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Bükreş, 6 (Hususi) - Alman iktısat müsteşarı Dr. Klodius Bükre§İ 
ziyaret ettikten ve Romen hükumetine teminat verdikten sonra, Roman
ya, vaktinden evvel silah altına çağrılan 800 bin Romen askerinin terhis 
edilmesine karar vermiştir. Malum olduğu üzere, geçen sene Romen çift: 
çisi bütün gayretlerine rağmen ancak 3 milyon dönüm toprak ekebilmiş· 
tir. Bu vaziyet karşısında Romanya hükumeti diğer devletlere karşı hubu
bat temini ve ihracı hakkında girdiği taahhütleri yerine getiremiyecek bir 

~ vaziyete düşmüştür. Verilen terhis kararı, bugün silah altında bulunan 
---- Romenlerin ziraatle meşgul olmalarını temin endişesinden doğmaktadır. 

~~~~--~_;_~~------~----~--~~---------=-----~--------~~~--------------------------~--------------

ltalyan vapurlarının tevkifi 
devam eqiyor 

Londra, 6 ( A.A.) - Stcfani: 
roı /lman kömtini ta~ıyan altı İtalyan 5ilcpi lngiltcrcnin Dcal kont- · 
n.. ımanına götürülmı.i~tür. Fakat Londradan beklenen talimat he

uz ~elmediği iı;ın kömi.ırlin tahliyesine başlanmamıştır. 

Alnıanlarlngilizcep
hesine taarruz etti 

bu • lanş denizinin medhaline gelen diğer altı ltalyan ~ilcpinin de 
sabah Dcal limanına SC\kcdilcccği zannedilmektedir. · lngiliilerd0n bir kısmı esir düştü; Almanlara geçen müstah· 
~........._....:_~~~....-----~--....-....-....-....-~~~__::__ __ ~~--....---~ 
Lenin.gratta askesi kem m_evki bir müddet sonra geri almdt 

bir bü.ro kuruldu ! General Gamelen 
Sovyet Rusya lskandinav ·m·emle- f sviçre hududunda 
~~tleri hakkında mal O mat toplıyOr 
ıngıltere, Finlandiyaya göndermek üzere topraklarından 

asker geçir ınek için Norveç ve isveçe muracaat etti 

ı•aris, 6 (A. A.) - lngiliz büyük karargu-
ın tebliği: 

Düşman, 1ngiliz cephesinin müstahkem bir 
mevziine taarruz etmiı:ılir. Düşman, bir miktar 
esir almağa muvaffak olmuştur. Müstahkem 
mevzi istirdad edilmiş ve düşman harb sahasında 
bir maktul bırakarak çekilmiştir. lki lngiliz aske-
ri ölmüş vo birisi yaralanmıştır. 

Paris, 6 (.\. A.) - Mozel'in şarkında bir !n-
giliz ileri mevziine karşı Almanlar tarafından 

baskın, dünün en mühim hiıdisesi olmu'ştur. Bu 
b:ı..skınla birlikte geniş mikyasta topÇ'U istihzaratı 

yapılmıştır. Piyadenin havan topları ateşlerini 

bizzat bu ileri mevzii hedef ittihaz ederek teksif 
ettikleri sırada Alman bataryaları bu ileri irtibatı 
kesmCl,k üzere ateş nçn'ıış bulunuyorlardı. Alman_ 
ların bu te§cbbUsleri Fransız ve 1ngiliz bataryala
rı tarafından derhal mukabele göımüştür. :!ılüsa

demeler esnasında iki lngiliz askeri ölmüş ve bir 

çok İngiliz askeri de yaralanmış veya esir düş
m üf}tür. 

Hatlnr üzerinde tayyare faaliyeti, hemen he. 
men hiç mes~besindc olmuııtur. 

4-5 Mart gecesi İngiliz iayyareİeri, Almnn 
körfezi üzerinde uçmuşlar ve Fransız tayyarele
ri de Alman tayyarelerinin Alsns üzerinde uç
maları esnasında Ren nehrinin sol sahili üzerin. 
de covelıinlar ynpmrşlnrdır. 

1!-i\'IÇirn Jll 'IH'Dl;Z\'DA ALMAN 

JIAZIRLIGI 
nem, 6 (J\ •. A.) - Stefani: 
BUtUn Konstans gölü mmtakasmda Alman 

cU:r.Utnmlannın faaliyet halinde bulundukları gö
rülmekte fakat bunların istirahate çekilen ktUılnr 
olduğu zanncdilmektcclir. 

Frnnsız Jıududundıı Jura mıntakasım tcftis 
eden general Gamlcn'in mevcudiyeti haber alın
mıştır. 

g i r Yuna 0 vapuru ınıuı~ıı m~ııırnrıımnım~ıır!m~ıı nıınııı ııı mmıııı ıı ııırnınmJ~ :ı ırıının u:i ~ ı "i 1 ·ı. :· 
1 ıı m 

.l · Marmarada b~t- ıffif/er'/e 
ınak tehhkesı " 

Yunan Kra1ı 
.Yugoslav hariciye 
nazırına nişan verdi 

da~·clgrad, 6 (A.A.) -- Belgrad
ı Yunan sefiri B. Bil1ka Ro 

SCtf d'" · ı, un Yugoslav hariciye na 
zırı B M k . • . ar ovıtch i ziyaret ede 
tek k a· . 
l! e~ ısıne Yunan Kralının i:1 
~ etmıs oldui"',ıı rn lıiiyiık Yun.m 

nı-ı'lnı okn Snint • s~uvcur nı .. a· 
11 ıııı tevdi etmiştir 't 

1 
• • 1 

Finlandiya<'rı Sovyetlere l<ar§ı harbeaen !"lanimarka gönüllüleri 

( Y az111 2 nci sayfada) 

Güreş federasyonunun ziyafeti 
Bugtin Bant 13 tc '.ı'okntllyan o

teli salonlarında Tıirkiyc gUreş 
federasyonu tarafından Altıncı 
Balkan gUrcş şamplyonasınn işt!
ı nk c 1 ıı giire çlll'r e>ı HinP bir 
ı.ıgle zı~ aft. ti \'erllml Ur. 

Samimi bir hnvn. lı;inde seçen zL 

Y !etin sonunda Beden terbiyesi 
umum müdürli Ccmit Taner tara
fından müsabakaların birinci, i
kL,ci, üçünculerine madalya ve ~e
hndPt unmel<'rt tPvıi rdihııi~, <'kip 

İtibnı ile b;rinclllğl alan Tüı k tnkı

mmn da bir §ild lı<:>dlyc cdilmiııtlr, 

O
D il# Do ce re=' ~ n re=' geçirdi ~ i;;;}) ~ u ~ ~ 

Evvelki akşam başlıynn lodos 
fırtınasr, dün gece §İddclini art. 
tır:.rak deYam etmiş ve bugün öğ
le) c doğru hafiflemi§tir. 
Yeşilköy ve Florya sahillerine 

dalgalar tarafmdan sürü'ıdenen 

keresteler, Mnrmarada bir kazanın 
vuku una ihtimal verclirmekteydi. 
Yapılan tahkikata göre, bu keres

telerin bir Yunan vapurundan atıl
dığı tesbit eclilmiı.ıtir. 

Tiropanaya ismini taşıyan vn
pt:r, Romanyanın Gnlas limnnm. 
dan kereste yüklü olarak hareket 
etmiş, Marmarada lodos fırtınası -
na tutulmuş, batmak tehlikesi gc
çirmiı; \·c yiikiind<>n miihim lıir 
k!.i!nım tleıılze atmak mecburi) e
tinl'e kalmıştır, 

r~:~-~~::::Mı 
f lııgiltcrcnin e n son Hl•rliıı sefiri j . . ................................................................... 

Bu.)lık İngiliz dlıılom."ltının ynzdığı, 5Jynııi \csllmlnrı lcmnl eden 
bir yaıı dcğiııllr. Hitler, Güring, JUbcntrop, Gobel!I, Hiınmler'ln 

Alnııı.nyayı ıı u<tıl idare ettilderlnl; Jtuhr, A\'U turya, Çelmslov:ıkya, 
Lclıio;Uın İ)İnılc ı•cnlc nrknsıııdn o;yıııınnn ı;ahneleri blitün haklkn.-

tiylc düııynya nıılııtnıı hlr lıııtırnlar sllsllcsldir. 

İngilterenin son Berlin sefiri Nevil Hen· 
derson'un hatıralarını birkaç güne kadar 

gazetemizde okuyacaksınn. 
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davet eden 
ı Doktor Fahri Ecevidin büyük bir alaka 

konferansı 

Cezai ehliyetin 
sübjektif unsurları 
Kanun anormal insana 

karşı niçin merhametlidir ? 

Yugoslavyada 
ı·edhiş hareketleri 

Ankara, (Husuıi) - Hukuk 
ilmin1 yayma kurumu konfcranS
larma bu haf ta profesör Dr. Fah
ri Ecevit'in "Cezaya ehliyetin 
aübjcktif unsurları" mevzulu ko. 
nuşması ile devam edildi. 

dedir. Meseleyi bu noktadan 
mutali.a edersek varılacak hal su
retini bulmakta güçlUk çekmeyiz. 

Belgrad, 6 ( A.A.) - Malfun olduğu veçhi. 
fo bundan birkaç gün evvel Zagrebde altı tele
fon kabinesi ile bir mahkemenin koridorunda 
bombalar infilak etmi§ti. Bu münasebetle Baş. 
vekil muavini Maçek, dün bir beyanname ~
rederek bu gibi tedhiş hareketlerinin aleyhinde 
bulunduğunu ilan ve mücrimlerin lrt~ikile teczi· 
ye edilmelerini ta!ep etmiştir. 

eşhasın Sırp ve Hırvatların düşmanlan olduitı
nu ve me!nlekette siyast hayatın normalleşmesi
ne maıü olmap çalı§Olald.a olduklarını illYe et. 
mektedir. 

Doktor, bir cilrüm işliyen 
talwn fiilinin dıı unsurlarını de. ı 
ğil, daha :ziyade fiilin meydana 
gelmeaini tevlit eden derin saik
leri &ra§tırıp onlar üzerinde 
duracağını söyledi. Bu saikler 
meyanında da cezayı azaltıcı fi
illere meydan veren saikleri tet. 
kik eyliyeceğini ilave etti. 

Garonun dediği gibi: 
''!radei cezaiye dışında dahi ce. 

za hukuku ve ceza müeyyidesi 
içtimai uzviyetin zaruri bir fonk· Maçek, bilhassa bu gibi harekatın ihtimal 

ecnebilerden para almakta bulunan bazı eşhas 

tarafından yapılmakta olduğunu beyan ve bu 

Maçek, bUtün Hırvat vatanperverlerini mile 
rimleri meydana çıkarmak hususunda hükamet 
memurlarına yardımda bulunmağa davet etmek· 
tedir. 

aiyonudur I" 
lıte yalnız bu fonksiyondur ki 

cemaati teşkil eden f ertlcrden sa
dır olan füllere karıı cemiyetin 
her şekildeki müdahale ve reak. 
aiyonunu mcşrQ ve makQl kılar. 
Hukuku ve onun müeyyidelerini 
ancak cemiyet dahilinde düıüne. 
biliriz. Cemiyet dışında hukuk 
ve müeyyide mevzuubahsolamaz. 
Ferdin ımnfaatini de cemiyetin 
menfaati ile kargıla§tırırsak tet • 
kik eylemek icabeder. Ferdi hür
riyeti cemiyetin huzuru ve sük(L 
nu namına icabında kayıtlar ve 
hudutlar içine almak bir zaruret-

Bu suikastler neticesinde nüfusça telefat vu.. 
kua gelmemiş oldu~ gibi hasarat ta yoktur. 

"'Kanun vazı! ceza verebilmek 
içiJl guunın mevcut olmasını ve. 
ya taham hareketlerinde serbest 
bulunma keyfiyetini nazara al
maktadır. Bir fiilin i~lenmesi, biı 
illetin bir netice husule getirme. 
ai demektir. Bu neticenin suç 
:mahiyetini hair: olması dolayısile, 
cemiyetin zararını mucip ikinci 
bir netice tevlit etmesi, üçüncü 
bir netice demek olan failin ceza 
görrncai keyfiyetini istilzam c. 
der." 

.Bu muhtelif safhalan birbirine 
bağlıyarak mebdee doğru çıkar. 
63.k, failin deruni ve batint niyeti 
ile kargılaşırız. Binaenaleyh eğer 
failin ıuuru ve hareket aerbesti
li her hangi bir sebeple tamamen 
veya kısmen muhtel olduğuna 
göre ceza da ya bliabütün ortadan 
kalkacak yahut azaltılacaktır. 

''Şuur mcsuliycti ise kanun 
vazıi tarafından bir diğer ön ha
diseye, akıl mal\lliyeti keyfiyeti. 
ne raptedilmektedir. Akıl maJUli
yeti arızi olabileceği gibi, devam
lı bir mahiyet de arzcdcbilir. 
· Cezanın ortadan kalkması için 
fUUr mcalubiyeti veya hareket 
aerbestisinin bulunmaması kifi 
değildir. Bunlar akıl malılliyetin. 
den ncş'et etmiş olmalıdırlar ki 
ceza kalksın. Bu itibarla bu kayt 
ilzcrinde durmak lazımdır. Bil. 
hassa irade ıerbestisini kaldıran 
ve guuru selbedcn başka şeyler 

de bulunduğunu ı:öz önlinde tut
mak ldzımtlır. Mesela: !htirasla. 
nmız, heyecanlarımız gibi. Son. 
ra bazı akıl maluliyetleri vardır 
ki §Uurtı aelbedcr de harexat scr
bestisini kaldırmayabilir. 

1930 tarihli İtalya ceza kanu • 
nuna göre de bir kimseye cürüm 
atf edebllmek için onun anlamak 
ve istemek kabiliyetinin bulun. 
ması lazımdır. Binaenaleyh bu 
kanunwı 85 inci maddesi ile bi. 
ıim kanunun 46 ncı madde11i aynı 
rnakfU netice üzerinde 4'irleşmiı 
.oluyorlar. 

Şuurla hiç bir alaka teşis et -
mcdcıı harekatımız üzerinde te. 
lir icra eden bir imil vardır: 

SevkitabiL Bu funil birtakım ırki 
ve ird sebepler dolayısile irade -
miz üzerinde şöyle veya böyle bir 
teair icra etmektedir. Bu keyfi
)'Ct bizi §Öyle bir mesele ile kar. 
f!laıtmyor. "Şuurun ve aklın 
a~gecinden geçmeden de bizi 
harekete scvkedehilen amiller 

tir. ... 
Bu böyle olunca ceza verirken 

de gaye cemiyete zarar vermiş o
lan fiillerin tekerrürüne mani ol. 
maktadır. Şu halde her hangi bir 
fiil yalnız o fiili işliycnin cezaya 
ehliyeti bakımdan rnutalaa edil. 
memelidir. Böyle bir fiil işliyen 
phıs mcsul olsun olmasın, o 
filli bir daha işlemiyccc~ hale 
getirilmelidir. Ceza kanunu bu 
hususta ne gibi tedbirler almış • 
tır? Mall'ımdur ki ceza ıkanwıu. 
muz 1889 tarihli İtalyan ceza 
kanunundan alınmııtır. Bu ka. 
nun üzerinde profesör nKnrrara
nın büyük tesiri olmuştur. Bu pro 
fesör Neo - Klasik mektebe 
mensuptur. Bu itibarla mezkQr 
kanunun cemiyeti yarı mes'ul ve. 
ya gayri mes'ul kimselere karşı 
mlidafaa ettiği söylenemez. Fil. 
hakika 47 nci madde "'aklı halet 
ceza mcsuliyetini kimilen kaldı
racak surette olmayıp ehemmi. 
yetli bir derecede azaltabilecek 
mahiyette ise suç için muayyen 
olan ceza'' yı muhtelif tc1cillerde 
azaltmaktadır 

Sayın Profesör konferanıının 
burasında maddeyi aynen okudu; 
ve kendi noktai nazarınca, bu 
madde de sevkcdilmiş bulunan 
hilkmün cemiyetin bu kabil yarı 
mal\11 sayılan şahıslara karşı 

Leningratta askeri 
bir biiro ! 

Sovyet Rusya lskandinav memleket
leri hakkında malOmat topluyor 

İngiltere, F inlandiyaya göndermek üzere top
raklarından asker geçirmek için Norveç ve 

· İsveçe müracaat etti 
St.okholm, G (A. A.) - Öğr&. ı geçirmek için bu iki memlekete 

nildiğine göre Leningradda asker! müracaat ettiğine dair Stokholm. 
bir bUro ihdas edilmlştlr B~ btl • da bir rivayet dolqmaktadir. 

İskandinav llsanl~ bilen "Times" gazetesinin Helsinki 
ro, muhabiri diğer cihetten Fin rnah-
zabitlerden mürekkeb olup vazife- !ellerinde memleketin tayyareye, 
si hka.ndinav memleketleri hak-
kında malflmat elde etmektir. topa, cephaneye ve insana ihtiya-

, cı olduğunun mütemadiyen tekrar 
Londra, 6 (A. A.) - İskandi- edilmekte olduğunu yazmaktadır. 

navyadi bulunan !ngillz gazeteci. Fakat düşmanın bombardıman 
leri Finlandiyanm. her nevi harb tayyarelerine karşı koymak ve 
malzemesine şiddetle ihtiyacı ol • Rusların geri hatlarını bombardL 
duğunu yeniden tebarüz cttlrmek- rnan etmek için Finlerin bilhassa 
tedirler. tayyareye ihtiyaçları yardır. 

Deyli Hernld gnzetcsinin Oslo DANlMARKAYA GONDER!-
muhabiıi, lskandinavyada gittikçe LEN FtN ÇOCUia..ARI 
sarahat kesbedcn bir intibaa gö- Kopcnhag, 6 ( A.A.) - Fin ço-
ro FinlAndiya hUkfimotinin yakm- çuklanndan mürekkep ikinci bir 
da İngiltere ve Fransadan askeri kafile buraya gelmi§tir. Yakında 
kıtalar gönderilmesini istiyeceğini başka kafileler de gelecek ve Dani
ehemmiyctle kaydeylemektedir. markalI aileler tarafından kabul 

Ayni muhablrln yazdığına göre edilecek olan 50.000 çocukluk kon. 
İngilterenin daha şimdiden Nor • tenjan bu suretle tamamlanmış o
veç ve lsvcç topraklarından asker lacaktır. 

mUdafaa edilmediğini söyledi. 

3 Yarı deli adeta tam akıllı şahsa ••aber AeKoŞ·A~'ı''p0ot9STLIASI• • 
nazaran bir nevi pirim almakta- n~ n 
dır. Harekatını tam bir kontrole _..., - .. ~-- ·--- .... ~ ~a 

Hasan Kumçayı, vesika usulllnün Fraıısad& da t&tbikhıe karar 
verilmesinden bah.aedcrek, ayni zamanda 1ktmadl olan bu harpte 
islllıllkin artmasile istihsalAtın aza.ımisı ıimdiye kadar görUlmeınil 
bir nisbeti bulduğuiıu, bu gidialo nıuhariplerden başka bitaraf mem
leketlerin de kendi ihtiyaçlar~ göre bu wıUte mUraca.a.t edeceklerini 

tabi tutamayan bu adam az ceza 
ile }'31cayı kurtaracak ve belki 
yarın bir suç işliyeccktir. Çünkil 
o harekatını iradesine tabi kıla
rr.amaktadır. Böyle bir şahsa az 
ceza vermek cemiyeti yeni tchli. 
keler karşısında bırakmaktadır. 
Sonra birtakım ameli mUlfilıaza. yazıyor .. 

lar da dermeyan edilebilir. Akli E-'""!t':ı!r~~- p ı 
;~l~~~:~~it :;;:;ğf!~~~~s~:: ~~~~:: :o~f. ?.?-~~ ___ f!S " 
ta tıp ilmi henliz şayanı itimat 
Kriteler elde etmi§ değildir, 
Babenski'nin bize tarif ettiği pi. 
sikopat cemiyet için çok tehli. 
keli bir mahluk olduğu halde ona 
ceza vermemek veya çok hafif 
bir ceza ile iktifa etmek mecburi
yetindeyiz. Çok şükür ki bizim 
kanıınumuz bu vadide Babenski 

Burhan Cahit, Ağaç diKme zamıuu olduğunu hatırlatarak bu 
husustaki 'kanunları devamlı şeklide tatbik edemediğimizi yazmakta 
ve §Öyle demektedir: 

"Her vatandaş ytldi bir ağac- dikmiş olsaydı beş yılda memlekette 
göze batan bir tek çıplak ycrkalnıaz.dJ. Belediyeler, Partiler, mektep. 
!er ve bütün resmt zira.at teşkilatı bu mevııimde eeferber olmazlarsa 
bu yıl da kaybettik demektir. Yazık." 

olsa bir müeyyide koymu~tur. -.. .... - AKŞAM f":-kadar ileri gitmemiştir. Eksik de A- _ ] 

Yalnız şu hakikat olduğu gibi _ .. ._ 
mevcut olduğuna göre bir kimse. durmaktadır. Cemiyet normal a. .;;;;.-:..;;.•;..;;·...;;-.;..· -.;;..•;;,o.--'----..--~--·...:;;-=-;;;...;-::;.;:·-=-;;;..;.;--;;.;-;;..;.-_.·.;;;-;.;;;-;;.;-;;:-;.;;;;;-
nln fiilinin izahını yalnız aklı dama daha kuvvetli cezalar ter. 
ıelimet veya malCiliyetinde ara- tip etmekle onun karşısında bir 
mak ne dereceye kadar doğnı. yarı deli karşısında duyduğu en. 
dur?" Burada kaderciliğin bir dişedcn daha fazlasını duyduğu-

"Dikkatler" slltununda şöyle deniliyor: 
"Üzerinde 5 frank ya.zıh bir mecmuameı frşıuıızca kitap. Haki· 

katte 15 kuruş etmesi lazım. Halbuki 30 kuruşa satılıyor. 
nu göstermiştir. 

.zaferi ile mi karşılaşıyoruz? Bir kimse normal olmakla ka-
P.rağmatist Wilyam Gan'ın. iti- bahat mı işlemi.tir? Ne için mu. 
tazlannı hatırlarsak kadercilerin vazencsi bozuk irade.;: çarpık, 
iddiaları Uzcrinde fazla durmaya ruhi mütereddi adam kar ısında 

Sebebi de kltapçılann takasla mal almaları imiş. Tilrkler ve Fran· 
sızlar için ayni derecede faydalı olan bu kitap eatrşında takas harici 
bir şekil buluı\amnz mı?'' 

ka merhamet duyuyor' Hal besliyor. Bunun kar!tısında endi· lüzum olmadı~nı anlarız. Esasen nun · • :r 
&• baki bunların cemiyete mazarrat· şe duymayorı:ız. Ne için? Bu .:: 

biz metafizik düşüncelerden sıy· ları daha büyüktür. Muvazenesi. !·;: .~ .- verilebilecek makul bir ce-
rılıp doğrudan doğruya realite zı. deli olmadığı için timarhaneye vap tasavvur edilemez. 
ile karşı karşıya kalmak isteriz." gonciemiyorsunıız. Yollasanız bil~ Kanun azıi bu noktayı göz önü. 

''İnsan §U veya bu sebeple ha. bir müddet sonra tımarhane deh ne alıp, cemiyet için ncrmal a -
1 1- · ad · · oktur dı'ye damdan daha muzır o!an müte· rekatına sahip olmayabilir. Ancak o rıavanın vur a ışı Y 

onu yine cemivt.te iade ediyor . reddiler, nıuvazenesizl c-r, r:.eczup. 
1ııe '?- •117 ~ lrontrofoı~z Böyle bir şerir clil'i kolunu sal - tar karşıs!ıTda cemiyct~~1 m~i..ı<!fa: 
kalan fiillerin cemıyete yapacagı !ayarak cemaatin içinde serbestçe asını temın edecek mueyyırlelerı 
fenal~." kargrsında cemi.yet . te I dola~abilivor. Ve .belki d~ yeni J i~mal etmeli değil ~i~ir? Bu. gi
kendiıwu korumak mecbunyetı:ı. bir cürmiin hayalı ve aız:usunu bılere tam ceza venl6tn demıyo. 

rum. Fakat hiç değilse emciyet 
tedbirleri almak icap etmez mi? 
Cemiyetin maruz bulunduğu teh. 
likeleri bu suretle izale etmek 
vazifesi kendisine düşen kanun 
vazıleri bu tehlikeleri bertaraf 
etmelidirler.'' 

Ceza hukukunun çok ince bir 
bahsi üzerinde derin bir vukuf la 
söz söyliycn profesör doktor Fah. 
ri Ecevit sürekli alkı~larla kar§T. 
Janmı§ttr. 

Çemberlayn 
Kralla uzun bir 
görütme yaptı 

/Andro, 6 ( A.A.) - ç.ember .. 
!ayn, dün akşam sarayda kralla 
uzun bir görü§Dle yapnu§trr. 

/Andra, 6 ( A.A.) - Denizaşm 
ticaret nazın Hudson, istihbarat 
nezaretinde Çemberlayrun 1 şu· 

batta Avam Kamarasında teşek .. 
külünü haber vemuş olduğu yeni 
iktısadi organizm olan ihracat 
meclisinin gayeleri hakkrnda bir 
konferans vermi~tir. 

Hudson, bu organizınin lngilte· 
reye idhal etmek mcoburiyetinde 
bulunduğu harp malzemesine ait 
tediyatı yapabilmek imkanlarını 

bahşetmek için ~ etmek tasav
vurunda .bulunduğunu beyan et .. 
miştir. 

Hudson, lngilterenin cihan pi • 
yasalarında kendi monopolunu 
tesis etmek arzusunda olmadığı 
hakkında teminat vermi~tir. 

Ingiltere, ihracat mallanru bita. 
raf memleketlere zıorla vermek is.. 
tememektedir. lngilterenin istediği 
bu mallan satın almak suretile 
Ingtlterenin zaferine yardım ede • 
c.eklerini bu memleketlere anlat -
maktır. tngilterenin zaferi ise dün 
yanın hürriyetini garanti altrna 
almağa muadildir. 

lNGlLTERENIN HARP. 
MASRAFLARI 

Londra, 6 ( A.A.) - Yeni bir 
istikraz akdedileceğini haber ve .. 
ren maliye nazın, harp masrafla
rının, rusumun arttırılması ve ta. 
sarruf sayesinde kapatılmış oldu
ğunu söylemiştir. 

Veni Irak 
hUkOmeti 

Sadabi.d paktına 
sadık kalıyor 

Tahran, 6 (A.A.) - İran hari· 
ciye nazınnm tebrik telgrafına 

cevap veren yeni Irak batvekili 

ve hariciye nazırı Saadabat p1k· 
tını imza eden devletlerle teıriki 
mesai siyasetine devam edeceğini 
bildirmittir. 

Bir İngiliz sivil 
tayyaresi parçalandı 

Londe-a, 6 (A.A.) - Bir aivil 
İngiliz tayyaresi, Sounthorpcda 

yere düşerek 
kiti ölmüştür. 

parçalanmıı, iki 

Romen - Bulgar 
hududundaki hadise 

Sofya, 6 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğde Rumen - Bulgar hudut 
hadisesinin §U §ekilde cereyan et
tiği bildirilmektedir: 

İki Bulgar hudut muhafızı 
yollarını şaşırarak Rcmcn arazi
sine girmişlerdir. Rumcu muha. 
fızlan ateş ederek bir Bulguıı 

yaralamı§ ve öldiirmütlerdir. 
Bulgar ve Rumen hudut malca· 
matı birleşerek hiçbir netice ver
miyecek olan bu hadiseyi hallet· 
.mişlcrdir. 

VELS 
Londrada bir kon· 

fer~~!. ~!!!!~!~ki 
Finlandiya elçileri 1 
konferansa İ§tirak i 

edecekler i 
/Andra, 6 ( A.A.). - Deyli 

Ekspres gazetesinin Kopenhag 
muhabirinin · öğrendiğine göre. 
Sumner V els, hafta nihayetinde 
Londriıda bir konferans toplaya • 
cak ve bu konferansa Amerikanın 
Norveç, Danimarka ve Isveçteki 
sefirleri iştim Edecektir. Finl!n -
diyadaki Amerika sefirinin de bu 
konferansa i'tirak etmesi muhte .. 
meldir. 

Amerika sefirleri. bulundukları 
memleket payitahtlanm terket -
meden evvel o memleketlerin hari
ciye namlarile görüşeceklerdir. 

AMERlKA BERLINE YEN1 
BiR ELÇt TAYlN 

ETMlYECEK 
v ~zton. 6 ( A.A.) - Ruzvelt 

matbuat mümessillerinin bir kon -
feransmda Berline yeni bir sefir 
tayin etmek tasavvurunda olma -
dığını ve Alınan sefirinin Vaşing
tona gönderileceği hakkında bir 
güna malQmat almanu!J olduğunu 
-5ylemitşir. 

l~i malQmat al.makta olan ma .. 
hafi!, Ruıveltin bu beyanatta bu· 
lunmakla Alman propagandasının 
Velsin memuriyetini Alman ve A
merikan diplomasileri arasında bri 
mukarenet tesisine matuf gibi 
gösterecek şekilde ortaya attığı 

şayialara bir nihayet vermek is • 
temiş olduğunu beyan etmekte .. 
<lifler. 

Bu mahafil, Ruzvcltin beyana· 
tının: 

1 - Velsin memuriyetinin ta· 
mamile istihbari mahiyette oldu -
iunu. 

2 - Amerika hükmetinin Al • 
manyaya karşı takip etmekte ol -
duğu siyasetin değişmemiş bulı,ın 
duğunu isbat etuıekte olduğunu 
.beyan etmektooirler. 

Amerika 
Merkezi Amerikadaki 
lngiliz müstemlekeleri
ni satın almak istiyor 
Vaıington, 6 (A.A.) - Ayan. 

dan Reynauld, merkezi Amerika· 
daki İngiliz müatemlekelerinin 
aatın alm.muı hakkında bir Jca· 
nwı llyihuı tevdi etmiştir. Ayni 
mıntakadaki Fransız mlistemle· 
kelerinin de . satın almmuı için 
ikinci bir layiha tevdi edilecek. 
tir. 

Danimarkada grip 
aalgını 

Kopenhag, 6 (A.A.) - Soğulc· 
larm ıiddeti yüzilnclen bir grip 
salgını baıgöstermi§tir. Şimdiye 
kadar S,000 vaka kaydedilmiştir· 

Belçika parlamento· 
aunda bir hadise 

Bükreı, 6 (A.A.) - Miııt mU· 
c11eıelerin müdafaası projesinitı 
mecliste müzakeresi esnasında 
Rcsiıtelerden Degrclle'in harl'" 
tenberi takip edilmekte olan eos: 
yaliıt ıiyasetine hücum etmesı 
üzerine şiddetli bir hadise çıkmtf 
ve celse tatil e<lilmiştir . 

F ranaanın ziraat 
siyaseti 

Pariı, 6 (A.A.) - Dün ınebıJ" 
san meclisinde hükümetin ziraat 
siyaseti hakkında müzakerelere 
devam etmiştir. 

Birçok mebuslar büyük azaridt 
pek ufak mıkyasta zcriyat yapıl· 
mış olduğunu söylemişlerdi!'· 
Müzakereye perşenbc günü dt:' 
110 _.. .,.J il.ar• !.d-i r 
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İt; liUl<ümcl tara!mdıın, heyelinı 
rıı.~lk etmek fı •re Gördesc gönde· 
l<! , ~oloJI mUtcbııssısı Zlmmennan 
z·=ııt!l<tcrını b'.Urmı, ve raporunu htı-
.. ama.ıs bıı 

.. ft 4;a !'lamt§Ur. MUteh:ıssıs 
""Yeli\ 
''n nın tohllkell oldug-u nctioeslno I 

rın~tır. 

Müzakere sakin ve mutedil bir 
cereyan ediyor hava içinde 

* , Londra. 6 - Italyaya Alman 
keJt Eski tckaot kn:ıununa göre te- kömürü götüren ltalynn vapuı·. 
tım ,,. ctıUınl§ ol:ınlarıo., bunlarm ye_ laruıda.n bc.~i dün lngiliz bahri. 
Cll.k e dullarının mııa,lıımıa yapıla.. 1 ycs.i tarafındnn tevkif edilmiş , 
lına taınıar için dUyunuumumlye fas_ tir 

gazeteleri tarafından büyük baş. 
lıklarla. neşredilmişse de bu ha. 
ber hiç bir aksülamel uynndır •. 
mamıştır. 

t konulan, 50 milyon liralık fazla • 
a?ıtıc:ıtt.:ı.n 1,s mtlyon 11 Deal açıklarında. Dowm barr. 

Hollandada ~ıkan Majbon g~ 
zctcsine göre Ingiltere ile lta.lyn 
arasındaki çıkar ihtil~, '"ahim ne 
ticeler doğurnııyacaktır. MUzakc 
re. sakin ve mutedil bir hava 
içinde cereyan ediyor. iki ta.rat 
da siyasi ve iktlsadi münasebet. 
terini tehlikeye dU~Urmek iıtc. 
mi yor. 

l'llı•tı . ra.sı 8J.Tll- k - k 1 11 r . " r. Bu p:ı.ra ne m:ıu•ıara. ..,_d açagı ontro manına :-: 
~·Irrııı ~ l'w-. e b l l el · U 
1 be~ mlktarmda zam yapılabt • eş ta yan vapuru g mış r. 
CCetı 11.nıaşılmı11tır. DUn sabah, Alman kömürü 

l'rı * ~öprUnUn Kadıköy !skeles1 bekle 
,. e Yerlerine ve vapurla'a gazete mil 
üı~Zllcrının girmeler! yasak cdllmesı 
,,.11~1rf~e :rı:.pılan §lkflyctıer dolayıııtle 
ı .. c belediye rclırl Lflt!! Kırdar 
• el ko btr k YJnu~ ve buı;:Un belediyede 
ıuk omtııyo:ı toplanarak vnzlyetl tet 

etrnıitır. 

14~onııa:ron Baaın birliğinin de mu. 
ıı:ıı::ı:nı alnr k tıOYle bir karıı.r ver-

l!ııdık" • 
,. v~ ve Haydıırp~a \'e Ada 
•Purınr h tt>r mın ıılt ve üst salonlarına 

.. mUve:ı:zt girecek \'e buralarda 

... tC<ı.k TU ki 
tı r Yed" neşredilen gazete ve 
:ı:u{>(:rnuaıarı satabilecektir. Bu mllvez
. erın • 
tır 

1 
aıyateUcrı muntazam olacak. 

· skelctcrde ise satıv ecrbcalUr 
611 hu t • 

1 sus a buı;Un aldkadl\rlara teb 
ı.!at Yapılncalttır. 

i: Lo 
lıı;ııı nclra - lslanbııl asfalt yolunun 
L:.r ~ Yapı!maınıı,ı 'yerlerinden olan 

.. u•ı:;a..~ n. 
ra91 1 • • • u..b:ıeskl kısmının in· 
..... ı;ln fnnll•·etc gcl:llmlşUr. Bu 
·••ilk 3l'ıı 
taıt Almanyadıın çnğnlnn u. 
":u .. ,. mUtt-bnssısı bugtınltU Semplorİ 

-t-te:;Ue h 
l':ı attı fCl rtmıze gelmiştir. tnşaa-
ı, 1 , eya ka :ln~ tamamı:uı:ıcağı 

• ruıyor. 

• Frans:ıd 
Jl:-Ofeaö' a. Dljon §<'bri kız llııeııl 
ıı~ .. rlertnclen matmazel Pa.rd Frnn 
~ ... ~arıt ' 

ı k nczırcu tarafından. mem. 
ı <l~lır.ız k:z liselerinde frıınsızcn 
trııı;. atı ve bu Yolda takip edilen me-

• .. r u~ .. rlnd t 
<.flrrıı .. e <'lkikatn memur e-
t ·ı ılı.r. l.!ntınazN Pard, Ankaradn 
rı; ' :ıcrını b llrmı ... \'C §ebrlmlzo gcl-

Wr. DU O • 
:"lış n nlutıı a.ray lisesini gez. 
ı ve bir ııınırın sosyoloji derelnde 

:ı:ır buı 
ı, ~ ll .ı:ımuştur. Birkaç E:ilne ka-

1.. ursı:ıya ı;ldecektır. 
anııı.: p d 

ı ot;ogu Gnlntıısru·ay lise. 1• kı ır 
r ı t.r· uııuzha ledrlsatını bc~cn-
ı. ;ı U · kız m(''ctcplertmlzdc de ayni 

'1 tnthlklni tavsiye <'tmekt~r. 
~ ... , 

d~ Y1 ' n":n:ı 1 Cr<'Uertnde yeniden yUz 

tır ;;:::. te~UAtın tatbtklne başlaıımı~ 
n ... slnemacıınr da ikinci derece· 

tılrıo<'ly• ,.,k 
t lt"a• -· nrıltrınları lı;ln mu. 
IJ bu' ~trnl~l!!rse dr: bu talebin kabu
tıeıar ıı '1emaıarrn Ucrcller:lııl ıı.rtur. 

ına yoı 0 ,.11,..,,. (\11lrıı ., ..,..,.;! tçln muvafakat 
em1,tır. 

Anı:aıadaıı 1 A. k ver len mal(lmata çöre 
n aradnıı 11 ıJ"vJct ver en nıalömata göre, 

vukucu ITI<ımurlnrınm Ynbancı dillere 
i{lıııı d n,un ne fiekllde tespit edilece-

a r bazı c ııı \ ek llcr h ııa ar karnrlnşmıştır. 
han cycU kanunda yazıtı ya 

cı dilleri f • 
tnııncn raruıızca, inglllzce, aı-
rnı,ur ve ltatyııncıı olarak t<'.ı;pit et. 
dı.ıkıa. Du dillere hakltile va.ruf ol
ne.nıa rtnı ispat etmek talebinde bulu· 
,,.,· c;n lmUbanlan Ankara dil, tarih 
nıv t'ratya fakU!tesııe btanbul ü 

crsıteatnd h • 
t'lte e er yıl mayıa ve lkln. 
hA_ ~rln aylarında yapılııcak•·r Y 
~~ dl " • •· ttı1 ve l imUhaııları Ankara dil, ta-
Uııı co~ya taküıtcsı ile latanbul 
l'lıU Versl~tnde dekan Ve ~klörtln 
la takabe!i altında dlllera göre 'kuru 

cak komı ı ta • cak v syon ar nıtından yapıla. 
l'l.t \" e bu k"mlııyonlarm azası l.laa
"eliı ek~lellnln lnbn111 U:r:erlne Hcyctt 

lece lnyln olunacııktır. 

tıı: liotandada bir casusluk davaaı. 
~ l'lluht kemesıno bnşlanılmı~tır. 
~nlar, 1914 harbinde de Alm:uı 
in Uk scrvtaııe mUnıu:coottar o 
rn ıı btr Holandalı nd bir gıızete ~ 

Uharnrtdlr. 

* ı tııc SVlı;:rc hUlct\metı kı!J mtınaııebe-
1.Jıı terhis ettiği 60 bin aal<crl vale 
au rlen evvel sl!D.h altına çağlrmı~tır: 
•it na llCbPp, Almanlıınn lsvtc;re hu. 

ldu <'lvnrtnA asker tııh§it ettikleri 
!lA Aaı • • "' r alman haberlerd!r. 

yüklU dört ltalya.n vapuru daha 
Roterdamdaır hareket etmiştir 

Roterdam limanında Ahno.ıı 
kömürü yüklU alb Italynn vapu 
ru daha vardır. 

Dostane t~minat 
ltalyan vapurlarındn bulumııı 

Alman kömürlerinin lıenU?. bo . Sern, 5 (A.A.) - "Corriere 
Delteclno'' nun Londradan Gğ

şaltılmasına ba~lanmamıştır. Kd. rendiğine ·göre ne Jngiltere ne de 
mUrleıin müsaderesine Londra. 

Italyn Alman kömilrU dolayısı!o 
daki harp kaçağı komisyouıı çıkan ihtil9fı vahimlc~tinnek 
karar verecektir. f"k . _, 1 ··ı...ı· 

M f h b k"" Ü 1 ı rınue c egı ~·ır. 
anma ı. u om r er yanr. Si ·asi JW ·an maharn:·-~n ke 

dan evvel boşaltıl:ıca~:tlr. lngil. ~ ~ • 
t ı Al k .• U 1 . ! na.atı ı;ur1ur: Italynnın protesto 
ere, ya nız man om r crmi • • tt d • ı 

·· d t kl ·kt"f d , notası hasmane manıyc e egı • musa ere e: mc c J ı a c ecen, ,. . d 
It 1 l k ı oır. lngıltcre, ll:ılyaya ORtane 

ayan v~pur arına arşı uç t . t · ti 
bir tedbir nlınmıyacaktır. cmHınt~~ vberm1·ş r. ö Jed"ği 

· a ı.a. aıı nnnın s y ı ne 
Alman kijmürU yükHi iki Itnl. bakılırsa muharipler hakl::ı.nnı 

yan vapurunun muayene cdiloi. güzetmckle beraber hltnraflarn 
ğinc ve diğer ikisinin bir lngiliz en az zarar verecek bir hal tnr
limanına götürlildliğünc dair o- ıının bulunması kin bır konfe. 
lan haber dlin Homada akşam rans nkti de derp:ş ol~m:ıuıktnd.r. 

IDAHiLDEI 

Cumhurreisi, yeni Bul-. 
gar elçisini kabul etti 

Cumhurrclsi Jsmct 1nönil dün, itimatntıme.sinl takrllm edecek 
olan yeni Hulgnr elçisi Kirof'u mutat mera-simle Çnnknyndn kabul 
etmiştir. MUlaknt Cl!na.smda Hariciye Umumi Katibi Numen l\Icnc
mt'llcioı";lu hazır bulunm~tur. 

Yincdün,Vckiller hey'cti Başvekil Refik Saydamm riynetl al. 
tmda toplanmış, muhtcljf meseleleri müı<tkcre ctml~tir. 10,:;o d:ı 

ba..,layan toplantı 14 e kndnr sunnutıtUr. 

Şeker depolan sıkı bir 

geç!rıleceh kontroldan 
Şeker fi)alı yUksclmedcn cweı ellerinde bulunan mallan bllcllr

meleı i i~ n ıılfı.kadnr toptancı tac.ülerc verilen mUhlct bltmı, ve hep~! 
beya .. am~lcrinl §Cker şirktine ver.n.şl..:rdir. Ancak, bu hc)anruı.mclc· 
rln hııkikııte uygun olup olmadığı hususunda §ilpheye dUf,jU!mUıı, 

beledıye ve zabıtanın clbirliğile depolan kontrolden gec;lnncsi muva
fık görUlmüatür. 

Eskişehlrde şekerle allı.kası olmadığı halde ucu.ıkcn mal toplaya. 
rak ihtikar yapmak isliycn bir şebeke yakalanmL:ı ve bunların eleba· 
§ısı olan bir tacir tevkif eclilmlşUr. 

Ücretli memurlar kadrolarında 
fenkihat yapılacak 

. Ankara, 6 - Maliye Vek;· ~i 
biltçe muvazenesini temin için 
bazı vergilere yapılacak zamlar 
hakkında muhtelif formüller ha.. 
zırlamıştır. Zam yapılacak vergi· 
ler arasında nakliyat vergisi de 
bulunmaktadır. Bu vergiye yapı
l~cak zamla yolcu ve eşya bilet 
ücretleri yüzde beş nisbetinde ar· 
tacakt1r. 

Zammedilecek diğer vergiler 
~;asında kazanç, muamele, istih
ak, h~~a kuvvetlerine yardım ve 

alkollü ıçkiler vergileri de vardır. 
Bu hususta Maliye Vckıileti ta· 

rafından hazırlanan formüller 
Maliye Vekili tarafmclan son bir 
tetkikten ~eçirilecek ve kati §e • 
kilterini alacaktır. 

Maaş farkı göıetilmcden bütün 
memurlardan yüzde iki nisbetin· 
de kesilmekte olan hava kuvvet • 
lerine yardım vergisinin niabetl 
de bir misli artırılacak, memur 
ve müstahdemlerden kesilen di · 
ğcr vergilere bundan başka hic 
bir ram yapılmıyacaktır. -

Kazanç vergisine yapılacak 
zaınJar yalnız serbest meslek er-
babına ait olacaktır. 
, .Yeni bütçedeki açığı kapatmak 
ıçm vekaletler bUtçelerlndcn ya· 
pılmasına lilzum görülen yüzde 
dört tasarrufu temin için bu dal. 
relerdeki ücretli memurlar kad· 
roJ~rmda tenkihat yapılacaktır. 
Daıreler yeni sene bütçelerini bu· 
na göre ha.nrhyacaklaraır, 
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ı Müttefikler 
Altı ayda 620 1 

bin tonluk gemi i 
I kaybettiler 1 

Londra. 6 - NeYyork telsiz is
tasyonunun Vierj adalarm.m 10 
mil ,arkında bulunan lng11.lz Elci
erva ~-apurunda:n aldığı telgraf -
larda mezkür vapurun bir denizat 
tı tarafmdan takip edildiği bildi • 
rilmektedir. 

Bir haftalık zayiat 
İngiliz bahriye nezaret}, hitam 

bulan haftanın İngiliz bahrl)'e.!!i i
çin mükemmel bir hafta olduğunu 
bUc!itiyor. Filhakika mezkfir hafta 
?.a.rfında İngiltere yalnız iki tica. 
ret '-apunı kaybetmiştir. 1176 
tonluk Albaııo ve 710 tonluk Ga
to vapuru... Buna mukabil tngi -
!izler ta.rafından zaptcdilmek üze
re olan 4 Alran vapunı intihar 
etmiştir. 

Resme.n bildirildiğine g8rc, ge • 
. çen cumartesi gece yanaın.a Jı:a. • 
dar 5391 tonluk Fransn ''P. L. M. 
25" vapuru ile mecmuu 13954 ton 
tutan iki İtalyan, bir Norveç, bir 
lsvec; ve bir HoJlanda \'npuru ve 
ıki rngiliz gcm1si Almnnlar tara • 
frnda:o batmlmıştn". 

Bu suretle geçen hafta lc;inde 
Almanlar mtlttefik ve bitaraf ti -
t'arot vapuru olArak mecmuu 
21.231 ton batım11şlardır. Altı ay
lık harb esnasında Almanlarm la· 
arruzu ile mültefikl<'rin 620 bin 
tonlU:t vapurları batmıştır. 

Bu kn~·ıplar yeni inşa edilen ,.c 
:ra Almanhrdnn ı:ıptolunan gemi. 
1<''"1" te!ı\fi Pdllmi!ıtlr. 

Harp istıkrazı 
Maliye n:--- · Sir C<ın Simon, a

vam k11Tr1 ... -~ .. ~~"a. 300 milyon 
sterlinlik bir bari> istikrazı ihnıc 
ecli1 4iğ;:ıi bildirmi!]tir. 

Bu istikraz tah" iJIPri 10, Hl 
f'~ • - ,.n.leli nhın vilıdP ile faizlidir. 

Asker 1şçilere iz10 
Askorl fabrikıılarda çal:şn~ a • 

melt- m!ktarmr arttırm:ık fü:cre es
kert makıımat 29.000 &!t.kcre Uç 
avlık muvakkat bir mcıunirnt ver
ntlstir. 

Arah'.stantla b· r 
n;uharebe 

Ş:ını, 5 (A.A.) - ş:ına!i Ara 
blstanda Ntvclltcn bildiriliyor: 

Diabai Emiri Şeyh Mnli~ ~~e 
Diabai valiı:;i Şeyh Rnsıt bin 
!\iektup ara~ında bir ihtilaf çık. 
nıı:Ştır. 

Ş<?vh ~fahk şehri . muhasnm 
rtnı!g!İr. \'ali 200 süvo.ri ile 
karı]ı çıkmıştır. Bir müsademe· 
olmuştur. Bir çok ölU "e yaralı 

vardır: Her iki tara[ do~tıarm. 
dan imdat istemişlerdir. V ~ 
Şeyh Malike, Masaksak Sulta _ 
nından yardımcı kuvvet gelmiş 
tir. Muhasama devam ctmcki:c. 
dir. 

-Birincisi .diye mmldcındı

§U ilk defa tevkif ettiğimiz herifi 
çıkaralım .. Yediği dayak kafidir. 
İkincisi de korsanı yakalamalı ve 
zavallı Matioyu zmdandan kur· 
tarmah ... 

Doğanın bindifi sandal artık, 
Yunanlı Prenses İrininin sarayı_ 
nın rıhtım merdivenine yana~ • 
mı§tı. Doğan sıçradı. Cebinde, 
birkaç gümü5 frank kalmıştı, bir 
tanesini !and:ılcıya fırlattı ve sa. 
rayın arka J:apsr.dan bahçeye dal
dı. Bir hi.ometçi kızla kar§ılaştı. 

Kız, karşısınca!:ini süzclü ve 
sordu: 

- Ne istiyorsun\1z?. 
Kız, İtalyan lisanı ile konu§ıı

yordu. Doğan, mükemmel bir Yu
nanca ile cevap verdi: 

- Prenses İriniyi görmek iste. 
rim Uç gün evvel Yunanistandan 
geldim. Kendilerine ban haber. 
ter getirdim .• 
- Peki, gelin, salonda bekleyin, 

Mermer, geniş merdivenlerden 
geçtiler. Sağ tarafta zemini billQr 
gibi parlıyan ve açık pencerelc • 
rinden bol 11ıklar dökUlen bir sa. 
tona girdiler. Kız, ona bir san -
dalye işaret etti ve çekildi. Ya. 
nm dakika sonra tekrar geldi: 

- Buyurun -dedi.. Prenses si
ti bekliyor .. 

Venedik Dukasının sevdiği 

muhteşem Yunanlı kadn, kendi 
odasının kapısında bekliyordu .. 
Sırtında, vücudunun bütün gü • 
zelliklerini ayn ayrı tebartiz et. 
tiren tül kadar ince bir elbise var
dı.. Göğüsleri, tamamen açıktı .• 
Doğanı görünce, ona doğru yürü. 
dU. Çıplak kolunu uzattı. Yunan-
ca: 
-Hoş geldin Doğan bey!. 

Dedi ve kıpkırmızı dudaktan, 
latif, haris bir tebessümle a. 
çıldı .• 

- Ho~ bulduk güzel İrini .. 
Burada benden §Üphclenccck kim 
seciklcr yok ya!. 

- Hayır. hayırL Yalnız iki. 
nızız. Anlıyor musun, sadece 

iki kişi .. Sarayın üst katına, an. 
cak o gördüğün hizmetçi çıkabi
lir .. 

Ve İrini bunları söylerken Do. 
ğ:ının kolunu sıktı, Doğan batını 
çevirdi ve göldü: 

- İrini, gene çapkınlığın üs
tünde ... 
c~nç kadın, simsiyah gö::leri. 

ni, Doğann dudaklarna dikti: 
- Ben aksini iddia etmiyo. 

rum... Bu kryafctle de güzelsin 
Doğan ... 

Hulasa, tıpkı kardeşin, Safiye 
Sultana beıu:iyorııun ... 

Doğan İriniye eğildi: 

- Her ne olursa olsun, kar
deşimin isminin bir yerde kullanıl 
masını istemiyorum. Du\'arların 

bile kulağı vardır. Bilirsin ki, 
kardeşim, artık benim gibi bir ,,. ....•.•... , ................................... ,, 

... ~ V AKIT: ikinci tertip ki tap kuponlarını. dün 
den itibaren neşretmeğe başladı 

800 sa .yfalık .5 kitap 
25 kuruşa 

Vakıt'ın okuyucularına bu tertipte hediye ede 
ceği faydalı ve meraklı kitaplar şunlardır: 
Fiyatı 

cıo 

30 
75 
10 
10 

175 

Sava~tan barı~a 

Ş~rlok Hnlm<'.sln maceraları 
Sa.arda cançeklşcn Avrupa 
Vakit 910 °.Almanağı 
Scı;me hlktıyeler 

Yazanlar Su.) fn 
VA • NQ, Meziyet ÇUrUksulu 94 
Konan Doy! 2SO 
Slyast bilgiler doktoru 'l'.So.man :t38 
Vakit Nc;rlyatıııdan Gf 
Vakit nqrlyntındao 128 

806 

Okuyucuların bu kitaptan alabilmeleri için gazetenin başın· 
da dünden itibaren vermeğe başladığı kuponları toplamaları kfi· 
fidir. Birden yirmiye kadar olan bu kuponlar serisi tamamlan· 
dıktan sonra on bet giln ıarfında eaz:etc idarehant'sine teslim e
dilerek kitaplar alınabilir. 

Kitaplan posta ile aldıracak olanlar aynca yirmi beş kuruş 
yoll&ınabdırlar. 

t:+&••••••e•e••••0 •o·•••••·oo••ee•++••e••+••e••••eıe•ı 

Müslümandır ve ):ıir Türk padi. 
şahının karısıdır. Beni gerek Ve
nedikte, gerekse Yunanistanda ve 
her yerde himaye edebilir, bu 
başkadır. Sizinle olan d0&tluğu

muz da bir hesap ve karşılıklı 
menfaat işidir .. 

1irini ona baktı: 
- Hakkın var Doğan bey. 
- Hatta, o ismi t:!e kullanmı-

yalım İrini .. 

- Peki!.. O da olur. Sen yal
nız öyle iste .. 

Odaya girmişlerdi. Doğan SÜ· 

ratle etrafı gözden geçirdi, ıson

ra İriniye baktı; genç kadının 
yanına yaklaştı, onu çıplak omuz. 
larınC:an tuttu. 

- ... .:..1a bak, benim tnacera
pereıı. t dostum, haydi, başka o
daya gidelim .. 

İrini tannan insanı gıcıkhyan 
bir kahkaha fırlattı 

- Niçin? .• 
- Niçin mi? .. Bu odada bir 

erkek oturamaz .. Bir erkek ciğe
ri ve burnu, bu havayı teneffüs 
etmeğe dayanamaz da onun için .. 

- Halbuki ben seni, bu gece 
bu odada bırakacağım. Amma is
tersen yalnız kalırsın, istersen 
beraber.. Bu havayı tencf fils et, 
düşün, taşın gönlün isterse beni 
çağırırsın .• Olur mu? 

- Peki, olur, fakat evvel~ sen 
şu karşıki Jezlonga otur bakalım, 
ben de §uraya ilişeyim .. Vaziyeti 
konuşalım .• 

- P~ki. mademki ıartnna mu· 
vafak ettin oturuyorum iııte .. 

Filhakika, bu yukarıdaki ıöz4 
lerle Doğanın hayatını örten meç
hul bir perde, artık a.nlaplmıı 
oluyor. 
Doğan, bir maceranın bir aıkın 

çocuğu idi. 
Bu hlidiııclerden tam yirmi ae

ne evel, bütün Garp ve Şark a
lemini ayaklandıran bir hadise 
cereyan etmişti: 

Venediğin Korfo Valisinin 
kızı ve Adriyatiğin parlak bir 
yıldızı olan Bafo, bir gemide 
babasının "bulunduğu Korfoya gi
derken, ansızın uzaktan, engin
den bir top sesi işidilmişti. Ge. 
mideki esld, tecrübeli tayfalar u
fuktan bakınca: 

Eyvah demişlerdi Türk koc 
sanları! 

Mücadele çok kısa ısürmü~ "f'C 

Türk korsanları, gemiyi taba 
etmi , dilber Bafoyu ve anne'liri 
de esir almışlardı. Bafonun f:i}.. 
zelliği, şaşaası, çiçekleri h:ltı ·ı.ı-

•tan şaheser vücudu derpaı nar."" 
rı dikkati celbetmişti. Kurıaol.:ı•: 

- Tamam de:nişlerıiı btJ (ıÖ· 

ber, ne pazara gider, ne <>uııw 

bunun kucağına .. O, gitse g;··qc 
Sultcı::ın sarayına gider, f·.;..-~. 
hın gözdesi olur. 

Bu suretle Osmanlı tarihr.de, 
yepyeni bir hiidise'.lin hazırlandı
ğını kimse bilmiyordu. 

Az zaman sonra, devrin Padi
şahı, Bafonun güzelliği ile ser
mest olmuş, onun mermer kolları 
arasına bütün varlığını atıvermiş
ti. 

Ve sarayda herkes1n gözünil ka 
maştıran bir Safiye Sultan namı · 
altında bir yıldız türemişti. Öyle 
hir yıldr::: ki, Padişahı, idareyi e
le aldı, siyasi rotlere başladı, şah
si nüfuzlar tesis etti ve adeta, ta
rihin yürüyüşünü bile değiıtirdi. 

O, saraya düşerken, onun an
nesi olan dilber kadın da, Şemsi 
paşanın kucağına düşmUştU. Kor
fo Valisinin karısı ve Safiye sul
tanın annesi, bu güzel, yUzlU, pu 

lad gibi sağlam, zeki, kurnaz ve 
nafiz adamı gizlice sevmişti. Ka
dın, henüz otuz yedi yaşttltn ~ 
şaşaalı, en haris çağında bWuı:iJ· 
yordu ve bu gizli macera, l...:Tr. 
sonra, gene gizli bir doğumla 

neticelenmişti. 

(Devamı var) 



Bayanlar 
kontrol 
H ERKES!N, bir çok itiyatla-

rı vardır. Hic dikkat etme
den tckrarlamağı adet ettiğimiz 
bazı hareketler eğer yanımızda 

bizi tetkik eden ve bizim karak
terimizi öğrenmek isteyen biti 
varsa ona bunun anahtarını ver-
miş oluruz. Eğer biz kendi varlı
ğımızın en derin noktalarma ka
dcır başkalarının nüfuz etmesini 
sevmiyorsak itiyatlarımıza dik 

kat ctmc:niz, bunun nasıl bir zaaf 
v:::ya meziyetimizi açığa vurdu -
ğunu öğrenmemiz ve karakteri -
ınizi herkese bütün tafsilatilc 
öğretmek istemiyorsak mani ha
lini alan bu itiyatlardan vazgeç
memizi çofr doğru bulurum: 

Nereden geldi
ı ğini bi1mediğini:z 

bir ~ck'tubu cE-

rınız. 

Unutkan rnı'.'>ı
nız? Mesela dai. 
nıa ~emtİyenizi, 
c3ti.i.rcce ğ i n i z 
m.::ktub:ı, al:lığı-

1 nize aldığınız vn. · ,,) " _ ıuz davetlıeri u· 
kıt açmadan e·~- - i '\."")'J nutur ve v:l'-•i-
vel bi::-çok keı·'? , . ~ __ J nızın yarısı~ı .. evirip çevirir ve yaptığınız hataların tashihine me 

· onun nereden hasredersiniz? · 
ı;cJ.:Jiğini 
nı:ı? 

an?::ırr.a~a çalı~ır mısı- O halde mahcup tabiatlı, has -

O halde siz c~rarı seven bir in
sansınız ve bu sizin başınıza kö
tü şeyler getirebilir. İtiraf ediniz. 
'Siz, hakkında: "Ne kadar acaip 
;o:r insan" diye düşündüğünüz er
kekleri beğenirsiniz değil mi? 

Her zaman eli 
nizde, kolunuzc~a 
biq.~yler bulu
nur mu? Elini:~. 
delı:i ça~ta dairr.a 
dolu mudı:ı:-? Ko
lunuzun altında 

bir paket, bir 
şemsiye, bir gazete var mıdır? 
Daima bunlardan birini düşürür, 
birini yakalar mısınz? 

O halde faal, fakat dağınık bir 
insansınız, her şeyi arapsaçı gi-

sas ve çabuk endişeye düşer bir 
insansınız. Sizi tam evinizden çık 
tığınız dakikada geç kalmak dü . 
şiincesi s.inirlendirmiştir. Haydi 
biraz sakin olunuz. Sizi kimse 
yemez r .• 

Mütemadiyen 
r al'mağınızla, sa 
çmızın buklesile 
oynar ve bunu 
ne~en yaptığını. 
zı size sordukları 
zaman cevap bu· 
lamaz mısınız? 

bi karıştırmanız. Hayatınızda hiç 
bir şeyi organize edemezsiniz. 
Halbuki hayatınıza biraz intizam 
vermek mecburiyetindesiniz. Çün , 
kü eminim, bu hayat ta muhak -
k:-ık si.1in gibi çok yüklüdür. 

Kaldırımda yü 
rürken daima bir 
taşa basıp diğc· 
rinc basmamağa 

dikkat eder mi
si:liz? Çizgilerin 
üstüne bastığınız 
zaman bir tali. 

sizliC- uğramaktan kor-kar mm· 
nız? 

O halde sakin görünüşünüze 
rıığmen c;ok ürkek bir insansınız. 
Mesut olpıak için her şeye malik 
olduğunuz zamanlarda bile gizli 
bir cncli!\c hayatınızı rahatsız ve 
sevimsiz b.i.{ hale sokar. 

• ~ Oturduğunuz 
odanın kapısı a
çık kalırsa gayri 

~ ~ ih tiy~r:i olarak o 
1 

-1'1 nu kapar mısınız 
f:P: it 
... ,.~' ve onun açık 
~-~ "' kalması sizi ra • 

~ 

hatsız edel' mi? 
O halde herkesle iyi geçinir ve 

herkese uyar, çabuk dost olur 
göründiiğünüz halde sizi olduğu
nuz gibi tamyan insanlar pek az
dır. Şahsiyetinizin sırrı benliğini-

zin derinlik!erindc saklanmışttr 

ve kalbinizi daima kilitli bulun -
durursunuz. 

Daima İçinizi 
cekcr misiniz ve 
bir yer<P- konu _ 
şulurken söz bi
tince hafif bir 

ı ses1e: "Ya işte 

h~yle !.." der nıi · 
siniz? 

O halde bayan, dikkat ediniz, 
Iahrdı söyleme~ini güzel bir mu-
h:ı.vcre yapması:-ıı lıHmiyorsunuz, 
size pek yakında "ser:;cnı" diye-· 
cekler ve bir dah:ı bir yerlere da. 
vet etmiyccekler. 

Bir ziyarete 

yar mısınız? 

gİttiği:niz zaman 
hemen elinizde!<i 
şemsiyeyi bir İs· 
kemlcye, ç~nta:rı 
bir başkasına ve 
şapkanızı bir ü. 
çüncüsüne ko-

O halde, sevininiz, gayet nik -
bin bir insansmız \'e kendi hakkı
nızda· da gayet müspet ve iyi dü
şünceleriniz vardır. Kendinize e
minsiniz. Daima "ben" diye söıe 
başlarsınız ve biitün in~an ların 
~izuen ıonra geldiklerine de ka -

'•infl. 
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Dünkü kısmın hülasası 

Z<'nglıı bjr tüccarın oğlu Dil( Va
rrns, lmybolnn milyonlar de
ğ<'rlndo bir tacı bulmak iı;in, Aııd 

dt\ğlnrmda uııııhılmu'j ve eı.rurrııgb; 

lfoyop:ırı ı:-ehrlırn gidiyor. 
Buluııtlıığu vapurdtı. fcl·It111:lde gli. 

zel ve ldmsı-ye ehemmi.rrt verwl~·eıı 
nı:ı.!rur lıir l<1z gümıü1tur. 

Koyopanlılırr mağrur insanlardır. 

Para l(•iıı !;'alı1nı:ızlıır, nH•:;;u!iydlNI 

ni edı•biyat, ıııusiki ı te3kll eder. Dik 
tuç pe-:;lııdo olmadı,i!"ım ~füııtermrk 1-
çirı J.:cııdlııc ~mir ı.ü.,ü \·eriyor. l\lclitt•p 
"ralurmda yaı.mı'! olduJ:'u lnf:\'illz<'e 
,ıırlnlrıl berabcrlııdı! gütüd.i~·or. Çün 1 
kü tac•ı bulınalc lc;in ı:-elml' ol:ınlarm 

bir dah:ı dönmedfült•riııl biliyordu. · 
l\oyopan fılimlrriııdrıı Don Diego 

ıı~ nı :mm:ıııd:~ bir şairdir. Dil;:in ı.;fü.

tertliği lııgllizcc şiirlı-rdı'ıı hiçbir şey 
anlrırnı~·cır vo kolay<'a aldunıyqr. 

Dik lı;ııaııyokıı,yı ntlil{cmmel bir 
..,urrt te Jw1111 ... nml-·tadır. 

Hrrmandu dl• Soto ıı~uıund.a bir 
İ!itpımyol lmhraımıııınııı dt· ... tanını :'l·a7 

mal< l!ıt~·dlglııl .,i;~ lü~ or. JJoıı Dlego 
Hl'rn:ındo dl' s,,toyıı ait vesika ve 
ha tırnlıırı J;'Ö'lterlyor. 

l\:o~·opaııda, 11<-rnaııdo de Soto ai
lı•ıslntll'ıı bir ,tek I\ işi varsa o da 17.lc
tadır. İzlf'ta, Dikin vnpurdıı görmü5 
old,ıjı(·n gt>nç l.11.dı. 

Uikl ona takdim Pdi~·orlar. b.letu 
ata.,ıııa nlt h•ıtıralıırı ı:·i;strrnlt'lt için 

iki ı;-Un ııuııra unu t'\'int• d:ıvf't l'diyur. 

"- Senelerdenberi buraya gel 
meyi istiyordum. Zümrütlere 
karşı büyUk bir zaafım var. Be 
nim bir elmas şairi olduğumu 

söyliyebilirsiniz." 
Onlar benim için bir kazanc; 

membaı değildir; hayır, onlar 
benim için bir "abı hayat" dır. 

Bana hayat verirler ... 
"- Evet; Löyle olduğunu işit· 

miştim. İsminizi duyunca sizi. 
derhal tamdım." 

Kıymetli taşlar hakkında siz
den malumat almış olan bir çok 
arkadaşlarım var. 
"- Zararlı çıkmış olmadıkları· 

na sizi ~imdiden temin edebili· 

ke.ndinizi :ı 

e d İn İ Zfamanın 
O halde dikkat ediniz, bu mü

temadi bir tereddüdün isaretidir 
Bu tereddütten vazgeçiniz. De· 
vam ederse marazi bir sekil alır. 

Önü~üzden bir 
otomobil geçti • 
ği zaman daima 
numarasına dik 
kat eder, hu ra 
k:lmfrr·ı cen>eder 
velhasıl zihnen 
bin türlü hesap 

oyunları yap:w mısınız? 
O halde kendinizi bütün batı. 

fikirlerden kurtulmuş, açık v: 
müsbet düsünceli zannetmektesi 
niz. Halbuki bu hatadır. Sizin 
tahte~şuıınıntız daima talii gözet
lemel:tedir. Sakın taliinize bak 
tırmaymız. Bu itiyattan biı daha 
va7.geçemezsiniz. 

Elinize cfok 
bir şey alıp me
srla bir yüzüğü 
sızın veya ba~
ka1arının anahta 
ı-ı-:ı, bi!czi~inizi. 

r:ıÜt"!m:>ıli.•nr ,.::! 

virir mi.;iniz? 
O halde müthiş surette sini~ 1 i 

s;:.iz. Kendinize dikkat eciinız. 

Bu i~ böyle <levam edemez. Maa. • 
zallah .... Hakikaten hasta olursu- j 
nuz. 

rim.,, 

EHnizde bir 
kağıt ve bil' ka· 
lem olduğu za. 
man gayt'Ühtiya-
ri o kalemle o 
kağıdın üstün~ 
çizgiler, resimler 
çizer misiniz'! 

Varrens bunlarr keyifli bir 
halde söylemişti. Daha çocukken, 
Koyopanın zümrütlerini işidir 

dururdum. Bunların masal olma· 
dığmı gayet iyi lıiliyoru':.11. 

Dona Ysleta, canınızı sıkmıyo· 
rum, değil mi? 
"- Buna cevap vermek hi

'· raz gUç olacak. De,·am edi 
niz." 

Bunu yapmadan duramaz mısı
nız? 

O halde siz artık kendi hayali
nize hakim değilsiniz. Yaptığınız 
işi düşünmeden yapıyorsunuz. Kı 

mıldamak ihtiyacilc ... Bu sizi çek 
vorar. Hareketlerinizi kontrol e
diniz ve biraz dinleniniz. 

<.."' 
Tı·amvay bile 

'tinizi kontrolör!! 
göstermek lazım. ı~& 

~.:_, tI·_J "'elince elinizde· 
;-+~· *".,., ki çantayı dar-
"'' '; ~~-i rr.adağınık eder, 

· ~ bic bileti çanta -
...... ,_ •. ,. ... ~, nın içinde i:·>lma 

ğı '- · · .... ~-;ele mi yaparsınız? 
O h-:ılde sizi tebrik ederim. 'Bü

vük bir muhayyileniz var demek 
tir. Hayatrnız o kadar dolu ve si
zi meşgul eden şeyler o kadar en · 
teresandrr ki, bu gibi ufak tefek 
~~ylere dikkat bile etmiyorsunuz. 
Bundan canı sıkılana acırım, o 
kadar. 

siler misiniz? 

Otelde, lolrnn
f-.·Ja. vagon rer.-
loranda velhn~ıl 
ı•··~ur.:ıi bil' ..-, ·de 
yemek yedi~iniz 
zaman çatalmızı, 
kaşığmızı. bnr · 
dağınızı itina ile 

O halde, dikkat ediniz. Giilün" 
oluyorsunuz. Siz bunu nazlı v~ 

titiz görünmek için yapıyorsı•nu:o: 
ama hir mikrop manisine pek ben 
ziyor. Bu huyunuzdan vazgeçiniz . 
çiniz. 

maya ba!]ladr. Demek yanlış 

yolda yilrilıııiiyordu. La.kin 
karşısınllal~i lor., onu, zlimrüt· 
lcrclen fazla mcş<;ul elmcğe 

başlamıştı. Ysleta hafif bir baş 
hareketi ile clenun etti: 

"- Dört yUz elli ziimriit. 
Bu kadar snneti muhafaza et· 
mek velev bir şehir için. tehli
ke 1 i bir şey değil midir. O 
halde taç, kilise tarafından 

Ne eliyordum? • En~t tekrnr yerine iade olunmuş 

Bunlal'm masal olmadığını tur. 
ı;aycL iri lıiliyordıım." 

l'eru'ıııııı, l::ııı:ınyollar tara· 
fından işgalinden sourn, Iıı

lı:ıhı ı·m elinclea zi\ını·ütıeriuin 
alındığınr biliyorum. 

Bµ zUmrUtlcrclen 
yapmak istiyorlanlr, 

bir tnc; 
Du lnc;. 

kilisede, :r.ıeryan ananın· başı 

nn. konacaktr. 
Yslota, cı;;arasıntlan keyifli 

bir ncf es çekti: 

"- Uoğ rucl ur, dcd i. Koy o 

pan t:ıcı dünranın en giizel 
tacıdır. ... 

Dünyanın :cıyınetli taçların· 

dan eh kırmctlidir .... Eğer b:.ı 

taç hAla mevcutsa, kimse ona 
lıalıa IJiçernez. 

"- lHılit mevcut mu?" 
Yslcla lebessilm etlerck: 
"- Ben gtirıııedim. Uzun 

mUddettenbcl'l kimsenin de 
görmcmL} olc1uğunn zancdiyO' 
ruru." 

"- Son defa, Dona Diego 
ile sizi ziyarete geldi,;im va: 
kıt bana !n::;-iliz korsanların. 

ılan bahsetmişliııiz. Bunlar bu 
tacı almışlar, Uıkiıı nwg}()p 
olduktan sonra: taç telu•tr ge 
ri alınmış. 

O \'akıtlanbcri de sırralrn· 

rlrnı hasmış, :H·rılırı. ıloğ:rıı mn ?" 
"-· Erpl, clo~ru .. ' 1 

Dlck'ln lrnllJl tekrar !:arıı-

Dick kf'ıırli k<'ııcliıı 0 : 

"- Taç demek lıühi. Koyo· 
paıılılann elinde!" diye dü · 
şünclU. 

Ysleta, lıir el lıareketilc o· 
nu dtişiinecsinckn uy:ındırclı. 

"- Daha lıilnıetliğiııiz veya 
unuttuğunuz; lJir ııokta Yar. 

Bu zümrütler, c;ol{ n:ımuslıı 
insanlara teslim olııııclıı ve lıa· 
badan oğula intikal etti. Bun

lar !'\ekiz ){İ~irlen ibaretti. Tele 
rar yekpare lıir hale getirile 
bileı.:ek şekilde laç sekiz par 
c:ara. ayrıldı ve her parçası bu 
sekiz l.:i~ıiyc verildi. 

Bunlar "Taç muhafız kat· 
deşlel'i'' diye anıldıl~:r. fsimle · 
ri çok gizli Lutuluyorrlu. nır 

sır olarak kaldı Y<' bn Tar,: 
kardeşli2,i lııtlil me•:cutlur." 

Sustu, mlitebcssim ve mü. 
teredditti. Yarrensten her han 
gi bir ceYaı> al:ıınayınca de· 
varn etti: 

Asrrlar geçince, taç Şt"lhsi bir 
sen·et haline p;cllli. 8i:ı:i trmin 
ederim ki, hup;iin "Taç kardeş· 

!erinden" hazıları zcn~in bazıla· 

rı da fal~ir~lil'. Büyhı olduğ\ı 
halılc lıiriıirlcrine sonsuz iti· 
mat beJcrler. .Arkal:mndan bir 
tanr>8i . h:ırlçtl'n • hiı· · l"r-'hflicll' 

m:ınız blır"-:t ~dili ktt\'\'l'tin 
uerıiaı faaliyete geç'eccğlnt ı.ıı-

- Yaman ... Yaman ... Yaman ... 
gel, Yaman, gel... bak !'ana şekeı 
\·ere::eğim. 

l\Iisafırlcrdcn birinin sedmli 
kü;ük çocuğu, bayan Mübeccelin 
kıymetli Yamanını çağırıyor, ça) 
ma5a~ından aldığı bir parça ~eke 
ri köpeğe uzatıyordu. 

Ev sahibi, çocuğa ~önd ü: 
- Şeker için nafile çağırıyor-

.mn yavurm, dedi. Y:.ımancrğım 

suda haşlanmış taYuk etinden baş· 
ka bir şey ye:ncz .. \lı)madr, mide
si almaz. Çok kibar hayrnndır. 

Misafirlere izahat verdi: 
- IIa1;:iJrntcn a..:il hay\aıdır. 

Onun annesi ıslahatı ahval umum 
ınüdürü;1Ün küp..:ği idi. Babası da 
·.:rr. !);::::o:- mu$u:ı~z? S::~ık ha 

riciye nazın Abdullah pa~anın kö
peği ... Ya, Yam:ın çok a,;ildir, a· 
ile ~ec:!re~i he:-; m:.ıllım \·e m:ızbut! 

Çok zengin bır dui olaıı bayan 
~Iübeccdin köpeği Yamanın e\·de 
hususi bir mevkii vardı. Bir hiz
metçi kıı, hemen hemen yalnız 

ona bakmak, onun );iyeceğine içe· 
ceğine göz kul:ı\: olmakla m::;gu\
dü. Birçok kim;;cler Yarı·ı:ı;:ı h:ı~et 
etmek leydiler. Ilc!e Bayan :'\ Ilibec 
celin uza!, akraba!:mnclan bıı "lb
•alıim e'~n~l i ., \·a:·dı ki köpeği es
ki devirde ortağını kıskanan bir 
k:dm gibi kıskanırdı. 

"lbrahim ele. : . kalabalık bir 
ailenin az kazançlı rei:::iydi. Bazı 

Günlük bulmac1 
'@ 1 2 3 4 s ~ 7 8 9 1<.ı 

• 1---1--+-·-"--1~+--ı--+.--' .. ~ 
1 

t-1--fııııl ...... -h....t~ 

3 ı--~.,._.._,...ıı-.... ,. 
s 
6 l--l""lml--

7 

B 
9 
tO 

Soldan ~aı:;-:ı: 

1 - İhtilaf çıkaran. 2 - Bir ap~. 
3 - ::\'id.ı - Ayrılış. 4 - A rııpça bir 
ay iıımi. 5 - , Rir ~ıda mıı.~tle:ıi - Ke
nar - Memlelıet. 6 - Açık Y<'I' • Uir 
argo talıiri, 7 ~ Ccnıl edatı - lranice 
"Ben., 8 - Bir esnaf, !J - Arllstler 
yapar - Adanan şey. 10 - Şiddetli 

yağmur. 

Yulmrd"n ıı~aı'.:'•: 
1 - ıstanbuhın bir semti. 2 -

::Yiesut - Bi. rakam, :l - B:r sp0r -
Hükümdar. 4 - Tatlı bir ay. 5 -
Eski bir ııilah - Kumıır oynama. 
6 - Vakit, 7 - Ba•ık tutulur - Ih
yınJırlık. 8 - iloş yere _ Husça "F:

vct .. !J - Bir hayvan - Bir renk. 10 
- Knvvetll bir renk. 

.18 numaralı bnlııı:H·anın:uı halli: 
Suld~ n ~ :'.i;°:ı : 
ı - Antaly:.ı, Aç, 2 - Bait, Hido. 

3 - lzt rap, A'.;, 4 - .Horlamak, G, 
5 - Alem, A. ütü, 6 - Yama, ôpUI. 
7 - Ancktot, f'c, 3 - T, K, Alenen. 
!! - l!', Anason, ıo - Saat, :r;ı, Ki, 

lirler Ye her han3"i bir tehli· 
kcdcn korkmazla ı·. Tehlike a· 
r.ınd:ı daima birbıide:!." 

V a r r e n s kmdi::;ine 
tehlikeyi haber veren bir na: 
.sihat sezdi. 

İzlcta cıgara~ınr ::iindüre _ 
rclc 

"- Size burada Don Rikardo 
diye hitap cdiyol'lar." 

Don Rikardo, size gizli 
kalması Iazım olan bir sır söy· 
lcdim. 

Masal denilen şeylerin doğru 
olduğunu öğreneli niz. Şi meli si

ze soruyorum. Ne yaııaı.:nlrnı -
nız?" 

Dick !zleta'nın itimadını ka
zanmıştı. Sıcak bir sesle: 

"- Do:ıa lzleta. Ben bir 
haydut ve va hırı:-ı::c değ-ilim. 

Ben bu sen·eti çalınaı:;;a. g-elme
dim. Onu almak için ı;-e!dim. 

Kc1fi derecede param var. 
Tacı l)ulurs<.:ııı onu satın alalJi· 
lirim. Da h<ı; doğrusunu isterse
n iz hn :ı:iimriitlrrl · ır,i'irm<'k nr· 

r.unıhyıı~ı . 

(Dcvamt var) 

macerası 
günler çocukları ona: 

- Baba biz artık kuru iasuır:ı· 
dan bıktık'. l\e. olur ay başında b~· 
ze biraz pirzola al. dedikleri vah1t 
adamcağızın içi parçalanır: 

- Hikmetine kurban olduğurı1. 
.\ilahım! dire söylenirdi. Ciğeri 
.:>eş para etmez iti !la~lanmış pili( 
le besletirsin de bu za\·allı ya,•rır 
cuklann midelerini kuru fasuh'll 
ile kurutuimu;; hindi kur::.ağına çc· 
\'İrirsin. 

"lbrahirn ~fendi,, bayan 1\1~· 
bc::cclin sn'onunu ciJlduran şı~ 
i ns«nlar ara:;ında kıhğından ut:ı• 
narak bır kuşeye büzülmüş, wr:.ı 
karışmıyor, türÜi mü:1aJe!JcbiZ' 
tikler ederek kucaktan ku:::ı~:·ı rıo· 
laşan Yamana kızıp duruyordtl· . 
E\ sahibi, kbpcğe şı.:~er , crrrıc~ 
.stıy~n çocuğa: 

- r..lidcsi almaz, deyince da~·;l' 
namadı: 

- Acaip şey! diye söylendi· 
]\:J IIa5lanmış tarnk etinden ba; . 

bir şey yerse mübareğin midesi 11
11 

bozulur? 
Misafirler, ilk defa ağzını aç::1ı1 

fakir kıyatetli adama gülümsirc· 
rek baktılar. i\lübeccel cevap ,·er' 
di. 

- Ağzına alıp yemez ki... 
- ı\hştır~:1ydrnız da bakın Jlt' 

icr yerdi. 
- .ı\hşamaz ki. a::;il hayvan O·· 

. ''İbrahırn etendi,, Iena halde 
kızmıştı. Söylendi: , 

- Siz ye::.lirmck ıstcmiyor:-uııt.l' 
da ondan yoksa köp~!~ bu, ne 11a1

'. 

!ar yemez. Vallahi hani şeker ı:ı 
lan değil... 

Biraz durup dü~ümlli ve ırözlC' 
• •1ıc rinde şeytani bir gülümseme 

devam etti: 
- l\le.;ela hardal bile yecliririıt1 

ona ben! 
:\ füafirler gülmekten kırılıyor 

!ardı. Bayan • ;\lüb<:'rcd dC 
bir kahkaha attı: 

- \'allahi orijinal adarn..:ırı! . 
"İbrahim elendi,, ayağa ka]J.;t~; 
- İnanmıyorsunuz clc,~ıl 01:. 

Dc.-l bahse Rİrcrim. Ortay<ı bır ı-:ı 
~e hardalla ha-.lannm tavuk eti gc' 
tireceksiniz. c)yle bi; ş~y yapac:ı· 
ğım ki asilzade \aman tavu~ıl 
bırakıp şapır ~apır hardal yiycr:t•; 

Bahsi kazanırsam ne yerirsi nıt· 

Mübeccel güldü: 
- Elli lira \'eririm. 
- Kabul. Ben de kayb-~dcr~Jll 

elli lira \'eririm. 

- !~terim. 
- Merhamet btemiyorum. ;\le 

rak etm~yin, evelallah satar s~l\'ıı' 
e.Ji lira bularak borcumu üderi(il· 

"(• 
l\füafirler bu ~klcnmdik e~ 

dl' Ienceyi merakla seyre h:mrla!l ~ 

la-. f\lutfaktan bir kase h:ırdatl· 
bir tabak içinde tavuk ::ıövü.;Ü gc' 

' ~I 
tirildi. "lbrahim efendi.. b:öpt~ 
kucağına alarnk ma~a b:ışına ge( 
ti: 

ı' 
- Dikkat edin, dedi. Şimdi Jı:ı'.. 

b k ~ "S" .. 1 . b"~ ,-anı ıra ·aca:snn. OYU'7e 1ıç ". 
ma::lan hardal yemeğe ba~lıyacn~: 

)\!" Yamanı sol kolunun altına 1 
tırdr. Sağ eline bir a\'UÇ hard;.ı . 
aldı \'e sol eliyle köp~ğin ktıY~~ 
ğunu kaldırıp altına hardalı İ)' 1 ' 
sı\'azladr. 

Can havliyle kendini kurtar~~. 
köpek bağıra bağıra salonun iÇ''·r 
de bir döndü. Fakat bundan b'e 
fayda gelmediğini anlayınca ye~ı' 

~l 

çökerek başını uzattt, hardalrt1 ·..,_, 
rülclü~ü yer!eri diliyle y~ıaı;rı::ıt-
koyuldu. tl' 

k 1 a~I Kahkahalar ve al ·ış ar ar• - f 
da "İbrahim efendi., bir zafer tl 
rası attı: 

- Bahsi kazandım! ~ 

Nakleden: F. KAR~ 
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