şeylerinden maduttur. Fa· !erini ıtparlr.rnan içindekilere sor· çocddar için bahçeler kurulma"' 
kat bunu tamamile belediyeye bı· mak lıbımdır. Hemen bilakaydü- hakkmJaki teklif cidden dikkate 
rakmak ve ancak belediyeye ail top- ~art hcp~inin şikayetleri vardır. dcğ,..r m:1hirettedir. 
raklarda teminini beklemek doğru Balv;c iJıtiyacı, güneş ihtiyacı, Bun~ kim"-eciklcr hayır diyemez· 
değildir. Halkın da inşaatta, fazla harn ihtiyacı bunların başında ge. ler \·e bııkadar da hayırlı bir şey o-
!htirasa dü~miycrek elinde me,·cut lir. • !amaz. 
arsa yeya toprağının bir kısmını 

in~aata tahsis c<liyorsa, diğer bir 
kısmını da bahçeye ayırma ı lazım

dır. 

.\yasofya •• • 
muzesı 

içeride eski eserler de teşhir edilecek Bahçe evlerin arkalarında 
biribirinden aynlma imkanım ve- Maarif Vekaleti müze işlerine/ gün yapmıştır. ;o.mzcye konacak 
rir ve bu suretle ha\'a almak, güneş son yıllarda azami ehemmiyet eserlerin mühim bir kısmı Top· 
görmek gibi bizim yapılanınızın vermektedir. Miizclerin bugünkü kapı müzesi deposunda bulun • 
çok büyük noksanlarını yerine getir vaziyetlerini ıslah elmek ve daha maktadır. 
miş olur. Bugün apartımanların istifadeli bir şekle sokmak mak· Ay-ısofyaya konacak eserlerin 
umumi} etle büyük no ·sanları yeri- sadile tetkikler yapılmaktadır. listesi birkaç haftaya kndar ha_ 
ne ~elirilmiş olur. Ayasofya müzesinin içersini de zırlanmış olacaktır. 

B•Jgün apartımanlarm umumiyet kısımlara bölerek buraya eski !\Iaarif Vekaleti Topkapı saray 
le bürük bir kusurlan olduğu ma. Biuıns ve Osmanlı !mpara.torlu- mü7.esini de zenginlcştirmeğe ka· 

ğuna ait eserler konması Vekil ~ rar vermistir. 
lCtmdur. Rutubetlidirler, ~üneş gör- • 

. Jet tarafından kararlaştırılmış - Müzenin henüı açılma\.'an bazı 
mezler, odalar bir insanın ihtıyacı 

tır. 1<onacak eserleri tesbit et - kısımları da tamir ettirilerek a -
olan havayı ihli\'a etmez. Hep bu- mek •·e lı'stesı'nı· hazırlamak üze- 1 • çılacaktır. Bu iş için 12 bin ira 
nun sebebi elde meYcut ' arsanın re arkeoloji mütehassısı Bay tahsisat ,·erilmiştir. Tamirat i -
mümkün olduKtı kadar fazla gelir Remzi Oğuzun başkanlığı altın_ şinde de 50 amele çalışarak bi _ 
vermesi için bir çok katlara ve o- da bir komisyon kurulmuştur. tirmcğc uğraşmaktadır .. 
dalara taksimini arzu etmektir. Komisyon.•. Türk ve İslam eserle-

Ilalhuki böyle bahçe mecburiye. ri müzesi müdürü Bay Abdülka • ÜÇ Sene İÇİ nde 
tini koymak, apartımanların arka dir Erdoğan, Topkapı sn.rayı mü-
) Üzler!nin de hayaya, gün~e maruz zesi müdürü Bay Tahsin Ö7:!!1· yapılacak yollar 
kalma~ını temin eder. Ayrıca bir arkeoloji müzesi müdiir muavini l-:tanbul Yilfıyeti dahilinde 3 sene 
nokta c!aha yardır. Yeni teessüs e- Arif Müfit, Ayasofya müzesi mü. içinde yapılacak yol in~aalrna ait 
den mahallere bir bakmak bu nok- dürü Sami Boyerdcn mütt'şekkil- program kati 5eklini almış \'e ~ehir 
tanın tebarüz etmesi için kafidir. dir. meclisine wrilmişti. Bu müddet i-
Yeni teeşsüs eden mahallelerde \'e Komisyon ilk içtimamı evvelki çinde in~a.:ı takarrür eden yollar ü· 

umumiyetle bütün mahallelerde, ço· K k zerindeki kcipri.ılerin tamiri için de 
cuk diye bir yarlık asla dü~ünülme.. 1 r p 1 nar t0.000 lira sarfcdilecektir. 
mi~tir. Yani o mahalle halkının 

1 
nç senede in~a edilecek yollar 

elbette bir miktar çocuğu olmak g Ü reş erinin şunlardır: 
gerektiı. Bu yavrular arsalara kaça- 1 - Topkapı - SiliHi - Tekirclağı 
rak orn::.mak \'eya e\ in veya ap:ır- ikinci g Ün Ü hudut yolu, 2 - Edirnekapı - Ye· 

tıma;m dar ve loc:. koridorlarında dikule volu, 3 - Bakırkö\.· (Topka-" Kırkpınar güreşlerinin ikinci gü. ; • 
oynamak, vakit geçirmek mecburi· nü de çok canlı bir şekilde geçmiş- pı - Sili\'li) ilti.,ak yolu, 1 - Yeni· 
yetinde kalırlar. tir. Güreşlerde, Trakya umum! mil. köy • Bü) ükdcrc yolu. 5 - Üskii· 

Bahçeler yoktur ki oralara yayıl. fettişi Kiızım Diril<, Orgeneral Fah· dar· Şile yolu. 6 - O ... küdar - Bey
sınlar. Yc:kın taraflarda çocuk bah· reddin Altay, Beden Terbiyesi Ge- koz yolu, 7 - Topkapı - ::\Ialtepe • 
çelcri yoktur ki oralara gitsinler. Bu ncl direktörü Cemil Tahir Taner ve 1 Halkalı (Ycşilkiiy iltisak yolu), 8 
vüzd~n apartımanlarda ya51yan a· daha birçok t:ı.nınmı§ zevat bulun. :L\Iezbaha - Silfıhtarağa · Küçük-
llelerin çocukları ekseriya zayıf, dular. köy • Hami iltic;ak yolu, 9 - Eclir-
kansız. cılız \'e hastalıklı olurlar. Başpehlivanlık için yapılan gü- nek<ipı • Rami • Arna\·utköy • Da· 
Bunların sebebi, bittabi çocuğun rcşte, Tekirdağlı Hü!-leyin Afyonlu yakadm yolu, 10 - Erenköy - lç
en çok muhtaç olduğu hayadan, Süleymanı on dakikada yendi. Ha. crenköy _ Bo!'tancı yolu. 11 - Ka· 
güııe~ter. mahrumiyettir. ya ti Manisalı IIalille; Ali Ahmr<l, dıköy - \cıbadı:m, lbrahimağa • 

Her ailenin bir dadı tutmağa mü· Molla Mchmetle; Arif Mustafa ile Pre,·aı.toryom. 1~ - Kurba~alrde. 
c;ait yaziYeti olamaz. Binaenaleyh berabere kaldılar. re _ Göztepc - Ercnkiiy ilti~akı, 13 
çoc11k b~ dar \'e kapalı yerlerde kaL Büyük ortada Pomak Süleyman- Caddcboc:tanı - İskele • Eren. 
mak rr:<'~buriyetindedir. Bunu önle· la Arab Hasan karşılaştılar. Po- köy • l çerenkiiy, 14 - Ye<iilköy 
mek iı,in de yeni bir menuaya ihti· ı ~ak S~leyman, saha) 1 t~rkc:ti. n:- (Topkapı _ Sili\'ri ilti~akı), 15 -
yaç vardır. Yeni tec-~üs eden ma- lı Bekır de yarım saatlık bır gu- Erenköy - !c;ta~yon - Şaı;kınbakkal 
hallelerh ,·eya edecek mahallelerin ı·eşten ~onra n?.m~-n~·alı Ahmcdc ilfr:::<ıkr, 16 Kartal - Yakacık -

veva hl"rlıangi bir !>ebeble birçok ar. pbcs kc~l~ı.lbUzuh~koprbulu ~dfaukaı.rkda Bana: Samandıra (f'cldidar - Şile ilti.,akı) 
- • .. _..ı ııes ı ı ra ıme eş 

c::alan bulunup da yem teessus nıe· 17 - Maltepe _ Topkapı - Kiiçük· 
cak dayanabildi. 

cck gibi mühim bir kı<-mı inc;aatsız ",ekmece • Kazlrçrşmc - Bakırköy 18 çiftin iştirakile )·aııılan küçiık -
kalan yerlerde ewcla çocukların ortada en fazla nazarı dikkati eri- a.;falt yolu, 18 - Büyükçekmcce · 
ihtiyaçlarını karşılryacak kadar bir bedenler K:ıramilrselli Hilmi ile Su I fadrmköy - Terkos, Karaburun, 19 
kı'lm ar<ızi ayırmak \"e mutlaka başılr Mehmet oldular. lbrahimağa - Pre\ antoryom -
inşaat sahiplerinden hu toprak par· Güreşlerden ımnra, Edirne adeta Kı~ıl,h yolu. 20 - Bclx-k - lslinyc 
çac::mın bir mahalle çocuk bahçesi bir bayram ~nU yaşıyor. Pehlivan. yolu (ikinci kı~ım), 21 - Topçu 

haline grtirilme;i için iktıza eden lar, kahvelerde, lokantalarda, halk .\tıi okulu - Danıtpaşa. (Topk~pı · \ 
paraftan kendi hisseı;ine düşecek o- arasında göründükleri z.ı.man tatlı Silivri llti ak yolu), 22 - Çatalca · 
l:ını btcmek mümkün olmalıdır. sohbetlere yol açılıyor. Sinekli - Çerkezköy ... 

: 
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Büyük Millet Meclisi bütçe 
encümeninin dikkat nazarına 

Yazan : M. DALKILIÇ 

B 
,\UE)t kanun lİI;\ llıa-.mın mü:.r.akeresine baslanıldı. ÖğrcnlL 

dii;-ine ~lire ııroje ı:u iı;tiıııa deucsimJe kanuni.' et l•e.-.11c
dcn~k yrni mali ..,ı·ne lıa5 nLl:ın ltibar•n mcri~ct mc\liiinc girecek_ 

tir. 
Bu !>Ütunlarda birk~u; dela hu m~cleye temas edf'.rek, me

mur nıııaşatınd:ı. tr:ı.diil ıı·aııasını Hndı.ı l'dcn lıu iste ı;ok derin bir 
dikkat \'O itinanın ın:ısr ıf olması lüzumunu teharıil; ettinnlş \C 

bazı akla ~C'lt>bill'n \ c to!.: müriıl tC'lfıkl.i olunalıilcn kllbirlcr ile

ri ttünnü~t iil .. 
Hül,iımct nıal.inesiııi, Mi~ ük \ e J,üçül< ın~'uli~·etlcrlc, az ve 

tol, fom:;ntlerlc 'e malırunıi.' etlerle, Türk ('uınhuri~ t>tinhı ~ lil<sck 
urhğınıla en J,üı;iil, bir nk,.:ıklık yaılm:Hlnn, lc<1' irc ı;alı~an muaz. 
zam lıir nwınıır l<::ı.ılrıı~ıı nııı\ arl.'hcsindc bulunııyonız. 

Tr:umı kanunu, cfr:ıılmı <'ami ağyarını mfıni tam hir adıı.Jot 

\'6 tc\ aı.ün <'sn,.ına j..,tinat etmedil<çc \ e rn hurıla teferrüntmıı. 

kadar tam bir yu)rnf ve ine c·lrmc ile t<'shit olunınadıkı;.a, ne mC· 
munları hcklenl'n ehliyet H li~ nl.nt matlulı l•cnıallne ulastınla. 

bilir, ne ele memurun h<'l'1l'di•·i emni~ et ve refıı.h lmkfınlan k· 

ıııin olımnhilir. 

Tiirk Cumhuri~·et llııki'ıınctinin, mcmurılıın beklediği fin~ 

-:uılur: Ehliyet, li~akat, cliırU ... tliik n enerji. 
J>üriht olmak J,ifa~ t·t ('fmcıliğl gibi rncrjik olma!< da kafi lıir 

varlık değildir I.a~ ık olduğu l<:ular <'hll, 'e bu derecede 
<liirü"t ye bunl:ır ııisıı:!~iııtle enerjik olmak meyJ;.llnıledir. Ye tc
Yerı·üh <'dilen tek hedef de ~udıır: 

Yerine adanımı bnlm:ıl< Ye lnti ahlardan istifa.de gibi sakim 
lıir tczahiırü iinlİ)"l'rek n•ır~~k ) nl\artlııkl dört hasletle mücehhez 
olııı:ı) T ~art \ ' C l's:ı.s 1,ıhnak. 

O halı1e f'nriinıen. ı::~ lha:n tetkik ederken iki ana prensip \ize. 

rinde dikkat 'e itiıınyl.ı ıltırmalı Yazlyetindcdir: 1 
ı - l\f "m11r nlınırl.t•n arr. nıJ:l.('ak \'asıflar, mü en edeler. 
2 - )lcmur terli .e t<'rfihlerinde konulacal\ \ıı.sıflar Ye mü_ 

cyycclrl('r. 
Un bit.i memur alınmu•ıı, ]iÜltÜr \'C irfan ölı;ülerfmizc göre 

bir mihenk knbulit l:..arşısında bıralur. Uinncnalcyh memur alınır_ 
lH.'I\ ilk miir.D rıle tah~.l<llr. 

l·'nkat lah.,iJln ~ay~i memuriyet olmadığı gibi, tahsil rnemur
olmalc için ha.zırla;\ ırı \ e fa icat nsla kemal \erici değildir. Ulnae
nale) h tahsile ~i>r<' alınan ınenıur, lntisab <>Hiği herhangi bir nıe· 
nnııi)·et rnsat ınıla ıincc mııan en bir miiddet staj denlne tiıbl tu. i 
l ularak ehli) et \ c il yakıt \ c dürüstlük Ye enerjisinin ne ılerceeyc 
kadnr o i" nyıı o iı:ln Icab ye siimulUnde mUsbct olduğunu flllcn 
Ispn t mnkiimlc bırakılnıshdır. 

Dahiliy<'rle main·t ıneınnrluğu, tdtts hl'~·ctıcrlnıle nnmıed 

miifetti5 'c ~airr gibi dl·\ lct tôkllfıtının ancak bazı knclcmelcrinde 
tathik c•ılilcn bu u"ulürı biitiin lıükiımet te .. ekküllerine tcsmill la· 
ıımllır. Ilu "uretle t.ıh"ll frfcyyukundnn m<.'ınurlyet itin ne dere. 

l'<~pı ı.ad:ır f'hliy<.'t le~~ı;kiil ec.IC'bilcce~i de elle tutulup g(izJe gö

rülrn bir rr<'l b:ahiir wrlr. 
.\li~i tal•dlrılc lJirdcnlılrc mrnmrirctc geı;irilml§ bulunanJa.rm • 

i~i lmna~ıncay:ı kad:ır alis:ımalara uğrata('.ağmda !jÜphc yoktur \C 

bii~·ıe olngr.lnıi5iir. 

Memuriyete lııth:ı1ıılan c;,<'nra her memurun en son clercoeye 
kadar irtil.a edcbilmc-.i hnl.iınl:\rı hah50Junarak daima ilerleme 
ihtirasının \f'r('(•C'ği nıiıo;pı•t YerinıJcı den btifaıle ft>mln edilmek \·e 

mrınurun bu istikbal 111\irJ;·cıJeleri ile ranclmıınım ar1tırmnk lmkl· ! 
nı elıle eclilınelidir. E 

Hurnda ihtisaslar 'e ~ nı:i ıloktorluJ,, mühenclblik gibi yaln17.. I 
ra tah ... ilin Hrclıikcej!,i ihti·~ böl~cl<'ri btlsna cclllnuık suretue dl
~er biitün hükiıınf't t··~J,ilatııııla mC'mııriyct kademeleri ve yani ! 
terfi dm İl'll'ri arasına nıe!>lekı kıırslar YC sf:ıjJar l•oyarak tlpkı or. ~ 

ılu t<'~kilfıtınd:ı olıluğu ·•iiJi lıur.ula alınacak kıdem 'c ~eli üı.erl· • 
ne en :-.on llt>rc>cr)·e J,,\ıhr terfih hnkanlannı Yerecek kanun mü
en cılelcri \az'ı lıir :t.aruıt>\tlr. 

Ilu <.;tıreth• 11\l'mnri;-.-l't ha~ atmıla ~ alnızra dıllyet \'C liyakat 
hiihıncd<"cck, l>a~k!U'a lıiı;lıiı· nmll rol o~·nıyan11~ acaktır. Ye 3ine 
hu sureti<.' mııhl eliC içtimai n . znnıri 'ıChr.blcrlo talıslllni yapama.. 
mı) huhınnnlar ir;inıle :n"·:rut lu~ınct Ye ehli.' rtler, manasız bir for- • 
ma!Hc ;\·üziindf'n dunıurıı uğratılını.) ncaJ,lar, fıulunduliları ~erlerde 
trl•aii(I nıiidcletiııc kıııl.lr ı;iirUyüıl tcfcssiilı etmek ,.e tercıldl bul. 
mal.tan kıırtarılac:ıklardır. 

l\lathıh olan chli~ et \e liyakaf, dürii ... tliik Ye C\ncrji olıluğuna 
giirc bunu nwımıriyetin ccrryıınmda Nlinmck azminde bulunan 
': faııdaııl:ır bu ncticeJ i nl nlarmm teriyle Ye ayrı a~ rı kontrollar 
Ye imtihanlar elemek olan ltt rs 'c stajlardan g~crek l\emal hul
mıı~ olmakla cılinercldı!rdlr. Bittabi al<sf halde her memur mu· 
YaffakQ ı·bi1:1iğlnin netlcc:sir.c bo) un b\ikrcrk ve lııı tam tcadUl sis· 
temine hiimıctle muh\nınt <'ılccı•ktir. 

llrr tr.rrı nıiiıldcti arasına lrnnulan J,urs YC staj müılıletlnln 
.\nadohınun Ye 'l'ra•.,, .mın hemen her köşesindt> gcı;lnnek mec
buriyf'ti ilmml' olunına:t ..,ıırctile bii) iik ..,,.Jıirlerıle memurluhlılnl:ı. 

ııe' aına gedik demek olan bu~\inkü tcı:ıhiirlcr iinlencccl• \ e menılc. 
J.etin eıı ı;ok muhtnı; olı!ıığu Anaılolu;\a dağılma ıırensipl \'azolun
mus bulunacaktır. 

Uütiin staj ılc\ irh·rlııi t:ım bir mm affaliıyctlc r.ıla <.'dc>rck dn.i

mıı i~ i ı-killc llerl<'mi5 lıir ı.ıcmur, hcrhan~i bir Hl,flletiıı hcrhan. 
.~i bir b lı51.ı;csimle tl:ılıl oba B crisinılen A st>rislııc g<'ı;erl.en a~ -
rı bir ol;;unluk clcmt''ıinc tfıhi tutulmalı, hir ;;arlı ıııcmlcl.c!lııclc 

maliye ııılifcttiı;.llklerlııcle olıluğu gibi ~ tiştirill'rl'l\ ho~ lece A Sl'ri· 
ıo.lnde lmlunan hUyiik \tll.ifc>l<'rc ~~irllmellıllr. Bö~ lece mc~·ılana 
~etirih'<'<'k bir b:ı.r<>m kan•ınu, bütiin menııırlyctlcrcle ot-0ıııntllt hlr 
rlenıe cihan halinde ı;:iirllh•hllccck 'c '.l'urk cumlıuri~·r-tlnTn l!ıte· 

diğt dr.nıanlar anr:ıJ, bu ~<'raitle rn ~ iiks<'I• ılcğrr 'e kı.' metler ha
Jlııcfo tr.<1<'l•kiil <'ılrlıllr. c.•ktlr. Büylec<.' bir 'af::ı.111la~ clr.\ !et 1·n:r:trrlc_ 
rinde yalnızra kenrllnr. glh eıımrk mr' Jdinılr knln<'nktır kf, idi' hl'
def lın olmr.hdtT '' hmt• t81'~1ıı1mk clttrm<'k Mı bU~'lik lclr.ııl tela! ld 
ohınmaht11TT. ............... -.......................... -. ................................................. . 
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Hariciye ~emuruRuhi Viyan.ada ilkbah 
3 aya mahkôm oldu moda I • 

sergısı 
o 

Ankara, 6 (Hususi) -Tayyare 
..ca~çılığı meselesiyle alakalı gö. 
rülen ve vazifesini suiistimal ede
rek :kaçakçılann işini kolaylaştır· 
dığı anlaşılan Hariciye memuru 
Ruhinin muhakemesine devam c.. 
dil mi~ ve karar verilmiştir. 

Suçlunun avukatı Hamid Şev

ket, söz almıı ve uzun süren bir 
mildafaada bulunduktan sonra söz 
lerini §Öyle bitirmiştir: 

lain ller ne taratmdıuı bakılsa cezai 
blr manzara arzctmemektedir. Bu iti.. 
barla aahtckArlık ~ı:una her an ııu -
rAk etmekten zan altına alman mUek. 
kilimin bcraetıne ve ancak ŞQrayı Dev 
Jet mazbatasında yazılı olduğu veçhfle 
memuriyet vazıtestnı suUsUmal ederek 
barlc:i;yenin protokol datrcsl.ne gel~ 
olan bir varakayı aharıı. vermekten 
dolayı mUekklllm Ruhinin ceza kanu· 
nunun 2i0 ncı maddesi mucibince tee
zlycst icap etmekte ise de, &enç, ııabı. 
kaaız bulunnıasma mebni kendisine 
verllecek cczanm tec1llne .._.e esasen 
on ayı geı;en bir mOddettenberl mev. 
kut bulunduğundan hemen tahliyesi -
ae karar verllmea!nl dilerim; dedi. 

Bundan sonra :ilddia makamr, a. 
wkatın müdafaası esnasında ileri 
sürülen fikir ve mütalealara cevap 
venniJ, ve iki taraf arasında yapı
lan münakaşa, reis tarafından kafi 
görülerek söz suçlu Ruhiye bıra
kılmıştır. 

Ruhinin müdafaası 
Ruhi, daktilo ile yazılmış dokuz 

bUyUk sayfa tutnn mUdafaasmt o
kumağa ba}ladL 

.,_ Geçm celsode idı:Ua makamı 

benim TUrk: ceza kanununun 95 in. 
el :maddesiıılıı 3 llncll ve sonuncn 
beodl cıeweuıe uı ncı maddeye 
istinaden cıezalaııchnlmamı talep 
buyurdular iddia malremmm J,bu 
WebJ pa noktalara istinat etmek.. 
tedtr: 

1 - Ve.rdlflm aehl% UadcnJn bir. 
blrJn1 tutmadıfı, eneldeD 1.-WUyen 
lnkAr vat'.ken !IOllunda tttnınar ot.. 
dutu. 

2 - Bu f)Jln )'IWıız arkadqlıkla 

olmadığı. 

a - tçtımat mevldlm ve taıısı. 
l1m Scabl ba fJln aetlederbıJ hesap. 
lıyacak n.ı.lyeUe oldui;'111D. 

4. - Ye nihayet Ekremln bam:ı 
taaUQk eden d'wlncle nıUcrlmane 

bir gaye :ıne\·cat ve bu gnye Ekre. 
mln iptidai lulrekAtmdan lttbareu 
zahir olduğu.,. 

Ruhi, bunlar etrafmdakl dU,Uncelc. 
rlni s6yledlktcn sonra mUdatnaname. 
afne §11 oeWJde devam etU : 

"'Ruhi, baM bu iyiliği yapmak. 
tan neden :tereddüt ediyorsun! Tel. 
&'raf bir ihbar mahiyetindedir. Ay. 
nca eenl teskin edip her tUrlU mı.. 
~yl yau,tumak için ıunu da bil 
ki, ha IJ DııhUlye \'cklll ŞUkrll Ka.. 
ya Be)1ıı mauımatı tahtında yapıl. 
m:ıktadır. Bundan sana Ul'T(l ka.. 
dar ~r gelmlyeceğl gibi blWds 
hu 1fln ııana hariciye tnyln '\'eya 
t.er:fllne 1ayda.u dahi dokunur.,, 

Ruhi, nıUda!aanameslnde Ekrem 
Köııtgin sözlerini bu oekllde naklettik. 
ten aonra kendlstnın ne dUşttndüğUnü 
izah etU ve bu izahatı 8I1'1l8mda §UD. 

lan anlaUl: 
"- Buna. sebep Hariciye VekAleti 

Kllstc§ıırı AgAhm bana olan husumeU 
idi. Bu mta hiçbir z.ııman boyun eğ. 
memlıtım. O da hıncını beni klişede 

bırakmakla tatmin ediyordu. Şükrü 

Kaya gibi bir oaluılyeUn hJmayeal al. 
tmda bulunmak bcnJm için mesleğim. 
de flerlemek demekU. Bu aklıma ge. 
len Uk dUşUnce oldu. Ekremln, ŞUkrU 
Kaya Beyin e\1nde tkıı.met ettiğini ve 
!evkalı\de samimi oldukJanru biliyor -
dum. Bu samimiyet arıuımda eş \'e 
dostu anuında Ekrem, ŞUkrU Kaya 
Beye benim ricasını 1sat etmcmekll. 
g1m yüzünden bu 1~ suya dUştUğfuıü 
ıılSyllyeblllrdl. ŞUkrU Kaya Beyin, Tev. 
tik RUştU Beye eık sık vekdlet ettiği 
vlkldJ. 

Zaten Agalı beni sevmiyordu. Ter. 
fi .._.e tayinlerde ismimi hatırlıynrak 

ŞUkrO Kaya Beyin "listeden §UDU ÇL 
kann,, demesi pek muhtemeldi. Bu 
~bi bir tertl lhUmııll dururken bu fır. 
satı tepmek doğru mu Jdl 1 Bir .an te. 
:tekkUrden sonra doğru olmadığma ka. 
naat geUrdlm. lade edilmek aarWc 
kendlılne telgrafı verebileceğimi Ek. 
reme s8yledlm." 

RubJ, bu mevzu Uzcrlnde daha bir. 
çok izahattan sonra, eunlan lllive etti: 

•Ekrem Kilnlgl'n bana ŞükrU 

itaya Beyln bu ı,ten haberdar ol. 
aıtmm .eyteyt~ lw!nde zerre kadar 
ıUplHI u~·ıı.ndıJ'TIU\!lmo m.'\h::.l bınık

m:ınuıı , .e Jçtıml'J mevkime tn.tısuı. 
mr m~e.ı bu ı,1e. bir sahtf'ldlrlılt 

oJdoğwıun pek ta.bil olarıılı: farkına larm.ı okumadan elinden aJıırak rlyn.. 
\1lnııanu,ımdır. Bundan sonra Ta.. 

zlycUn vnh::uuetını ldrfik ederek, 
Şükrll J{nyu Beyin bu !&'fon mnJfl. 
mattar oldul;runu ve olan bitenin 
onun \"Okulu tahtında cereyan cttL 
ğlnl uuınettlğiml, beni istlc\"llp e.. 
d n Ankara Cumhuriyet Mnddelu. 
mumlllI,'1ne ıılSyJcdlın. nundnn bir 
müddet sonra Abdullııb NN•Jp Bey
le, mum:üleyhln GDlutod:ıld ynzı. 

lıaneslnllo millAkatnnız esnnsmda 
F.Juem, bu yıırclmu bir mcn!uııt 

mukablll ynpıruı.nuş olduğumu söy. 
leml:t ve Abdullııh Necip Bey do 
bana cmııben 'l'clı: t emiz ve 1~1 
kıılpU bir arkadaş otduğunuı:u gö. 
rUyorum. Her bir menfaatt<-n Ari 
olarak göstcrdlğlnb.: yardana mll
teşckldrl:ı.,, doml:stL,. 

nuhl Bozcalı bu Hndclerl ve bu 
mevzu etratmd:ı geçen hl'ıdiseleri an. 
tattıktan sonra şöyle devam etti: 

- \'ııkııylin izah ct:tlğlrn ~ldldc 
ccreynru bende ~u lnt.fbaı hıısıl etti: 

set makamına verdi. 
Bundan sonra hAldmler heyeti 45 

dakilcıı. kndıır süren bir mUzakercdcr. 
sonra rJU karan tefhim etU: 
"- Ruhi Bozcıılmm suçunu, mah. 

kemo, memuriyet vazlfestnl ıruU.tımaJ 
mahiyetinde gördü. Türk ceza kanu. 
nunun 24. Uncu maddesine lstlnııden 

8 ay hapsine, 3 ay memuriyetten mah 
rumlyeUne karar verdi ve ibu cezanın 
tecili haklcmdakl talebi, mll%Ilunun bı. 

raktlfı ruhi ve nhltıkt :lntlbalııra isti. 
nııdc:ı reddetU ve Ruhinin suçunun 
sahtcko.rlık sucuna l§tlrD.k mahlyeU 
ıırzettlğl haklundakl mııntıkl ve akli 
delilleri, karine ve emareler ve kuv. 
vetli delOlerJe teeyyüt etmlıı mahiyet. 
te görmediği için, eczayı memuriyet 
vazifesini suiistimal mahiyetinde tak. 
dir etti.,, 

Ruhi, on ııydanberl yattığı için br 
gün tnhJlyc edildi. 

lngiltere 35 bin 
tonluk bir zırhh 

daha denize indirdi 
l ngiltcrede siHihlanma faaliyeti 

hergün biraz daha artmaktadır. 

Dünyanın en büyük ve kU\'\etii 
donanmasına sahip bulunan lngi· 
liıler, üç gün e\·vel, denize (35.000) 
tonluk yeni bir zırhlı daha indir
mişlerdir. 

.r 

Viyan~ moc:la sarayı n serı:idc 

teşhir edilen turnletlcrdea üçü ..• 
Eski A vu.sturyanm payitahtı o -

lan Viyana ç-0k yakm zamanlara ka 
da.r, A vr:upanın en ince, en ileıi §O· 

birlerinden biri olmak üzere tnnıl 
maktaydL Neşesi, kadınlarının gil _ 
zelliği, musikisi. zarafeti ile meş -
bur olan bu belde, harbin sonunda 
en ziyade felakete uğrryan şehir -
lerden biri oldu. 

1024 senesine kadar A vrupanrn 

bUtün mağlfıb memleketlerini kavrı 

ŞUkrU Knyn Beyln bu l,o met.. 
haldıır olduf;'ll bence m:ılllm bir lw.. 
l..1kat. Kendisi hııllhı:ır.ırda fc\ kal!l. 
de mevl.I s:ıblbl \"C .mul::aüdcııı.tımr 

istediği o<-Jdlde idare cıdcbU~I' 

\
0a1J.rctte hlr r:ahsll et. ŞW rU Kaya 

Bey lınkkıncb vr,.rmlş oJdub'tım tfıı. .. 
denin :r.npta gcçmenıesl lr.ınn bir 
lın:ı mablyctindedlr. Demelt ŞUkrll 
Kayıı Beyden bundan bö~ Jc b:ıhsc. 
dltlm maz.arrııt ro-..ııt cdet'Ck, di'. 
mek bundan böyle dlğ'cr lıuııusta 

dahl bu &eJdJde vc.rllcceJt irşat ve 
lmalam dlkkut etmeldlğ'lm l!lr.rm 
ve ona ~öre luırekct; l'trneJdiğlm 

icap ediyor, dly~ du~Undllm.,, 
Tamamen modem teknikle insa 

Bu .ırada lıAklm, Ruhinin bu ifade. ve en kuvvetli silahlarla techiz edil· 

yan feci bir buhran ve sefalet bu 
§ehri de kasıp kavurdu. Faknt 924 

senesinden sonra Viyana oldukça l. s1ne müdahale ctU: miş olan bu zırhlının ismi "Prince 

d. yi bir manzara göstermeğc, diril • - Makul mUclnfaa yapın. lllaslyaL 
tan vazgeçin. Başkalarmıı ynpmış ol. 
duğunuz tıınnı.ız hiçbir mt\na ifade 
etmez. 

HWm, avukattan da bu müdn!tuı. 
nıımc)1 bir deta dinleyip dinlemediği. 
nl sordu. Avukatı da: 

- Dinledim, dedi. Söylcmlyc kork. 
tuğu l'}Cylcr işte bunlnrdır. 
~ sırada ııözllne devam eden Ru. 

hl. haplahanedo bir &Un ellno geçirdi. 
~ Grcnguvar gıızctcstnin bir nlli!hası. 
nı okuduğunu, komUnlstıero abp tutnn 
ve Moskovanm hükOmetçl ·lspanyııya 
yardım etmek Jçin Pariste kurduğu 

teşk11A.ttan bahseden hlr yazı gördil. 
ğilnU, Zeokats 1.aml gözlliıe 111şinec bu 
Jsml evvelce do duyduğunu ve l~lttlğl. 
nl hatırladığını, bu zatın komUnlst 
teşki!Atının nıali §lıbesindc, yani hU. 
kOmctı;I lspnnyn taratmdan salın alı. 
nıın harp malzemesi bedelini Mos!rn\•n 
hesabına tesviye eden dairenin rlyıısc. 
Unde bulunduğunun sabit olduğunu 

ve bu l§te hem komllnlst parmnğı, 

hem de Fransız hükt\metlnln menfno.tl 

of Vales,, ır. 
Avrupanın karı~ık ,·aziyeti kar· meğe, harbden evvelki ne~sini, w 

şı:mda, lngilterenin silahlanmak rafetini bulmağa başladı... Dolfus 
\'Olunda tuttuğu sistemin ne kadar diktatoryasına kadar bu böyle de • 
geniş olduğunu anlamak için, si· vam etti. Dolfus diktatorya.smdan 

sonra gUnden gilne tedenni başla _ 
lfilılaruna programının )'eni inµ 

. -ı-~-ı dr. edilecek gemilere aıt ı'14<1!manna 
Bugtin Viyana mağmum, neşesiz, 

bakmak ktlfidir. maddi ve manevf sıkıntı içinde bu. 
Programa göre yapılmakta olan nalml§ bir ~hlrdlr. Bu §ehlrdc kay 

gemiler şunlardır: 
9 zırhlı, 6 tayyare gemisi, 25 kru

vazör, 40 torpido, 24 küçük torpi· 
do, (ceb torpidosu) 3 yardımcı ge· Türk Sovyet 
mi ve 15 denizaltı. ar- BaştoraJ' l ıncidt 

Bunlara daha bir çok ufak gemi B. V. Potemkin, Türkiye Cum 
de il~ve edilirse, yeni programın ln- hurreisi tarafından kabul edil· 
giliz donanması kuvvetini 950.000 mi) ve Ba~vekil Dr. Refik Saydam 
tor.elan fazla arttıracağı meydana ve Haricıy:e vekili Şükrü Sarac-
çıkmaktadır. oğlu ile biribirini takip eden görüş. 

Hiçbir zaman, hatta umumi harp meler yapmrşhr. 
tc bıle. lngiliz donanması, veya Türk ve Sovyet devlet adamları. 

a·u'"ny"nın başka bir donanması bu nm bu teması esnasında iki dost mevcut bulunduğu neticesine vnrdığt. ...,, 

bcdilmek istenilmiyen , devamına ca 
lı~ılan ve gayret edilen şey, Viya
narun dtinya modacılık alemindeki 
an'anevi şöhretidir. 

Bu gnye ile Viyanada bir moda 
sarayı açılmı~tır. Bu müesses~. bU -
yük moda mucidlerine yaptığı yar. 
dımlar ve himayelerle, Viyana mo. 
dasını diriltmeğe çabalamaktadır. 

Bu teşkilat. senenin muhtelif mev
:simlerinde, Viyanıı moda sarayının 

güzel s:ılonlannda moda 
yapmak ve bu nevi moda 
ni yıiliiız Viyıınada değil, J. 
nm ve hatta ecnebi memlc1' 
her tarafında tekrar etti 

mektcdir. 

Henüz kısa bir zamıınd 
lqJan bu moda mUessesesi, 
sergisini, Viyana ilkbahar 

manında yapmı§. Şimdi de 
bahar ser~i vücuda gef 

insana allştmlan yllanla 

nı l!liylcdl ve bu meseleyi gilUiq;e da.. kac.1:ır kuvvetlenmemişti. memleketin hükU.metleri arasında ... 
ha tazıa aıaım uo takip ettiğini llhc Bugün harplerde f e,·kalade ehem- beynelmilel meseleler ve Türk • Sov 
etU. Daha sonrn ŞUkrU Kaya ve Aı;Ah 1 miveti oldui:ru anlaşılan ve ceb tor- yet münasebetlerini alakadar eden 
.Aks,..l hakkında mUtccavl.zkAr bir 11- p"ldQSU denen (küçük torpidolar) husust meseleler hakkında görüş 
sıuılıı sözUne devam etti. 

HO.klm tekrar, Ruhiye hitap etti: dan 20 tanesinin in53sı bu ayın so· beraberliği mevcut olduğu bir kere 
- Neler s8ylllyorsun, dedi. Sen ynJ. nu~da bitecektir. daha müşahede ve tesbit edilmiştir. 

nrz keruflnt müdafaa eL Bunlıırm bu hgilizJer, harp karşısın<la sevil lki komsu ve dost memleket, ken· 
ııı1e ne nllkıısı var? gemileri silahlandırmayı clüşiirunüş· dilerini birleştiren \"e kuv\·ctlc bağlı 

- .F.J:endim, kanaatimi söylüyorum • . . 'stcm b:.ılundukları culh davası irin kıv-
- Böyle kanaat dinleyemem. Yok. ler 'iC bunun 1çın yepyenı sı ., :.- J 

sa, mUdafaaruımenl keserim. ta}'yarc defi topları imaline başla. metli bir zaman t~kil eden sağlam 
HO.klm, nvukata dönerek: mışlardır. Ayrıca 2000 kadar da rabıtaları daha ziyade takviyeye 

Bir yılanın vücudunuz 
soğuk gövdesilc kayıp gitmesınc 

tahammill etmek değil, öyle bir şey 

tasavvur etliğiniz dakikada ürperir 

siniz değil mi? Hat ti böyle bir §C}i 

düşUnUnce de değil, yılan akla geL 
diği dakikada insan böyle bir tik ~ 

- Bunları okumasına taraftar mL bu-,.r.k top hazır1anm1ctır. arzctmis bulunmaktadırlar. 
/U " ~ sinti ve ürkeklik duyar. amız? 936 r.cnesindc yalnız 3 fabrika Türk ve Sovyet hükumetleri barı. Avukat HO.mlt Şevket, cevap verdi: 

_ Okumasmn tarattanm. Adamca. bu işle u"..rra~tığı halde bugün tam ~ın ve emniyetin muhafazası husu 
ğız evvelce korktu, söyJlycmcdl. tşte 28 fabrika çalı~maktadır. sundaki mütekabil ve muvazi gay· 
şimdi hepsini söylUyor. 10.000 deniz subayı mütemadiyen retlerine devam edecekler \'e Potem· 

Hdklm: harp hazırlığı yapmaktadır. kinin Ankara ziyareti esnasında da 
- Fakat, ona buna ı;atmağa haltkı •· ek f ti · · 

Bu üç av irinde, donarunaya t.am olduğu gibi mü~ter men aa erını yoktur, dedi. J :.-

A vultat cevap olarak, "tahkJr edilen 20 )eni harp gemisi iltihak etmiş alakadar eden siyasi mahiyetteki 
ferdin dava etınlye hnkkı olduğunu. olacaktır. bütün malfünatı teati edebilmek ü. 
söyledi ve Ruhi, tekrar müda faaname.. Vaziyeti daha iyi anlamak için zere devamlı bir temas halinde bu· 

Fakat buna rağmen yılan esr:ı • 
rcngi:ı: bir mnhlCıktur. Da.ima hain 
bakan gö:z.lcri ve kı\'rtm kıvrım kw. 

ranan gövdesile insana haşyet ver. 

ciiği kadar bir nevi enygı telkin c-
der. Bunun için dünyanın her tara
fında onun sevgisini ve emniyetini 
kazanmağa çabalıyan, onları tcs • 

hire uğra§an birçok insanlar görü. 

Bu ııoğuk hn;y\·nnrn mu 

kazanmak için onlara dostl 

\'eren, hatta onları kendile 

lırrncaya. kadar hayntlarınt 
; 

ye koyanlar vardır. 

Hindistıında bu hususttı 

len muvaffakıyet hiçbir ı eri' 
stne devam etti: .\lm:ın ve tngiliz donanmalarına lunacaklarchr. 
~~~~~hl~~bU"U'"nkü~~~~rp~i~···~~~~~~~~~~~~~~~--~----------------------ce7.a mahkemestnde cereyan eden celse ? 

1 sırosmda mUddeiumumt Bahn Anıca. yellerini tetkik etmek l~mdır. 

tc• rilcnıeı: . nür. 

Paris Işıkları .. Keşif Alayı .• 
Şafağa Dönüş.. Uçan Vals
lar ve Kadınlar Hapishane
sinden sonra şaheserler dizi. 

nm bana ba.~wurmadan evvel Ekremin l"mumi harpte: 
MUsteşar Agllha uğramış olduğunu .\lıruın} a: 16 zırhlı ve modem 
tasrlhl bu zatın bu işte b:ına kıır§I oy_ _ l . 1 
namıo olduğu roı hakkında bende hiç harp kruvazor en. 
ş1lphe bırakmamıştır. ::Muhterem vekl. lngilterc: 24 zırhlı Ye harp kru· 
Um HAmlt Şevket Beye bu işin başlan vazörü. 
gıcmda "bnscm ki, t:l:rem benimle gö. Bugün: 
rüşmeden evvel Agllh lle temas et- Almanya: 5 zırhlı (3 tanesi an· 
mlştır. Bu takdirde Agl'ıhm teşvlld ile, 
onun hakltmda vermiş olduğu izahata cak 13.000 todur)' 
binaen bana mUracaa.t ettiğine kati İngiltere: 

surette kanaat gcUrcccğlm gibi ve bu 31.000 ve 42000 tonluk olmak ü. 

dahi lmlmıyncnk.. ~eklindeki ifadem 
işe bil!lll zlmethal olduğuna şUphem zere 15 zırhlı ve kruvazördür. 1 

bu suretle teeyyUt etmiş oluyordu... Iı:şa edilmekte olan: 
Ruhi Bozcatmm dönUp dolaşrp bU. Almanya: 35 bin tonluk 3 zırhlı, 

tan ısrar etUğl noktalar, bu hddlse. Ingiltcrc: 40.000 tonluk 9 zırhlı, 

sinden: 
Ba,tan beşa rcnldi 

ALTIN 
HARBi 

OLIVIA DE HAVILLAN 
GEORGES BRENT 

Pek yakında den Şükrü Kayanın ve Ago.h Aksc'in Bil rakamlar, harp hazırlıklannı 

şİnemasrnda haberdar olduğu idi. Bu emı.da avukııt ve In6ilterenin. deniz kuvveti vazi· La" 1 e 
Hf!mlt Şevket. artık mUdafnasına de. 
vam etmcmestnı Ruhlyo söyledi ve ) etini :!piiçık bir sekilde göstermek- ı ••••••••••P•--!l[lliı 
9 saytalık mOdıı.f'aaruımf!yt eon kısmı. tedir. 

VAKif Kitabe 
Dün ve yarın tercüme . külliya 

21 - 30 Kitaplık üçüncü serı 

Numara 

21 Hükümdar millet 

22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 

Ot.Un iktrııadi işleri 

25 Cumhuriyet 
26 TercUmcnia reli 
27 Değişişler 

28 La o kon 

l\.orul' 

50 
75 

29 Kapitalizm buhranı 

30 Slambo 
;1 ' 

Bu sennın fiatı G.15 kU 

Hepsini alanlara % 20 
100 yapılır. Kalan 4.92 kurtııııd' 

75 kurnı,u peşin alınarak :rnU 

30 sl ayda birer lira ödcnıne1' 
Uç taksite bağlanır. 

60 
50 



H A B E R - Ak.-ım .. oata .. ' 

illŞefBSr~@~irR~IR 
Bir cihan harbi arifesinde miyiz 1 
Avrupanın gizli meseleleri bir 

harp doğurabilir mi ? 
Roma - Berlin mihveri askeı i 

l>tıı Yazan: H. Muhittin Dalkılıç 
~:: Gatilne bir klbua ıibi Denilebilir ki nazari olarak bir 

bir ittifak olacak 
1'ttiııi buıUnJcu karcaplığın cihan harbi olmak&ızın tahakku. _. Raştaralı 1 incidı ı •öylediği bir nutukta hava müate. düıman tayyaresini tahrip etmit-
k isiıı ~ ıurette anlaya.. kuna imkan verilmiyen bu plinın iyice öğrenmek istemektedir. Şim prı, bilhassa demiıtir ki: lerdir. (i'J; _ -ı 1. I J ( ( -ı · 
~ lllilletleraraıı münaıe. üçte ikisi harpsiz olarak tahakkuk 1 diye kadar yan resmi talyan ga. j - Duçe'nin her gün bütün mil. Faıilt Meclisi milli mil• ~~"t~ 
~ 0lan müphemliği cep. etmiş bulunuyor!. ı zeteleri, Polonyaya sadece Hit • sellih kuvvetlerin sessiz yolunu dafaa biltçeaini müzakere • - -
· ~ 1'lfllaak liznnctr, O va- Daima küçük kelimelerle ve ba. lerle müzakereye giri3meği tav-

1 
muayyen bir hedefe doğru tevcih ediyor lÇERDE: 

~ ,.._ ti. aydınlatmak ve dün. sit fikirlerel konupralc, haaımla-ı siye etmi§lerdir. j ettiğinin ltalyada ve imparator- • Vali, memurlara bir tamim gön· k "il' c:""-- Roma, 6 (A. A.) - Fqiat meclL 
)i9Jeti ~ harbinin manive- nnı olmıyacak iddialarla oyalama.. Diplomatik ma.hfilerde izhar luk hudutlannın haricinde bilin- al dUn 1939 _ 1940 milli müdafaa dererek memurların müracaat sahip 

~lint i~ıne sürülüp sürül. sını, daima hasımları tarafınlJan edilen kanaate göre bu mesele ile 
1 
mesi faydalıdır. Hava kuvvetleri- bUtçeslni mllzakereye başlamJ1tır. lerlJte düriist muamele göstermcle-

~.._ "etrıı rtyazt bir sondajla bil. :stihfaf edilmeyi bilmiş olan Hit-1 S~detler meselesi ~~ında bUy?k 
1 
ne gelince, bu kuvvetler, bilhassa Hava müsteşarı general Vallc'nlıı rini h<:tırlatmıştır. 

'-aı ele kabil olabilir. lerin bugünkü Avrupanı:ı moral'ı. bır fark vardır. Çunkil, İtalya ıle durmadan bu hedefe yaklaşmak. beyanatmı mUteakib muvakkat ha- • Kızıltoprakta bir köprünün yı-
le •ttı 1ırl lÇin, izah ettiğimiz gibi nı harikulade tanıyan bir a.:!am ol-1 Polonya arasında dostluk müna. 1 tadır. Faıist İtalyan n hava ordu. va bütçesini kabul etmiftlr. kılır.ası üzerine, 0 civar bostanla· 
~~ •Yrı, ne toptan bir cihan duğunu inki retmek imkansızdır. sebe.t~eri ~evcuttur. j su katiyetle ve kuvvetinden emin General Valle evvela cenubi A. nndan nakliyat yapılamadığı hak. 
"'-rı ll\~i lebeplerini asli tatı- iktidara gelince komünizm teh. Dıger cıhetten Roma serbest olarak azami fedakarlıkla memle. merika yolunda İtalyan ticaret ha- km•Ja belediyeye bir şikayet maz· 
"eıeıeae:. l~tlerarası aleni politika lıkesine karşı müsavi hak istiye. bir Polonyanın mevcudiyetini her ketin semasını müdafaa odecek- va filosuna Fransanm gösterdiği bat2:sı verilmiştir • 
'tttlıciı llıı değil, asıl gizli ve es. rek büyük demokrasilerin müza. zaman için elzem addetmiştir. 1 tir. milfkUlatı kaydelmiş ve Fra08allm • üniversite fen fakültesi talebe
'tdtr llleselelerini ele almak beıetini delilse bile müsamaha. Kont Ciano ile Fon Ribben • Müıtepr, Italyan hava endüa- ltalya hakkındaki bu gayri dostane lerinden bir grup bu sabah Yalova· 
~~ sını elde etmiı, fakat kuvvetlenir trop'un mihveri askeri bir ittifa. trisinin tam bir otarıiye kavuıtu- hattı hareketini İtalyanın asla unut ya tertip ettikleri gezinti için saat 
-~ ın gizli meseleleri de. kuvvetlenmez de komünizm tehli. ka tahvil edeceklerine dair bazı ğunu kaydetmiıtir. Benzin mese. mıyacağmı aöylemiştir. 8 de ha:-eket etmişlerdir. Akşama 
~ ~•eleler ıu (Avrupanın kesiyle hiçbir nisbeti olmıyan şayialar dolaşmaktadır. lesine gelince, İtalyan endüstrisi Müteakiben general, İtalyan tay. döneceklerdir. 
tııı birı ınpı ), (bütün Almanla- Avusturyayı, akabinde harp hava- Tokyo~un mU~it. bir şekilde tayyarelere uçuı için ideal bir kar yareclliğini yükseltmek için Musoli- • Ahırkapıda 18.stik fabrikasında 
(1tı..~_.1e1ın. eti), (nizam cepheaı'), sı yaratarak Çekoslovakyayı ve kaqıladıgı tedafüı bı.r t.talya - büran bulmuştur. Ve harp zuhu. ninin gayretlerini hulasa etmlı ve dal lık 

"Q.,, Al J ttif k çalı~an ustabaşı Rıza, gm ne· Orı. lllqıllı.Iı.yati sahası ol-'"sı), Memeli ilhak odivermiı:tir. manya - aponya 1 a ı me. runda ihtiyat stoklan vücuda ge. dem'•tlr ki: . d eli . . ·ı· d' k 
11: .. - ' ı · d tetk"k dil kti "4l' ticesı:1 e erını sı ın ıre aptrra· "- rı.. i) Muhakkaktır ki Hitler harpsiz se esı e ı e ece r. tirecek vaziyettedir. Hava teşkili- "Kat'l aaat ... ıdıA.. zaman vazi!e-·ııq l'tııi.1- ,,eı , (müstemlekele- Uk k ld ..- ı>• rak yaral~tır 

'lııll~ ...... ...:n takıı'mı') gı"bı' daı'ma bir istillya en elverişli kıtanın Av. · o:ıuşma yapı 1 tı, geçen birincikanundanberi ec- !erini yapmak hususunda İtalyan • mu"du"rü 
'PG.,... A A Ci • Belediye yeni iktisat if.,._ """Unü"e. esrar•"gı'z bı'r surette rupa olduğunu ilk keıfe:ien adam Milano, 6 ( · .) - ano - nebi memleketlerinden aMığı ben- tayyarecileri başta geleceklerdir. ,.. (( • hr' . el . ti' 
"'..... .... R'bbe Ul"k h kk d ~a et aün şe ımıze g ıruş r. fttr,r t olan meseleleridir. :>lmuıtur. Eğer ilhakları, yani Al. 1 ntrop m a atı a ın a a. zinlere ait kontratları kendi arzu. İtalyan aakert tayyareclllği çok kuv 
~ ttrrı r :nanyanın aleni meselelerini harp. şağıdaki tebliğ nel)l'edilmigtir: sile feshetmiştir. Şimali Amerika. vctlidlr. Daha timdlden Ud harpte • Çocukların uçurtmaları yüzün. 
de bir ı t ıdir ki bu meseleler le yapmıya lcalkıtmıt olMydı bu İlk Cinao - Ribbentrop görüş. dan &'Önderilen son benzin tene. bunu iapat etml§tlr. İtalyan hava den bnzı mahallerin kontaklar yü· 
ı._ tiıdir ~n sarih konuıutmut meselelerin halli kafi harb sebebi mesi saati 16·45 te başlıyarak 19,tO keleri 1kincikanunun baılangıcın- sahasmı son adama ve son tayyare. zünden elektriksiz kaldıkları anla-
.,. ~o'- ı...."'· P01itik bakımdan, da. 1 h" 1 t r....,...t.\ann olur olmaz h.~.11: uar tak olmadıkları için buna kimse inan. da bitmiştir. ki nazır derhal u. da gelmiıtir. Patlayıcı maddelere ye varmcaya kadar milafaa eyliye- şı mış ır. '.w"V'-"" 

~· reau 1111 paradoksal olmı· mazdı. kfımet dairesinden ayrılarak ote. gelince, hava teşkilatı tamamiyle cektir. rerlerde uçurtma uçurtmamalanm 
~ Plro~tler üstünde bir ta. Avrupada bir cihan harbi hava. 1.e . . g. itmişle·r·d·ir. HU.kCimet daire. 8~ milli olmak prtiyle pek kuvvetli BugUn bUtUn İtalyan tayyareleri temin için tedbirler alınmıştır. 

)lh. •lr •
1 teıiri bırakacak ma. d ..ıı.. "-'t • .... 'f müd''rlüğü- bu "a.no zam 

-·\C •" sı uyandıraraktır ki planını kolay. onu~ e go. "S'~~nın uı meaını bombalara maliktir. hemen hemen mUnhasıran İtalyanın maarı u ""'"" 
~ 4;::ıllıÜflerdir. ca tahakkuk cttirebilmi§tir. Harp beklıyen halk ıkı nazın harareL Müsteıar, İtalyan tayyareleri- içinde yapılmaktadır. İtalyan en _ görecek muallimlerin listesini hazır· 
''~ Panın yeniden intuı sız bütün Almanları yerleştirdik. le alkışlamıştır. nin İspanyadaki faaliyetinden hah düstrlai mUkemmel mal mahruk ye- lamı§ttr. Liste vekAlete gönderil. 
h lalı, t~ Bu ıtrateji'k bakım· ten, Avrupaya hikim büyilk bir Yeni koDUJmalar mihveri ıetmiıtir. tiştirfyor. Bu, yalnız normal lhtl • mi5tır. 
~.:C ~Olftik bakım:lan n:ı, Almanya imparatorluğu meydana kuvvetlendirecek Müstakil ıevkülceyt hareketle· yaçlan karşılamakla kalmıyor, harb • Uğvedilen Dumlupınar şehir 
~? 4~ ~ mı ileri sürülü.. getirdikten sonra ise eski müstem Roma, 6 (A. A.) - Yan resmi rinde hava orıdusunun ne kadar ihtimaline karşı ihtiyat depo edil. yatı mektebinin binası "Ayazağa 
~tr de.~ hıncahınç sıkıt- lekelerinin kendiliğinden geri ve.ı lnformatlone dlplomatlca ga:eteain- mühim bir rol oynadığı ispanya mesini de temin ediyor. Keza İtal- köy y:ıtı., mektebi olarak kullanıla· 
\.._ ~ıd ... 1 bu yeniden inşada · 1 ta 1 · · k 11 d ~ infl cakt 
oq ~ ••it 't rileceği aşikardır. Gene harpsız o. de neşredilen bir nota Milanodaki harekatında görülmüştür. yan yyare ennın u an ıgı • ır. 

illi ~ ~ yaJnı.ı bir dev- ıarak!. 1talyan - Alman görüşmelerinden he Balear adalarında bulunan 30 l!k maddeleri de mUnhasıran ltal- • Sinema antrelerindeki izdiha 
bir~h~? lreftdine göre Zira Hnt Hi•1 •• ~u. Jü: b~ilQ1.ti yecanlı blçbir 'ey beklenmemek ll- tayyare, birka,.. ay idnde Barıe. yan mamulatıdır. mın önüne geçilmesi için yeni t.td-

' 

. BUtiln Almanların •:o;: ~ ~~ :r :s Al ] mmaktadır 
llir-1.. büyük teknik dünyaa·nda bir ci. ıum olduğu, bununla beraber mihve. lon limanını atıl bir hale ıetirmit- man ve ita yan qene- birler al • 

dot... .....? 60 milyon Al- 1 • D · il -d- ı ·· .. ·· llı.... '"' d han harbinin imkinıızlığrnı ilk an. rin bundan kuvvetlenmi§ olarak çı- ler ve attıkları bombalarla 52 ıe- , rallcri Trabluatan döndiiler cruzyo an umum mu ur ugu .-ııtı...:. - tlrüıt kannlan doy. .... Deni bank ha 
~. --~ likiyet olunurken lamış adamdır. kacağı, her tUrlU çemberleme teıeb. miyi yaralamışlar ve 31 gemiyi ı Roma, 6 (A. A.) _ General von levazım şeflıgıne z re-
llt "'"letı Yani, bir cihan harbi havası bUsUne k&flı mildafaa için 11Uratle batırmıılardır. Bu tayyareler, bu 1 Brauchltscb ile ltalya harbiye mUs- ket renis şefi Zekeri}·a tayin edil. 

"e '""·~ erde her halde hu-
.& ·oq • • kinde balunuıumuz ilk defa, bir hareketin blr daha görUleceği ve suretle Katalonya müdafaasının ı tepn general Parianl, tayyare ile miştir • 
oılaı..._~ 1Çınde yaıamakta o. :s • 
-~ da harpsiz dünyayı yenme planının mihverin bir harb değil, bir banı yıkılmasına genit mikyasta yar- Trablustan buraya gelmişlerdir. • Toprak mahsullerı umum mü-
e StJca,__..__ alıp nüfusu iki inkiıafı içinde bulunuıumuzdan i. uıuuru olduğu kaydedilmektedir. dım etmiılerdir. Milanda bütün meseleler dür vekili Şakir dün Ankaradan şeb 

""'-• . -..._ suretiyle buh. A kal 1 M ı· · · 
~~ıt bir hale getirmekteki leri gelmektedir. Yoksa, muazazm mer ı ar, uso ınının Balear adalanndaki bu tayyare görüıülccek rimizc gelmiştir. 

~ tr?. bir planı bu kadar mükemmel bir tavas.sutunu iıtiyorlar crupu, bpanyanın ıark sahillerin- Roma, 7 (A.A.) _ Gio:nale • Trak sistemi vapurların bacala· 
'c:-h maharetleri: tahakkuk ettirmeye Nevyork, 6 (A. A.) - Nevyork deki limanlarda 162 vapur, S harp d'ltalia gazetesinde Virginio Gay. rına birer duman Aleti konmuştur. 

"''?·it ... ·r esi neyin sembolü. b" d · · ba DA ıt .. z:•ci nizamsızl g~ a kar•ı, v~ muvaffak olan ır a a?1ın, yenı. I gazeteleri, Alman - Leh gerginliği- gemisi ve 1 tayyare aemisı tır- da, şöyle yazıyor: DIŞAR : 
'-.L.1~ .. :'ıııı_n ?. :r den berki milyarlarca ınsanın ve 1 nin vahametini tebarllz ettirmekte mıı. hasara uğratmıı veya hizmet 1 .. . . .. • Pat ajansı, Poionyada Alman· 
.:~.._ '.Jelki ·bütün medeniyetin mahvine ve Beck'ln oldukça mutedil blr lL harici bırakm:ıtır. Rıbentrop - Cıano mulikatı ya aleyhinde nümayişler yapıldığı-

·~tt ~ Yalnız İtalyanların sebep olacak bir cihan harbinin sanla beyanatta bulundufunu yas- Beı bin mdreden fazla bir yük. eınuınlda yalnız Alman - İtalyan na dair Alman menbalannclan veri • 
. ~,.bu ı olması gibi bir poli. mesuliyetini bilakis refah ve ha. maktadırlar. ıeklikten yapılan bombardıman. münasebeti.eri mevzuu bahsol"?ı. len haberleri tekzip etmektedir • 
~ hli~llrt realist ve rasyonel yat bulması için ç:ılı~tığı milleti. Gazeteler, Musolininin MUnihte ıar neticesinde vapurlara vaki isa. 1 yacak, ayn~ zamanda Al~a~ya ıle • Gafenko. dün akşam BükrelC 
Ut 'lfi 'hl nazariyle bakılabilir nin omuzlarına yükleyebileceğini yaptığı gibi bu aeter de tavaıısut betlerin listesi havacılığın tekem- İtalyayı alak~.d~ .. eden ~utun me. avdet etmiştir. 

lr. 1 1lıil denizde 18 milyon tasavvur edebilmek bile imklns·z. ederek 11ulhU kurtarmasmı teklif mül ettiğine bir delil addedilebi- sele~er ~e goruşule.cektır. Beck. • Jmparatorluğun senei devriyesi 
~tol Yon helen, 30 milyon dır etmektedirler l' F 'k k ti k d ltal yenı mlizakere kapılarını açık bı -nliklerı'ne ı'Cltirak edecek olan ge-

lbiL , 4Ss •1 1 . . · · ır. aı uvve er arıısrn a • k bu .. aka da It 1 v-· '.l 

~,-. illi yon ngılız ve G _k___ it 1 h ·· t j 1 · :l 86 d'' 1 ra mış ve mun 18 a ya. neral Francı'sco Gracia Escamez ile 
"" •q F re oromen :ı yan ava muı qannın yan avcı tayyare erın en ıı u. b' t 1.. ,_ • 1 •tt 'ranaız devletlerinin . .. . ya ır mu avasaıt ro u verme .. ıs. ..tt h . lıt. kral 

sözleri ,ürulmüı ıse de bu tayyareler 943 . . lsp?.nyol askeu eyetı, evve a , 'b,.tı:_ "11ı'""'makt-':lır? temı•tır. . h d k b l 
M1l "il .. ..,.. • • • • ~ 1 b 1 Roma, 6 (A.A.) - Dün akşam :s sonrn da Musolinı tara n an a u 

Qt~ .... b~~u•e.t:::zz:i ha~::~ gUreşı ıs an u İtalya ise, Varıova hükumeti. edilm_i~_ti_r·------:----
tıddt. Politika peıine bir dev. b. . c·llg~. nin mesuliyet hissine ve itidaline Roma at yarışları 

' •ıı irin 1 1 ıüvenmektedir., , 4t'c rette d" b·1· . ? k .. rıqlri . uıc ı ır mı · Kadın silvariler büyli tuc 
1
• Ytsı, kü,.ük milletleri, B:den terbiyesi İstanbul bölge. Netice olarak Gayda, Milin mü. ka d 

" ııı :s mftkAfabnı ltalya zan ı "":ı.ıtı S:lratorluklar kolayca si ajanlığından: likatının İtalya ile Almanya ara. 
t'i İlıt~ için ınilliyet nazari. 1 - İltanbul Grekoromen gü. ıındaki tesanüdü takviye edeceği. Roma, 7 (A.A.) - ~ynelmilcl 
tı\aip d·'t.~kanlmı• sun'i bir rea birincilikleri 14 • S - 1939 pa- ni yazmaktaldır. Roma at yarışlarında kadın süvari-
'- " n_ :s ıı ıere mahsus büyük. mükafatı "Mon. .",l~teQıle -e, ~edir?. . zar günü Süleymaniye klilbü salo. kere eldilen meseleler baklanda u. 
k lçin, dtin ktlerın yeniden takaı- nunda yapılacaktır. kere edilen meselele rbakkında u- tebello il,, isimli atile düşes Morig· 
s- rıe i r.ı ~eniden çarpıtma- 2 _ Tartı saat 11 den 12 ye zun tefsirlerde bulunmaktadırlar. nano (İtalya) kazanmıştır • 

. it ttir;ı~ bı bır sistemle tahak. kadardır. . . A Kapitol mükifatmı "Accrobate,. 
ı.t -'""'lltk Gazteler, bılhassa Mılan halkı - . 1. Ua Belrikalı mül~im Pos-
" İt?. Yolu ke•folunabil. 3 - Müaabakalara ta:n saat 13 l' kab 1'' 1 ısım 1 a r 

:s nın gösterdiği bareret ı u u te- vik kazanmıştır. 
\'~ d" te batlanacaktır. .• '''' '6\t''l

0
'\\ barüz ettirmekte ve ıimali İtalya -~=--~---:::---:-------

tn .,.. ' unyı ı•-t ''k k''ll' d b' k"l T 1 \\• \) Y • • t " Ctb .. u osu u ı- 4 - Sikletler e ır ı o o e. ıe .,....,.t, ~ e\ o . da Almanya aleyhinde nümayiıler enı Defnya 
·ı 'iy ~erı deiiştirilmedikçe rans kabul edilir. ~G l•f$ 0 ~ ~ ·~\s\o\'C yapıldığına dair ecnebi memle - p t 
·· OllJı bu e en ih.ret kalması ta- 5 - Müsabakalara her klilp her \et\l\\\' Ll ~ ~ (\ et'\ \ C ketlerde !dolatan şayiaları tekzip azar pOS aSI 
liıı' Prtnliple . · d 'ki b' u · ·1 i · ak 1ıtıl'- P o\a'C\ C ı;.. Pazar Postasının ikinci sayısı çık •11 tn r••u nn petın en sı ette ırer g reıçı ı e ıtır Je\O L İ z A eylemektedir . . 
~~ llaaıt ~•t •e müıbet bir edebilir. ,~' f C r-. mıştır. Okuyuculamnıza tavsıye e-
11"Vt\b&diıeı1UrU.yebilir?. 6 - Güreıçiler lisanllan ile be. f rJ G rJ S 1 Z C A deriz. 

1 >tıı.1 Pr erdir ki, biı1:lenbire raber yukarda yaı:ılı saatte tartı f it A A N .. -------------
OJilt ~Plerin bir takım i.de. heyetine müracaat etmelUir. A L,.. r-. \ 'ief\• ~ MUSOLl·Nı· Dün ve yarın 
U.bet }'eler değil billkis 7 - Günet klilbüne mensup o- r-. '°"\\fa~~ .-~c'ct 
.J)oı~--·ıt •e harikuİade he. ıup da henüz baıa bir klUbe tea· '(e9~ \St~\)\. 14 Mayısta bir nutuk tercüme külliyah 
~ ~-z buyuk bir pllnın var eil edilmiyen ıUreıçller mezkar ~ ~ \\\\\ \\\t\\\ k 
~~h ba •ernu, bulunuyor. klüp namına müsabakalara kabul \l,. \\\a' \ söyleyece 
'"flllr ltt Yretler içinde car. edilecektir. " ' " bir::' lllUahedelerin revi- 8 - Batka bir klllpte mllleccel , ~ ~ 

ht llat blrı lllilletleraruı olmıyan ve uıulll dairllinde tHCil ~ 
oı~llt k "4lrJin tahribine miln edilmek üzere bölce merkedne ~ ~ 

r~ ba11:_ ~OJnUnbm tehlikesine müracaat edilmlt olup henüz ıicll ~....--.:; ... .w• 
oerıan •illh1

-- ~~ '°''ıa"'., ile bazı d uuıma biriblri muamelesini bitirmemlı olan gll· ....-
• evletlerin ilhakına retçiler böle• merkezine milracL 

ı. a1la bü:: yeUJra aJaaıkl·~ 

Roma, 7 (A.A.) - Muıolini. 61 
nln 14 mayısta Torinoyu ziyareti 62 
eanaı nda mühim bir nlitu'k ılSyle. 63 
yeccği, ıiyasi rnnhfrllerde beyan 1 54 
edilmektedir. Duçe, bilhassa Fran ı 65 

aıs - İtalyan münasebetlerinden 66 
bahtec1ecekt:lz 1 iZ 

7 nci seriden · 
61 • fr1 • 7 kitap 
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DUn1dl mh(m hemen 1ıcnmı hep tnt BcşUdaş Imlesl önUmle oynıyan Ankaralı muhnc:lmler, iki devrelik bir hiildmlyct esna mıla Be ikta, m Udafaacımı ancak btr kere mağlüb etmeğe mul"atfalt oldolıf 

Beşiktaş Ankaragücünü 4-1 yend~ 
iki devrelik lıô.kimiyetten 10 dakika kurtularak ( Beşiktd:: 
oyunu} oynayabilen Beşiktaşlılar 4 gol çıkarmak usl'~ 

lığını gösterdiler 
1

~ 

An1mrngtlcft 1m1cstne ~erenn nttı~'I gol 

Atletiznı 
ilk bahar müsabakaları 

Dün Fenerbahçe stadında yapıldı 
Türkiye 5000 metre koşu rekoru k ı rıldı 

11kbahnr atletizm müsabaka • Cezmi 12.2, 
lan ko§ulan bugün yapıldı ve lo. 2 - Sezai 6.6 100 metre 2 -
dos rUzgfi.r yüzünden sürat koSU- Sezal 12-3, 
larmda dereceler düşük oldu. lb. 3 - Ferit 6.8 100 metre 3 -
rahim 1500 metrede 4.23, 9 ile bi. Kanurnn 12.5, 
rinci oldu ve Uç §Chir müsabaka- Katagori 3. 
la:nnda lsta.nbulu temsil etme ıoo METRE: 
hakkını kazandı. 1 1 m . 12 "00 t 1 ö 

G .. Un bU .. k h11d· • 5000 - vı '... me re - -un en yu a ısesı mer 25.4 
metrede olmuştur. Demirspor klü 2 _ s~t 12.1 200 t 2 _ 
bünden Hüseyin Balıkesir bölge. Sait 25_5 ' me re 
sinden buraya müsabaka.ya gel- ' 

(Devamı 11 indde) 

ilk devre 1-0 Beşiktaşın lehinde bitmişti 
Yazan: SACIT OGET 

Ml?!i kUmcnln başında giden blr tıı- sinde oyunıı beşe yirmi kain baş .. 
kmıın puvan vnzlyetlni muhnfaaz, landı. ı-
Bcşikt.aşm ise vaziyetini düzeltmek Takımlar: 
için çarpışacakları bu mUsnbakanm AnlmnıgücU: Natık • Em·er, Sa· 
heyecanla devam edeceğine §Uphc lih _ Abdili, Semih, 1 mail • Hıunı1i, 
olmamakla bernbc:r maç cumartesi Fikret, Vahab, Fııhrl, Hamdi. 
günUne tesadüf ettiğinden sahaya Ee.5ikta : Mehmet Ali • Tncl, JIUs· 
nnrak 2000 kişi toplanabilmişti. nU • İbrahim, Iledii, llilselin • Ha. 

Takımlar çıkıyor •.• 
Saat 4,25 geçe cvvclfl. Ankaragil

cü sahaya çıktı, arkasından da Be. 
şiktaııı görüyoruz. Sahanın ortasın
da., sebebini anhyamndığmıız 15 dn.. 
kikalık bir mUnakaşa, merasi~ top 
seçme veyahut hakemin tavsiyele
rinden sonra Suphi Baturun idare. 

yaU, Hakkı, 1''fizım, Şeref, Esref. 
İlle akm misafirlerde. Bc§ikt.aş 

hücum batında bu akm hemen ke
sildl ve mukabil akına geçtiler. Da-
ha birinci dakikada sağdan yerden 
bir ara pasını Eı;ref yine yerden sı. 
kı bir §ÜUc mukabil köşeden dışarı 
çıkardı. 

(Devamı 11 incide) 

AnkaragücU tnkımr ... -

.-

Jlayatlntn athj;'I son Besiktns golU .•• 

(Q)ün gecelkD güreşoerde 
- awwwz -' '--swwwı- ~ - "....-.......-""' 

K a s ı m p a ş a g ü r e ş ç i 1 e1 
Pera - Kurtuluş muhtelit güreş takımı~ 
6 - 2 gibi farkla bir mağlubiyete uğrattı 
Kasımpaşa klübü tarafından 1 üzere üç !dakika davetlileri 

tertip edilen güreş müsabakalan davet etti. Bunu takiben $ 
dün akşam Fransız tiyatrosunu paşadan Cavit KasımpaşanıJI 
dolduran binlerce seyirci önünde reş tarihçesini ve Türk gUre' 
mezkur klüp takımiyle gayri feıde- mine yetiştirdiği kıymetli , 
relerden Pera - Kurtuluş mubte- yonlarx tebarüz ettirdi. 
liti arasında yapıldı. Bu çok samimi geçen rnerf 

Programa Pera klübünün man- den sonra güreşlere başlandı 
doli~ orkestrası tarafından çalı. beynelmilel değişikliğe ıl 
nan İstiklal marşiyle başlandı. rak güreşlere (15) şer da'ld1'1 

Bundan sonra Beyoğluspor - vam edildi. 
Kurtuluş klüpleri namına söz alan Karşılaşmaların neticeleri 
bir zat çok güzel bir söylevle gü.. lardır: 

miş olan Sokrat Manisa. ile hay. 
li çekiştikten sonra bütün rakip. 
lcrini ani bir hamlede çok geri 
bırakarak Türkiye rekorunu kır
maya te§Cbbüs etmiştir. Bu su _ 
retle Hüseyin kendisinden 10,000 
metre rekorunu iki hafta evvel 
almaya muvaffak olan Rıza Mak 
suttan 5000 rekorunu almıştır. 

reşleri açtı ve Edebi Şef Ata tür. 66 kiloda: Kasımpaşalı ~ 
kün mukaddes hatırasını anmak sayı hesabiyle Kurtuluşlu ~' 

M~~«-e-~~k-t~~-e-~-~-o-»-~-e-~--r-d_5_n_~-a-~-~nnd~§~~ 

Diğer mUsabakaların teknik ne
ticeleri şunlardır: 

Katagori 4. 
50 METRE: 
1 - Cezmi 6.5 100 metre 1 -

Umum Müdürlük kupası 

~- - ----P e ra - lstanbulspor 
rnuhteliti 

Sahaya lisansız çıkan 

Arnavutköy • Top~apı 
muhteJiti hiikmen galip 

sayıld ı 
Karışık takımlar arasındaki 

turnuva maçlarının dünkü kar. 
şılaşması Pera - İstanbulspor muh 
teliti ile Arnavutköy _ Topkapı 
karı~ığı arasında itli. 

Şeref staqmtlaki bu müsabaka
ya Topkapı Arnavutköy kan
§ığı lisansız oyuncularla çıktığın. 

dan hükmen mağlüp addedildi. 
Bundan tonra iki takım hususi 

lılır lrar'f!la~ pptrlar. Bunda da 
bire karıı dört golle Pera - A.spor 
muhteliti galip gel:ii. 

Futbolda Haydarpaşa ile Pertevniyal Kızlar arasında atletizm •. !~~~.~~=~::::·::.:~::, 
rakiplerini yendiler müsabakaları yapıldı le ~a!:~:d:~du~asımpaşadB~. 

Mektep takımları arasında ter. Oyunun bitmesine bir dakika Kız mektebleri arasında tertib i Üçüncü müsabaka da çok heye - yım 14 üncü dakikada ra1'ib1 

tip edilen futbol turnuvasına dün kala Pertevniyalin ancak Şeref edilen koşu müsabakalarının seçme. canlı old~. B.ilhassa 1n.6nU ?e İstan. ven'in sırtını yere getirdi. p 
de Taksim stadyomun:da devam sayısını kaydetmeğe muvaffak o· !eri diln Taksim stadında yapıldı. bul kız lısesı bir haylı çekıııtller. İ- 56 kiloda: Kasımpaşadaıt 
edildi. luşun:.ian maç 2 • 1 Işık takımının Takımlar gruplara ayrılarak koştu- nönUndc, İffetin güzel Çık:IŞI ile ilk di ile Peralı Cemal günün eti 

İlk maç Işık ile Pertevniyal li- galibiyetiyle nihayetlenmiş oldu. ıar. turda on, on be§ metre kadar arnyı yecanlı maçını yaptılar ve ~e 
seleri arasında idi. Bu müsabaka- Birinci grupta blrinclUği Erenköy açtıysa da, Şehriyann ikinci turda de Cemal sayı hesabiyle galıF 

;~l~~:~!~:r~u şekildeki kadrola- " \ ~/.) . kız lisesi, gUzel bir koşudan sonra, ~:e~f :::P· a~~: ~:~~u:::a~~;:u~ di,·
61 

kı"l""da •• Kasımpaşadarı it~ JJı.( 3,44 5/10 ile aldı. İkinci koşuda mu J ., 

IŞIK: Adnan, Selim, Necmi - ~ allim mektebi 3, 39 7110 ile birin- lisesi birinciliği alarak kız muallim met, Kurtuluştan Manoln ço , 
Aytekin, Rifat, Yavuz, Niyazi Ad Ercnköy ile finale kalmnğn muvaf- h 1 b. k lıct11 

ciliği aldı. ÜçUncü ko~uda da lstan. ve eyecan ı ır arşı ' J 
nan, Şeref, Hüscyia, Niwm. fok oldular. (Devamı 11 iııCI 

PERTEVNIY AL: Manüel - HAYDARPAŞA - BOGAZ!ÇI bul kız lisesi 3,43 5/10 ile birlncL 
Namık, lbrahim - Vedat, Adil, İkinci müsabakayı Haydarpaşa liği aldı. Bilhassa üçUncU mUsab:ı
Fatin - Haydar, Ekrem, Salahat ile Boğaziçi liseleri yaptılar. Tur- kada İstanbul lisesinin yaptığı koşu 
t . G ı · nuvan n e ··h· l b pek heyecanlı oldu, Reyhan, Şehri-m, a ıp. ı n mu ım maçı o an u 

Oyun karşılıklı hücumlarla ve karşılaşma çok heyecanlı geçti ve yar çok gUzel koştular. 
zaman zaman iki tarafın hakimi- ilk devre golsüz olarak beraber. I'ıli\NİAU l\OŞUI.Alt 

Yeti altına girerek heyecanlı bir tikle sona erdi. Bu bir evvC'lki gibi gruplar ha-
şekilde cereyan etti. ikinci devrede ise iki takım da !inde yapıldı. H<'r grupta dört mck. 

22 inci dakikada Hüseyinden gol çıkaramadılar. Bu suretle mu. teb takımı koşuyordu. 
güzel bir pas alan A:inan Işık ta. ayen maddet uzatıldı. Bu kısımda llk grupta Çamlıca ile Kandilli 
kımının ilk golünü attı. Dördüncü Haydarp~ş::ı sağaçığı Fikret, ka. hı.kımlan gelmediğinden yalnız E _ 
kısım böyle bir netice ile bitti. 1 leci Cihadın büyük bir hatasın- rcnköy ile Bo.;aziçi takımları nrn -

İkinci devrede Işık takımı da nistifade ederek maçın yegane sında )apıldı. Neticede Ercnköy li-
daha üstün bir oyun çıkararal: 18 sayısını kaykaydetmeğe muvaffak 
inci dakikada Hüseyinin falsolu 1 oldu. :Müsabaka da böylece - tah 
bir şütiyle ikinci gollerini kazan- [ minlcrin hilafına olarak - Boğoz-
dılar. içinin mağlübiyetiyle bitti. 

sesi kazandı. 
İkinci müımb:ıkadn dn birinciliğı 

kız mu:ıllim mektebi 4,44, 5 10 ile 
aldı. 
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Bitler, nutuklarını 
nasıl hazırlar ? 

Bir lngiliz muharriri Alman Devlet Reisinin Y f\ Z ~ l\T: L. Buse :1 35 Yılmı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Arenta kadmlarının kurban edilecek biçare bütün nutuklarını beş nevie ayırıyor 
llitler son haf talar zarfında 

fl'ne birkaç nutuk söyledi. Sık 
.!ık nutuk söyliyen Alman devlet 

çocuklarını sihirbazın nasıl 
öldüreceğini merak ediyordum Tt' • 

ısı bunları nasıl hazırlar? Nu
tuk • 
d' -Zarına esas olan şeyler nela-
ır? lngi/izce Deyli Herald ga. 

letesinden aldığımız bu · yazıda 
~Uharrir bunları anlatmaktadır: 

ka bitler "Mein Kamph,,ında, hal· 
Stkt ğtap etnıek üzere ilk küı~üye 

•• ~ : Zc'ımandan §C>yle bahseder: 
hay aıına düsündüğüm bir şey ni· 
}'~ ;nasib olmuştu: Nutuk söyll-

0 !:im? .. 
ne gu~en bugüne kadar yirmi se. 
So~,~~1• ~e bu müddet zarfında bir 
0ıı, d<'&ısiklik oldu. Son defa olarak 
llıaıı Rayı~tagda kendisinin ünifor
~ adamıarı dinlemiş ve nutku 
leı:ı~~ı .nıikrofonla radyolara nak-

1<' ,.tır. 
l'İ?J.i akat, Yakın arkadaşlarından bi· 
l'i~· Söylediği gibi, Hitlcr bundan 
da, kı~ S:ne evvel "karanlık avlular
de, f u~ umumt toplantı yerlerin· 
Sôy}er~~ ı>arti odalarında,. nutuk 

G ı. 

illt azeteıercıe Hitlerin nutkundan 
1919 ~sedildiğini 15 teşrinisani 
~~i "Münchner Beobahter,, 
tarı ~e görüyoruz. O zaman 
taııı fa~ıt olan bu gazetede şöyle 

1Yor· 

~;~ işçi partisi (Milnih gru· 
bir . ~rinisanide akşam saat 7 de 
so}'1?1itıng yapmıştır. Mitingde söz 
vard}'enıer arasında Adolf Bitler 
li~ ~utkun mevzuu: "Brest • 
~ Ve Versay muahedeleri.,, 

ta Avrupa gazetelerinde göre göre 
ezberlemiştik. 

O akşam, çok soğuktu. Bununla 
beraber, Hitler arkasındaki kamse
lesini çıkardı. Titriyordu, adeta 
donacak gibiydi. 

Nihayet söze başladı. Almancayı 
gramer kaidelerine hiçbir riayet et
meden konuşması bende büyük bir 
hayret uyandırdı. Yabancı bir li· 
sanda konuşan iyi bir hatibe ben
ziyordu. 

Mitingten, üzerimde hiçbir tesir 
hissctn:eden ayrıldım. lliUer bana, 
o zamanlar da Almanyada dolu o. 
lan diğer yüzlerce tahrikfttçıdan bi· 
ri gibi görünmüştü. Fazla bir şey 
de&ril. 

O zamanlardanbcri Bitler yüzler· 
ce nutuk söyledi. Bunlardan bazı· 
!arım dinledim. Siz de belki dinle. 
mişsinizdir. 

Dikkat edecek olursanız, Hitlerin 
nutukları iki grupa ayrılabilir. O 
nutuklarında ya gelecek bir Mdi· 
seden bahseder ve tehditler sa\'Urur; 
yahut daha evvel olmuş bir hadise· 
den bahseder, onun methini yapar. 

Bu iki gruptan hangisine mensup 
olursa olsun, bütün nutuklarım beş 
nevie ayırabiliriz: 

1 - Almanyanın, düşmanlarının, 
nazi partisinin tarihi; 

2 - Nazi felsefesi (Hitlerin dev· 
leti her şe)in üstünde tutan kanun. 
lan); 

3 - Atıp tutma ve kehanette bu· 
lunmak; 

4 - Talepler ileri sürmek; 
5 - Tehditlerle beraber teklifler· 

ı\J~ ~İtingde "nasyonal sosyalist 
ı\ı lloıı 1ŞÇiler partisi,, kurulmuştur. 
ı\lıııcı ra bu partiye muarız olan de ve vaitlerde bulunmak. 
\'Crın·rılar parti azasına Nazi ismini Hitler bu nuutklarmı nasıl ha· 
bu~1Sler ve bu isim derhal tutmuş, zırlar? 
o ne kadar gelmiştir. Ben bu hususta size çok iyi malO. 

de ll~ete kurulan partinin teşkilin. mat verebilirim, zira Ilitlerin eski 
g0!'fj~1:nn ancak küçük bir rolü dostu yüzbaşı Viedemann bir gün 

ıı- üştür. bana bunu bütün tafsiliitile anlat-
hatı1t1lerin o ilk günlerindeki halini 

r arını. 

tn!: 0 zaman Viyanada :bir orta· 
~:P talebesiydim ve on beş ya· 
~lt aı bulunmama rağmen siyasetle 

ı9'> akadar olurdum. 

~~~ Senesindeydi. Bir gece mek· 
t\·e 1 ak~am derslerinden çıkmış, 
CStlı ieliyorum. Hernah'daki 
g'tcr~'andd~ bahçesinin yanından 
'·~hır taknn gürültüler duy_ 
ti}'ilsl b" dunı dinledim: Bahçede 
Sarı ır miting vardı. 

ti Jla ~ın, UZun boylu bir adam Na· 
~·<>rcı rtisinin 25 umdesini izah edi· 
~ereli u. :au adamın ismi Dr. Dinzfel· 

E<l11ra' ~ Yerine oturunca reis ondan 
l~i: Söz alacak olanın ismini söy. 

··~u . 
. llitıenüı~.en Adolf Hitler . ., 

()ı. Çerr d~ yerin ucuna kadar gel· 
~ lltlsız, süklüm püklüm bir a· 
·~lt ~~u. lçimde acaba ne söyli· 

liicıilın 1Ye bir merak uyanmadı, yü. 
eve geldim. 

On • • • 
925 ~an sonra bir daha Bitleri 
llcli .e .Münihte gördüm. Bu sefer 
~ını dinlemek için Viyanadan 
1~1·hrs, 1'.1ünihe gelmiştim. O da 

' e g ı· eçll:ı.is .e ınceye kadar epey yollar 
İJl oı ' nıhayet zafer ve iktidara sa· 
/\. flluştu. 
· l'tı!t bu~t·· 1 d k d" · ı t', un!" manya a en ısı· 
~<lıil ? an kımse yoktu. , 

~tine erı? Bavyerada hilkfuneti el
ftl1() &eçırmek için giriştikleri ve 

lqtbe .a kalan Mtir.ih "hükOmet 
il ~r• .. ne Bitler de iştirak etmişti. 

..:,~ Çıkc;a da görsem diye mc.. 
'"\11\'ord 

~ ~i" • ~ um. Ortaya çıkar çık· 
1lind '2~e ilk çarpan §ey gene 
ı, dci o Süklüm püklüm vaziye! 

.\f\a~ , 
' l'.

1
.nda o meşhur kamselesi, 

• ı •r ... . 
r , 1 . r' : ı rerın ta ucun:ı ka·. 

~ dı. Onun bu gamselesi ni or· 

mıştır. 

Hitler nutkunu hazırlamaya si· 
yast faaliyetle başlar. (Mesela son 
nutkum! hazırlamaya Ruzveltin hi
tabesinde ismi geçen küçük devletle. 
re Almanya tarafından tehdit edil· 
diklerini zannedip etmediklerini so· 
rarak başlamıştır.) 

Vaziyet hakkında bir fikir edinin· 

f ıı<ızıı ~ölge 

ce bütün şeflerden, makine ile ya. 
zılmış muhtıralar ister. Bu arada 
Ribbentrop ona harici vaziyet, ln· 
giltere ve Fransada Bitlere kar§ı 
duyulan hissin kuvveti, Çember· 
layn müzakereye geçmek istiyor mu 
istemiyor mu v.s. hakkında büyük 
bir dosya gönderir. 

- Demek o ihtiyar sihirbaz ço ı _ 11 11 ~ _ 1 - .se?in si~ ~u~•vetlni g~r " 
cukların ruhlannı çıkartacak öy- mek ıstiyorlar .. Sıhır kuvvtUyle 
le mi? rikulade şeyler yaptıklannı öte- çocukların ruhlannı değiştirir • 

·-Evet!.. denberi işitiyordum. Onun için ken yanında bulunacaklar!. Gestapo (Alman gizli polis teşki
latı) ~efi Ilimmlcr de Alman hal. 
kının hisleri hakkında tafsil atta bir 
rapor gönderir. Onun her şehrin 

nabzında parmağı vardır. Alman ef • 
karı umumiyesinin ne vaziyet ala· 
cağını, neler ümit ettiğini bilir. 

- Çocuklan keserek mi? Arcnta kadınlarının kurban edile lhtirar sıhırbaz buruşuk yüzü, 
Reis yine tuhaf tuhaf Doho-Do cek biçare çocuklannı sihirbazın uülün yüzürıu çepçevre kaphyan ko 

honun ve benim yüzümüze bak· 'ı nasıl öldürcc~ğini, yahut Ar.cnta ca tahta sakalı ve uzun ~yu ile 
tı: reisinin tabinyle ruhlannı vücut- ~kıya tarafından anadan do~ma so 

- Niçin kessin? Akşama nasıl , lanndan nasıl çıkaracağını şid - yulmuş bir Babil satrapma benzi • 
olduğunu görürsün! .. Sana sihir' detle merak ediyordum. yordu. , 

Göringle Keitel ordu kuvvetleri· 
nin vaziyetini bildirirler. lktisat na. 
zm Funkla, işçi cephesi lideri Ley 
de eğer Hitlerin istedil:ri bir malO
mat varsa onu gönderirler. 

kuvvetiyle diyoruz!. dedi. Bundan dolayı Arenta reisin - Oeise şüpheli §Üphcli baktıktan 
Avustralyalılarda her §eye si- den bunu da görmemize müsa - sonra sol elini sakalına geçirip is~ 

hir kuvvetinin hakinı olduğunu nde etmesini rica ettim. miye istemiye kafasını salladı. Bu: 
biliyordum. Onlan kuvvetiyle ha- Korrabarn ayinlerinden sonra, - Kabul! 
yab idare eden ,.e kainatın her kendisine takdim ettiğimiz sa • Demekti. 

Hitler ondan sonra sessiz :bir kö· 
şeye çekilir ve bazan günlerce orada 
nutkunu hazırlar: Bunun için ev· 
vel~ elindeki bütün evrakı tetkik 
eder ve bir yandan not alır. 

şeyi olan (Mana) yı istedikleri gi bun, şeker ve konserve gibi hedi- Arunta kadınları' o gün akşama 
bl idare edebiliyorlardı. İnsanla· yelerin yetiştiği ormanlann yeri- kadar meydandaki Korroberri ayin
n öldürüp tekrar diriltmek onla- ni bildireceğimiz vaadini almış lerine iştirak etmediler. Hepsi omus 
nn sihir kuvvetiyle olan basit olan Arenta reisi bu müthiş man- !arından aşağı bir takım uzun ağaç 
şeylerdi. z.'\rayı da bize göstermeyi derhal dalları bağlamışlar, bu suretle ma .. 

Nutkunu hazırlarken kimse ile 
konuşmaz. Bazan kendisine verilen 
bütün bu mal O.matta olmıyan şeyle.. 
ri de notlarına ilave eder. Ekseriya 

Maamafih Avustralya sihirbaz- kabul etti. tem kıyafetine girmişler, meydanın 
lanıun, tabiat kuvvetleri arasın- - Vakıa, dedi. Erkekler ka • arkasındaki ağaçlığın yanında mü" 
da henüz bizim. meçhulümüz olan dınlann bu işlerine kanşmazlar' temadiyen ağla~rr gibi bağırışıp dur 
bazı kuvvetler bildiklerini ve ha- Görmeleri de memnudur. Nite • muşlardı. 

adamlarının ehemmiyetle üzerinde en sevdiği daktilosunu çağırır. Bu 
durdukları meseleleri hiç kale al- kırk iki yaşında, güzel bir kadm
maz. dtr. O söyler, öteki makinede ya-

ı Sonra bir tabaka Mğıt alır ve zar. 
nutkunun esaslarını yazmaya baş- • • • 
Jar. Bunları muntazam fasılalarla Hitlerin son nutku, herhalde, 
biribiri arkasına sıralar. En mühim hazırlanırken makineden birkaç ke· 
noktaların da altını çizer. re çıkarılmış, atılmış olacak. Çün-
Kağıdm alt kenarına do~ru he- kü nutuk tam hazırlanıp bitmek ü· 

men daima, kendisinin o pek sev. zere iken Avrupadaki vaziyet de. 
diği i~aretleri çizer: Bunlar çizgiler ğişmiştir. Halbuki IIitler nutkunu 
arasında üç hanedir. Birine "evet,, daha geri bir tarihe bırakamazdı. 
yazar, birine "hayır.,. Ortada kala- Bcrlinden bildinldiğine göre, onun 
nı da karalar, karalar doldurur. Bu için Hitler epey müşkülat çekmiş. 
suretle ya evet, ya hayır, ikisinin Nutuk yazılıp hazrrlandımı, 
ortası olamaz demek ister. Hitler bunu Göring, Göbbels, Rib-

El yazılarından insanın huyunu bentrop gibi yakın arkadaşlarının 
anlayan mütehassıslardan biri bana gözden geçirmelerine müsaade eder. 
şöyle dedi: Ekseriya onlar nutkun bazı yerle· 

"Bu çizgiler, işaretler, ikisinden rinin deği~tirilmesini isterler. Fakat 
biri, üçüncü ihtimal yok diye düşü· hemen daima liitler nutkunu onla· 
nen bir adamın ruhi haletini gös· nn demesile hiç de!,fütirmez. 
terir. Halbuki, bu adamın zihnin. N'ututktan sonra Bitler akşama 
de, bir üçüncü yol olduğu fikri var- kadar sinirlerini güç zapteder. Ge~ 
dır. Fakat bunu kabul etmek iste· celeyin geç vakit tamamile asabi!e· 
mez.,, ı şir Ye gider yatağına yatar. Öyle de· 

rin bir uykuya dalar ki görenler ö
Ilitler o not sayfasını doldrunca lü zannederler. - Willi Frisclıauer. 

HABER' iN RESiMLi ZABITA 

kim tutem çocuklarını erkekler Çocuklarım tuteme kurban eC:len 
yemezler. Ori1an yalnız kadınlar üç kadının ise yine ağaç yaprakla~ 
yiyebilir! .. Fakat siz Arunta ol • rile ba~ları ve yüzleri peçelenmiJ bit 
madığınız için size bu merasimi halde kapalı idi. Onlar bütün ks. • 
de gösterebilirim. Akşam güneş dınlardan çok bağırıyorlardL 
batarken koruluğun yanındaki Arunta kadınlarının ba acıklı va. 
kayalığa geliniz. veyHUannı gören bunlarm bir g~ 
. ı:eis Batu-Maha .. b.~zi .. ihtiyar evvel hayvani bir ze\'k w safa fpn 

sıhırbazın yanma goturdu ve si· de kuduran av.m kadınlar oldukla .. 
hirbazın gizli merasim davasını nna asla ihti~al vermezdi. 
ileri sürmemesi i~in de bizim e - o gün Arunta sihirbazı o baldı· 
hemmiye~mzi şö~ece anlattı: n çıplak sardanapal He yiyecelf. li· 

- Bu timsah ogullan (adam - hir herzelerine dair bir mülakatımız 
lar manasına) benim anamın ço· oldu ki son derece enteresandır 
c~klan (k~rdeş ~a~a~~) ~r!;. Adı (üç köklü ağacın oğlu) ~ .. 
Bır cennetin yerını bıliyor.ar ·· nasında (Bavingtanga) olan bu ~ 
Bana öğre~ecekler! .• Y_~i. sana tiyar sihirbaza ben Doho.Dohq 
da tatt~.rdıgım bal yemışının (§e· marifetiyle §U suali sordum: 
ker), sut taşının (sabun) ve ten- _Hiç günahsız çocukları yemei 
~ere balıklannın (~onserve) n.. - için öldürmek timsah oğlu şerefti 
gaçlarının bulundugu ormanı bı- bir insana yakı~ır mı? .• 
Iiyorlar. Anladın mı?.. 0·1 ·ı · Ye d"<:m""<: Babil hükilm-

th . . . . . A ı encı ıg u,. u" 
tıyar sıhırbaz, bızım obur • d S rd ngala benzi'-'en ~ gavef . . . y 1 1 

arı • a a J J 

runta reısının agzı su ana su ana k b. 'ht' ·ar tı'lkı" olduguy • .n .. .•. .. . ·umaz ır ı ı) ,. ..... 
soyledıgı b~ sozlerı anlamadan: zündeki binbir buruşukta bile ken. 

- Evet... dini gösteren ihtiyar sihirbaz bu 
Cevabını verdi. damdan dü~me Avrupalıca sualim 
Rcis amirane bir tavırla saçsız 'rnrşısmda kum parmaklarla tah • 

başını sallıyarak: ta sakalını bura bura: 

ROMANI· 1671 

- Biz çocukları öldürmilyorul 
ki! .. 

Dedi. 
Şiddetli bir istihkarla sordum: 
- Bu yaşa gelmi~ olmasına raf' 

men kestibri çocukları öldünnedili· 
nt>, ruhlarım ycmi§ten çekirdek ÇI. 

karır gibi çıkardığına, onların ölmt 
.:liğine hakikaten inanıyor mu? 

Sihirbaz bu sualime güldü: 
- Bir defa biz çocuklan kesnıi ~ 

yoruz ki! .. dedi. Kesmeden, yarala· 
:nadan bü~ün bütün iken yalnız VO 
rutlanna açtığımız delikten sihirli 
bir aletle ruhlarım uçuruyoruz!_ 

Sonra bana döndü: 
- Muk~des hayvantan ye. 

miyor muyuz? diye sordu. Biz on. 
larm ruhlannr yemiyoruz ki! .•• Ce 
setlerini yiyoruz!.. Çocuklann da 
öylece cesetleri hayvandır! Ye. 
nebilir!.. fakat ruhları tekrar ı.. 

tedikleri cesedi seçip içine girebi. 
lir. 

- Analşıdı, sihirbaz baba! SU: 
insanlara tevekkeli timsah oğlu 
demiyorsunuz!.. Onları da tim.. 
sah gibi yeyebilmek için! PekilL 
Neden bu çocukların cesetlerini 
siz yemiyorsunuz da yalnız kadın 
lar yiyor?. 

Sihirbaz 
mıya başladı : 

gene sakalını bur. 

- Ruhlar gayet kurnazdır!.. 
eledi. Çok zaman ncudun bir~ 
rafına saklanabilirlerl O vakit O. 
nu yeyen ruhu da beraber yemli 

olur!, {Devamı var). 
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lngiliz hükümdarları 

Amerika seyahatine 
HABER' iN TARIH.1 ROMANI· 45 Yazan: MlYl~S~ifer MlYllhlDttDn nasıl haztrlandllar? 

a 
bey 

, daima akınlarında .kullandığı lngiliz Kral ve Kraliçesile gidecek I~ 
z atına binmiş, yavaş yavaş hizmetçi, ikiyüz kişi arasından 

kl k ı~fisabaka ile seçildi 
ya a ır en göründü alt~:~"~:.~":·; 

Tarih bUyUk ve yepyc~ bir sal- taatinde berdevam olacakları beya- ' Gündüz beye Eskişehir, Aykudat ti fili Osman" Osman beyin 696 da kraliçe Eliza _ 
tnnat doğuracak. Dilnya tarihinde nile içerlerdi. (2)., pa lnönU, Has n Alpa Yarhlsnr, saltanata ge~Uğlnl ynzar. Canılüd_ bet 12 Mayısta, 

naırlarca muvazeneyi t emin için Bu suretle 699 tarihinde, yani, Turgud Alpa. İnegöl hm~lh kılın_ dü\el lklncl cildinde 6!l9 yahut 700 (Repulsc) zırh-
muıızzrun ve korkunç bir kuvvet ha_ mllft.di 1299 ııcnesinde Osman Şah, <lı. enelerlnl gö terir. Bundan ha kn !ısı ile Amerlkn-
linde seyreden yepyeni bir devlet mUstakil ve bUyük bir devletin hiln. Ullcclk , ·c harnlislnln mahsu-1 diğer bütün mih·crrihler lstlkl81 l· ya hareket ede _ 
kunılma.k üzere. 12 sant sonra bU- kAn illn olunud. IUnü ehlibeyti idaresine tah.,ls liinı tarihi olarak (699) u gösterir- cekleri için Bu 
tiln dünya Anadoluda yeni bir Türk Bu hfı.dise derhal muhtelif hcdi- etti. Diğer oğlu Ali.eddlo paşayı ler. Fııkat lstikliU IHin olunduğu kingam sarayın. 

saltanatının teessUs ettiğine enhld yelerdcn toplu kervanlar \•c elçiler nll::leslle ora.da bıraktı. Kıılnpe- mahal kııydcdilmcmlııtlr. da büyük bir fa-
olacaktı. Bütün halk sokaklara dö- yoluyla şark hUkUmdnrlanna, hn - deri şeyh Edebaliyi üzerlcrlnc e- 'l'enkihüttenrlh Osman be)ln nliyet vardır. 
kUldlller. Denilebilir ki çoluğu ço _ kanlarına, gnrb sultnnlanna, bütün min nnsb \e tayin eyledi. Şeyh E_ yirmi altı yıl, üç ay, on gün h\ikiı_ (Repulse) kral 
cuğu, ihtiyarı, kadını, anll!!I, baba- dünyaya tebliğ edildi. deball bu suretle hem allel enuı. met ettı[;inl beyan ederse de Hay- gemisi 1916 da 
sı, alili, sakatı, gazisi, askeriyle, Osman yalnız uc memlekeUerinc rctc nazır, hr.m de Bilecik kale· nıllah efendi tarU:I \'efatmı 726 inşa edilmiş ye-
Beyleriyle bütün bir millet yollara değil, a~'ni zamanda da Selçuk en- ine lıiiklm oldu. encı;i rıun111.anının onuncu günü o· ni bir g<>midir. 
dolmuşlar, biat icra olunncnk mey- kazına da sahih olmus bulunuyor- Ocımaıı Han maiyet ,.c erkiını lıırnk göı;termck surctlle istll;lali. l{amnralnrı i r ;:· 're lm\.I r;cmlsl olıın Rr.pul e r.ırlılısı ... 
danı çevirmişler, heyecanla Osmanı du. hUkftrnetile merkezi idare! cf'dl • nln 699 tarihine isabetini ta~ in e - fazla olmadıt; ı 

bekliyorlardı. d 1 olan Yenlşchlre na'ıdedllcli der. ıçın,, maiyette dndeki ııahıslnr 
Bu kesif halk · arasında Selçuk 1KlNCI KISIM 'c ~ehrl mezhunı merl,ezl emard Salna.melerln tıık,·lm kısmıncla dan bazdan yolcu vapurlarile gide_ 

beyleri, kumandanları, silft.hşorlan, olmağa IAyık bir tarzda imar t- mebdei istiklal, 699 t>nesl ct>mnzl- ceklerdir. Gemide kraliçeye bir o _ 
namağlUb rilesası, askerleri, halkı "Osman Gazi ilanı lstlkliı.llnden çlu arayla.r, evler, ı:arşılar, ha_ yclcnclinln dördiinrli giinü olarak turma odası, bir yatak odası ve bir 
da bulunuyordu, TUrkmcnler, Ta _ 700 senesi nlhayetlne kadar tak- mıunlnr blna.ıo.ı Pmrcdildi.,, gö t.erilir. banyo, krala da yatak ve çal1Şma o· 
tarlar ve hnttA esir olup buralara rlbcn bir buı:uk yıl müddeti, l\lo- - Getirin şu mel'unu! l'apıım 1t"tklluıta nn1.a _ dalarıyla ıı.yrı bir banyo hazırlan -
~ınmrş ve tceıssUs edip kalmı§ :Mo- gollarm Jıarekfıtmı tcrebhus ile ı~ınmm iki yE'rinden ince birer ran iı•tiklii.lin Blleclkte lliın edildiği mıştır. 
gollar, nımlnr görillilyor. g~lrdi. Kendisi de dahli olmak kan çizgi.si boğa.zma kadar sızmış, daha fn7la lhtbnal dahilindedir. Kraliçe Elizabet BOn birkaç haf. 

Bir kenarda çağrılm11 bulunan iı1erc ema.ratı mUstaldlle beyle_ fa<,;lı.rı dağınık ve gözleri yerinden Çllnt•ü Alficıldinln Moğollar tarafın tadır Amerikada giyeceği elbiseleri 
tekfurlar resmI elbiselcrile ve bi - rJ metbuları nltanatı Selcul,iyc. o~ mmı§ gibi hav! ve deh§et içinde dan "' lr nı.lllmcsl Bllcclkt~ duyul- hazırlalmakla meşguldür. Çay elbi_ 
:rer heyet halinde yer almış bulunu_ nln kBnnı ltınam eden d;Y'tti E;ürillen adamı sUrUyerek S'etirdi _ muş , .e bUtiin tertibat burada alm- selen ve mantoları için mavi, efliı_ 

yorlar. Jlluınlye tarafından kendileri hıık ler. mıştı. tun, gUmUşU ve beyaz renkler ııeçll-
Diğer bir kenarda, ilk defa kuru- kında ne gUna muamele olunaca- (Devamı ' 'ar) (2) Cnmtuddün•l, rlld: 2. miştlr. Gece elbiselerinin ekserisi 

lan kafesli bir çadır arkasında Mal ğuıa mwıtuırdıJar. İşte bundan (l) "Feyzülmennan bWltrl devle· bol etekli ve sivri açık yakalıdır. 

Hatun, kadınlar, cariyeler, ve er - dolayı tarihlerde bu zamana alt Çok sevdiği tilkiler, sıkı belli bir man 

kln aileleri bekleşiyorlar. Mal Ha. vakayt görülmüyor. Ç ""'I l'ukarda"l aşağı: tonun eteğine konmuştur. Nakletme 
tun heyecanından kendini tutamı - Tarihlerin bn sUkfttuna rağmen apraz 0Q 80C9 : l _Bir Türk kadın adı _ He • müşkülA.lmdıı.n dolayı kraliçe, 

yarak ağlıyor. (1) O man hı\Dm bo. dnrmryamlı yet (frenkçe) , 2 - Bir nevi yaz Viktorya zamanının modasını ha-
Bilttin halk amsında bir uğultu hllkfuneU ccdldeslnln Mikr mnt. . tırlatan balinalı, telli kabarma ge· 

lıdır. Bu kordcla, çok eski z:unnıı· 

lardan kalma bir an'anedir: Kral • 
lar daimi bir suikast t<'hllkcsıııt 
maruz kaldıklnn için tcşrifntçıinı1• 
en yakın uşakları birer tabanca 'c· 
ya diğer bir silah taııırlardı. BugUll 
ıse, kırmızı kordeltmm ucunda bit 
dildükten ba5ka bir §l'Y yoktur. 

Trende yemek yedikleri zamıın· 

lnr, osfrada iki uşak hizmet edeceJ:· 
Ur. Biri, on iki senedenberi aıuucı 
Corcun sofrasında hizmet cdel1 
Ainsleydir. Kralla kraliçenin mizaÇ· 
larını, keylflerinin yerinde olup ol • 

madığını gayet mükemmel sezcbilt11 

bu ndam, efendilerine danrşmadaı.11 
onları memnun etmesini bilir. Dl • 
ğer bir vazüesi de, nazırlnn, rcsıtli 
ziyaretçileri kralın huzuruna götUr· 

ba§lndı. Osman, daiına akmlarmdn nlt tenslkatla mc gul bulundui;·t • yemışi (kışın da olur) - Ikygirle 
.._ ....... .._... çekilen yasıta, 3 - Bir nevi deniz ce elbiselerini Amerikaya götUrmU_ mek olacaktır . 

kullandığı beyaz atma binmi5, ya _ emri tnblidlr. 2 1--ı--ı--
vnş yavaş yaklaşırken görilndU. F1lvnld i!rtlklM llll.nını nıUtc:a- 3 .,_..._..._....._ vasıtası - Direlme, 4 - Bayağ - Kış 

Hnlk yekpare bir avaz halinde kip: "Aylnl allUln tahtı n ln ,. 5 - Tersinden okuyunca bir edat 
ha}ktrdılo.r: il.zere dh'UJDda ,.e asltanmda 0 • !> olur - Beygir, 6 - Yavuz Sultan 

- Barekallalı! lan beylerin ve bliyillderln yerle_ 6 Selimin okurken °öl<lüğü söylenen 
Öyle mnh~cri bir manzara vardı rln bildirip manasıbı mUnacılblne 7 ..._.~~..._ ayetlerin umwni adı - Elcezirede 

ki, Osnıanm bile benzi ilk defa sol- tayin, her kaleye kadı ve !ulm,ı 8 a.-ı--1--ı-- yaşamış bir Türk ulusu, 7 - Bal 
muş ve o da kendini tutanuyncnk \'e lıllJdm na.sb nı ne\ahlde olan 9 yapan • Bir renk_ lki şeyin ortası, 

:;.ar. 

Bcra"b~r götilJ"ecclded o~ ikJ hiz -
metkfınn seçilmesi milhim bir mese 
le olmuştur. Buckinga.ın sarayında
ki iki yilz hl:r.metkann arasından en 
iyi on ikisinin seçilmesi için altı ay 
evvelden bir mUsabaka açılm~tır. 

Altr ay zarfında kimin sicilli daha 
Umıiz olursa o gidecekti. Fakat hep 
si, seyahate çıkmak Umldile o 1uı -

dar gayretli ve muntazam çalışmış
lardır ki, lntihab pek mUşkUlleş -
miştlr. 

Kraliçe, on bir yaşmdanberl ya• 
nından ayırmadığı bir lskoçynlı k&' 

dmı Amcrlknya da götUrecektlt'· 
Sarayda kısaca (Katta) diye anı • 
lan Miss l{alerin Maklin kraliçeniP 
çok sevdiği famdösambndır. ElblSe 
lerinl o hazırlar ve giydirir. 

kad:ır hc>yecana dUşmUııtU. Yanmda kuran zlynı erbabı slpaha her_ ---- 8 - Karıştırma (öz türkçe) - Eke· 
ki silnh nrkadaşlannm gözleri dol- ,·eçhl tlmıı.r tewlh n tn~1n" et- zirede ya5amış bir Türk kmmi, 
mu§tu. BugUn, yıllardanberl allrilp ti. Soldan sala: 9 - Ayağa giyilen şeylerden biri -
gld n vegalarm, gaznlarm, clhad ... 1sttkWbı sal.l Wlslnde Osma.n Kraliçe (öz tilrkçe). 10 - Bir yük 

lnnn, akrnlarm, istilft.lann ve nlha- Jınu Yenlıtehlr ,.e l.'unt hlsnn 1 - Ankarada birkaç gündenlx•ri hayvanı • Bir 1 ürk erkek adı. 
yet bin tilrlU entrikaların sonu gcl- romlardan aldı. Badehu DtAtmahı faaliyette bulunan bir kong. e, 2 - -
miş ve Ertuğrul oğullanndan Ulu nnzıın olan İznik üzerine lcrıı. o-

Hir Türk erkek adı - Bir nevi av 
Han Osman Şah, artık istlklallne sa lu~nk barelditı askeriyenin ter- 4 

hayvanı, 3 - Yazı - Köprü, 4 - ... ı--.__._.. 
hib olmak vaziyetin! edinmlştf. BU. Ub Ye tanzimine eh-erl U bulwwı ~ 
yük bir saltanat enkazına dn teva- Yeol~chlrl kendisine merkezi hü_ Kaili meçhul şiirlerin altına yazılır 3 
rUs edecekti. ''Biat TUrklUğe mn.h- Mmet n Blleclğt ailesine mnbat - Bal yapan hayvan, 5 - Olen pa-
eus merasime tevfikan Oi:'UZ Han il lkam!t ittihaz etti Ye memlc- pa - Vekilin evvelki adı, 7 - Bir 
tür 'Sİ mucibince ş5ylecc icra olun_ ketin diğer aksamını be' ldar .. y-t ne\·i evlerde kesilen makarna, 8 - -
du · blttcfrrk mulınrcbelerdc yararlık- Bir Türk erkek adı - Askerlikte ça-

Biat edenler Osman beyin önünde lan r.ı rUJcn bllyllk beylere eyrut•ı hşır.a, 9 - Köleler - lr.adeye men-
yUkündUler. Yani birer birer diz nıınıllP. itan te\clh etti. YlğitliJ{ sup, 10 - Dayak (tokatlama) - Du 
çökUp o dıı kendilerine birer bardak ~ağma d ıl olan oğln Orhan b!· alardan sonra söylenen. 
knnrz 5unardı. Bu doluyu alanlar 1- ye SuıtanönU, lbUyUk birader 

Uşakların en yaşlısı ve şefleri o. 
lan Watts'ın daha beşinci Coreun 
zamanında kralın her seyahatine 
j iştirak etmesi bir an'ane haline gel
diği için, şimdi de onun gitmesi mu-

1 hakkaktır. Vazifesi kralla kraliçeye 
teşrifatçılık etmektir. Amerikada ve 
ya Kanad:ıda hususi tren bir istas
yonda durunca, evvela \Vatts iner. 
Göğsünde sağ omuzundan başlayıp 
pantalonunun sol arka cebine ka _ 

1 dar uzanan kırmızı bir kordeliı takı. 

HABER'in Edebi Romam dansetmediğinizi biliyorum. yoktu. ı\k~mdanberi, Ali; kendisi- de uzanan, uzun bir sokak.. hafifçe dokunmuş \'C bir ses kula· 
- Niçin bakalım? • sini sanki dünyanın bamba~ka bir Ali hu sokağın bir kaldırımında ğımn dibinde ismini iki kere tekrar. 

- Ben sizin yanınızdayım. Bu kıtnsında, bambaşka lisanlar konu- bulunuyordu .. Serin hava yanan şa· lamıştı. 
nun için, benden başka kimse si- 5ulan lıir takım insanlar arasına kaklarında ıslak bir mendil rutube- l Bu ne urnulmıyacak bir şeydi. Bir 
zin yanınıza gelmeğe cesaret e- düşmü~ kadar gurbette hissediyor· tile dolaşınca içinde biraz ferahlık i cehennemden kaçar gibi neşesinden 
demiyor. Ben uzaklaşayım. Ba- du. \'e kendikendine birçok kereler: hissetmişti. 1 ve düğününden kaçtığı bu evin kö-
lanız ne kadar çok insan sizi dan "Hayret! demişti. Bu adamlarla Şimdi kaldırımın önüne bir zincir ~sinde onun kolunu tutuyor ve o· 
sn kaldıracak. bir milletten olduğumu düşündük- gibi dizilmiş olan otcmobillerin nun kulağına kim böyle büyük bir 

Dedi ve bunu bahane ederek çe! .. ,, ara.ından geçti. Karşı kaldırıma teklifsizlikle sade ismilc hitap edi-

genç kızın yanından uzaklaştı. Ha) ır bu adamlarla ayni millet- oradan ilerdeki köşe başına doğru yordu. 
- 11- ten olc.u-ı;una inanmıyordu. • yürüdü: Onun hayatında kendisine sade 

Salonlardan, salonlara geçti, ora- Aralarında. hangi münasebet nok - Gelmezseniz çok üıülcceğim! ismile hitap eden yegfıne İföan an-
"'tlan sofaya, sofadan sokak kapısı- tası varc!ıl Mevzuları ayrı idi. Mu. Ne geldiğinin, ne de gittiğinin far nesiydi? 
na doğru ilerledikçe, düğün evinin ' hitleri. alakalan. kıymetleri, men- kına varmıştı ... Onu görmemişti. O annesinden başka herkes için 

Kralın elbiselerini giydiren adııtıl 
on senedenberi bu işi yaptığı ıçııı. 

kralın şahsi zevklerini, her mernsl• 
min, davetin lcnb ettirdiği nc\'i 1<1· 
yafet ve Uniformalan bilir. Tom Je 
ram isminde olan bu adama, kral!• 
kraliçenin Kan:ıdada blnece.klcri lı\I 
susi trende ayrı bir kompartunııfl 
tahsis edilecektir. Bu kompartrn11ın· 
da kralın resmi sivil elbiseleri, spol" 
kostümlerinden başka askeri Unıfof 
maları da bulunncnktır. Askeri for· 
malarla bilhassa nlşanlann takıl • 
ması mühim bir meseledir. Her nİ· 
ıışnm takılacağı mUnasib yeri ,·c 
vaziyeti Jeram kadar bilen oımıı • 
dığı için kralın her seyahatinde 0 

da beraberdir. 

aşina ı dahi yoktu. , 
l lalbuki koluna dokunan eli. ı:ıı 

. d ,c:.tı· !ağma gelen sesı o ya ırgam~ •ti 
Bu el teması iyi tanıdığı bır. 

ve bu ses ahengini ezbere biidiP 
bir sesti. Başını çevirdi ve harret!~ 

- Muammer diye kekeledi .. l\W 
ammer!.. Sen .. sen ha!.. 

Sokak fenerinin ışığı altında :ı-1~ 
nrnmer dire hitap ettiği adamı g ·r 
rüyordu. üstünde liyme, liyrne bl 
ceket vardı. Saçları uzamıştı. • 

- Ewt neye şaştın .. Ben !\ tu:ı.fll 
mer!.. 

sesi gitgide hafifleyen bir kulak u. faatleri. hayat telakkileri ayrıydı. O kadar çirkin olduğu halde, herkes muhasip: "Ali beydi.,, 
ğultusu gibi eksiliyordu. Hatta yemek yeyişleri, hatta giri- onunla alay ederken, kendisini ye- Hiçbir yakın dostu yoktu. Bütün 

Büyük kapının yanındaki ve ti- nişleri, hattfi türkçe diye konuştukla gfınc beğenen, yegane seven, diğer, müna ebeli fabrikadaki münasebet· 
yere gitti, oradan eski bir pardösü n i~i İngilizce, fransızca ve almanca erkeklerin diğer kızlara ve verdik- !eriydi. Tahsilini epey uzun seneler 
alarak bahçeye çıkan taşlığa doğru kelimelerle dolu olan bu lisanlar da. leri kıymeti ona veren. o bir ba~a denberi bitirmi~ olduğu için eski 

'( 

- Nerelerdeydin? .. Kaç sened~. 
senin heıyatta olduğunu bile biif11: 

yordum. 

-45-
Ali bu ı..sık, musiki, güzellik ra· 

yjha ve servet dalgası içinde bo
ğüluyorm uş gibi bir vehim hisset 
ti. Biraz daha burada kalmağa 

tahammUlU birdenbire tükenmie 
ti. Yanındaki genç kız ona cevap 
ftrnleyince o kendi sualine ce -
''ap vereli: 

- Ben dn nt~tn bu akeam 

süzilldü. hi bambaşkaydı. el".keğe ait oldu diye azap c;cken ye· 1 arkada~larım da hep kaybetmişti! 
Jçindc hapis müddetini bitirip Aralarında müthiş bir ayrıhk var gane ir c;am farke+ - .. ..,.., : .. t ; bile. 1 Kimbilir hayat her birini ne tarafa 

hürriyete kavuşan bir insanın, ya· dı. Feci bir fark vardı .. Ve şimdi se.· - Gelmezcrn.". çok füülecezim! savurmuştu. 
hut uzun bir gurbetten memleketi· behini tahlil etmediği halde kendi - l\e lüzumsuz bir } alan! Bunun için senelerdenbcri kimse 
ne dönen bir insanın hafifliği vardı. şahsan çektiği c:eylerin hepsinin bu Neden kızıyordu. Bu bir nezaket- ona: ''Ali,. diye hitap etmiyordu. 

lşte saatlerdenberi buradaydı. Sa faıktan ve bu farkı de\'am ettirmek ti. Bir insan bize karşı nazik davra· Evi fabrikanın yakınında idi. Her 
atlerdenberi., kendisine bir tek ke- gayesini güderilerln kabahatile doğ· ruyor diye ona kımıa~a hakkımız gün on bes dakika kadar yürü~ ·· 
lime ile hitap eden bir tek kişi gör- duğunu zannediyordu. var mı? ce, işine gidiyordu. Bunun için her 
memi5ti. *** - Ali .. Ali.. ~abah ve her akşam muayyen saat· 

Onun'a bu muhitin bütün insan- Sokak, t!;tanbulun sokağı .. thla.. Tam köşenin. başında Fenerin al· j lerde bir nakil vasıtası dahi kullan· 
lan arasında, en kilçük bir rabıta mur, kestane ağaçlannm gölgesin- tında idi. Birdenbire bir el koluna madıfı için işinin haricinde bir göz 

- Ben de öyle.. f· 
!ki anam şimdi biribirlertn!n c 

1 

ni tutmuşlardı. Karşı karşıya durtl~ 
yorlaıdı. Ali birdenbire içine gele 

bir neşe ilt şaka ediyordu: 
t• 

- Ben senin matemini bile ttl ( 
tum .. Vallahi seni öldü zannedb-o 
dum ... Hayattasın hat.. 

k •nfeU 
Saçı sakalı uzun, kılık n ·ıc· 

perisan adam pürüzsüz bir n~ 1 

'(Devam• 0(11) 



. F'Urlo!l . xxı . 
Ilı, Pol" g, ~ıç Yakıt kaybetmeksi
lldi~....ııs ll1udürlüğünc koc::muc:.t\\. 

~"'"'erd· · ~ • 
ttJ. ar h 1

• Zekı olduğu kadar cü-
Uğunu : .. 1rnlarla karşı karşıya ol
·ordu ,,. un geçtikçe daha iyi anlı. . . rarr . 
ı isn-ı· . enı kaçırmak için ken

•nın kull t dah anılmış olmasına bir 
ttıç k~ ~ızrnıştı: ~omiser • Ride 

Slnı . ulnıak ıçın her şcyı yap
b· rıca ett· "l<i h 1. 
ttilldt:~~n telefona sanldı. Mai· 

bir rrı~den biric:.ilQ arasında kı. 
ta dön<1··l~nıe oldu. Sonra Fur

, ş· u. 
İr ... •rrıdilik beklemekten haı::ka 
~Y y • 

atre.,: ~Parnayız. Bildiğiniz gibi 
"" i•zl' U!ıdurrrı k ıce nezaret altında bu-

atıgyn a .ta İdim. Onun, doktor 
}'a ~ıne gittiğini memurlarım 

.n e\İni ahtr \'ermişler. Biri Van· 
ı biraz .. tarasc:.ut ettiği c:ırada öte. 

·§. otede otomobil içinde bek-

t t-'arren v 
~hildtk~ngın C\ inden çıkınca o-

tıtrni~. N 1 memur onun peşinden 
Cektir ~A tredeyse bize haber vere· 
a!~~r kısa bir zaman.da haber 
!'!°' };'arr ~ütün Londra merkezle. 
ırıı ..... , tnın e§kalini vererek ara~-· .. cısın1 

....... 1"a trnrederim. 
-.....1\~~'n. tehlikede midir sizce? 
. la~ıldı~ hır Şey söylenemez ·ki.!. 

çın onu g~~a göre çok şey bildiği 
ullı g0 &?2<fen uzaklaştınnağa Jü· 
11'1 ıtı llnuşler. Bu gözden uzaklaş· 
1}'en ~U\ak~aten mi, yoksa ebe. 
·~. 01dugunu sonra öğrenece
F'urıo 
aı"-ı ng \'e k . d .. .. 

\ti ar. a· omıser uşunceye 

' ı\ff 1
raz sonra Rid: 

t~· 'd~· . ı( etrrı ınız, dedi, şu e\'rakı 
~ta'ia 

1 
ern ~azım ... 

~du ,, ndakı 00!; .. ·a,·ı tetkike ko..., 
" "Ut} J • 

. }'tr<te d ong sabır~ızlıktan oldu· 
1
• l'eıc:f Ul"(l.znı~ acak bir halde i
<lı. onun zili üzerine adeta sıç-
1l.id t 1 

J.·' C:fonu açtı: 
1 ·'et B 

rtı ••. ~- • ana Yerin de konu~a· 
ı ~ ~n rn·ı . ,. 
})· ın Mate\·s? !'\e hava· 

ll)'d. 
ı. 

Jl,,, 
1 .:i{fıl.' 
b. o '.'\. Sen bizi yol ağzında 
c lr,nıo~'.~ arı bilirim. Hemen şim.. 
ı l:•ııı 1 

le hareket ediyoruz. Sen 
t in .. e, kız çıkarsa bize haber \'e· 
l'cıe 
at 0ntt k 

\·t':-<1;. apattı \"e Furlonga iza· 

!\ti~· p 
ıı c ~re . arrenin nerede oldu"•1· 
)' ndık n· Ckrar t , · ır dakika müı:aade .. 
'h· e.efonu artı· 

oır t ) . 
th.... 

0 
ornobille soförden ba.,ka 

···-ınur h· • • 
• ,.:"tı h aıırlan ın. Çabuk olun, 
t1>1!'fon arekct edeceğiz. 
1'tı indu kapatarak masac:.ının 

• it> Cebin en otomatik bir tabanca 
tka,, ..ı ke koydu. Dısarı rıktı \'C 

• '"'a ik · ~ 
' au a sonra dönerek: 
~ Yurun "d" • . • deQi , gı ıyoruz M. f ur-
. · Stze Yolda izahat veri-

l}oı· 
ıs rrı" 

~"' Udürl ··~ ·· 
1 ••

1ur, tenh ugune telefon eden 
' lıı rt\() .. a. Yolda duran otomo· 

. ~ ı!runü tamir eder gibi 
,ctı~ ~tkad eınekteydi. Komiser 

teli ac;Jarını ~nce koşa· 
· ll onl • arın arabasına atladı 
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mez. 
-- Doktorla görüşmemiz lazım, 

kapıyı açınız. 

Adamın alelacele kulübesine gir· 
diğini görünce otomobilinden atla. 
dı. Fakat geç kalmıştı. Kapıcı içe· 
ri girip kapıyı kapamıştı. Komiser 
söylendi: 

- Felaket! e\•e telefon ediyor her
halde .. 

Maiyetine emretti: 
- Siz ikiniz parmaklıktan atla· 

ymız. Herif kaçmadan yakalayımz. 
lri yarı iki si\'il memur parmak. 

hktan aşıp bahçeye atladılar. Kapı 
cı bu sırada kulübenin bahçeye a· 
çılan kapı&mdan çıkmış, binaya doğ 
ru olanca hızıyla koşuyordu. 

Polısler peşinden gittiler ,.e biraz 
sonra kapıcıyı elleri kelcnçeli olarak 
geri getirdiler. 

Kapıc kulübesinde anahtarları 

bularak kapıyı açtılar. Rid memur
lardan birini kapıcıyı beklemek Ü· 

zere bıraktı \'e kendisi diğer memur 
!ar ve Furlongla beraber otomobile 
atlayıp binanın kapısı önüne kadar 
gitti. 
Kapı kilitliydi. Zil sesine cevap 

\'eren olmadı. Bunun üzerine me. 
murlardan biri maymuncukla kapı
yı açtı. 

Alt katı alelf.lcele dolaştılar. Kim· 
scler yoktu. Hid arka tarafa kostu, 
köşkün o kıo::;mııida kapısı açık kil· 
çük bir Jtaraj \'ardı ve yeni tekerlek 
izleri bahçenin arka kısmında bir 
kapıya doğru uzanıyordu. 

Rid söylendi: 
. - Kaçmı~lar Matevs! Tavsiyeni 

dinliyerck bahçenin bütün kapıla. 
rma nöbetçi bıraktıktan sonra içeri 
ginneliydim. Şu mehin kapıcı bize 
oyt•n oynadı. Fakat mahbuslarını 

kaçım1ağa vakit bulamamışlardır 

herhalde .. 

xxır 

Furlong. genç kızı tenha \'c temiz 
bir lokantaya götürdü. Yansın ser. 
best bırakıldığım öğreıuniş olan 
Farrenin neşesi yerine gelmişti. 

Kahve \'e cıgaraya sıra geldiği za· 
man Furlong sordu: 

- Şimdi nasılsınız bakalım? 

- Ft.:\'lrnHi.de iyi.. 
- Size bugi.in çok güzel olduI,ru-

nuzu sii) lemek isterdim, fakat söy· 
!emeğe hakkım yok. 

- Niçin olmasın? Kompliman in 
sa'lm daima hoşuna gider, hele si. 
zin tarafınızdan olursa ... 
• - .'.\1ademki beni do~tlarınız me
yanında görüyorsunuz. gayet açık 
sözli.i olacağım: Ç.Ok yaramazlık 

yaptmız ve ba~ıma bir sürü can sr 
kacak hadiseler açtınız. 

- E\'et. buna çok mütecssifim. 
- Acele etmeyin. Başıma bir sü· 

rü haciselcr açtınız ama siz olma. 
ı:aydımz Pettigrevin katilini yaka
lamağa mroar olacak yegane izi 
belk; <le hiç bulamıyacaktım. 

Genç ktz mırıldandı : 
- Size göre katil kimdir? 
- Kim olduğunu bildiğimi sanı· 

yorum, siz de öyle sanıyorsunuz. 

Belki ikimizin de hakkımız var. Fa· 
kat bu nokta üzerinde münakaşanın 
henüz sırası değil. Bana itimat edi. 
niz \"C ~üphelerinizden kimseye, a
ma hiç kimseye bahsetmeyiniz. Ya· 
adediyor musunuz? 

- Evet, söz veriyorum. 
- İkinci nokta: Sir Pcter sızın 

Mandarendeki gecelerinizi biliyor. 
-Biliyor mu? Ona kim söylemiş 

olabilir? 
Furlong Doyl ile Van~ın ka,·gası· 

m, Sir Peterin hiddetini, Yan ın o· 
na anlattıklarım hikaye etti. So11ra 
müstakbel hattı hareketlerine dair 
konuştular Ye lokantadan bir tiyat
roya gittiler. 

Yağmurda yol yürümek hiç ho- ğ: akmağa başlamıştı. 

şuma gitmez. Fakat o gün bar. - Affedersiniz, efendim, de
daktan boşan.rcasına bir yağmur elim, içeri girip sığınabilir miyim? 
yağıyordu. Benim de önümde da. Hayretle yüzüme baktı: 
ha gidilecek on millik yol vardı. - Sığınmak nu? dedi. 

Nihayet, gideceğim köye bir - Evet, dedim, yağmurdan .. 
mil kaldığı halde, karşıma çıkan - Ha! Yağmurdan mı? Evet, 
ilk evin önünde durdum. Bahçe· buyurun .. Rica ederim, buyurun. 
nin etraf.ndaki tahta havalenin ü. Bahçe kapısını açtım. adam ö. 
zerinden bakıyordum. Ev pek bir nüme geçti, evin bahçe kapısına 

şeyler vaad etmiyordu, çünkü boş doğru ilerledi. Kapının önünde. 
bir ev olduğunu derhal anlamış - evvela içeri benim geçmem için 
tım. kenara çekildi. Hafifçe bir iğildi. 

Bütün pencereler kapalı idi ve Kapıdan içeri girdiğimiz za· 
hiç birinde ne pancur vaI'dı, ne man: 
de perde .. Zemin katındaki pen - - Kor'karım evimi pek fakir 
cerelerden birinden görüyordum: bı.:lacaksınız, dedi .. Fakat buyu -
İçerdeki duvarlar da çıplaktı. O- run efendim, içeri Soldaki ilk ka. 
cağın üzerindeki yeroe hiçbir şey pı .. 
yoktu. Ocak ta bomboştu. Oda oldukça büyüktü. üstü 

Bahçeyi otlar bürümÜı5tÜ. Bah- kemerli bir tek penceresi vardı .. 
çe demeye bin şahid isterdi. Oda bomboştu, yalnız bir masa, 

İlk bakışta bir hendek görünü· bir sıra vardı. Kapının yanında da 
yordu. Yalnız tarhlar arasındaki bir köşede daha küçük bir masa, 
yolların izi kalmıştı.. Bahçedeki üzerinde de bir gaz lambası .. 
leylak ağaçlan çiçek açmıştı.. Gene hafifçe bir eğilerek, tah-

Rüzgar dalları sallad kça ağaç. ta sırayı gösterdi: 
!ardan yerdeki otların · ""e su- - Buyrun oturun efendim, de-
lar boşanıyo. du. di. 

Leylakların arasında.. lcnbi- Hareketlerinde, konuşmasında, 
re bir adam çıktığını söylersem eski tarz bir nezaket vardı . 
ne kadar §aşırdığımı tahmin eder- Kendisi oturmadı, pencereye 
siniz. Adam yavaş yavaş yürüye. doğru gitti. Kolları gene iki ya-
rek bana doğru geliyorou. nında sarkık, pencerelden dışarı, 

Beni şaşırtan şey o adamın ora- yağmur altındaki bahçeye bakma
da bulunması değil, bu yağmur al- ğa başladı .• 
tınlda , başı açık, adeta bahçede Bir konu§ma zemini olsun di-
gezinir gibi dolaşması idi. Tepe- ye: 
sinin saçları dökülmüş, kalan saç· - Galiba, dedim, siz de benim 
lan ağarmış, iyi traş olmuş, şiş. gibi yağmuru pek sevmiyorsunuz. 
manca bir adamdı bu ve bakışları Topuklarının üzerinde tamami
Villiam Blakc':in portrelerinde gö. le geriye döndü. Başını döndüre
rülen o sert bakışlara benziyordu. mecliği için bütün vücudu ile dön. 
Rahip gibi giyinmişti. miye mecbur olduğunu anlamış. 

Birdenbire gözüme çarptı: A- tım. 
damın iki kolu iki yanında sarkı- - Yo! yol.. dedi .. Hiç de öyle 
yordu. Elbiseleri socuk gibi ıslan- değil. Nitekim, siz söylemeden ev 
mı§tı. Hele yüzünden akan sular, vcl, ben yağmur yağdığının far. 
onu daha garip bir şekle sokuyor· kında bile değildim. 
du. - Fakat, her halde çok ıslan. 

Sanki yağmur yağdığının hiç mışsmızdır. Elbiselerinizi değiş· 
farkında değildi. Fakat ben yağ. tirseniz iyi olmaz mı?. 
mur yağdığını pekala biliyordum. - Elbiselerimi mi değiştire. 

Sular saçlarımdan, ensemden aşa. J yim?. 

Bunu sorarken 
bakmıştı .• 

- Evet, dedim, 
rinizi çıkarsanız •• 

tuhaf tuhaf 

ıslak elbisele. 

- Elbiselerimi mi çıkarayım? .• 
dedi. Hayır, olmaz. Olmaz, efen
dim, olmaz .. Islandıysa bile ya
vaş yavaş korur .. Burada da yağ. 
mur yağmıyor yal Yağıyor mu?. 

Yüzüne baktım, bu sulai ciddi 
bir şekilde sormuştu ve benden 
cevap bekliyordu •• 

- Hayır, del:lim, hamdolsun 
yağmur yağmıyor burada ...•• 

Gene nazik bir tavırla : 
- Size ikram edecek bir şeyim 

yok maalesef, dedi.. Sabah, akşam 
köyden bir ka:lın gelir, hizmetime 
bakar. Diğer zamanlar yalnızım• 
dır. 

İki tarafına sarkan ellerini açtı, 
kapadı .• 

- Yalnız, diye ilave etti, mut. 
fağa gidip kenıdinize bir fincan 
çay pişirebilirsiniz .. Eğer say pi
şirmesini bilirseniz •• 

- Çay istemez dedim, fakat bir 
cıgara içebilir miyi~, diye sor" 
dum. 

- Rica ederim, buyurun, dedi. 
Yalnız, maalesef size takdim eu • 
cek cıgaram yok .. Benden ev\ el 
cıgara içermiş. Fakat ben piı 
içerim .• 

Cebinden, bir pipo ile tütün 1 
sesi çıkardı. Baktım, ellerini, 'kc 
!arını mlikemmelcn oynatabiliyor 
biraz ferahladım .. 

Ben cıgaramr, o piposunu yal· 
tıktan sonra tekrar lakırdı açtını. 
Çünkü konuşmam lazım geldiği. ı 
anlıyordum. Ben konuşmıyacak o. 
Jursam karşımdaki sükutu boz
mağa hiç çalışmıyacak, kollan iki 
yanına sarkmış, ya bahçeye, ya 
bana öyle durup bakacaktı •• 

Çırçıplak odaya göz1erimi gez .. 
dirmiyc başladım . 

- Galiba, dedim, yeni taşın
mışsınız .. 

Tekrar o garip. sert bakışı ile 
yüzüme baktı: 

- Yeni mi taşınmışım? dedi. 
(l.iitfcn sayfa~, ı:e,irlnlz) 

272 KAHRAMAN HAYDUD KAHRAMAN HAYDUD 269 

hazırlanmı~, hatta omuzları üze 
rine bir de atkı almışt~. 

Araten: 
- Madam, muhterem baba

nız sizi çağırmıyor, çok vahim 
bir surette yaralanmıştır. 

Leonor boğuk bir feryad ko

pardı: 

- Babam öldü, değil mi?. 
Araten yeni bir yalan uydur. 

mak üzere iken olduğu yerde 
sessiz kaldı, Leonor ağlamıyor
du. 

Hatta bu müthiş felaket habe. 
ri kar§ısınıda ümit ve tasavvur 
ettiği 'derecede müteessir bile 
olmamıştı. Binaenaleyh §air için 
teselli verici sözler, cümleler 
sarfetmek lüzumsuzdu . 

- Evet, madam, dedi.. Maal
esef babanız vefat etmiştir. Sa. 
rayıma nakledildiği zaman ölüm 
halinıdeydi. Hemen doktor ça • 
ğırttım. .M üm'ltün olan herşeyi 
yaptırdım.. Fayda etmedi.. 
Babanız bana ancak .. ·efatını si· 
ze haber vermekliğimi söyleye. 
cek kadar bir zaman bulabildi .. 
Ben buraya son arzusunu yap
mağa geldim .. Zannederim ki... 

Leonor bir i~retle Arateni 
susturdu .. Duyduğu bu haber 
karşısında hem hayret hem tle 
dehşet hissediyordu. 

Babası kendisine veda eder -
ken artık ebediyen ayrıldığım 

anlamıştı .. Fakat o kadar mü .. 
teessir olmamıştı. 

Çünkü anlattığımız gibi Dan· 
doloya karşı fazla muhabbeti 
yoktu. 

Fakat Aratenin veıi:liği bu 
soğuk ölüm haberi karşısında 

birdenbire derin bir teessür duy 
du. 

Ancak şimdi bir babası oldu. 
ğunu ve bu babanın ise artık öl
müş bulunduğunu anladı.. Ona 
karşı hissettiği nefreti, hatta ki
ni kayboldu. 

Babasız kalmıştı. 

· Bal.ıasız ve kimsesiz 1 Dostu 
bile yoktu .. Senelerdenberi kim
se ile münasebete girmeden, te. 
mas etmeden münzevi bir hayat 
yaşıyordu . 

Korktu! Ne olacaktı?. 
Ancak biraz evvel verdiği in

tihar kararım düşünerek tescili 
buldu. Evet, mademki ölecekti, 
ölmeğe karar vermişti, kor'kacak 
nesi vardı Dosta. arkadaşa, ih. 
tiyacı olmıyacaktı ki ... 

Bu düşüncenin verdiği sük\ı

netle sordu: 
- Babamın yaralanmış ol

duğunu söylemiştiniz?. 

- Evet sinyora!.. Keskin bir 
hançerle yaralanmıştı. Benim 
ıann•ma göre gece haydutların 

taarruzuna uğramıştır. Vak'a 
sarayımın arka tarafında dar so-

rın eline <lüşccek olursa bir mü
kafat vaad etmek suretiyle onun 
izzetinefsini ve haysiyetini ya. 
ralamak istemem. 

"Cesedimi eğer bir hırsız, bir 
haydut bulacak olursa yerını 

söylediğim servetimin ancak 
dört bin eküsü ile iktifa edeceği. 
ni ve ölmtiş bulunan bir adamın 
son arzusuna muhalefet etmiye· 
ceğini ümit ederim. 

1'Ve nihayet bu kağıt fakir 
bir adamın eline düşerse o ada. 
ma zahmetine mukabil servetim 
-:len beş yüz ekü almasına müsa. 
ade ederim. Velhasıl, kim olursa 
olsun ondan servetimi iki müsa
vi kısma ayırmasını, bu kısım -
)ardan birisi V enedikte veyahut 
Piyav gesitlerin.de bulunan Ro. 
lan Kandiyanoya ve diğer kıs

mını Vencdik başkumandanı Al. 
tiyerinin karısı olan kızım Leo. 
nora teslim etmesini rica ede
rim ... 

Araten gözlerini Dant:iolonun 
cesedine doğru çevirdi. Ve bu 
cesedin üzerine hiddetli bir göz 
attı: 

- Beni evvela niçin bu kadar 
sevindirdiniz .. demek istiyordu . 

Başını önüne eğ:li. Dalgın ve 
düşünceli bir vaziyette tekrar 
dolaşmağa haşladı. 

- İyi düşünelim, diyordu ... 
Her hal:le kendimi bir hırsız 

yerine koymıyacağım.. Binaen
aleyh dört bin eküyü almakta 
hakkım yok.~. Şair olduğumu, ya
ni mükafat vaad etmenin bile 
hakaret addedebileceği bir züm
reden bulunduğumu itiraf mec
buriyetindeyim. 

Hakaret mi? Oh, keşke vaaı:l 
etseydi, ben bu hakareti mem.. 
nuniyetle kabul ederdim. Fakat, 
şey .. Tamam, tamam.. Niçin ol
masın? Kendimi pek ala fakir
ler sırasına koyabilirim. Öyle 
ya! Ben de fakirim.. Benden 
daha ziyade fakir olan var mı? 
Dur bakalım .. Onlar için ne di
yorı:lu? Zannederim, iki bin ekü 
yazmıştı .. Evet öyle gördüm gi
bi.. Ne o? Eyvah! Beş yüz düka ! 
Hiç olmazsa ikişer liralık düka 
olsaydı. Ne çare?. Bununla ikti
faya mecburum . 

Maamafih gene az para değil.. 
Beş yüz düka vermek şartiyle e
vime her gün böyle ölüler gelse 
razıyım. 

Araten biraz teselli bu'Ldu .. 
Kendi yazdığı ve Rolana ait olan 
mektupla Danı:lolonun üzerinden 
çıkan vasiyetnamesini cebi:ıe 

yerleştirdi. Doğruca odasına çık

tı. Aratenlcri çağırdı • 

İhlamur ka~ .... 
Perinanın sualine cevaben: 
- Evet, yavrum, çok hasta. 

yım, ldedi. Az kaldı zengin olu-
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- Yani, dedim, bu eve yeni ta. 
gındınız ~aliba_ 

- Yok hayır, dedi. .Hayır efen. 
dim. .Senelerdenberi burctdayım .. 
Daha doğrusu ben bir seneye ya. 
kın bir zamandanbeti buradayım. 
Benden evvelki de burada beş se 
ne oturmuş .. Gideli yedi ay ka:dar 
oldu .. Tabii, dedi. (burada dalgın 
dalgın gülümsedi, yüzünün irade. 
si hiç beklemediğim bir halde de. 
ğişmişti.) burada aşağı yukarı ye. 
di aydanberi bulunduğumu söy • 
lersem inanmazsınız. Mrs Bellons 
da inanmaz .• 

- Madem burada yeidi aydan. 
beri bulunduğunuzu söylüyorsu. 
nuz, neye inanmıyayım? dedim? 

Bir iki adım attı, bana doğru 

geldi ve sağ elini uzattı Ben de 
gayri ihtiyari bir halde elimi uzat
tım, adamın 4zattığı eli tuttum ... 
iri, yumuşak, soğuk bir eldi bu •. 
Parmaklanm değince garip bir ür 
perme geçirdim. 

- Teşekkür ederim efendim, 
dedi .• Teşekkür ederim.. Sizden 
başka kimse söylemedi bunu ba. 
na, sizden başka kimse!.. • 

Elini elimden bıraktım, lakırdı.. 
smı kesti. Bir düşünceye dalmış 

gibi idi. Sonra tekrar söze , başla
dı: 

- Şüphesiz, dedi, her şey mü. 
kemmcl olacaktı, eğer şeyin .• ben. 
den evvel burada bulunanın ihti· 
yar yeğeni ona bu e\i brralı:masay. 
dı •. Bulunduğu ye~e daha iyi idi. 
Rahipti kendisi .•• 

Kollarını açtı, üzerini gösterdi: 
- Bunlar onun elbiseleri • 
Gene kendinden geçmi§. bir 

düşünceye dalmıştı. Yalnız, o Ta. 
hip elbiselri içindeki vücudu kar
tımda !duruyordu. Birdenbire: 

- ltirafata inanır mısınız? diye 
sordu. 

- ttirafat mı? dedim. Yani di. 
nt itirafat demek istiyorsunuz?. 

Bir adım daha . yanıma geldi. 
Şimdi adeta burun buruna idik ... 
Sesini alçaltarak ve sabit bir şe. 
kilde bakarak: 

- Demek istediğim, dedi, itira
fın, bir günah, yahut •• bir cinayeti 
itiraf etmenin insanı ferahlataca. 
ğma inanır mısınız ? . 

Acaba bana ne anlatacaktı ? ... 
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Çünkü ASPİRiN seneler· 

denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N ın tesirinden 

olmak için lütfen 
dik kat edin iz. 

mar-

lcrek: verdi, kapıya, pencereye baktı •.• 
- Çok iyi bir insansınız, efen. Sonra piposunu ağzınitlan çekti, 

dim, dedi. masanın üzerine koydu. Sonra gör. 
O ağır kollanndan birini şöy. lerini bana çevirdi: 

le bir kaldırdı.. Tekrar indirdi: - Benim, dedi, bir sırrım var. 
- Dinlemek sabrını gösterebi. Müthiş bir sır: Ben bir katilim! .. 

lecek misiniz acaba? dedi. Bunu söylemesi, gayet tabii o. 
Manken gibi, hareketsiz yanım- tarak ,beni dehşete sevketmişti .. 

da lduruyordu. Bncağı dizime de. Fakat pek te hayret etmiş de· 
ğiyordu. Bu kadar yanımda olma. ğildim. .Onun h::ılindcki garabet, 
sından tideta ürküyordum. fena bir adam olabileceğini da. 

Oturmakta olduğum sıranın ö- şünmiye beni evvelden alıştırmış. 
bür ucunu gösterdim: tı. 

- Oturmaz mısınız? dedim. O. Nefesimi tuttum. Adamın yüzü-
turursamz ben !daha rahat dinle. ne baktım .. O, gözleri deh§et için. 
yebilirim.. de bana bakıyordu. Beni konuş. 

muş olduğu, o ağır iri elleri bir -
denbire yumruk §eklini aldı. 

- Hiç zihnimden çıkmıyor, de
di tahammül edebilir misiniz, an
latayım?. 

Başımla işaret ettim 
- Anlatın, dedim .• 
- Bu evin miras meseıesi ol· 

12.JfJ Program. 12.:ı;; Müzık ( Kü 
.uı. oı kcslr:ı ·Şef: Nl•cip Aşl.ııı) l -
ı':ıul 1.inckc - Oliıııpiyallor<la - Marş. 

2 - Freid Wollcr - Hıı.ra - Kcıııorı 
solo \•e orkestra için. 3 - J. Slr:ıuss 
Neşeli ' 'als operctinılcn - Buseler 

rnlsı. 4 - Becker - ilkbahar (Mela· 
Jı). 13 Memleket saal ayarı, ııjans n• 
rııelcorolojı lıalıcl'lcri. 13.15 Müzik 
ı Küçük orh:;I rıı - ~er: !\cc.iı> Aşkın) 

tlcnınıı: 5 - \'ol<ırnf • Kullıirn nşkln 
doldu - Af;ır \'nls. ü - Uohn:ınyi • 
Uuğ[ın valsı. 7 - Fiı.clıl•r - T:ıtil giin· 
!eri sıiiti: a) işle dııgı:ır. b) Bekle· 
ııilıniyen lıir lesndür. c) Sularm sii 
l.(ıneli. d) J\' ul'I. 13.!'ıO Tlıı k nıiizı · 

ijı çalanlar: \'ccihe, Hcşat Erer, Hu
şen Knm, Cevdet Koz:ın. Okuynn: 
Mu~tafo Çağlar. l - Frnlın:ık peşrc· 

\'İ, 2 - Meleksetin Ferahn:ık şarkı· 
ı;ı: l'fitrer ylıreğim). 3 - Fcralınok 
):ırkı: (Rulıumdo lııılınr ııçtı). 4 -
hh:ık \'aronun e\ İ!.' şarkısı: ( l\all>İın· 
ıle açılmış). 5 - Halk türküsü: (Çı
kayım sldcyinı be kuzum). 6 - Halk 
-surkısı: (Snb:ıh ol5ıtn ben bu yerden 
~iılcyim). 7 - Halk türküsü: (Senin 
razın kı~a hem.er). J.l.20 • 1L30 
Konuşma (Kadın snnli • Çocuk ter· 
biyesine ılnir). 17.30 Progr:ım. 17 .35 
Müzik (Paznr tayı) ı>l. 18.15 Konuş· 
mn (<,;ocuk saati). 18.45 Müzik (Şen 
oda müziği - llırnhim Üıglir ''e A· 
leş böcekleri}. 19.15 Türk müziği: 
(Fıısıl he)eli). Çalanlar: II:ıkkı Der· 
mnn, llıısan Gfir. :ı::~ref J\:ıdri, H:ıııı· 
dl Tokııy, Basri Üfler. Okuyan: Cc· 
lAl Tokscs ye arknclaşları. 20 :\temle· 
kel sanı ayarı, :ıj:ıns Ye meteoroloji 
b:ıberleıi. ~0.15 Türk müziği. Calnn· 
lor: VecUıc. fh:ş:ıt Er.er, Ruşen Kam, 
Ce,·det Kozan. Oku)nnlnr: Necmi 
Hıza Ahıskıuı, Safiye Tok:ıy. 1 - Bes 
tenb:ur peşrevi. 2 - Haşlın beyin 
bestenigar şarkısı: (Kaçma mechu· 
ruıHlan ). 3 - Must:ıfn luel efendi-

karyola .• 
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nin hestenisAr şıır.kıs1: (G•> 
bulmıız teselli). 4 - Hafız "ı'IJS 
be~teıı ig:ır şarkısı - Çok sürınedı 
di. 5 - Huşen l\am: Kemence 
simi. 6 - Arif beyin rııst şnrJ<ı' s 
hiri lı :ıle bakıp. i - mmcııin 
7.ıım şarkı - Sükunla geçer ö 
8 - , ·ao;ibin Mehmedin 11aıııııtl c 
kı • Açmam :ıçam:ım so)lertfll 
9 - l 'di Ahınedln kıırcııı:ır ~ı , 
\'urken gonııldc lı i n türlü 3'nr·. 
11'.:ırcıg:ır s:ız scmnısi. 21 Neşeli 
lor - Hr. 21.10 Müzik (Riyastll 

'lil1 lııır hnndosu - Şer: Jh~:ın K CO: 
l - G. Parcs • l\lnrş . 2 - A· 

S:ıııtingo (lsp:ınyol 'alsı). 3"" 
rocl ine - ikinci senfoninin lı 
parçıısı. 4 - E. Clarke - Sanı~ 
(Kornet solo için parça). 5 -
t:ınn - Ult:ı' a (Srnronik p:ır\a 
.ı\nndolu ıı:ıjnsı (Spor ser\'io;I\ 
Müzik lCnzbnnd - pi.). 22·.4 

9 Son ııajns hnherlı:ri ,.e yarınki 

12.30 Program. 12.3:i Türk 
gi • ııı. ı 3 Mcmleekt s:ıat al•ıır1s. "' 
\ ' C nıclcuroloji lı:ıberlcri. 13.1 1 1 
Müzık (Senfonik plıikI:ır)• 
Program. 18.35 l\luzik (Neşeli ıı'I b 
pi. 19 :Konuşma (Doktorun ~l lı. 
l!'l.16 Türk müziği (Hıılk nııı ti ~ 
H:ılk türküleri \'e oyun hn"a13 ı. 
di \'nver Alanınıı. 19.35 Tarlı 
4i ( hnrışık program). Ç:ıtanııır: 
kı Derın:ın, Eşref Kadri, H:ı~: 
B:ısrl Cner, Hamdi Tok:ıy. "' 
leke! s:rnı ııynrı, ajans ''c Jneft 
ji haberleri. 20.15 Türk muıiA1 ~ 
sik program). lıl:ıre eden: MC~ 
mil. Anknr:ı radyosu kfiınc 1 
(Hestekiir Rahmi beyin hatır•5 

~~c~~~r~~;~ı~. ;;~~k~:~nm~7nb• 
k:ıınbiyo - nukut ,.e ziraııt ~ 
(fi~tıt). 21.25 Neşeli pUıklnr • ~ 
30 Müzik konuşması (Pantııı~, 
21.43 ~lüzik (lln\'a sazlan, 0 ~ 
zisi). 1 - Moznrt - 2 klarne\c: 
gol lı;in. Di,·ertimento No. ~ 
mol mnJür). Allegro, Ad:ıgıoj 
heıto, Hondo (Allegretto). l\ t 
to • Trio. Klarineller - f-1•} 
Uu:tsu. l\lalıınul Ziya Eskin. 

"Hayır,. diye, zavallı ihtiyarın 

herhangi bir itirafta bulunmasına 
mani olabilirdim .• Fakat bunu öy
le bir şekilde sormuştu ki adeta 
benden bir yardım bekliyorou ... 

Reddetmek elimde değildi.. 
- Evet, dedim, insan itiraf e

derse kendisini ezen büyük bir a. 
ğırlıktan kurtulur. 

Vücudunu o tarafa döndürdt: • sun diye bekliyordu, galiba.. Fa.. 
ve sıranın öteki ucuna ~öyle biı kat evvela bir şey söyleyemedim. 
baktı, sonra, bir bacağını sıranır Sonra söyleyebildiğim de çok tu
bir tarafına, bir bacağını öbür ta h af bir şey oldu: 
rafına atarak, yüzü bende nyana - Bu da sizin içinizde bir ağır. 
oturdu. Bana doğni eğildi. lık teşkil e:liyor, değil mi? · de-

Anlatmasına bnc:layacaktı. Fa dim. 
kat evvela kendine çeki düzen 'sırnnrn üzerine, ön ' ne koy. 

.nasay.:lr, dedi, hiç bir şey olmıya. 
caktı .. öteki, yani benden evvelki, 
köydeki rahip evind~ oturacak, 
ben de ... ben de bu işe hiç karış
mış olmıyacaktım .. Yalnız şunu 

itiraf etmek lazım ki. benden ev • 
vclki ,oturduğu o rahip evinde hiç 
te mesud değikli. Etrafından hep 
nefret, hep şilphe gör~yordu. 

''fşte onun için evvela kalkıp 

bu eve geliyor. Bu ev ona bomboş 
olarak miras kalmıştır: Yaln•z ev. 
Ne eşya, ne para ... Geliyor bura
ya, bir iki eşya alıyor :Şu masayı, 
sırayı, bir iki mutfak eşyası, bir 
de yukarı kattaki açılır kapanır 

"Yani bu evi bir tecrübe etmek 
istiyor. Evvelfi, anlatabiliyor mu. 
yum? Bilirsiniz, bazı evler iyidir, 
bazr evler değildir. O da, tamami
le gelip yerleşmeden evvel, acaba 
bu ev iyi bir· ev mi-' diye anlamalı: 
istiyoı .,. 

Hn 'llm ı:rgUn. 2 - Blum - Dil~ tı 
fagot jçin). Allegro modernto ~ 
(All:ı bre,·e). Andante - Hasnn ~ 
Mustafa Sesnr. 22.15 Müzik ( 
orkestra • Sef: Necip Aşkın): r6 
Scbneider - :Meşhur Rürrenlt5' 
Potpuri. 2 - G:ınglberger - f;f ı 
orın:ınrnda. 3 - Slolz - Viytıfl0 lıe 
b:ılınr. 4 - P:ıul l.incke • oııı;;,f' 'e 
olur (Şen ı>nrç:ı). 5 - J. 5 

Haynt size neşe \'ersin (y~Js)~ıı 
ı.ehnr - Göıtergrntte opcretınd , t 
purl. 22.45 Müzik (\'irtüozııır :1fo 
23 Son :ınjns haberleri ,.e ) 11 •a 
progr:ım. 23.Hi · 24 Müzik (Cllı b;tt 

Gene öyle nazik bir şekilıdc eği. 
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yordum. 
Sonra hepsini kovdu, yata

ğına girdi. Yapacğı şeyleri zih. 
nin.de düşünmeğe ,tasarlama. 
ğa başladı. 

Evvela Leonora nasıl bildire
cetki. 

Sonra Dandolonun ldefni me. 
rasimi ile meşgul olaca'l<tı. 

Maamafih baş kumandanın bu 
işi kendi üzerinde bırakmıyaca. 
ğını kuvvetle zannediyordu. 

Ve nihayet Rolana, Dandolo
nnu mektubunu verecekti. 

Araten Dandolonun bütün 
servetini ken.disine hasrettirmek 
fikrini düşünmedi bile, o sadece 
beş yüz ckü ile kanaat etmeğe 

razı oldu. 
Ahlaksızlı~larını teşrih etti. 

ğimiz bu devrin, tarihin en men
fur, iğrenç addettiği bu asrın 

yegane bir meziyeti vardır. Me. 
ziyct mi? Hayır, yalnız taassuba 
istinad eden korku.. Bu korku 
da (ölülerin son arzularına ta
mamen itaat) korkusuydu. öyle 
zanne.diyorlaroı ki ölen bir ada. 
mın vasiyetini yapmamak, bil
ahare onun mezarından hortla. 
yarak intikam almağa kalkış. 

masına sebep olacaktır. Bu endi-

• iledir ki Aratcn yatağında: 
- ~et, diyordu. Mutlaka va. 

siyetnamede yazılı olan §eyleri 
Rynea yapmalıyım.. Sonra Dan. 

dola mezarından kalkarak g<>lir 
ve gece uyur'kcn bacağımdan çe
ker. 

-20-
L E ON O R!.. 

Ertesi snbah, erkenden, arka. 
sına nim bir matem elbisesi 
giymis olduğu halde Arate ı 
proğramının ilk numarasını yap. 
mağa hazırlandı. Mektupl:m:ı 

ikisi de cebindeydi. 
Sokağa çıktı. Doğruca Alti -

yerinin sarayına gitti. Uzun mü. 
naka§a ve israrlardan sonrn ni. 
hayet Lconorun yanına kabul 
edilmek müsaadesini alabildi. 

Leonor müthiş bir gece geçir
mişti.. Babasının son itirafı Al. 
tiyerinin bütün denaetlerini mey 
dana çıkarmış. • 

Rotanın tevkifi esnasın :la oy
nadığı rolü anlatmıştı. Leono. 
run azabı, ıstırabı, baş kuman
dana karşı sarsılmaz bir kine ta. 
havvül etti. Babasına : 

- Altiyeri benim elimde can 
verecel:tir. Derlı:en o andaki ha
kiki hislerine, duygulanna ter. 
cüman olmuştu. 

Maamafih Altiyeriyi öldti-
rürse Rolan ebediyen aynlm !j 
olacağını da dü~ünüyordu. 

Rolan tabii o tamım ken:iisi. 
ne iyi bir nnzarla bakmıyacal:lt. 
Bütün Venedik halkı bu dna· 
yeti Rolıına daha ziyade yakla. 
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~abilmek için yaptığını sana
ca ':tı. 

Leonor bunları düşimd:.i. 
Fakat karanndan dönmedi • 
Artık Rotan ile birleşemiyece. 

ğini, sadakat ve fedakarlığının 

derecesini hiçb:r zaman Rola -
nm öğrencmiycceğini biliyordu .. 
ümitsizlik içinde yaşamanın ne 
kadar tahammülsüz olduğunu 

tecrübe ile anlamıştı. 
Ölmekten başka çaresi kal

m::ım ştı. Ölecekti.. Fakat daha 
evvel Altiyeriyi öldürecekti. 

Altiycriyi öldürmek, bu tabii 
kolay bir şey değildi.. Bckliyc
cdc, gece, gündüz, münasip bir 
zlman ve fırsatın çıkar çıkmaı:, 

hiç bir tereddüt, merhamet, hat
ta tcess :ır hissetmeden öldüre. 
cckti.. Kendi düşüncesine göre 
ha~kumandanın yaşamasını bile 
bir cinayet telfikki ediyordu. 

Babasının veda ederek hare. 
ketindcn sonra bu di.i~Uncelcrlc 
yataJına girdi. Ancak s<ıbaha 

karşı biraz uyuyabildi . 
U yan:.lığı zaman oda hizmet

~~si gelip te (Piyer Araten) in 
l.cndisini görmek istediğini !ÖY

ler töylemcz şairin vaktiyle Ro. 
l•m Kandiyanonun rcsm!ni ge
tirmiş olduğunu hatırladı. Ka. 
bul etmeğe karar verdi. 

Ara en odaya girdi. Bir ml\d. 
det sukut içinde Lconorun !e\'· 

kalit:le gür.elliğini seyrettikten 
sonra, müteessir ve mükedder 
bir sesle söze haşladı: 

- Madam! Eğer size söyle. 
mek mecburiyetinde olduğum 

birşcy olmasaydı, huzurunuza 
lcabul edilmek husunda bu kadc:.r 
israr etmezdim. 

Leonor nazikane bir hareketle 
mukabde etti. Araten söze nasıl 
b::ışlayaca~ını şaşırmıştı: 

- Arzo:leceğim şey muhte. 
rem babanıza aittü, dedikten son 
ra gene sustu. 

Genç kadının cevabını bekle· 

di. 
Fakat Leonor, tamamen sakin 

ve sessiz duruyordu. 
Aıatcn devam etti: 
- Muhterem Dandolo cenap. 

larını bu gece gördüm .. Sarayı• 
ma gelmişti.. Daha doğrusu gc:. 
tirilmişti... 

Leonor Lirden bire: 
- Getirilmiş mi, ıdecliniz? di

ye sordu. 
- Evet madam! Zannederim~ 

bu Eözüm ile muhterem baba
nızın yaralı olduğunu keşfetti 
niz •• 

- Ah, evet , evet, anladım .• 
Beni yanına çafırmclt için si

zi gönderdi dejil mi? Haydi mö3 
yö gideli:n .. Hemen şimdi vakit 
kayb::tmc• kn gidelim. 
Ayağa kalkmış, giyinmeğe 

(Sonu yarın) 
Pi.). -jçı 
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