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Çek Reisicilmhurunu 
tebrik etti 

Aiıkara, 13 (A.A.) - Çtkosta. 
vak.ya Rcisicumuru B. Maı;aryk'm 
yıl d(jnümf.l münasehetiyle Reisicu· 
mur Atatlirk ile mfüarünileyh ara
sm-~ı.t '!§ağı~aki telı;nflar tjali edil-
nıi§tir. · ~ 

ÇekoslavakY.a Reisicumunı il. 
l\lıisaryk. Haıretleı•ine. 

•' . PRAC 
' • ' [.X: -Zatr devletleri, vatanmrn hayrı· 

na vakfetmi§. olclukJarı uzun bir 
t.amaİidan l!OİJra her~esin l!CVgİ \.' C 

;;aygışma mazhar oldukları lıaldt• 
85'inci yıl döniimlerini idrak etmi~ 
bulunuyorlar. Bu f ırHttan istifaıfo 

e<l Jrek size hararetli tehriklerimi v.'" 
daha uzun sender 11aaclet \'e ıuhlıııt 
içinde ömür sürmelePi h~kkmdaki 
temeİıJlilerimi qr.:ederim, Reisicıı · 
mur Hazretleri. .. 

'.l'ürlsiye R~i~iı-nmunı 
• . T<~l\f ,\L ATATÜRK 

Türkiye Heişicuınuru Kamal A· 
taliirk Ha7.rctlerine 

ANKARA 

Yıl dönfunü.m münasebetiyle zu.· 
tr devletlerinin hana bildirmiş ol
duldan hararetli tebriklerden ve iz:· 
hat buyunnuş oJdukları temenniler 
den ... fevk.- Ucle mütehassi8 olduğun. 
halde en samimi . te~ekkürlcrimi ar
zederim. 

T. MASARYK 

Gençleşme için yeni 
bir usul? 

Yiyanadan bildiriliyor: 

Profesör · Oj~ Ştaynak, genç
leşme için fenni bir tedavi yo'lu 

bulmuştu. Şimdi ayni tesiri yapan, 
fakat daha ucuz olan künyevt bir 
cevher ortaya koymuştm. 

YatlJ hayvanlarda tecrübe ya· 
pılmı~ ve}a:r.vanlann gelişti~i ve 
hayitıi:t pei_J.~ 'e'ttiği ıörülmüt -

t 
.. ı:.to~ l!»iıl e 
ur. 

Alman ar 
desini res 

ersay muahe
en . boz,uyor 

. Hitler bir hava IK t d h•l"'- nı· -
filosu yapıyor 1 mu ay .a 1 1 

zamnamesı değişti Lrindra 13, (A.A.) Hav"-ı mu
habir :nden: 

Berlindeki askeri hava ataşesi, 
Alman hava bakanlığı hava ordu
suna zabitler almı§ olduğunu hü· 
kuıne!e bildirmiştir. Hava ordu
su henüz teşekkül etmemiıtir. Ve 

Bu suretle encümenlerin aza 
sayısı arttırılmış oluyor 

emirname sadece hava zabitlerini Ankara, 13 (A.A.) - Kamu· encümen nazarı dikkate almıya· 

olduğu tefrik edecek harici iıraretlere a- tay bugün Hasan Sakanın Baı· rak nizamnamedeki §ekli 
ittir. kanlrğında toplanmıttır. gibi bırakmıştır. 

İngiltere mahafili, bu haberle· Toplantı açıldıktan sonra kür· Bu izahatı ınüteakip maddele· 
rin, Veraay muahedesine muahalif ıüye gelen Teıkilatı Esasiye En· re geçilmesi kabul edilm:ştir. 
l:areketleri resmen bildiren ilk ha- cümeni mazbata muharriri Refet Maddelerin gÖrü§ülmesinde 
herler olduğunu kaydetmektedir. Camtez - Bursa - ,Tarık Uı encümenlerde çalıştırılacak mu· 

İngiltere kabinesi, bu mesele ile - Gireıon - tarafından Kamu· vazzaf katiplerin miktarmın tes· 
meu·ul olmakla beraber buna hay- tay dahili nizamnamesinde yapıl- biti meselesi üzerinde geçen mü
ret etmemektedir. Çünkü B. Bald· ma111 teklif edilen tadilat etrafm· zakerelerden sonra bunun dahili 
win 11ylarca evvel mecliste Alınan daki encümen noktai nazarını an· nizamnamede gösterHdiği şekilde 
askeri havacılığının inkiıafından latarak, e!.ki Kamutay üyeleri aa· ve olduğu gibi bırakılması kabul 
bahsetmi9ti. yııma, nizamnamede gösterilmiş edilmiştir. 

Berlin, 13, (A.A) - Havas o~~n encüm~~ler aza .. miktarı~a / Mad~edeki tapu itler~ Maliye 
muhabirinden: gore bu encumenlere uye seçıl· encümenme muhavveldır, kaydı· 

Alman hava bakanlığının Fran- mesi dolayısıyle bugün üç yüz nın kaldırılması hakkında Selah 
sız, İngiliz ve İtalyan hava ataşe· doksan dokuz üyeden mürekkep Yargı - Kocaeli - tarafından 
lerine verdiği malumat, Vereay olan Kamutayın yüz on dört üye- bir takrir verilmiş ve takrir sahi
muahedeıin :n kat't bir inhilali de- sin'n açıkta kaldığını ita.ret etıniş bi izahat. vererek tapu işlerinin 
ğil, fakat Nazi fırkasının ''haki· bunlar içerisinde ençümenlerde haı-çları itibariyle maliyeyi ve ta
kat!ar p:ıl:fkasmın bir tatbiki

11
dir. çalışmak istiyen arkadaşlar hu· sarruf itibariyle adliyeyi alakadar 

1 • 4 • 935 tarihinden itibaren lunması tabii olduğundan teşkila· etmekte olduğundan böyle bir 
Almanyanın resmen bir askeri ha- tı esasiye encümeninin Kamutay kaydın bırakılmasmda zaruret 
va teşkilatı olacaktır. ihtisas erw:ümenlerine yeniden bulunmadığını ıöyliyerek icabın· 

Almanya be! hava ınınt;akasilc (85) ü~in daha ilayesi icin Yap•· ......-__ 1.;:1_ 

• h k ak tığı teklife iltihak ettiğini söyle- gidebileı:c1' ol.ftrubi.t.i§ ~in niıJ.m· bir de denız ·ava mmta aıma t 
1 

d ki 

Sıhhatinden endlı 
şeye başlandı bi1 

Londra, 13 (A.A.) - B. Mac f gü 
nald, odasmdan çıkmamıştır: vr:şt 
tor, sihhatinde büyük bir iyilik r.~ 
mekle beraber, kendisine çok it t 
katJi davranmasını tavsiye etmi~.' 

Başbakanın sihhati, Parlam !' 
malıafilinde endişeler uyandırın,\ e 
hd~ ı~ 

Bu münasebetJe f , ·ning Niyuz ~e 
yor ki: \"Pli: 

"Dostları, kabinede daha az 
rucu bir vazife almak üzere B. ~ /!:.::rı 
Donald'ın hükumet idaresini h . 
kacagma kanidirler. Zannedildit~ 
göre B. Mac Donald, bugün ' 
Stanley Baldwin'in yapmakta ol ber 
ğu Meclisihas reisliği LordJuğun~ün 
zerine alacak. ve Ba§hakanlığı St ku 
ley Baldwin 'e bırakacaktır.'' 

--o--
ıar.z 

Iran Başbakanı Tevlr ar 

RUştü Arası tebrilr:p~ 
etti 

Ankara, 13 (A.A. ) DıiişF. 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras'm PY: 
kanlığının onunucu yıl dön~r 
münasebetile İran Ba§hakanı Fu b] 
gi Handan aldrkları tel yazısı ve · :ıin 
vahı şudur: ı tra 

Tevfik Rüştü Ara& Hazretleri11 b" 
Hariciye Vekil 1 

ANKARJ.m 
Zatı samilerinin Hariciye Ye~:I: 

!etlerinin ommcu yıl dönümü n b:r 
naeebetile eamimi tebrik ve hüyma 
dostluk duygularımı sunar ve ı;~ !. .. 
met ve rnuvaffakiyetlerini dilerin~ıe· 

Furugı• .... r. 
Son ~ ... ı tcs Ft!::ugi ReisüJvüzeı r. ~" 

TAHRA Bir 
Vazifeye haşladığrmm onun' ı:ıtl 

yıl dönümü münasebetile zatı dm · 
}etlerinin telgrafla vaki doeUti;-s1~ 
duygularından dolayı en eam%b:I 
te§ekkürlerimi arzeylcr ve tahsi ge 
adett1eri 1rnkkmdaki lıararetli . ._ . .. ..... 

rim. 
Tevfik RüJtÜ Araa 

f -. sim edilecektir. m" ş ve emiştir ·: namt'ye böyle bir kaydın bulunma 
---<>-- "Yalnız Hakkı Tarık Us her sının yersiz olduğunu söylemi§ ve -o-- rın 

Kübada arev, bomba Hava bakanlığı sivil ve askert . b Hitlerln bastalııX.ı ı--u e ... , encümene mütesavıyen eşer üye teklifi kabul edilmittir. 8 ..... 
k ••ı k! havaeı'lığa taksim edilmekte olan ilavesini teklif etmektedir. Halbu- gett.mlş . .anşr_,::ıe ve arı~ı 1t. 1 hava .mevcudunun yekunu ve mal- Bu müzakerenin sonunda dahi· y 

D b 1 d d ki bazı encümenler vardır ki, va· 
iiııyanın ö iir uç arın a a zeme mıktarını henüz tayin etmi· li nizamnamede yapdma.sı teklif lngiliz hariciye nazırı Sır D.: ·

15 k ki k k ik l G 1 zifeleri tamamen idari mahiyette· 
arıtı 1 e s 0 muyor. e en yeceg"'ini bildirmiştir. edilen tadilat kabul edilerek eski Simonun Berlin ziyaretini ıeri .. ~~ 

dir. Bu gibi encümenlere fazla Ü· • ~-
bir telgrafta Kübada hastahane -o- n"zamnameye göre (25) azadan rakan ıebep malumdur Alman r 

ye ilavesi hatta mazarrat tevlit e· · r i" 
İfç.leri,posta ve telgraf memurları Japonya uluslar ku- debilir. Diğer taraftan bazı encü· teşekkül etmekte-olan bütçe encü- isicümhuru ve ba,vekili Bay Hitl:r 

ve bir' rok sivil memurlar grev d kil d meni aza adedi 35 11.e ve 25 ~er rahatsızlıg"'ını haber vermit ve f .ar 7 romun an çe se e menler de vardır ki, bunlara da ~ ~ ~I: 
yapmıt ve mühim bir kargaşalık d t f t ehemmiyetleri dolayHıyle daha azadan müteşekkil dahiliye, ikti- Con Simonun henüz gelmemes\ ır. 
meydan alını•tı.r. man a er Si 8 101 sad encüm•enleri aza adedi otuza· rica etmiilti. Son gelen haberltı 

:s fazla üye ilaveai lazımgelir. Son· 3" lı""Z 
Bombalarla tramvaylar tahrip muhafaza edecek ra lay'ha sahibi Tarık Us encü- ra ve yirmi azadan müteşekkil ad-. göre, Her Hitler iyi olmuştur. ~ . 

edilmiş, dükk!n camları kırılmış Cenevre: 14 (A.A.) - Uluslar menlerde ıiıüzakere nisabı olan Eye, milli müdafaa encümenleri yabat edebilmektedir. iki g~n o:;z~-:. 
ve aokalarda bir çok silah atdmı§· kurumunun,. Japonyanın hü.y~~ 1 üçte birin dörtte bire indirilmesi- aza adedi de yirmi beşe · çıkarıl· ce trenle Bayrut tehrine gıderf::::z:: 
tır. Okyanustakı mandaları mesaılını ni istemektedir. Encümeniniz bu· mıttır. On beşer azadan müteıek- kazaya uğrayıp ölen müh~m ~uz 

ı · d·ı·k ta abnak nı'vet·ın_ıe k'l t k'l'"t · ·· ··1 h Nazi rüknünün cenazesine ışfo·t htiyat zabitleri vazifeye çağı- tım 1 t or ya J '° na muvafakat edememektedir: ı eş ı a ı esasıye, gumru c, a· . . Try 
rıl.vıı• ve ukeri 'Valilerin emrine olmadığı ve Japonyanın uluslar Çünkü bu takdirde y!rmi azadan riciye, maarif, maliye, nafıa, sıh- etmıştır. mec 

~ 1111ı ıınıı ın11 11ınıı ııtuıuuınnı rnı1111111tıımıua1111mıımıııanı ıo111mnıu111m11 11l ı ~ • J 

verilmiştir. Kabine idarei örfiye kurumundan çekilmesi 27 martta mürekkep olan bir encümen o za· hat ve ziraat encümenleri azalık- dolayısıyle çıkanlacak posta 11 ri '~ 
il3.n etm'ıtir. kat''yyet kea.bettiği zaman onun 

1 

man beş aza ile içtimaını aktede- ları da yirmiye iblağ edilmiştir. ve serileri hakkındaki kanun 1( ~rk 
~--0- - mandater 11fatını ortadan kaldır- bilecek ve üç aza ile ekseriyet lca- Müteakiben lstanbulda topla· hası ve S"Ç;m mazbataları mua'l tı y 

Japon · ~ Alman mak tasavvurunda bulunmadığı I rarı verebilecek demektir ki, bu nacak olan beynelmilel kadmlar görülerek tetkik encümenine \'ev 
':' söylenmektedir. itibarla tadil teklifindeki bu şekli birliği kongresinin bu toplantısı rilmİ! o!.ır. Ömer Dinç (Kütahyt b·r 

kaynaşması ----------------------- nNmi(K~~o~)n~n~~~ 

BerHn ve Tokyo 
arasında telefon la 

kODUŞi l ju 
Berlin, 14 (A.A.) - . Propagan· 

'da bakanı Göbbels ile Nichinichi 
ismindeki Japon gazetesinin mü· 
dü.U Berlin ile Tokyo araınndaki 
telsiz telefon servisinin açılmaaı 
münasebetile göriitmüılerdir. B. 
Göbbelı demi,tir ~i: 

- Almanya ile Japonya araım· 
daki doıt~ münase'letler daimi -
dir. Çünkü iki memleketi biribirin
den ayıracak noktai nazar ihtilif
lan yoktur. 

Japon gazetecisinin tetekkü· 
rUnden sonra Göbbels, Japonya
nm iyi1i~i için temennilerde bu· 
Junmuttur. 

Bu konuşma her iki taraftan 
çok iyi i§itihrıittir. .. . ... 

f~Sahah gazeteleri ne Jiqorlar? ~;'.::;~·:k:~;:kh~:ıda~i~;~ 
Kamutay 21 Mart Pe11~ üğ 

"Yunan isyanı ve Balkan andlaşmasının kuvveti,, günü top•anm?\k üzere dağılnl\~. 
bir sonıı. Venizelos Girit ilıtiltilci8i O· ı· !.~~: . ................... 1.: ............. : ....... }>~? KURUN - Asım Us bugün yazmış 

olduğu yazıda Yunan uyanından çı • 
kan neticeleri aydınlatmaktanır. Ya· 
zıya göre bu işte çıkan e11 elıemmiyet
li netice Çaldaı·isin gayet iyi bir siya
set tiı.kib ederek Kralcılığa sapma • 
mak ve Cümhurluğu korumakla gös • 
terdiği siy<1$l melıaret, diğeri de Bal· 
kan andlaşmasının kuvvetidir. 

Asım' Us billıassrı bu il:inci nokta
da duruyor. Ve Balkan andlaşması 

olmadığı tal:dirde Yunanistarnn bazı 

harici düşmanlarının Tıücumuna bile 
maruz kalabileceğini söylüyor. Neti· 
cede fevkaUide faydali olan bu anlaş· 
maı:a Bulgarların da girmesi kendi 
menfaatleri lktlz<J$ından olduğunu 

tekrarlı11or. 

CUMHURiYET - Başmakale o· 
. larak Yunanistan Dışişleri Bakanı 

Maksimos'un bir gazeteciye verdiği 1 
beyanatı almıştır. blaksimos Ven.ize • 
losun son isyanına sebep olarak fazla 
haris olmasını gösteriyor. Ve Plasti -
rasın da Venizelosa basamaklık etti· 
ğini söylüyor. VenizeloB hesabına, 

meşru bir şekilde elde edilemiyen lıÜ· 
ku.nıeti gayri meşru bir şekilde elde 
etmek istemenin çok zararlı ve I ena 
olduğunu ilar:e ediyor. 

,Jf/LLIYET - Alımet Şüktü Es~ 
merde bugünkü makalesinde son Yu· 
nanistan mesele2ini meı·zm{ bahsedi · 
yor. Venizelo.ı;un kendi milletini zara· 
ra sokmaktan başka lıiç bir işe 11ara· 
mrumş olan bu lıarPketinin fenal·ğını 
teşrih ettikten sonra biitiin mes'uliye
tin kendisine ait olduğunu söylüyor. 
V ff yazısını şu şekilde bitiriyor: _ 

''Parlak. bir l!Jvaaal hayatın sönük 

larak siyasal hayata atıldı. Klamanso ::······=··== ....... = ........... d ............. t ...... ~r -
lar, Loit Corclar, ·vusonlar ile arka· ıH Baba 05 U k ç? 
daşlık etti. Acunun büyük devlet a • p ~ rı 

damları arasına geçti. Ancak sonun· JI Burhan Cahıt 
da siyasal hayatını, başladığı gibi, ya. iİ (Kurun) gazetesinde 
ni bir Girit ihtilalcisi olarak bitirmiı· U baflamak llzere 'fal 
tir. - 1;; ~er. 

ZAMAN - Zaman imzası bugün u Romancının en SOIİ ~ilı:i 
yaz"uş olduğu makalede son Yunanis il en güzel eseri ırula 
tan 1nesclesindPn dolayı Yunanlı dost !!:::muı:::::::::::.:::::=:::::::::::;;.:::::::::ıa:~ ttiln 
larımıza geçmiş olsun deriz, diyor. Ve . . ;·n .1 

gerek Yunanlıların gerekse Balkan yor, dıyor kı: , 
anlaımzasına dalıil devletlerin bir im_ "Eğer Balkan andlaşmasının dili Yı ·ı 

• ll ü h' ı· A ··t• ah tihan atlattıklarını söylii1/br. ya su ı ne ızme ı vrupanm o -·1 

AKŞAM - Akşamcı bugün yazmış 
olduğu yazıda Balkan andla§masının 

~ Yunan ist1mıı karŞısında oynadığı bü
yüle. r;e chemmiyetlt·rolden balısedi· 

devletlerlnln Ut: yÜzÜtı~ çarpar, on l:aı 
da bundan blr ders çıkarm<Iğa ehe1'll.raS 
mlyet verirlerse cihan sulltüne t-ı~ç ı 
büyü!~ bir hizmet temin edilmiş olı d 

SON POSTA - Baş yazı yoktu er 
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d ıim q,!icüşüm: 
....._ --- ----

ıdlıköy semtinin 

T ·ı l Sanayi 
arı e er mektepleri 

1ı biçareliği ••• 
lac i gündür, matbaada, kulağı- 1 

ur:şte duruyorduk. Yunan
1 
od d 
Ticaret 

!ik ~3. da~, sa~da~ soldan, tel· ı as 1 n a 
' ·(r.' tele.~nlar ya?ıyor ... Hum· M li dil n toplanarak 
tmı~ r faalıyetteydık... Pazar, ec S 

Deniz yollarında IslAb edllmelerl için 

~am t'eme:lik, ge::e ve gündüz müzali erelerc;le da ucuzluyor tetkikler yapılıyor 
Öğrendiğimize göre Kültür Ba· 

kanlığı yurdun muhtelif köıele
rinde hu!unan sanayi mektep!eri· 
nin ıalihı ve bu san'at ocakları· 
nm daha verimli olma11 için bir 

rnn.i!~, c;ahştık ... Sinirlerim fe • bulundu 
~ ·ı . . yuz t.e ~erı mıştı. 

'VE>h:i gün, Venizelos kaçın • 
az 

Ticaret Odası Mecl' si dün top· 
lanmı§, oldukça müh~m meselele

Şimdiki tariJenln 
değfşUrllmeslne ka

rar verildi 
q, A.:r-an, b!raz hava alayım ... 
l d~~~r..."n mü.h'm kısmı herhalde ı 
inıg Bugünlük başka "müthiş,, 

'"' 1 k . d' 1 
1 olr-er ge. me5e gere tır ... ,, ı - , 
;un@ündüm. 
r St kulaklarrmtlan maki.nelerin 

ri görüşmüştür. 
Evvelce takas işlerine bakan 

kom:syonun yerine kaim olan ta· 
kas heyetine oda idare heyeti ta· 
rafından Boua Komiseri Kemalin 1 

aeç Id:ği hakkındaki idare heyeti 
kararı da kabul edildikten sonra 

Bir senedenberi tatbik edil- proje hazırlanmaktadır. Bu arada 
me1cce olan denizyolları tarifesi bilhassa lstanbul sanayi mektebi
ynkın :la değ0§Hrle<.ektir. Bunun nin ısli.hiyle tamamiyle makine· 
iç:n bayrame·t,..,i ~ehrimizde top• leşf rilmtsi noktası gözönünde tu· 
lan~ı?ar yapılrr.a&ıs başlanacak· tu'maktadır. 
tır. Bu toplantılara Ökonomi Ba· Oldukça eski bir tarihçesi olan 
kanlığı Deniz ve Hava Müıteşan lslanbuJ San'atler mektebi dört 

·ı 1 .. 1 • f 1 

Sadullah riyaset edecektir. Sadul· sınıflıdır. Talebe ilk sınıftan iti· 
baren kendi istidat ve arzusuna 

:ıs:.ım.ı S? me.t, goz.erıme e • odada yeni ihdas edilen esnaf §U· 

ıanz::ıralar seyrettirmek ·çin I besi kadrosunun müzakeresine 
1Vir ara:l:m... bın!anmı!l.tır. Oda idare Heyeti 

1 
-.,. ~ lah bu hususta tetkiklerde bulun-ri r~:ryakayı içim çekti... Kim - go·'rdu'' n.,"'u" lu''zum üzerine esasen lAk 1 1 l 

1 

mak ve a a a-.:ar ar a temas et· 
orahrı ne güzeldir... maaş ve tahsisatı tamamen tica· mek üzere ıehrımize gelm 'ıtir. 

. t::rıış, Caddebost<".n, Göztepe, ret o~asından verilen esnaf mura· 
ı>ış .. B • C ul 1 ... k odad f lükUrrJet )""r•; yapılacak deniz 
1 

py, es.ancı ... _ oc c ugum, kabe bürosunu kaldırara a 
' · · O ı yolla .. t ve- yc1:c~· tarifesinde Bayın· inüP-r. a geç.m:ştır. se-:ntte e • esnaf cemiyetleri '.tine bakmak Ü· ı 

Fu b:Ie olduğu halde, Kadıköy zere bir esnaf cemiyetleri şubesi dırlık Baka~t.ğ,r.1n bu yaz başlan· 
, e ısın~ aya~< basmamıştnn. ihdasını te!dif etmekteydi. Mec· ı grcrndan· ;tiba· c. n devlet demiryol· 

l tra"'Ylvay yapılah, binme· lis c!e bu lüzumu kabul ederek bu ların:la tatbik ~t1;ğ; tarifeye ben· 
le~f b:le... ı ıubenin teşekkülüne muvafakat I zer esaslar h'!bik ~d'lmesine ka· 
:~1}m ziya~et , hem de ticaret o· I etmiştir. Şubenin müdürlüğünü rar vermiştir. Devlet demiryolla· 
v~:t:m ... ö ,, 'e ya: Bizim mes - veka'eten oda neır·yat şubesi mü· rm:la tatbik e:lilen yük ve yolcu 

n b'..r gey· ilk defa gfümek ay· dürü Şehir Meclisi azasından Ga· tarifesi büyük bir muvaffakiyet 
hüyır.an:la ticaı:ettir. Çünkü, ya- lip Baht;yarın yapması kabul e· vermiştir. 
· s~ !... dilm:ş'.ir. Galip Bahtiyar bu vazi· Bu tarifede halkın meml!keti 
erin~ıetlen tramvaya bindim... feye mukabil neşriyat müd~rlüğü gezmeı\ ticaret erbabının ko!ay· 
rug,, efcn:li:m, bir hoşuma git •

1 

maaşı o~an 210 liraya ·ıaveten 160 ca seyahat e~mesi için tenzilatlı 
~eııJ . :1 b be :A Bir l:o~uma gits'n... Pen-:e -

1 
lira daha alacaktır. Bun an aş• on Ş günlük, aylık ve üç aylık 

un r.ıEke::unel... Kaptan köş- ka şul:enin üç murakıp bir müıne- tenzilatlı karneler tatbik edildiği 
r dlti ·rr.:~:s:n g'bi etrafı seyrede- ! yiz iki katip ve bir hademesi bu- gibi yük tarifesinde de mem!ekel 
l tJbrsı~n .. . ln::an en son model lunacaktır. . ikf a'ad~yatı nazarı dikkate al·na· 
t"!i'ob:I:Ie h:r gez· ntiye kalkışsa ı Bundan sonra, İtalya ile ara• ı rak bilhasşa ihraç e§yası nakliya· 
~ 1 gene böyle çepe çevre gö· mızdaki ticaret an!aşması hakkm· tında tenzilal yapılrr.aktadJT. De· 
1 

• • OturarJııL- ..,. .. ,.,,..,. ""hatsız da. o-da. tetkikat ,ubc:t' ve bu hu· n::z yo!'arm:la ıerek yük, gerek 
.. :·Bilfui:ısa bir şey hoı: Vat- susta tetk'kte bulunan komiay~ yolcu ücretlerinde Cle bu ıekilde 
-!stanbul tarafın:laki tram· nun mü§tereken hazrr~adııklan tad:Ia.t yapılacaldır. 
rın aks:ne- a:lam yerine raporun müzakeresine geçilmiş· -o-

tı lınuş! Karda, kışta, kıyamet· tir. ltalya ile ari!ımızdaki, bundan Tıbbiyeliler bayramı 
aş~da ayilkta durmak mec!:u- iki ay kadar evyel müddeti bitip Tıp Talebe emiyeti tarafından 

. ~n e <le~il.. Mahfuz yerde! 

1 

de do!nız ay daha temd't edilen tertip ed:len Tıbbiyeliler hayra • 
ri isk:-!ın'~s. hile var.... . ticare! an~aşmasın~a iki memie- mı bugün öğ'eden sonra Üniver • 
~n ;rar::v:~ ı::-~·e!eh:lenhayrıh~cıya ket ticaretine engel olan bazı for· siten~n konferans salonunda yapı. 
lit'r, ı z~rzm. e ep u muspet malite güçlükleri görülnıekte::lir. lacaktrr. 
. ter h E'.sd olmuştu. Fakat vak- Bu güdüklerden bahseden rapor, 
e "!bare~·et ett;, eyvah... Kazın müş~{JİAtın bilhassa iki memle!{et 
ıeat egv .. I 1 v •1 . . 
~rl 1 ır. ers<!. oy e aeg. mış... merkez bankalarının bir malın ih· 

llzz... raç ve ithal'ni iyice te:ıb:t etme· r. '1!.. 
.~ı:zz den ma'm be:!elini vermemelerin· no 

lerfzz::zzzz elen dolayı geçen zaman, döviz al· 
tı ·f:'=:.z::.zzz... mak güçlii'kleri gibi seheplerden 
. zzzzzz doğ ·'uZ1Inu göstermekteydi. Bu 

Şakanın sonu 

göre çahıacağı aa.n'at şubesini 
seçmektedir. Mektepde öğleden 

evvel ders yapılmakta, öğleden 
ıonra atelyede çahıılmaktadır. 

Tesv'yeciliğe ayrılan talebe birin· 
ci senede yalnız elişleri yapmak
ta, ikinci senede tornacı, frezci 
gibi şubelerden birisine geçmek
tedir. 

San'at mekleplerin'n tslihı için 
935 bütçesinde Kültür Bakanlığı 
bütçesine dört yüz bin liralık tah· 
sisat konulmu~tur. Bu mekteple
rin ıslahı için Avrupadan müte· 
hassıslar getirilmesi de düşünül

me~de :lir. 
-o-

Ekonomi bakanı ~eh· 
rlmlze geliyor 

Ö1t:onomi Bakanı Celal Bayar 
yarın şehrimize gelecektir. Celal 
Bayarın bayramdan ıcnra da 
ıellrimizde ka 'arak bazı meaele!e
ri tetkik etmesi muhtemeldir. 

Vapurcular bir!iği bayram için· 
de veya bayram ·1 an sonra olmak 
üzere C konomi Bakanından yeni 
a!dığı v~pur!arın işe baş'ama me· 
rasimini yapma$mı rica e.!ece~t · 
tir. 

Bu münas~betle Aksu vapuriyle 
Boğazda b:r gezinti yapılacak 

ve bir ziyafet veri'ecektir. 
--o--

Tuna llmanlariyle 
limanımız arasında 
İstanbulla Tuna limanları ara • 

ım:la .vap~t sefer!eri yapılması 

tı1i'yanabilene aşlrn!sun .. Her' gi:çlükleri sayan rapor ayni za· 
ııım~J!Peçte ayrı b:r ses... lns:mın man :la güç!~<lerin kal :!ırılması 

rti c1iken d ken oluyor ... Biça· 1 için kcm.ılması lazım gelen ıek'l· mıştır. ncfces0 n:le Tisza ve Duna isimli 
lf ~rköyliHer .. Vaktile, burada, leri sayıyordu. ik' b f ' h • d0 l 

Bugün Galatada oturan Abdül· 
ka:Ur, arkadaşı Mehmetle şakala· 
tır!·en elindeki çakı ile Mehmedi 
hafifçe yara!adığından yakalan • 

için bundan bir müddet evvel tec· 
rtbeler yapı!mıştı .. Bu tecrübeler 

Tramvay 1e- z J.sı ı vapur u se er ere ta s:ı e ı · 
.ıa n yerdir, ba~rmız din!enir !,, Rapor esa5en medis azala.rma k d 

1 Ş ak d k" miş:ir. Bu ayın on do uzun a 
ev yapmış.ar... imdi, d i · tevzi c:li!dig"'•,'nrlen dog"'ruca müza· Du"n ak•am Ka r oy Pazar yo· T d ''k 1. 

~ una an ı. vapur ımanımıza ge· 
.h>'* b"r, pen-.:ere!erin:n önün:Ie kere7e geçildi. Mec1is azası da bu lundan geçme!~e olan vatman Sa· I ~··kt' 

Yıkir:endirici gürültüler yükse· mÜ!Ji~ru'a·ın kaldrrılmasını d''e· ı ı·m· "d ·n..Je1c' tramvay araba 1 e w... ır. n ı ares: ~ . . . • - -n-- . 
m .. .. ... .. . . 1 dik!e~in:'en. b~~un ö~<>nomi Ba- 11 13 yaşındakı lbrahım ısmınde Berberler idare lle,re .. 
l~. bu guruLunun sebebmı an· kanhgına 'bıldırılmeııne karar ve· k t .J 

1 
bir çocuğa .çarpara yara ıımıştır. ı·ıni seçdiler tc e!be~te gu·:"" de~il... Dap_,,ar, r·.ı~i. k 1 

T - Vatman Saım ya a anmıştır. 
~ üğrü yollan b'c~ine sok· 1 

"'""''""""""'"_,""""""-"-'*'""*""'"11m•,.,.11
-

11
•·- • Berberler Cemiyeti idare hey • 

l~~. tra~v~y yap~ağ~ ka~~§ • I lık'arı esi~gi!o~z? ... Yollarımız Ku marbaztı k eti int:habına i~tirak e~en!erin 
böyle:Iır ı~te ... Ke:k-n clon'! • öy!e, evlerlmız oyle... . Kczrltopra!da Ihlamur cadde · ' reylerinin sayılması bitmiştir. Ne 

:::~r~e, bizzarure te!<:erlek
0

er Rusya Çarı vakti!e emretmiş: ıinde Febmin'n kahves:n:le ara· ti::ede yen: ic~are heyetinin bir kaç 
J Ç:i$a!dıyor... - Mos!mvayla Leningrat ara· b:ıcı Aziz. Mithat, İsmail, Rasim, sene evvel Cemiyet reisi olan Is • 

ri etraftaki manzaraya ba • ı suda tren yapm! Mu~'--fa k'umar oynarlarken cür. mail Ea~do, Ahmet SükUti, Recep, 
1 da asabnn din!ensin!,, de· ı Mühen:lisler, dağları, dere1er: mü ~,hut halinde yakalanm·t. Remzi ve Hi7seyin Hilmiden mü -
Fn!tat, hüsbütiin oynadı.. hesaplıyarak kıvrınttlı bir plan Iar ve 150 kuruş para ile bir de- re~~kep olduğu anlaşı!mıştır. 

\faltlı yolun ik' tarafına, mil- yapmış. m~t is~ ·ambil kağıdı mütadere e. - - o-
ıD,fer.01iş, he:::enmiş, bir takım 1 Fakat Çar, cetveli almış, müs • diJm',tir. Emden kruazöril 

:J ' • • 1 F L • • T 
ı.•ımsı,, ev.er yapmış .. akat takim bir r.atç·zmış: _,....,,,D ................... ımmm_.,_,_,,_,,,.'""'" """"'""'" limanımıza gell~or 

llldan mabeme o ka ~!ar kötü - İşte böyle yapacaksınız... ve saireden tesisat maarafına na • J 

:5 ~iln bu binalar, daha ilk &e· • lra·'esi irade ... itiraz edeme - zaran yüzde yüz bin kar edilmiş... A~manyanın "Emden,, adlı kru· 
~:n-1 e, berbat olmuş ... Dökül • · m!ş,er. Ve o zamanlar: • • • • • • • • vazörcn:·n 18 nisanda limanımıza 

wı~ı,·ılmı~, sıva~m:ş, eski ah· ı "-Bu hat, beş m:sı: pahalıya Tes·sat !r:.;n yap•lacak fe-:!akir- ge'ecezi haber alrnmı~tır. Kru • 
öl• a~,'b'e;-'n sefa!etinı' arzet • ç··~.~tı ... Rus kövlüsünü mahvett0ı•.,, 1 1 l "t - k fl v z'.>' 30 n· ~~ .... a ka..ı b ra.la ka ~ ı • ar. mu ea ıp masra ara naza· ı a r "• uar u ;.; -
m baş,amı!- j c!c-:ıiş'er... ran devede ku'akhr. Ev, ,.ol, la: ak, ~onra Karadenize çıkacak· 
ıe~ ra!J!:>i... B·::-1e .. ~!ıird!:!c İsti- La1·in. 8eçenlerde biri hesapta- tramvay vaparken, hu. biz:m ku • ı tır. 
lı h:ç m· yok? .. Niç'n bir şeyi c.ıı§: Hat~m düz o!r.nuı sayes~n:le, lağımıza küpe olmalıdır. "Emd.!n,, ilk defa 1929 da li · 
u derlten zaruri olan fedakir4 J o zamandan bu zamana, mahnıkatl (Vl·nO) manımıza gelmitti. 

o 

Vergileri 
alabilmek için 
Efganiıtanda vergi borçlarım 

tediye ettirmek için tuhaf, fakat 
müessir bir uıül bulunmuttur. Ev
lenecek çiftler nikah memurunun 
huzuruna gitmeden evvel vergi 
tahıildarmı görmeğe mecburdur. 
Eğer, güvey olacak ada • 
mm vergi dairesine borcu olduğu 
tahakkuk ederse, nikah memuru 
onu evlendirmiyor! 

Lu gazetesi bu havadisi verdik· 
ten sonra Fransa hükUmetinin ay. 
ni yoldan yürümemesini taniye 
ediyor .• 

• 
s~t•hk ""'•'! 

Fransada 01ıe Vilayetinde Ro
tuva kilisesi müzayede ile ayni 
mıntakada bir otelcinin üıtüne 
650 franga satılmıf. intikal maa• 
l'aflan ve pul ha.rçlariyle 800 
frank kadar tutan bir para ile bu 
oteld 16 ncı aırr yapııı bir kili
ıeyj satın alDUf oluyor. Kilisenin 
için-1eki döşeme, l"esimler, büyük 
bir istaVToz ve antika bir çan da 
bu paraya dahildir. Kilisenin val
nız arazis•ne daha timdi.den 550. 
franga talip vardır. 

• f' öo•kfttr• fo aftfa 

İngiliz zenginlerinden Dük da 
Biuklöyh'ün baldızı Leydi Her
bert Skot, müıteriıi yalnız köpek 
olacak bir lokanta açmak üzere
d: r. Bu bayan. Dorset ıokağ·nda 
köpe!dere mahsua bir güzellik sa• 
lo:ıu idare etmektedir. 

Müstakbel lokantada müşteri
lerr. ikrem edilecek yemek listesi 
şunlard1r: Etsuyu çorba, balık, 

et'er. sebze ve hububat ... Liste en 
son vitamin nazariyelerine 
tertip edilmittir! -

-o-

&Öre 

Mektepler tatil 
Bayram münasebetiyle bu sa • 

ba' tan itibaren bütün okul:ar ve 
üniven~e tatil edi miştir. Derslere 
önümüzdeki salı günü baş!an.acak· 
tır. 

--o-
Borsaya alda lıoı 

vermlyenJer 
Tiçret Boraaıı abone ve mü

bayaacılarmdan bir k11mı borsaya 
aidatlarını vermeleri lizımge!en 
müddet geçt' ği halde hali aidat• 
lar1nı vermemiılerdir. Bors&nın 
bunlat' için verdiği bil' haftalık 

müddet bu ay nihayet!mle bite
ce!dir. Bu müddet zarfmda aidat• 
larmı vermiyenler borsadan çıka· 
nlacaktır. Borsa meclisi ton top
lantısında bu meaeleyi ıörütmiit· 
tur. · 

-o-
Japon elçlst 

Eir kaç gün önce tehrimize ge • 
len Japonyanm Türkiye elçiıi To
gugava tekrar Ankaraya dön.müt
tür. _,,._ 
t\ partıman kapıcıları 

İslan~ul mağaza, apartıman 
kapıcıları ve oclahaşıları Eınaf 
Cemiyetn · n intihabı geçenlerde 
yapılmış, fakat ekseriyet olma
mıştı. Bunun için seçim yarın dör
düncü Vakıf hanındaki cemiyet• 
ler merkezinde devam edecektir. 

Açtk srUrUşme 
Bay Fuat Köee Raife: - Ma· 

kalen·z·'e mevzuubahs isimler ka· 
bul ecli'm;, ve kullanılmağa bat
lanmrşbr. Bu !eheple, vaidim!z h!• 
lafma, neşedemiyeceğiz. Maka• 

lenizi aldırmamzı rica ederiz. 
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lhtimalki Ferit, ona bir takım j korku, lıem de iıtirap okunmakta· 
nuihatlerde bulunarak "Kimile dlJ'. 
artık seninle ali.kadar deiit!.,, de- Onun felıefeınice ölmek, "'°. 
memek çaresini aramıftr.. iumalc,, tır. Vahit gelmeden ev. 

Evet, e'f'et!.. Bu ev, içinde vel, Kimilenin babuının evi) 
buhranlar geçirilen bir eve ben • buz deryasıydı .. Bu evde, Vahit 
zemiyordu, hiç! .• lhtimalki kansı, gittikten sonra soğumu,, donmu' -
yatağında, gayet sakin, mıtıl mıırl tu .. 
uyuyordu .. Vahidi redettiği iç.in, pek yakına gelmi§ti.. Matmazel 
yijreğiıı<le bir inJirah, bir feralı F akal, itte gelmişti... Yakına, 
bile duymuıtu .. Ka.zandıiı zafer • Jaduon, onun yakınında olduğu -
den mağrurdu.. nu, ldeta etiyle, kemiğiyle, ilikle-
"- Zaten o, beni biç sevme • riyle hiasediyordu .. 
· ... · ki Öyl ı:: ~ • Saidan ıola ba•ını aallryordu . mıY""ı .. . e ya: waer M'91nl! ~ 

olsaydı, ftktiyle kovar mıydı? "-Ah, ne demeğe gelmedi .. , 
Şimdi, uyurken, rüyalarında, onu Anlatılan, KlmÜe kalkıp bura .1 
teaelli eden qıldannı görüyordur.. dan gidecek ... Bari yeti,ıe de alı• 
Evet, i§ıklannı •.. T ahit, qrklan • koysa .. Yarabbi, benim talim, bu • 

T b·ı &. k'--'" "'•tı lundu011m bir yerde insanları mus· nı... a ı ~ı ~... "" aene •-
müddetle bot durduiun& ınaıı • tarip görmek midir?. Madem ki 

..:1. talik I r bahtiyar olacaklar, madem ki iki . maa ap ı o ur •• ,, 
Vahit, battan a.fafıya kadar tit- "i de biribirini ıeviyor, niçin bu • 

_.ı d Juimiyorlar? Deli mi bunlar? Ne reai. .• Vücu undan ııcak, kay • 
nı.r kaynar bir rife ıeçti.. M>yleıem kandıramıyorum ... Şunu 

öm:nincle ilk defa oİarak kıı • ~hkoymak için ne yapsam aca -

kançlık uruyordu.. ha? . ., 
Bütün bayatı aözünün önünden 

Ge.rçi, kulağına bir çok mem • 
geçiyordu ... aCn sıkıcı, miskin bir 

balardan havadiale rçalmmıfb .. hayat .. Kalabalık ve fakir bir aile .. 
"- Kann uslu ualu oturuyor.,, Sekiz hemtire .. Yalnız bir taneıi 

demiılerdi ... • aüzel aanılıyor ve anneyle baba <>-

Ondan herkea, Mmimt bir tak... na adeta ta.pınıyorlar. Buna hem· 
dirle bahsetmiıti. Vahide brp, fireler feda ediliyor ... 
biraz da gıpta biNetmitlerdi.. O da feda ediliyor .. Bir mektep-

''-Fakat itte uyuyor.. Odur te hocalık alıyor ... 
kua.nhk ... ,, Sonra, lıuauıi dersler vermeğe 

Mademki uyuyor, demek ki bir de ba§lryor ve itte bu aile ile tanı· 
aşıkı var .•• Amk, o, Vüic:lin müt • fıyor •• Otuz bq ıencdenberi bun • 

.. t~[iki olan o ihtiyar kum ~ larla bera.Der ••• La.kin .ancak üç 
hirım dinliyecek çağdan çoktan • ıene muhitinde &§k hissetını~ v 
dil' Çıkmıştı fÜpheaiz.. mes'ul olabimtittir. 

Bu karanlık pem:ere önünde, (Devamı var) 
Vahit, buhranlar ıeçiriyordu .• 
Kıskançlık buhranlan .. 

içinden: 
"- Bir itaret versem ... ,, diyor· 

diı.. • 

Hani ıu eskiden verdiii itam • 
}erden •.. Bunları verdiği uman, 
bizzat Ki.mile değilae bile, Mat • 
ımazel Jackaon görünüyordu. 

"- Ya ipreti verirsem de kim· 
se göru.nmezae? .. ,, 

Tereddüt içindeydi,, korku ve 
Jiııkançhk içindeydi .• Eakiden da· 
ima muzaffer olan ve atk oyuzı • 
lannda galebe çatan, bilrim olan 
erkek bu vaziyete dii!miiftü •• Ade· 
ta ağlamaklı oldu .. 

"- Ben, mahvoLmu' bir ada .. 
mmı ! .. ,, diye baını önüne ijdi ... 
içinı çekti .. 

i • 

-15-
lı.kemlenia üatünde, kocaman 

çiçekli bir robdÖ§amb"r vardı. Ye • 
re bir kitap dütmiiflü .. Batı, yu • 
tıktan aarkmııtı .. 

Matmazel Jackıon uyuyamıyo~ 
du. 

Buruı, vaktiyle, V&hide ait o • 
lan adaydı .. Bazan Kimileniıı ya
tağında yatm:ız, burada dinlenir • 
eli.~· 

Yeni ne,rlyat 

Holtvut 
Holivut'un 13 numaralı nusha· 

ar güzel resimler ve zeng'n bir 
münderecatla intişar etmiştir. 

Değirmen 
. Bay Sabahattin Ali küçük hi· 

klya "Değirmen,, adıyle topla· 
ktyelerini "Değirmen,, adile top· 
l&mlf ve bir kitap halinde çıkar • 
ınJ!bf'. Remzi Kitaphnesi tarafın· 
dan buıla.n bu kitab! fiyatr elli 
laıru§tur. 

Al pullu 
Alpullu'da bu adla ne§redilen 

mecmuanın üçün~ü sayısı çıkınıı· 

trr. 

NakllmekAn 

Müteveffa Bay Ahmet Rızanm 
miruçılanndan mahcur Ek.rem ve 
Nefisenin Heybeli Adaya nakli 
mekin eyledikleri Kanun".l Mede· 
ntnin 362 ne! maddesine tevfikan 
illn olunur. 

BAYRAMDA 
,, 

Misafirlerinize ikram edilecek 

URUKAHVECi 

A.İHSAN 
Kahvesidir . 

Satış yeri yalnız : 

Tahmis sokak, sahibi oldufu Kurukahveci hanı altında 

.: ·.. .. . 
. . .. . . - ~~~~~ ııııııı~nım ~-----a;..;.ıg::mm::;mo;;111c:~11CC:::ı.~~ Japonya, Çinle anlaş Bunkşam SARAY sinem~da 

i TT O . 

k t tt ' 
Afrikanın söllerinde çen~~~ ma ara Q rımış olan muhteşem aşk \"C harp filJnı 

· t[ ~ • ilk iraesi münasebetile bü) ük tııtıı 
müthiş figüranlar 

Eakat sarnimi bir anlasma T 
0Y:~~~~~!!3R~~!M -~~ • • rtl •ı • •• •• MED YUSUF· t AlD 

ıçın şa ar 1 erı suruyor Hakikl bir şaheserdir. lt?; 
memleketi kurtarmak için harü ış
ürak eden muharip bir kadındı ~ r 

ilaveten: FLAUTA ÇALGI~~
cazip ,·e renkli bir SILI.Y SE. 

3 Mart tarihli il Popolo d I~ 
lia gazetesi 2 Mart tarihli Şang

hay hususi muhabirinden §U tel· 
grafı almıştır: 

Japonya, Çin'Ie samimi bir an· 
Ja§ma yapmak için bir kaç esaslı 
ıart ileri sürmü§tür. Bu şartlar a· 
rasmda Çin hükUmetinin Ç:nde 
bulunan Avrupalı uker ve müıa· 

virlerin altı ay zarfında vazifele
rine nihayet vermesi ve bunların 
yerlerine Japon asker ve mütavir-

leri almaaı da vardw. Bundan bat· 
ka Çin hükUmetinden Ç'nde bulu
nan 300 Alman aakeri muallimin 
de Japon askeri muallimleri ile 

tebdil edilme!İ istenilmektedir. 
Çin hükumet· nin mektepler ve 
matbuat vasıtasiyle Japonlar a· 

Ieyhinde yapılmakta olan propa· 
gandalara nihayet vermesi ve ıi· 

yasasını Japonyaya kar!ı dost 

şekle koyması da Japonların tek· 
lif ettikleri P.rtlar araamdadrr. 
Çin, Japonyanın ıiyasaısmr, yani 
Asynlı siyasasını takip edecel""tir. 
Bu ıiya sa, şu cümle ile hülasa o· 
Junabilir: 

Uzak Şark Uzak Şark uluslan
na aittir. Bu haberi Ç1nirt en nafiz 
ve en ciddi North China Daily Ne· 

• ıazeteıi büyük harflerle neı
retmİ§tir. Bu haber, Uzak Şarlan 
İngiliz, Birleı:k Amerika, Rua ve 
Fransız mahafilinde büyük heye
can uyandınnıftn·. North China 
Daily Neuı gazetesinin verdiği 
malumat doğrudur. 

Japon - 'Çin konutmaları, Ja· 
ponyanm Çin Sefiri &y Ariothi 
General Suzuki ara.amda aeçen i· 
kincikanunda baılamııtır. Bu ko
nu,ma1ar muvaffakiyetle ilerle· 

mektcd ir. Çin bankacılarının mü· 
messili dahi T okyocla bulunmak· 
ta.dır. Bu mümeuiı:n vazifeıi Ja
pon bankacıları ile, iki ulusu biri· 
birine bağlıyan iktisadi ve mali 
esasları kurmaktır. 

Çin bankncılarınm mümeaaili, 
Tokyoda mühim b~r istikraz da 
aktedecektir. 

Ba,kaca ukeri ve iktisadi ve 
Milletler Cemiyetine teallUk eden 
anlatmalar da vardır. Bu suretle 
Avrupada yer bulunmıyan Japon 
ıanayi ve mamulatma Çin piyaaa· 
ları açılacaktır. 

Bütün bu konutmalar 1935 yılı 
2arfmda bitirilecektir. Japonya, 
bu anla~madan büyük muvaff aki· 
yetler kazanacaktır.· 

Nl. · ı FOX JURNALDE: Yunani 
daki ihtilal hareketleri.~ 

--A l.1 K A Z A R d-ı 
Ç'N E S RAHI 

21) kı ım tekmili birdeni~ 
can ,·e dehşet filmi büyük 

0 

Yaffakiyetle devam edb or. t.....-
81 r tavzih sw ~ 

Haber gazetesinin 1 O Mat fs 
tarihli nüıhaaınm be,inci Jı e· 
dalri lıtanbul dördüncü icralJi tı• 
murluğunun ilanında altıncı ~bi 
mıdaki 14 numara 17. olacalJci 
ayni ilfının onuncu satırı'ı,,,. 
Pazar günü kelimesi Pazartesi 
cağı ilin olunur. 

İki kapı ..• Biri sofaya çıkıyor, 
öteki ise, tuvalet odaaına açılıyor. 
Bir de pencere ki, buradan bal • 
kona çıkılıyor. 

• •• BOSNA SEVDALABI ••• 
lıte Vahit, bu peııurenin aydm· 

lık olduğunu görmiiJtü. 
Matmazel Jackson, seyrek kır 

aaçlı baıını, yutıktan mütemadi • 
yen döndürüyor, limbaıım ıtıiı 
altmda ıergin elmacık kemikleri, 
bir ihtiyarlık ı,ıltıA pD'ıl pml par

lıyor .. Yüzünün ifadesinde hem 

... ............. ıımıı ...... ıam1 .. 11111111omıırzaı .. mama:mıım...,.mcı~ıt=m~•!:!:Da.. ... 1111111 .................... ._ ...................... .,..-.:ı 

Tamc: men Türkçe Sözlü ve Şark ıh bUyUk film 

Eski Günlerin Rumel isi · Eski Rumeli Halk Türküleri: .. ........................ -.... .. 
Bosna· Hersek ·Rumeli ouaunU Aliflm, Clelin Karşılaması, 
A'k. Yi~ltlik. Heyecan. Pehlivan peşrevi • F1rsat bulsam 

Bosna ısevdalarmda Musa rolünü yaratan arFst bütün dünya J p E K' t 
erkek vıldıılarrom en valnşıkhsıdır. Bu~ün matinelerden itıbaren e 

•nm~rtmmtrrm 1JLMn1m"'"""1'Ulmn111numnauupnıu 111 mum nnımnmmımmm mı ı ı rmmnmn mm:ım:nmmamumunı!tımmn!:nnlbtnmrmmotlııumnıut11um11ınmınum11111 nıımmı111m1W1ll!UUıHDllnuuıuannmlllllll9llı 9Ul&Uantm1m&UU11JtWUt.:ıttuıı11ı ı ıuıııtfU ttumhnınma11.tııt~ 
Bu Film bu2ünden it ibaren lzmir ELHAMRA sjnemasında da geçiyor 

il 

~l 
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Şah •ı n J •ı n Japonya borç verme• g Geçiren: : 

"'e taraftar görünüyor İ ~ Ciebidelikler Şahı A~ıkgözler Padltahı 
g ;: rtA·BI ; Ali Cengizin başından ge~enler 

.... - ................... _ .. j • • • • 1 .......... - ...... 
5 
.... 

2
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, Çinin, tiddetle paraya ihtiyacı ince de sana öyle görünüyor .. He - ite yarama~ dediği, eski nalmlar-

B a • 1 d d ı • b 1 k • vardır. Ve "buna kim borç vere- le bir bak.. la yeleği tor basma yerle,tirdik .. UQUn ef e 0 8 ge lr e 1, cektir,, meselesi günün en heye· -Oturmak için müsaade var ten sonra cebinden büyük bir me-

Dek belll. olmaz kı· canlı diplomatik hadiselerinden ... . d ta] ı mı ı. fID cüz an ve pan onunun IO 
biridir . d A k .. - Ah ... Affe ersiniz.. ya ta cebinden de bir uf aklık kesesi çı-

F' n.kat bunu da soramıyordu. ! on üç yaıındaki küçük Ali ile bu -
Çünkü Vıılcryonun adamları hu • günkü genç ve dinç Türk gemicisi 
l:ıtı duyularsa her halde iti ete • yahut Ankonalı §Övalye arasında 
~etlen bırnhLAlazlardr. Onlann her halde büyük fark vardı. 
d~ efendil~ri kadar Şahin reiain Hancı ıözüne devam ediyordu : 
~tJrılmam~ına yahut kaçmama· - Gidiniz, siz de görünüz! .. 
tı!la dikkat edecekleri tüphesiz·ı Şimdi bütün köylüler ptonun ka -
di. , pısmda toplanmıtlardır. Buralar-

Ali reis bundan önce karıılaı- da Graçyozayı sevmiyen yoktur O, 
tı~ı tara1ikleri her zaman kulağın- halkın başında onu koruyan bir 
da biter küpe gibi tutuyor, bir da.· melek gibidir! .. 
ha öyle olmaması için çalqıyordu. - Gideyim! .. 
Ufak bir falso, küçük bir d•jıünc.!- Üç arkadat ilk defa olarak hep 
'İılik onlann buralarda niçin do· beraber handan çıktılaı· · Tozlu 
ltştıklannı açığa vurursa, itler yollardan, ol~ bataklı tarlaların 
'biiabütün sarpa aarar, hatti ken- aruınıiau geçtiler .. 
diai de babası gibi ıu ı&rp kayalı· Sahiden, ta.tonun kapısına ve 
iın üstündeki korkunç ~a!onuu kapıdan baıhyarak Venedik tara
lculelerinden birine kapatılabilir . fına ıiden yolun iki yanı çoluk 
di. çocuk, kadın erkek, genç, ihtiyar, 

Lakin Valeryo celmek bilmi - &aYillZ insanlarla dolmuttu. Hepsi 
de Valeryonun kızına verilmek Ü· )ordu. 

Bunun icin kendini tutuyor ve 
'bekliyordu.~ 

Bekliyen adam günlerin gec;i • 
~ini ıaati saatine. bilir. 

Ali reisin buraya geldiğinin yir
~i birinci günüydü. Her ••banki 
tlhi erken kalkmıf, ptoya yak,n 
tepeler ve yamaçlardaki s:ezinti • 

i •ine gitmek üzereydi. 
Ş~to tarafından tiz b'onı ... ıeri 

teldi. 
ıı ... - - -'-' - ,, -1 ...,..... s•v • 

r değildi. Her sabah ..,. iter ak· 
kın tatonun yüksek dUftl'larmı 
'fan bu aesler, civar yamaçlarda 
-.e ormanlarda aküler yapardı. 
f:akat hu seferki boru ıealeri hem 
)akitalzdi, 'hem de ötekilerine 
1>enzemiyordu. 

Bu Filolarda, sahiplerinin gel
dikleri 'reya gittikleri zamanluda 
Salınan boruların sesleri idi. 

Ali reis kapıya fırladı ve hancı 
İle kar§ılaıtı: 

- Marki Valeryo aeldi, değil 
~i? ... 
Hancı bqını aaja ıola aalladı : 
- Hayır muherem senyör, ıhe • 
~ ho.ber bile yok ... Hi~ 4>u ka.dar 'n kalmazdı .. Hatta bu aefer en 
~k yirmi gün ıonra dönmek üze· 
~ ayrılmıftı. Çünkü bir an evvel 
t ~nedikte bulunmak istiyormut .. 
\ıttiğime göre büyük efendilerin 
~günlerde baş lan pek dolu İmİJ ! 

A.li Reis torduiunun ceva.bı ol· 
~t:fan bu ıözlcri U'ZUD uzun dinli • 
~ttek bir tabiatte değildi. Fakat 
·~ giriştikten sonra herkeai sonu· 
~ kadar dinlemeğe karar vermit· 
1
• Çünkü en iyi 'bilgiler, en um • 

~adığı adamlardan, en beklenmi· 
>tn zamanlarda gıkıveriyordu. 

Hancı sözünü bitirince yeniden 
'o:rdu: 

- O ·halde bu bonı ıesteri ni
tiıı? .. 
. - Marl:iz Graçyoza Venedite 

tidiyor .. 
- Y aaaaa ! !... Beme Valeryo 

'tld" d" . . . 1 ıye ıovınmı!tım .. 
~ - Bugünlerde o da gelir belki . 
~ ~k belli olmaz ki ... A.naızın çrkı-
~tir .• 

'Ali Reis Graçyozayı görmek is
'\ emit değildi .. Şatonun etrafın
L., ~olqmaları biru da bunun 
~L Fakat ona kendini aö• .. 
~ıyecdrtf. Lakin •öriime bl • 

leaba tanıyacak m.,dı?. On iki 

zere demet demet çiçek getirmiş -
ıei-di. 

Boru yeniden öttü ve ptomın • 
kapııından kapalı bir araba çık -
u ... 

En önde V aleryonun bayrağını 
t&§ıyan bir atlı, zırh iç.inde ağır 
ağll" ilerliyor, onun ardında gene 
zırh ıiymit bir manga atlı gidiyor• 
dudu. Arkadan da belki üç yüz 
kadar atlı, parlak derili, dinç at -
lara binmUlcrdi epsinin de si· 
li.hlan, elk_i.eleri ~ .JUzeldi. 

Valeryonwı bayrağı sabah rü:r:-
gariyle dalgdanıyordu. 

O z:amanlarda büt~n Marki, 
Kont, Prens, Düka gibi asilzadele· 
rin ayn ayrı bayrakları bulunur -
du. 

H:ılkrn nraaından bir alkıf 
koptu ... 

Ali Reis yalnız arabaya bakı
yor, b&§ka şeyleri ne görüyor, ne 
de chıyuyorciu. 

İşte !.. İşle, Giaçyoza !.. Beyaz
lar giym:~li.. I3ol dantelli ipek 
elbiseainin ancak omuzları ve ya • 
kası görünüyordu .. Beyaz bir bat
lık içindeki saçları alnın \.".n ve 
?klarından taşıyor, iki kalın ör -
fii omuzlarından göğsüne dü§ü -
yordu .. 

Arabanın penceresinden başını 
çıkarıyor, iğiyor, sallıyor, gülüm -
aiyor ve halkı selamlıyordu. 

Ali Reis istemeksizin ona doğ
ru ıokulmu!lu.. Bir an gözleri 
sanki onun gözleriyle karşılnştı ... 
Fakat, o kadar ... 

o geçti ... 
Ali Reis gözleriyle arkasından 

yürüdü .. Graçyoza bir daha ona 
bakmadı .• Demek ki tanımamı§tı .. 

Deme\ ki unutmu§lu .. 

O ne kadar giizeldi !. Ali Reis 
o güzeltik önünde her şeyi, dünü, 
bugünü, yarını u111ıtmU§ gibiydi . 

Henüz yedi sekiz yaımda bir 
kız iken Ali reisle tekrar görüt •· 
meyi dileyen, onun kaçmasına 

yardım eden, batta kaçacağı gün, 
biriktirdiği harçlığı ona getiren 
bu muydu?. 

Acaba o günleri unuttu ınu?. 
O günleri unutmasa bile Aliyi 

hatırlıyor ve: 
Araba a.ğır ağır uzaklqıyor ve 

nuıl oldu?. Açaba anneaine, ha.
babasına ve kardqine kavuıtu 
mu? Acaba benim annemi de de· 

lngilizce "Deyli Heratd,, ga • kaldınız .. Buyurun oturunuz... kardı. Birinden bir lira kiğıt pa· 
zetesinde okunduğuna göre, timdi Eskici donları yeniden gözden ge ra, ötekinden köprü fiılerinden 
milletler araımda Çine bir "borç · k · · ı· ld e bir· cik bo" 

uh b d çırme ıçın e me a ı v ı s yirmi kuru" sayarak Ali Cenilze 
vermek m are esi,, var ır. d l t d · F k t b bı"r :ı ,. san a yeye o ur u.. a a u tt Al. c · · -1 • 
Bu para derhal Çine verilmek la· ... k "k 1 d l e ı·dı" uza ı. ı engızın parayı CJine 

ayagı e sı o an aan a Y •• I d b 
zrrndır. Ancak, Japon menba - Boylu boyunca odanın ortasına alınca göğsünün genit e iği ve u 
ından mı, Amerika veya lngilterC9 yuvarlandı .. Çuval bir tarafa, ko _ genif göğüsle derin biT nefes al· 
den mi bu parayı alacak?. lundaki eskiler bir tarafa gitti. dığr göründü. 

Mesele burada çatalla§makta • Ali Cengiz, yahudiyi kaldırmak Eskici hiç bir ıey ıöylemeden, 
dır. için ko§tu: Ali Cengizin -belki cayıverir diye-

Çin hükumetin.in parti taraftar - - On iki sandalye ıamarladık •. daha fazla iıtemeğe ceaa.ret ede-
hklarından doğan dahili uygun - Daha da gelmedi, dedi.. Bunu da mediği bir zamanda çıkıp gitti. 
suzluklara kartı koymak için sarf- köşedeki bakkaldan ödünç almıt - Ali Cengiz adeta çılgına dön
fettiği para pek çoktur. Buna kar· tık. Ayağının biri çürükmüş, de· mÜ§tÜ. Odada sıçnyor, takla atı· 
şılık vergilerden gelen varidat ise mek.... yor Te bağırıyordu: 
az bulunmaktadır. Yahudi ayag"'a kalkmaya çalı•a- - - _h __ _ 

s -Zafer! Zafer! .• Artık iç bir 
Japonyaya dört kuvvetin bir a- rak: fCY düıünmeğe lüz\1111 yok.. Eli· 

rada yani İngiltere, Amerika, _ Ne çürüyü... Ayağinin biri 
Fransa ve Japonyanm birlikte yar- yokmuı ! ... Ama ~ir yerim acima-
dım etmesi gibi bir teklif yapılmıı- d" z k ı... ararı yo .• 
tır. Fakat hemen ve ihtiyaca te· B .. ük" h · d" · - uy eyecan geçır ımz •... 
kabili edecek derecede para ver· Korkmu§sunuzdur .. Bir feY içmek 
meğe hazır olan Japonyadır. istemez misiniz?. 

Bir diğer teklifte bu dört kuv • -Teşekkür ederim?. 
vetten ikisinin {lngiltere - Ameri • _Teklifsiz olunuz .. Bir kadeh 
ka) nın önce yardımı, sonra diğer şarap veya rakı?. 
iki kuvvetin, yani . (Japonya ve Demir, kağıt yastıtan baımı kal-
Fransa) mn yardnnr etrafındadrr. dırarak: 

Fakat Japonya, Çine, ancak _Bizde öyle ıeyler var mı? 
kendisinden derhal para temin e • 
debileceğini sezdirmek istiyor. Ve 
bir İngiliz - Amerikan istikrazı 
yapmasını kendisine kar§t dostça 
bir hareket saymıyor .. Japonyanın 
mali bir yardım dolayısiyle bu sı • 
kınlı a olan menılöl<ete ne derece 
nüfuz edebileceği kestirilebilir. 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

fclgnıı Adreah ISTANBUL llABElı 
Tı>lr.fon Vazı: ZSM'JZ idare: 241"0 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •n••••• 

ABOl'fE ŞARTLARI 
l ı e 12 ayull 

rorklyeı ııo s~o 680 1!60 K1'f. 

diye ıordu .. 
Ali Cengiz, arkadaıına gizli bir 

ipret verdi. Sonra gene eskiciye: 
- Siz arkadqmnn kusuruna 

bakmayın ... O sairifilmenamdır •• 
_Jlaydi biz itimizi bitirelim... iki 

lira değil mi?. Bunda anl~tıkya1 
- Yuz elli kuruıtan fazla ver-

mem .. 
- Haydi yüz altmı§ ver ele İ§ 

bitsin .. Bu fazla da hizmetçi ka -
dına bahtit olur .. 

- Bunlar yuz altmış kurut et • 
mez ..• 

- Haydi, haydi... Artık olup I 
bitti! .. Haydi torbana koy ve ça· 

buk ol... Bu sabah bir intihap 
derdi var batımızda ... Üçümüzün 
de iti var .... 

mizde bir yekun.. Bir sermaye 
var .. 

Ali Cengizin pazarlriı sıramı .. 
da yazısıyle uğraıan Neja.d bqmı 

bile kaldırmamııtr. Onun bu halı· 
rıııyle yerinden ıısradı. Kalemini 
kağıdını hrrakarak sordu: 

- Ne var Ali?. Bir feY. atabil
din mi? 

Demir yatağından fırladı: 
- Kaça aattm, diye ..lendi. 
Ali Cengiz gayet ciddi bir ta• 

vırla cevap verdi: 

- Buıünkü vaziyetimize ıöre 
mühim bir yekdn .. Tam 120 lr;u. 

ru§ •• Yanhı anlaırlmum tam yüz •• 
yinbi kuru,.. . 

Nejad hayretle: 

- Ne ıattın aa dedi, yüz yirmi 
kuru§ tuttu? 

- Bcı kullanrlmıt deniz donu, 
iki eıki terlik ve benim · kipnir 
taklidi yeleğim., 

Demir: 

-Mükemmel, Cledi.. ÇolC iJi bir 
fiyat! Artık madem ki y61nek y;. 
yebileceğiz .• Kalkayım •. 

(Deoann -;;;) 

. . . . 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
6aa1Jaıtı yerı ( v AKIT) Matbaam 

KUP.ON 

67 
14.3.935 

Mevsimin en nezih ve en eğlenceli balosu ( 

KURUN. 
gazetesinin 21/ 3/935 Perıembe akJamı Maksim aalonunda 

vereceii balodur. 
Bu baloya, Kurun gazetesinin neırcttiği kuponlarım topb

v anlar bedava, kupon toplamıyanlar iıe 1,SO liralık bilet muka· 
bilinde girebileceklerdir. 

Kuponların değiştirilmesi ve bilet satıfı, Cumadan nıaada 
hergün saat 9 dan 18 ze kadar Kurun idaresinde yaprlmaktadR". 

Davetiye ve biletler ikiıer ki,iliktir. 1 
n~dengcl~~~mi?. !~:::::::::::::::::::=:======= Diye kendi kendine soru yor mu 1 ~ııuııııırıııı ııınıı1111ınııınıııı111111ııııııınıı1uııunııııııııııu1111nııınttıııınılfllllllUll11nm-. •ııın""""'ıııııı 

idi?.. l Hililiahmer Gazetesi 
Araba ağı rağır uzakla§ıyor ve 15 

ha1k onun iki tarafında, sevinç ___ ! 
sesleri çıkararak gidiyor, yollara 

E çiçek serpiyordu.. E 

Askerin iki mangadan f azlaıı 1 · 
geri dönmü§, !aloya giriyordu.. ~ 

Kara Yusuf dalgın dalgın ba - ~ 
kan Ali Reisin kolunu tuttu ve ar- ~ 
tık gitmek )azım olduğunu anlat - 'E 

mak istedi. I 
E 

Ali Reis tatlı bir uykudan uya - = 
-Gidelim! •. 

BAYRAMDA HER GON 

20 sayıfa .. 
OLARAK ÇIKACAKTIR · 

Her sınıf okuyucuyu memnun 
edecek ve aıakalandıracaktır 

EN TANINMIŞ 
MUHARRiRLERiN 

EN GÜZEL YAZILARI 
nıyor gibi silkindi .• , : ,~ 

Diye mırıldandı.. .§ Sinema • Spor• Çocuk aayfalart 
,(Devamr var) fiııııı11ııuıııım1ıımıııııı111111rırıırrıırnııııllflf'~~ıu.,.,lllllllawl'lllll•' .. ••allllfllllll ... llllll .. I 
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Yunan ihtiliiline Dair Dün Geceki Haberler 
Atinada muazzam 
tezahürat yapıldı 

Atina, 13 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: Saat 18 de 29 
tayyare refakatinde T ato1 mey • 
danma inen General Kondiliıin 
geçmesini bekliyen halk, ,iddet· 
li bir soğuk hüküm ıürmesine 
rağmen güzergahta balkon, pen
cere ve ta.raslan doldurmu, ve 
sokaklara 300.000 kiti birikmit· 
ti. Tayyare meydanından Çalda
riı'in evine kadar bütün eüzer • 
gahta halk, Bay Kondilisi alkıt -
lamıt ve çiçekler atmııtır. Bay 
Çaldariıin oturduğu "Kraliçe So
fi,, caddesinde, kanunu esasi ve 
Righilis meydanlarında ve biti . 

§ik caddele:de halk, dala\lı bir 
deniz halini andınyor ve vat~n
perverane ıarkılar ve cotkun 
minnettarlık ifadeleri ile 8. Çal
daris ve arkadaılannı alkıtlıyor
du. 

Atinada böyle bir manzara 
hiçbir zaman görülmemiştir. Bü
tün sosyal ıınıflar, bütün esnaf 
cemiyetleri bayraklarla hazır bu
lunuyorlardı. Muhacirler, köylü. 
ler çiçeklerle dolu arabalarile 
gelmitlerdir. Bay Kondilisin o • 
tomobili çılgın bir halde bulu • 
nan halkın arasında müfkülatla 
ilerlivordu. 

Yunan cümhurrei
sinin beyannamesi 

Atina, 13 (A.A.) - Resmi ga
zete, Reisicümhur Bay Zaimis'in 
millete hitaben qağıdaki beyan
namesini neıretmektedir: 

"EJenler, Yunaniıtaru baıtan 
aşağı tahrip etmek tehlikesini 
gösteren ve karıısında yalnız 

Yunan ulusunu değil, bütün u -
luslararası efkan umumıyesını 
bulan ıuursuz isyanın tenkili mü
na.sebetile hük&nete uluıun min
nettarlığını ifade etmek islerim. 
Zira hükfunet azimli hareketi, 
basiretli gayretleri ve çabuk ic • 
raatile dahili ayrılığın onune 
geçti. Kardet kanmın dökülm• 
sine mani oldu. Ve Yun:ınistanı 

bu kadar küstahlıkla teşebbüse· 
dilen ulusal ikiliğin fenalıkların
dan kurtardı. 

Esas tetkilat kanununun 81 
inci maddesine tevfikan kara, 
deniz ve ha va kuvvetlerinin ıe • 
fi sıfatile Harbiye, Bahriyf', Ha
va ve Dahiliye Bakanlarının ulu
sal minnettarlığına tercüman ol
mahnını ve ulusun bizzat mevcu-

diyetine kartı tevcih edilmit olan 
iıyanı, i.ailere kartı mütterek 
cepheye kahramanca hizmetleri 
ıayesinde ve ıeflerinin basiret • 
kirane kumandası altında he • 
men hemen kan dökülmeksizin 
baatıran ordu ve donannıanın 

hava kuvvetlerinin ıehir, jandar
ma ve polisinin bütün zabit ve 
menıuplanna tebriklerimi bildir
melerini arzu ederim. 

Bu suretle müttehit ulue, bir an 
için mevcudiyetini tehdit eden 
müthit tehlikeyi, ülkülerinin ifa
sına devam edebilmek için, ber • 
taraf ebneğe muvaffak olmuıtur. 

Yunanlılar, 

Devlet reisi sıfatile ve bütün 
ııyual hayatımda Yunanistan 
tarihinin bir çok hadiselerine şa
hit olmuı bulunmaklığmı itibari
le bütün millete sükuneti muha-
faza, mükfunete inzibatla itaat 
ebnek ve vatana ve onun itıtikba
line tam bir itimatla ayrılık ka -
bul ebnez bir halde kalmak için 
hitap ediyorum.,, 

Bir Ronien gazetesi 
anlatıyor? neler 

Yunan; hadiselerini takip et- ebnekte idi. Bundan başka Veni
m ... :; üzere Romanyadan Yunanis- zelos Drama, Kavala ve Serez ta
tn.na rriden bir Romen gazetecisi raflarındaki amele ocaklarını ken 
m_::ıleketine dönmek üzere şehri- di maksadına alet olarak kullan
lH:....e gelmiştir. mıftır. Çünkü bu havalide tütün 

Gelen gazetecinin adı Bay Ro- amelesi çoktur. Son yıllarda zirai 
mülüs'dür. Ve Romen dili üzere mahsuller, kıymetten düttüğü için 
~kan "Kırantul,, gazetesi muhar- köylülerin mühim birkı&mı tü· 
?iridir. 1 tün İ§Çiliğine başlamıştı, Fa-

Şunları söylemektedir: kat bu mahıul elde son 
zamanlarda az satddığı ıçın 

"Bu isyan, 9 ıubattan önce, ya
ni Yunan Dıt Bakanı Bay Makıi
mosun Ba1kan andlqmaıı reiıli· 

ğinde bulunduğu zaman patlak ver 
mek üezere hazırlanmı§tı, böy
lece, Balkan andla§masının sar
sılacağını tahmin ediyor· 

lardı. Fakat havaların bo-

amele ücreti azalmıt b ... Bu ıırada 
gayri memnunlar arasında grev
ler olmuı, hükUmet bunlarla uğ· 
raımı§tır. 

"Kavala Belediye Reisi Parla&· 
lidiı ve Seı·ez Belediye Reisi Me
niktaı azledilmitti. 

HükUmet bunlara tekrar işle· 
rine dönmek üzere arazi vermeği 

teklif etmitti .•. 
Komünistlerle Venizelistlerin 

arasında rabıta vazifesini gören 
Ç'. ftçi Fırkasından Sofyanus'dur.,, 

Divanıharp!er 
gıyaben de karar 

verecek 
Orfi idare, isyanda methaldar 

olan bütün ıuçlularm divanıharb
çe muhakemeleri bitinceye kadar 
devam edecek, lakin bugünden İ· 
tibaren ahkimı hafifletilecektir. 

Yabancı memleketlere ıığın
mıt olan i.ailer, gıyaben muhake
me edileceklerdir. 

Bugün Atinanm en büyük kili
ıesinde resmi zevatın huzurlari -
le, bir iyin yapılacaktır. 

Seli.nik, 13 (A.A.) - Harbi. 
ye nazırı General Kondiliı . ~cne

i gazete muhabirlerine, hükU . 
mele karıı gösterdikeri teveccüh
ten dolayı tetekkür etmiş ve: 

''Asiler, hiçbir merhamet ese
ri 9frmeksizin ibret olacak ceza
lara çarpbrılacaklardır.,, demiı • 
tir. 

Hududumuza sı
ğınmak istiyenler 

Uzunköprü, 13 - isyana it· 
tirak etmiı olan dördüncü .ko
lorduya mensup bet vagon Yu· 
nan zabit ve neferi, ukerlerimi· 
ze tesrm olmak iıtemitlerdir. 

Bunlar Pitiyon'da topraklarımı· 
za kabul edilmelerini beklemek· 
tedirler. . . ,,. 

Sonradan gelen malumata na· 
zaran bu mülteciler Yunan ordu • 
ıuna teslim olmuılardır. 

--0--

Hükiimetimize ıwnan 
asiler hak ında ne 
muame'e yapılacak? 

ANKARA, 13 - Hüku. 
meti:mize sığınan iıi Yunan 

zabit ve askerleri iç· n ne mua· 
mele yapılacağı hakkında müta· 
lauını sorduğum aalihiyetli bir 
hariciyeci bana dedi ki: 

"- Ceza kanununun doku
zuncu maddesi ıarihtir, Bu mad· 
deye göre !adesi istenilecek müc .. 
rim ve mültecilerin vatandaıı· 

mız ve ıiyaai mücrim olmamaıı 
· ıarttır. Bu cihetler mahkemece 
tesbit edildikten sonra son kara• 
nn ittihazı gene hükUnıete ait· 
tir.,, 

Burada çıkan bir f&yİaya gö
re Yunan hüktimeti, hükumeti· 
mize ıığınan mültecilerin 

iadesini istemiıtir. Alakadar ze
vat, bu ıayianm doğru olmadığı· 
nı söylemitlerd'r. 

Bir asi kumandan 
kendini öldürmek 

istedei 
Roma, 13 (A.A.) - Kaytaza· 

nis denizaltı gemisi kumandanı 

Patamaı kendi&ini öldürmek te-

§ebbüsünde bulunmuıtur. Bir 
tayyare, kumandanı Rodos has· 

tanelerinden birine götünnüt· 
tür. Sıhhi vaziyeti tehl:keli ve 
ümitsiz değildir. 

Venizelos R odosta 

zukluğu erzak ve mühimmat 
azlığı bunlara mini olmuttur. An· 
laııldığına göre Venizelos, Yuna
nistanda General Kamenoı vaaıta· 
ıiyle bir ltalyan politikası takip e
diyor ve bunların propagandasını 
yapıyordu ... 

R.'rncn g:azetecisinin elde ettiği Atina, 13 (Hususi muhabiri-

"İsyan ıubat dokuzdan önce 
çıksaydı Yunan:ıtan Ba1·kan itti
fakından çıkabilecefi zannedili-
1ordu. 

"Yenizeloa muhacirlere istinat 

malimı:"tt şimdi not halinde bulu- ıniz b.ldiriyor). - Burada öğ
nuyor. Bunlardan makaleler yaza- rendiğime göre, Venizelos ve 
cakhr. 1 kansı, Kasus ac:iasmcian Rodos 

Diin Sofyadan Harol Kardozo j adasına gönderilmişlerdir. Ne
isirnli 1.~r de tngiliz gazetecisi gel- I zaret altında. fakat serbest bu-
m~tir. lwınıaktadırlar. 

Çaldarisin ihtilile dair 
söylediği nutuk 

Bay Çaldaris, Bay Kondiliıi 
evinin balkonunda karııladı ve 
halkın alkıtı bitince, Bakanı he
yecanlı kelimelerle tebrik etti. 
Halk, Baıkamn sözünü arkası 

gelmiyen ''Y qa,, larla kesiyor -
du. Bay Çaldaris, bu nutkunda 
diyor ki: 

"Halkın huzur ve refahı ile oy. 
nıyan f ela.ket adamları, iki ıene 
evvel §imdiki hük\ımete. 4 sene 
süren israf ve ıuiistimaller neti • 
cesinde tamamen harap olmut 
bir memleket devrettiler. 

lki sene ıüren çetin gayretler, 
bize nekahat devresine girmek 
imkanını verdi. Remiz ve bay • 
rağımız daima kanun ve ahlaki 
nizam oldu. Bütün hayatmı va • 
tana fena muamele etmek için 
kullanan habiı ruhun remzi iıe, 
kanunauzluk, karıııkhk ve cina
yet olmuştur. Fakat kanun ve 
ahlak daima galebe çalar ve bu 
defa da muzaffer olmu§tur. 

Venizelosu telmih ile, Baıve
kil sözüne ıöyle devam etmiıtir: 

"Bütün ömrünü, yurdunu hır
palamakla geçirmit olan bu fit
ne ve fesat timsali, daima kanun
suzluğa, karıtıklıklara ve cina • 
yete istinat etmiıtir. Yunan mil -
letinin iradeıine uygun olarak, 
Yunanistanı yeni esaslara göre 
kurmağa bütün cesaretimi2 le ça
lıtmakta devam edeceğiz.,, 

"Devletin parasını, yanı hal • 
...... ~- 1 .... ---t:ı 

kaçaklar, yabancı topraklarda 
ilticagih aramaktadırlar. Biz, 
Yunanistanm dahilde dütman -
lardan kurtularak hepimizin ifti
har edebileceğimiz kuvvetli ve 
müttehit bir clevlet olah;lmeıi i-

çin yeni eu.alar dahilinde Yuııa" 
nistanı tensikte daima halkın İ · 
radesine iıtinat ederek azinı fe 
ısrarla çahıacağız. Yunan ulutlJı 
kanunun daima hakim olacağıll" 
dan ve bu suretle timdiki nealiO 
arbk hiçbir zaman bu son on sil• 
nün manzarasını görmiyeceğin • 
den emin olıun. Ulus, hükUınete 
itimat etsin. Vatan, bütün Yunat' 
ulusunun müzahereti ile elde e • 
dilen büyük parlak muzafferi• 
yetten dolayı ordu, hava. donarı· 
ma, jandarma ve poliı kuvvetle
rine borçlu olduğu minnettarlıi' 
asla unutmryacaktır. Bu büyük 
muzafferiyeti müdafaa edeceği • 
mizden emin olunuz. Halkın ib • 
tiyacatmı tamamen tatmin ede • 
cek veçhile nizamın tekrM teai• 
ve ııyaaal ve idarf temizliğin ifa• 
ıı için ıükUnete ihtiyacı otan bii· 
kUmet, nedisine tam bir ıurett• 
güvenmesini uluıtan iatiyo:. Hşr• 
biye Bakanını karıılarken, Dil .. 

muılu ve cesur mesai arkadqı • 
mızı, ulusal ordu ile ıef eı her e
dilen uluı, donanma ve cesur ha• 
va kuvvetlerine cani ve asileri 
dağıtan zaferlerimizin iunilinİ 
W.ılıyoruz. Devlet, karacia, de
nizde ve havada kendisini tek .. 
rar kurmak için çalııanları la .. 
znn olduğu veçhile mükif atlan .. 

dıracak ve kendiıi için mucade • 
lede ölenlerin hatırasını cJaiın• 
••~• a..1--t~!- ~ .. :_ -• ruiiel 
lim bir eser yapbk. Fakat hat " 
km yardım ve it beraber H ği il• 
neticeye varacağız. Yqasm Yu • 
nanııtan, yqasın ordu, yaşasıJS 

r?t.ınanma, yqaam hava lwvvet " 
leri, yaaasm Yunan ulusu." 

Galip kumand3n tarih· 
ten misal gösteriyor 

. Bay Çaldariıin nutkuna ce • 
vap veren Harbiye Bakam Gene
ral Kondilis, demi9tir ki: 

"Bundan 2500 ıene evvel Da· 
riuı, Yunaniıtana gönderdiği el
çileri va.sıtasile mütavaat alame
ti olarak tuz ve toprak ;ıtedi. E
lenin nefret ve infiali o derece 
büyük oldu ki, lspartalıla, büyük 
kralın elçilerini Kaia'da uçuru • 
ma attılar. Buna benzer bir ha • 
reket, bugünlerde, fuursuı. bir a
damla onun bazı harp gemileri-

ni çalan, bizi boyunduruk altına 
almak iddiasına düten çete tara
fından tekrar edilm;ttir. Onlara 
karşılık verildi ve bu karııhğın 
ne olduğunu biliyorsunuı;.,, 

Bay Kondilis, ulusun silahlı 
kuvvetlerini ve ıeferber edilen 
halkı tazimle yadettikten sonra 
fU suretle ııözüne devam etmiı -
tir: 

"Bay Çaldariı gibi faziletli 
bir devlet adamı tarafından ida
re edilen ulusal hükfunet. maruz 
kalınan haıarlan istikamet ve 
hulUs ile tamir edebilecektir. 
Ben, bir an bile kanundan dııarı 

bildiriyorum.,, 
Çaldariı ismi ve Yunan:st:>Il 

iımi bütün medeni dünya tarll • 
fından hürmetle anılmaktadıt· 
Bay Kondiliı, sözlerini, cın gütl 
karlar içinde ıabırla bek1cmit -;e 

narlir bir ıevk ve ıiddetle dövilt 
müt olan cephe ordusunun ve nf• 
ni zamanda ıimali Yunaniatanıtl 
da selamını getirdiğini ıöylenıit 
ve sözünü bugünkü zaferin Elen· 
liğin tam itimadı için bir hareket 
noktası teşkil etmesini temenni 
eyliyerek bitirmiştir. 

Gıyaben muhakeme 
ed=Jecek 

Atina, 13 (A.A.) - Reuter •" 
jansı bildiriyor: 

V enizeloı, gıyaben muhakeJSS' 
edilecektir. Malları ıatılacak ve/.• 
tinadaki konağı belediye reisiııİJI 
oturmaıına tahıiı olunacaktır. ör
fi idare, harp divanı itini bitirince" 

ceye kadar devam edecektir. H•rP 
divanı, ta.İaiben 300 iıiyi nıob•" 

keme edecektir. 

Ayan reisi 
çıkmamış ve ıuurauz hasımlan • AtitJ.a. 13 (A.A.) - Ha-' 
mızın bqıarını bizzat kencuıen· ı ajanımdan: 

ne ezdirmiş olan Bey Çaldariı'e Ortadan kaybolan lyan rei•1 

itaat ettiğimi ve körükörüne ita- Gomataı tevkif edilmiıtir. 
at edeceğimi ıize ilk defa olarak 

li 
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Maky~j Nasıl Yapılmalıdır? 
.. EYveli. makyajınızı • yapmak 
ıın aynanızın kar§ıama geçiniz. 

1
• fnada yüzünüzü iyice ıörmeniz 

1tıırndır. Bu da, bugün için ko· 
ty bir şeydir. Çünkü iÜndüz zi· 
}i\aını aynen veren birçok elektrik 
~Pulleri vardır. Bunlardan bir 
~ile alır ve aynanızın üzerine yü. 
turıiiıü iyi ıösterecek tekilde ko -
l'ııraınız. 

0
, F ~kat ayna meıeleıi çok mü -
llndır. Çünkü aynaların s-oğı,Jnun 

ta.tnları, daha beyaz göstersin di
re rnavimtıraktır. Sonraları bun· 
-t1n rengi yeıile kaçar, bozulur .. 
ı.'r aynanın iyi olub olmadığını an 
"Qrıak çok kolaydır. Beyaz bir 
~endi} veya bir beyaz kağıd alıb 
lfnaya yapı§trrınız. Eğer mendi! 

ı'l'e;-a kağıdın akisleri kendi renk
e . 
f tınde ise ayna iyidir. Değil ise 
cnadır. 

· Makyaja aa. olarak ne 
kullanmalı? 

1 - l Bir kadının makyaj kremi kul
e- ~llınası güçtür. Yazın, nihayet 
.ı- eın kullanılmıyabilir. Fakat kı· 

tın riizıi.rdan ve soğuktan tenin 
kurumaması için muhakkak krem 
~llanmak lazımdır. Pek tabii, 
~ıldin nevine göre kremin koyu, 
a'fif veya nebati olması lazımdır. 

U da tecrübe ile anlaııbr. 
- I ~ Rüzıirın ve ıoğuk havalarda 

remi yüze ıürıneden ene) &VU• 
"\rı~un İr; .. _ .ı._ ........ ..-..ul~tnız. 
~zı~ız e yüzün'* boll•ol, lMI• 

t& hafifçe de içirerek ıürünüz. Bir 
kaç dakika aonra, yüzünüzü mak
yaj kaldırınaia (x) mahsus bir 

ince kiğıdla ıilerseniz, fazlaıı za
ten gider. 

Ne biçim tıllık sürmeli? 

Yüze ıürülecek kırmızı - bu

na bilmem niçin allık demiyorsu -
nuz? - yağlı olursa, bence daha 
iyidir. Bunu yüze ıürmek için en 

iyi çare, kremi koyub ezdiğiniz a
vucunuza koyarak orada kalmış 

olan kremle beraber halletmeli. 
hem de avucunuzun harareti ile ı· 

sıtmalısmrz. Böylece yüz<! daha i
yi ıürülür· 

Eğer kuru allıkları sürüyorsa· 
nız, toz halindeki allıklar her hal-

de tat gibilerden daha iyidir .. Bu 
ıonuncu allığı gündüz, rengi ka
çan allığa ya.rdmıcı olarak kullan ·, 

mak lazımdır. Şurasını da hatırla· 

taym ld, toz halindeki allık kati -
yen doğrudan doğruya kremli yÜ· 
ze sürülmez. Daha önce yüzdeki 
kremi kurutmak için bir kat pudra 
ıürmek gerektir. Aksi takdirde al· 
hk yüzünüzde yer yer kalır, yeni 
baıtan yüzünüzü temizlemek mec
buriyetinde kalırsınız. 

Göz kapa/ilan nasıl gölgelenir? 

Gör kapağına düzgün (xx) aür
meden evvel bir kat yağlı krem 
koyunuz. Çok genç kadınlar için 
gündüzleri bu kadarı yetİ§İr. 

Göz kapakları parlak görünür. Sü
receğiniz düzgün renksiz olmalı
dır. Renkli düzgünler akıamlan 

kullanılır. 

Düzgünü kirpiğin hemen üze -
rine koyarak, parmağın ucuyla 
hafiflete ha.fiflete katlara kadar 
yaymalıdır. Eğer gözler biraz çı-

kıkça görünüyorsa, kör kadı gibi, 
doğrusunu ıöyliyeyim, patlak ise, 
koyu renkli bir düzgün sürmek la
zımdır. Böylece gözler içerlek, 
çukur görünür. Fakat ekseriyetle 
açık renk düzgünler daha tııze 

gösterir. Çukur, içerlek gözler i
çin, kirpikle kat arasına lconulacak 
hafif allık gözleri tabiileştirir. B'!t 

hafif allığı, ıakaklara doğru ı;öz ı 

kapağının üçte biri nisbetindc ye
re sürmelidir. 

Kirpiklere gelelim 

Sürme meselesinde herke• ser
besttir. Zevkinize göre sürme kul
lanırsınız. Fakat en ıyı surme, 
tabii renge en yaklaıandır· Bil -
hassa gündüzler için .. Geceleri fan 
taziye kaçabilirsiniz. Fakat !U· 
nu unutmayınız ki koyu yeşil düz
gün yalnız ye§il &'özler için ıürÜ· 

lür. 
Kirpiklerinizi küçük bi& fırça i

le yaydığınızı söylersem, eizli bir 
fey ıöylemif olmam. Fakat he· 
men bütün bayanların fırçayı 11· 

latmak için .... tükürük kullandık· 
larını da gizliyemem. Sebcb olarak 
da soğuk suyun fena olduğunu ıöy
lerler. Fakat hiç trcak 5uyu tec· 
rübe ettiniz mi? Bir defa tecrübe 
ediniz, görecekıiniz ki çok iyidir. 

- Dudakların tabii çizgilerini 
takib ederek! 

Fakat itin doğrusu tabiat ba • 
zan kusurludur. İnce dudaklar , 
küçük, büyük ağızlar vardır. in • 
ce dudaklar hüzünlü, çok ciddi bir 
gorunuş verir. Buna karıılık, 

yüze parlak ve neşeli bir mana ve
ren biraz büyük, dolgun dudaklı 

bir ağız kadar güzel bir şey tasav
vur edilemez. 

Eğer ağzınız istediğiniz biçim
de değilse, çok kuru bir dudak bo 
yası ile üst dudağa kalb ıeklini 
andırır biçimi çizersiniz. Sonra 
yağlı bir dudak boyası ile üzerin~ 
den geçersiniz. 

Bugünün modası küçük ağız • 
ları hiç tanımaz. Fazla büyük a • 

ğıza ise pek nadir tesadüf edilir. 
Eğer dudaklarınız, §ayed kulak

larınıza pek yakın bir yere kadar 
uzuyona, ağzınızın tabii !eklini 

dudak boyanızla çizmeğe kalkıt. 
mayınız, onu biraz küçültünüz ve 

boyanın dıtında kalan kıımına çok 
kalın bir krem sürünüz ki üzerine 
koyacağınız pudrayı iyi tutaun. 

Bugünlük bu kadar. Söyledik
lerimi dikkatle okuyub tatbik e

derseniz, emin olunuz ki tabit gü· 
zelliğinize bir güzellik daha kat
mı§ olacakıınız. 

DOKTOR 

lı $ağda ayakta: 

Kirpiklerinizi kıvır kıvır yap -
mak istersiniz değil mi? V., bunu 
yapmak için de aynanın kartı11na 
geçer, gözlerinizi kocaman ko • 
eaman açara·, kıvırmağa hatlar • 
sinrz. Sakın pir daha böyle- yap • 
mayınız. Dizlerinize bir ayna ko -
yunuz, başınızı ve gözlerinizi öne 
eğiniz. Gözleriniz hemen hemen 
kapalı gibi olur ve kirpiklerinizi 
kıvırmız. Göreceksiniz ne rüzel o
lacak. 

(x) Gelecek ıayılamızda, mak
yajın yiiul en na.al .i.linmu{ hal
kında bazı ncui.lıatler '"i.;erece'iiz ... ~ 

ıJI 

·-

Şanel'in mat ı·e lôcivert krtpden 
el>ılmıı bir robu. Yakaaındcı btgaı 

'Pten geniı bir kravat vardır. 
Onun yanında oturan: 

1 IJcrn gündüz, hem akıam gigilebi· 
~rı bir kap. Beyaz veya boyalı ermin· 
,. rı 'llapılmııtır. Önden, yahut utenl-
•ts '· d e ar~a an kapalı olarak 11apılır. 

Ustte: 

Patu'nun mavi krep mu3dan yapılmış bir 'robu. Yakasında beyaz 
organıadcın 'ok bol btr garnitürü vardır. 

Yanda ayakta: 

Molinö d!zler~ ka~ar olan bu mantoyu yapnujtır. Kloı ve yeşil yün· 
lDtMlullr. Kurıunı rengi KGfatlcrn bl.r ,.ob ilztrine giyilir. 

Kcıılar 

Gözlerin üzerinde yüksek bir 
kavis çizen katlar nadirdir. Bu . 
nun için kaşların, gür olsun, az ol . -
sun kırpılması lazımdır. Katların 
daima alt taraftan gözü mümkün 
olduğu kadar meydan·a çıkaracak 
!ekilde kırpılması icabeder. Son. 
ra katların rengine uyan bir kur· 
şun kalemle uçlarını takaiara doğ. 
ru uzatınız. 

Nasıl pudra kullanmalı? 

Hiç tereddüd etmeden en in 
cesinden, en iyisinden kullanınız. 
Ucuz pudraların içinde küçücük 
tanecikler bulunur ki, bunlar yüz
de pürüzler yapar. Pek tabii in. 
ce ve iyi pudralar pahalıdır. Fa
kat bu pudralar yapılırken me . 
sela 30 kilo pudra elekten geçiri 
lirse geriye nihayet 18 vey~ 15 ki. 
lo kaldığı için pahalıdır. 

Pudraların renklerine atelince, 
eğer koyu renkte kullanıyorsanız 
yüze koyu rengi sürmeden evvel 
bir tabaka tabii renkteki pud _ 
radan sürmeniz lazımdır. Yüzü -
nüze sürdüğünüz koyu renk pud . 
ranm bir derece açığını çenenizP. 
ve burnunuza sürmeniz, yüzü a . j 
çar. 

Pudralandıktan sonra yüzde . 
ki fazla pudraları yalnız bir pud . 
ra fırçasiyle alınız. Gayri munta _ · 
zamlıkların yalnız bu suretle önü-
ne geçebilirsiniz. ı 

( xx) Ben burada laep eıki bllc/i
ğimiz kelimeleri kullanıyorum. 

Mesela ruj yerine allık eledim. 
Düzgün keliluini lar karıılığı o
larak kullanıyorum. Çünkü ıüı· 
lenmek iyidir amma, "rujumu ver, 
ne lar kullanıyor.un?,, gibi züp. 
pelikler iyi cleiilclir. 

Ağzı na•ıl yapmalı? j 
. ~u suale !U cevabı vereceğinizi 

bılıyorum: 
Greta Garbo sade tuvaletlere ta· 

raltarclır. itte bir mi.al! 



Çocuklara .Masal: 1 

~!:~ot~J!~an~8.a~:.~ ço~~~~!r yağdığı 1 
Küçüktüm. Çok iyi hatırlıyo · için sarnıçta ıu azalmı§lı. PaçaJa

rum. Aksarayda bir eve taşınmı§ · rımı sıvadım .. Kenardaki demiı J 

tık. Bir gün komşulardan bir ka- merdivenden sarnıcın dibine in -
dın geldi. Annemle konuşuyordu: dim. Su diz kapaklarıma kadar ı 

- Bu evi nasıl kiraladınız ha- geliyordu .. Suyun içinde yürüdüm. 
nımcığım? Birdenbire ayağıma yumuşak bit 

-Ne var? Güneş alıyor •. Hava· §ey takıldı. 1 

dar •. Bahçesi var. Çarşıya, pazara Kollanmı suyun içine soktum. 1 
yakın. Bir tarafından yakalıyarak kena · 

- Öyle değil! Bu ev bir senedir ra doğru çektim. Bu bir insan ce -
bot duruyordu... sedi idi .. Ve başını suyun üstüne 
Komşu kadın lafını bir türlü ta- çıkardığım zaman, bu cesedin der 

mamhyamıyordu. vişin karısı olduğunu anlamakta 1 

Annem sordu: güçlük çekmemiştim. 
1 

- Canım, bir şey biliyorsanız Komşuluar hala - Cinlerin mu- ı 
söyleyin! Ben öyle bildiğiniz kor· herebe ettiği eve gitmeyiz • diye-
kak kadınlardan değilim. rek bize selim bile vermiyorlar -1 

Kadıncağız anlatmağa başladı: dı. 

Diyerek bağmnağa başlamlş . 

Kom!lllar kapmm önüne u,üşmü9-
ler. Biraz sonra bir polis, bir da

- Burada bir derviş ailesi otu- Çocukluk bu ya.. Mahzenin i .1 
rurdu, hanımcığım! Bu adamın i- çinden yukarıya doğru: 
ki karısı vardı. Birbirleriyle çok _ Dervitin kanaım buldum ..• 
iyi geçinirlerdi. Bir sabah evin Diye haykrrmağa başlatnı§tım. 
altındaki büyük su mahzeninde Bu sesi duyan annem, korkudan 
c::inlerin harp ettiklerini duyduk. yüreği ağzına gelmit bir halde, 
Birkaç gün sonra derviıin bir ka. çırçıplak sokağa fırlamış: 
nıını cinler çalmışlardı. Polis işe _ Cinler yer altından seleniyor-
müdahale etti.. Arattırma yaptı. lar ! 
Bir fey elde edemedi. Kadın kay
bolmuştu. Dervit karıamm arka
ımdan günlerce, aylarca ağlamıt· 

20 nci asırda 
Elektrik 
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Yukarda gördüğünüz balıçenin or
tasında bir küçük saray var. Bahçe • 
nin dört kapısı görünüyor. Bu kapı. 
Zardan saraya giren yolu bularak bo
yalı kalemle çiziniz! 

Saraya giden yolu bulanlardan bi-

rinciye on lira, ikinciye bir kol S38tiı 
üçüncüye bir mektep çantası, onurı'ıl' 
ya kadar birer ipekli mendil ile 91ı1' 
ca 200 okuyucumuza da muhtelif Jte' 
diyeler ''ereceğiz. 

BUmece müddeti 15 gündü~ 

Açık havada beden terbiyesi 

tı. işin tuhafı fU ki, kaybolan ka
dm, dervitin en çok sevdiği karı
sıydı! 

Şikagoda yapılan elektrik santral 
ha .• Bir daha .. Kapının önüne po- merkezinde, binanın otuzuncu katına 
lisler dolmuştu. çok kuvvetli projektörler konulmuş 

1 

Bu meraklı cin hikayesi burada 
bitmişti.. Kadın evden çıkınca, 

.kimteye .ezdirmeden yavaşça bod 
rum katına indim. Ben zaten kil· 
çükken çok haıari bir çocuktum. 
Eğer ç~uklar<lan polis hafiyesi 
olmak lazım gelseydi, muhakkak 
ki ilk önce ben giderdim. 

Zavallı devrit birkaç ay sonra 
cinlerin bastığı bu evden, sevme -
diği karısiyle birlikte çıkıp git • 
mış .. 

Mahzene indiğim zaman elim· 
de elektrik fen eri vardı. O yıl te • 

Vaziyeti anlayınca derhal yu • ve büyük caddelerin buradan tenviri 
kanya çıktım •• Derviıin kaybolan tecrübe ediJmiştiı·. Bu projektöı·ler 
kansını auvun i_çinde bulduğumu ayni zamanda hava tarassuttan için 

1 d H k . de il'IP vA.ramaktadır. Amerikada yir -
söy e im. er esın parnıağf;:ı. minci asırda en bliyilk kunet olarak 
zmda kalmşt. ı tanılan elektrik şualarını gece bu bi-

Öteki kadmm kıskançlık yü • nadan seyretmek insanı kolayca kör 
zünden b•: zavallı tazeyi bacak • __ et_m_e_ğ_e_y_e_tm __ ez_m_i ? ______ _ 

larma taş bağlıyarak suyun içine 
attığı anlaşıldı. 

Cin hikayesine de bu suretle ni
hayet verildi amma, biçare anne. 
ciğimin de korkudan yıllarca dili 
tutulmuştu!. 

Kemal Tunçel 

Kaplumbağa 

emretmiştir. Açık havaı..a nec.u~n • 1 '.~~ 
ketleri yapan çocuklan resimde gor 
yorsun uz. 

Hediye kazananların resimler~ 

Alman Kültür Bakanlığı: mektep -
tere bir tamim göndererek ilk ve orta 
sınıflardaki çocuklara açık havada 
sık sık beden terbiyesi yaptırılmasını ~ 

--~------~----~---------------------------~--
Şaka: 

1- Eyüp O. Mek. S. 1. Ni. 160 Ne dim, 2 - Eskişehir lnkıla.p mek. tale
besinden 110 M. Fahri, 3 - Hamalba şrnda Korde1a sok. 3 E. Nimetullah, 
t - 115 Emin Sansuz, 5 - 39 uncu mek. S. 4. Ali Arslan. 

HABElt 
Gocuk sayfası 

Spor müsabakası kuponu 
14-3-935 
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BUmece 
Bilmece zarffanm şu adrese gön

deriniz: Haber gazetesi Çocuk Sayfası 
Muharrirliğine 

İstanbul 

Netice 
Spoı· müsabakamızın neticesini ge

lecek hafta bu sayfada ilan edeceğiz. 

Yazısız Hikaye: Cingözün 

NECDETiN KURNAZLIGI Ge~en gün lstanbulda bü.ı ..... ı.ıir 
kaplumbağa bulunmuştu. Herkes bu Necdet pazartesi günü tatilden doğru yürüdü: J 
hayvanın büyüklüğüne hayret etti sonra akıama kadar - ceza ola- - Necdet, oğlum! Haydi, e 
Halbuki 1skenderiye ve Beyrut kıyı· rak - sınıfta ayakta bekliyecek • ne git.. Akşam olmuş! .r 
larında bulunan deniz kaplumbağala- ti. Mektep müdürü, Necdetin ya- Ses almayınca elini uzattı •• f' 
rı bundan çok büyüktür. Bundan iki ramazlıklarıiıdan usanmıştı. Sı · makları iskemleye çarpb. Kor1'W 
ay evvel Kanadadan Holivuda götü· 
rülen bir kaplumbağanın ağırlığı yüz nıf kapısına bir hademe dikti: Hileyi anladı: :ıı• 
on kilo idi. Yukarda resmini gördü - - Gözünü aç .. Necdetin otur • - Yarın gene elime dü~er• Jıf' 
ğünüz hayvan, Holivutta filme çekil • masına meydan verme! çapkın! Her gün bir ceket b1r' 
miş olan ve düz yolda süratle yürü - Hademe ihtiyar bir adamdı. cek değilsin ya •• ! Dedi. / 
yenkaplumbağadrr. Necdet yavaşca yürüdü .. Mu.---------~ 

Açık 1:onuşmalar: allim kürsüsünün önünde duran İs· 
Izmirde Fikret Otay - Hikayenizi kemleye ceketini geçirdi.. Kolla- HABER 

gönderin .. Okuyalım. Okumadan bir rmı açtı .. Ve kendisi yavaşça sı- Gocuk sayfası 
şey söyUyemeyiz. k ı .... Bilmece kuponu 

Ankarada Melahat Sabri - Mek • vıııp açtı. 
tubunuzda adresiniz sarih değil bu - Hademe gözlerini açtığı za -1\ \...._ __ ı_4_-:.3. --•9•35--~ 
nun için cevap veremedik. man ortalık kararmııtı. Kilrsüye ~ ~ 

babası ilk defa tiyatroya gidiyor! 

k). it ~) 
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b l d 
Fakat mıntaka o ıuretle taıar-J;aalz•qete aş a l lanmııtır ki, ltalyan askerleri ta· f ~ rafından ele geçirilmit mevziler 

( BQf tarafı 1 incide) ı to etm:ttir. 

tın llannağı olduğu şöyle anlatıl- Sel Ani k te tezahtlrler 
lnaktadrr: Seli.Dik, 14 (A.A.) - Hükii • 
ftahrlyelllere hile metin i.ıilere zaferini kutlulamak 

Yapan kadınlar için muaz~ ~ir te~ahür ~~ıl • 
\' enizeliıt o~an Atina yüksek mtmıt,. sol. ,000 kıtı tenl klere ıttırak 

'İle' d ' S e ıt ır. 
ı .. _ .erine m~n~ufl ka ın.ar, a- !Maziye kaPfılJ fsllkba· 
oqalll:!e demırlı bulunan Yunan • 'ıf 
~aaı erkanı harbiyeıi ve za- lln mUcadelesl 
~~ri terefine bir ziyafet vermit- Sofya, 14 (A.A) - Havas mu-
~dır. Bu hükUmetçi ümera ve za· habirinden: 
~tler danıe:liyor ve çay içiyorlar• Har:çten gelen bir haberin, in· 
~ ıemi!erde kalmıı olan Veni· tiharrnı bild.rdiği iıi miralay 
ıtliat za~it'er Amiral Demeatiko- Bakırcis, demiıtir ki: 
llılıı kumandasile donanmayı ha· - Ven·zeloı ihtilali, vaktinden 
l'eket ettirip Giride doğru yollan- evvel patlatdı, ve aonra dakikada 
-..ıe.rdı. h:yanetler oldu. 

• • • Bakırciı, iıbtilalin maziye kar· 
Ald·ğımız malfunata göre Di • •ı istikbalin mücadelesi olduiunu 

~ı harbin en mühim aafhaıı, bu ilave etm.,tir. Çaldariı hükUmeti· 
ıc_dınların muhakemesi olacak • nin vaziyeti krallığa avdet huau • 
lir. Unutmamalı ki, General Kon· ıunda enditeler uyandırıyordu. A· 
diJ·, ihtilalde dahi" olanların ıid • ıiler bütün Yunaniıtanda kütle 
!:\le cezalanacağını söylüyor. hal:nde bir isyan olacağını taaav· 
uı eta k 88 s k a b 1 ne d e l1 vur ve ona iıtinat ed. yorlardı. Fa-

çe kildi kat hükumetin tedbirleri, ümitle -
rini bota çıkarmıttrr. 

Atina, 14 (Hususi) - Nakil Miralay, iıilerin zaferi tem~n 
._.ıtaları mutat ıef erlerine batla· 
lllıtlardır. edecek fakat çok kan dökülecek 

harekattan içtinap ettiklerini IÖJ· 
Şarki Makedonyadaki i.ai dö- Jemittir. 

ltiıntüleri kom,u hükiimetlere ilti- Bundan batka Bakırciı. aı·te • 
et. etmeğe çalışmaktadırlııı · Böy- rin haz· neden 80 milyon drahmi 
lelikle, ıükun avdet etmittir. Bu alıp götürdükleri ittihanuna kartı 
l'&ıiyet kartısmda memlekette 1 protestoda bulunmuıtur. 
taı.. bir ıükun teessüs ettiğinden Kondllls ne diyor? 
llezaretaiz nazır olan General Ma-
t .. ı__ ek"I kt• Metaksaa ka· Belgrad, 14 (A.A.) - Avala 
~ ç ı ece ır. . • h b" • d" Li.. · ku ti d. k · · h .. a,anımm Atma mu a ınne Ter ı· 
••eyı vve en ırme ıçın U· • 

LA te . . . ş· d. ·f • P.i bir beyanatta Yunan harbıye 
'Ullle gınnıf ll. ım ı vazı eaı- ba • • _ 
ilin b·~-· ld x... •• 1 · ti' kanı ıcnenl Kondılııı ezcumle 

lwuıt o u 11 .. nu ıoy emıt r. d • • ki 
eınıf•ır • 

Dolqan rivayete nazaran Ro- ,. R • • ı. i k t• ö 
L:::ı v · 1 .L --- - enım ıa11s anaa ıme g re, 

- ..__-uu unan enı~- ~~- f- ~liuı 1 IWMMilll 
ruınlannm num&)'lf ppmala· t ·ı hail" • L. • dd 

hı..._, k kuld .. . • "ht• d" etn ıurette mı ull' mil et 
·l"IClan or ugu ıçın ı ıyar ıp • • h" k I" d Bu h 
L -- . . d k" k .. ük. b" ıçın te ır etme azım ır. u· 
"'lllllaat Kepre ıımın e ı uç ır t h .. ,_'\me•· ku ıı· ~ u_ · suı a, UKu ın en vve ı nr 
~ya nakledilmittir. k · • ı k •t•ı. ·ı · 

A 
. (H y asınm reııı oma ı ıcarı e, reyı 
tına 14 uıusi) - unan .. b k ' ı. b &a·ı ' , en agır asa'!a o l\n cas akanı 

~ı eri Bulgariıtana iltica eder.er- - .. k ..ı· ·1 • t" • gormege ve en':I ıı e ıı ııareye 

Serez, ve Dramadakı banka- kt" ' d B k 1 · t" L · • va ım o ma ı. ana a ırıa. ın ı· 
llllQı ıoymuılar ve 60 mılyon drah- h b t t h · ~ k rt k • y 
'-li kadar bir ara beraberlerin-! a ~ 1 e ır e e~e 'a 1 yem u· 
d P yı .. ~ .... s~a., ·n arzn arına cevap ver· 
t e kaçırmıtlardı. Dün bu paranm mıy" e " da"rtm k l" ..ı 
Qİ k . h 1 . . . n ayam g a azımc>ır. 

l" ısmını ııyan are.<etı 1çın sar· , "'h 1 f , · · B V · 1 fe"-.! • . . . S ' .. -.... rr··l'."I reıaı . enıze.o-
~ıklerini bıldınnııtık. on ge- ıu b" t t k .. 
~ haberlere göre bu paranın di · ~l'. ~' --~~,z .. a dva banlına abrtnı vuz rmfl\g~ 
leı- '- gı ar e ere e er ecı 

KI&mını firariler, Yunan top· darbe!ere kartı ulusu konnnak i· 
~lannda aaklamı~!ardır. Hüku • çin c-ezri •e-1birler a11t'ak laznn.lır. 
~.bu paraları bu 'mutlur. General Kondiliı. bu PÖ7.ler·1en 
l"İ Diğer taraftan hükumet i.aile· •on'"a, iıyana karşı nr"lcadele eder
~bankalarda bulunan .so milyon ken Ynnan hükumet:"~ lr'lraı Vu-

hnıisine vaziyet etmıştrr. s'a• h "- .._ .. ,_"'\. t" • go ... " :-ı:ının ve nı·~me 1nın 

Vu m uşak ka 1 pil ,.,österd?ği ıamimi hiı!erden dolayı 
asiler(!) ~erin teıekkürlerini ilave etmit

llr. 

gene onlar elinde duracak bunun
la beraber, her iki yanın askerleri 
hir.birlerini görmiyecek, biribirle
inin hali11den hırslanıp çarpıımı· 
yacaktır. Bu ıuretle müzakerele
rin yapıldığı müddetçe herhangi 
ıurette bir inkıtaa uiramıyaca,k. 
}ardır. Konutma!ar ıırumda ilk 
hal'edi'meai li.zım gelen mesele, 
henüz habrlardan çıkmamıı olan 
Va!val hidiıeıi ve 0'1Un arkasın
dan gelen Abdul hidiıeainden k~ 
min mea'uJ olduğudur. 

Şimdi-ye kadar lta~yan1ar bu· 
nun meı'uliyetini Habeılere yük
lemekteydi. Ve belli bir miktar pa· 
ra istedikleri gibi hadisenin oldu
iu yerde İtalyan bayrağına ıeli.m 
iıtiyorlardı. 

Şimdi ha·kiki mes'ulü müzake
reler!e arqbracaklar ve bu iıte
a.en tamiratı ona )ülcliyecekle:-dir. 

Bunun pek kolay olacağı zan
nedilmiyor. Çünkü ortada o'lan de-
liller,ltalyan veHabet zabitlerinin 

biribirini nakzeden ifadeleridir. 
He!e lta'yanlar, Ha~lerle arala· 
rında mevcud 1928 muhadeainin 
"hakeme müracaat,, kaydine de
ğil de "uyutma,, kaydına dayana· 
cak oluna it daha ıüçlqecektir. 
HabetleriL bundan önce de, me
selenin tam ıurette an!qılabilme
ıi için hakeme nıüracat iıtemeıi 
ve ltalyanm kabul etmediği ma
lumdur. 

Bu meselenin de ha!folunduiu· 
ru f arzetaek ve meı'ut taraf tami· 

ı atı verse, İtalyan Somaliıiniıı bu· 
dudunu ti.yin hali kantık bir me
ıele halint ~ ka!acaktır. Bugür.kü 
haritalara bakıla"ak oluraa bun-ın 
halli de pek güç değildir. Fakat bu 
lıııuiaa~ ttire.,; ~anlai'ID J.u.iin 
buluncluklan yerlerden altmıt mil 
kadar ıeri çektlmeleri lizmıgeli· 
yorsa, bundan latlyanlar hotlan
mıyabi:ir. 

Bu meselenin bitmesi nihayet 
bı- nôktanın halline bağlıdır. Bü
tün bunlar konutmalarla olacak
br ve konutmalar devam ettikçe, 
askerlerin ıayııı da günden güne 
artarak hem hudutlar, hem dava· 
lar kuvvet'enecekt!r. 

----

~ Sofya, 14 (Fransızca latan -
~) - Bulgariıtna ilt:ca etmİf o
hl. iti Yunan Generali K~enoı 
~taızlanmııtır. 

purlar bir hafta evvel Halice ao

kulmuttu. Bunlardan Partenon ile 
Trakiye sonradan bot olduktan 
için ıerbeıt bırakılmıılardı. lıyan 
tamamen b•ttiği için çevirdiğimiz 1 
vapurların ıerbeıt bırakılmaıı · 
Y unaniatan bükGmetinden iıten • 
m:t, bunun üzerine Haliçte bulu • 
nan gemiler biri müıteına bu aa • 
bah köprü açıldığı zaman dıprı 
çrkarılmıtbr· Gemiler limanda 

Mldllll vs'•~t demirl'dir. 

~~ilerden miralay Bakırciı i.ıi· 
-.ı lll ıon dakikada içlerinden ba· 
t ltının ihanetine uğradıklarını 
'h~te:ilere ıöylemit, f()yle de· 
·"""tll etmiıtir: 

~•Jan hareketi kraliyetin iade -
ı.~~ lllini olmak makaadile hazır
~lf br. Çünkü Çaldariı hükii • 
:a:ı~in tarzı hareketi Krallığın İ· 
l· ~ı enditelerini uyandırıyordu. 
) q llYanm daha geniı bir mabi • 
~'! t.lacağmı umuyorduk. Fakat 
d ti.lc"ınet çok ıiddetli tedbirler al· 
'-' 1. Buna rağmen muvaffak olma· 
d~~ .~uhakkaktı. Fakat fazla kan 

;c"lın ı;ini istemedik.,, 
~~İ~lay Bakırdı, iıilerin Se • 
(S)~elcı Yunan Milli Bankasından 
l11ıı l!ıilyon drahmi aldıkları yo • 
~ ~alci haberlerin doiru olmadı· 

ldinnif. bunu 9iddetle protea· 

i(erl dUndD Haliçte çıkanlmıyan gemi Ve-
lzm:r, 14 - Son Yunan iıvftnı nizeloıun oğluna ait olan Vauıic

hidiseı:nde Venize~i!l'erin Midil- ca vapurudur. 
1i a<1aıını Za'lte"meleri üzerine ev· Ha 1içten çtkarılanlarla sonra· 
ve'i Avva1ık, ıonra da lzmire ıı- dan çevrilip Oıküdar önlerinde 
;;ınan Mi-' illi va 1isi ve bir kar. yük· demirlendiilen Atlas vapurunun 
ıek memur At~na~an al.tıklan e· hareketleri için mütemmim emir 
mir üzerine Midil1°ye dönmütler· beklenmektedir. 
dir. Vali ve arkada§lan Türk mil· Venizeloıun oğluna ait gemi • 
letin:len ve memurlanndan feli • nin vaz·yeti henüz belli değildir. 
ke~Ii günlerde gördükleri yardım Cemi nezaret altındadır. 
ve kardetlikten heyecanla bahset· ZBbltler terfi ediyor 
mit!erdir. . Jıyanı te:lip hareketlerine İft~ 
lstanbolda dorduru- rak eden ve hükiimete aadık ka'an 
lan Yunan vapurlar zabit ve askerler taltif ed:tmekte-

ı.vancılara benzin ve mazot dirler. Bu cümleden olarak, iıi El· 
gö'ünneleri :htimal dahilinde gö- li kruvazörünü Kavalada bombar· 
rülen bazı vapurlar, Yunan hükU- dnnan eden hükumet filosu ku
metinin hüktlmetim;ze müracaat mandanı 'Sakke'ariua amiralhğa 
ve iltiması üzerine Boğazlarda terfi e~mi .. tir. Tay,•are za'· itler 0 n· 
çev:-iJm!şti. 1 den e, os, A., ..... ~opu1 .. s ve Kolo-l 

F ot· ni, Koniıtra, Partenon, matoı ıenerallıia terfi etmif !er· 
Traki, Vauicca ismindeki bu V&•f dir. 

--
Korqeneral Kenan 

buqün qömüldü 
(Btlf taralı 1 incide) 

tin, Galip, Muzaffer, Haliı ile mü· 
te!<ait Generaller, vali ve belediye 
reiıi, kumandanlar, bir çok zabit· 
ler bulunuyordu. Alayın arkaım • 
dan bir kıt'a asker, bir ıüvari 
müfrezesi ilerliyordu. Alay, Di • 
van yolunu takiben Beyazıda ka • 
da gitmit, burada tabut top ara • 
baımdan indirilerek camie alm • 
mııtır. Namaz kılındıktan sonra 
tabut belediyenin cenaze arabası• 
na konmut, meydanda yer alan 
kıt'alar tarafından ıelimlandık -
tan ıonra Topkapıya gitmiıtir. 
Generaller ve bir çok zabitler, o· 
tomobil ve otobüslerle mezara ka· 
dar gitmiılerdir, Mezar batmda 
da bir kıt'a aıker tarafından se
lim ifa edilmif, havaya üç defa 
alet edilmittir. 

Değerli kumandanın ailesine, 
çocuklarına, ordumuza tazİY.etle • 
rimizi bildiririz. 

Hll tercUmesl 
302 de tstanbulda dofdu. 318 de Sü· 

vari asteğmeni (mülazım) olarak har
biyeden çıktı. Teğmenliğini Şam ve 
Edirnedeki süvari birliklerinde geçir
di. 

Kenan, genç ve ateşli bir silvarl su· 
bayı <zabiti) olarak gerek binicilik 
müsabakalannda, gerekse atlı tatbl • 
ka ve manevrelerde kendini göstermiş 
ve büyüklerinin gözüne girmiştir. O • 
nun parlak zekası, bulunduğu birliğin 
kurmay başkanı (erklnıharblyereisl) 
olan ismet lnönünün uzağı gören göz
lerinden kaçmadı. Kenanı Harp Aka
demisine (erkanıharbiye mektebi) gtr. 
meğe teşvik etti. 

Kenanı 325 - 328 11tlannda Aka
demi tahsilini bitirerek ve 328 birinci· 
teşirininde yüzbaşılığa terfi ederek 
Mii9tüil SüVarl Tqayı (Uvam) Ku
may Başkanlıfına (BrktmlıarbJye 

Reisliğine) tayin edildL Balkan har
binde bu birlikle ve bu vazife ile ya
rarlıklar gösterdi. Balkan Harbi ile 
Büyük Harb arasında hudud komis -
yonlarında, ve Genel l\umay (Büyük 
Erkanıharbiye) de çalıştı. Büyük har
bin başında gene müstakil süvari Tu
gayı <livası) Kumay Başkanlığına 
(Erkanıharbiye Reisliğine) geçirildi. 

331 Birincikanunda binbaşılığa ter
fi etti ve Şubatta Irakta 13 ncü kolor· 
du kumay başkanlığına (erkinıhar· 
biye reisliğine) tayin edildi. (Kütüla
mare) civarındaki muharebelerde çok 
iyi çalıştı. 

331 Nisanında; kolordusu i1e lrana 
geçti. Iran harekatında büyük yarar· 
hklar gösterdi. (Bağdat) ın düşmesi 

üzerine kolordu Iraka dönerek harbin 
sonuna kadar, Dlcl~ boyundaki mu
harebelere iştirak etti. 1 Mart 334 de 
yarbaylıfa (kaymakamlığa) terfi ve 
16 Ağustos 334 de 5 nci tümen (fırka) 
kumandanlığına tayin edildi. 

Mütarekenin ilk günlerinde Musul
daki harp malzemesinin kurtarılma • 
sında büyük işler gördU. 

lstiklAI mücadelesi başladığı 11ra
da yarbay <kaymakam) Kenan, 5 nci 
tümenle (fırka) Diyarbekir havalisin

solcenab muharebelerinde bulundu. 
Hele (Gökgöz) ve <Güzelcekale) de 
emrine süvari birlikleri de verilerek 
üstün düşman kuvvetlerine karşı sol • 
cenahı temin etti. • 

Sakarya zat erinden sonra, yapılan 
yeni kuruluşta 41 nci tümenin (fır· 
kanın) komutanlığına (kuuıandanlı -
ğına) geçirildi. Bir müddet sonra ce • 
nup hudut komiserliğine ve daha soa
ra Adana Mıntakası Komutanlığına 

(kumandanlığına) tayin edildi. Fran
sızlarla yapılan (Beyrut) müzakere• 
)erinde bulundu. 1 EyJOI 338 de albay 
(miralay) oldu. • 

Kurtuluş zaferimizden sonra Al· 
bay Kenan, yeniden kurulan Harp A· 
kademisinin başına getirildi. B11 va -
zifede iki yıl hem müdür, hem tabiye 
grubu amiri olarak çalıştı. 

Eylul Ml de lstanbulda 1 nci tü -
mene <fırkaya) komutan (kumandan) 
ve Ağustos 926 da tümgeneral (fırka 

kumandanı mirliva) oldu. Birinciki. • 
nun 926 da. Genel Kurmay (Büyük 
Erkanıharblye) harekat başkan mua· 
vinliğine (hareklt reis muavinliğine), 
929 da 7 nci tümen (fırka) komutan -
hğına ve 931 de Dlyanbekirdekl kolor 
dunun komutanlığına tayin edilclL 

931 Ağustosunda Korgeneral (Fe • 
rik) olmuş ve ölünclye kadar kolordu
nun başında bliyük bir muvaffakıyet
le çalışmıştır. Bir çok kurmay subay. 
lannın (erklnıharp zabitlerinin hoca
sı olduğu gibi, genç Cilmhuriyet orda
Hnun çok değerli bir komutanı lclL 

General Kenan necip ve sevimli ka
rakterile de ordu içerisinde çok sevil
miş ve tanınmış bir komutanımızdı. 

General Kenanın otuz senelik as • 
kerlik hayatı, teğmenliğinden Cmti • 
lıizimliğinden) Korgeneralliğine (fe • 
rikliğine) kadar fedakArane hizmet. 
ler, takdir ve taltiflerle doludur.Bun
lar ansında kurmay (erkanıharp) kı· 
demlerinden başka muhtelif savaşlar
da altı sene kıdem zammı, Harp, liya
kat ve imtiyaz madalyaları almış kı
lıç ve altın saat gibi müklfatlar da 

•••"•lftlr. 
General Kenan ~ kutlu hatrralan 

arasında değerli eserler de bırakmış. 
tır. Bunlar arasında, (küçük ve büyüt 
sevk ve idare ile alakalı Akademi ta
biye notlan) ile (Büyük harpte lraa 
Cephesi) adlı iki ciJdlik büyük bir e • 
seri ve askeri mecmualarda basılmlf 
bir çok yazılan vardır. 

General Kenanın ölümü ile ordu ve 
memleket kendisine çok hizmet etmlf 
çok kıymetli bir komutanım kaybet • 
miştir. 

Sahipsiz paralar 
(Btlf taralı l incüle) 

bir hüküm koymUflur. Kasaların
da bu te!<ilde aahipıiz para kalmıt 
bulunan muhtelif bankalar da bu 

kanun mucibince bunlan Ciimbu
riyet Merkez Bankasına denet• 
mitlerdir. 

Cümhuriyet Merkez Bankası, 
ıene ayni kanun mucibince, bu 
paraların mikdarile hangi banka • 
ya ve kimlerin namma yabnldıiı· 
m bugünlerde ilin edecektir. Pa· 
raann aahipleri veya ölenlerin ve• 

de bulundu ve Diyarbekir havalisinln reıeıi, ilin tarihinden itibaren 
korunmasında değerli yardımları ol • dört aene içinde bankaya müracaat 
du. e:lip haklarını ispat etmedikleri 

335 de (Midyat - Nİlseybin) mın- takdirde paralar devlet bazineıi • 
takasında baş gösteren (Ali Bati) is • ne intikal edecektir 
yanını n (Viranşehir) tarafındaki • 
(Milli) aşireti isyanlannı birbiri ardı· Sahipleri çıkmamıt olan para • 
sıra bastırdı. larm yeldin it ·barile en mühimle-

336 ve 337 yıllarında (Urfa) hava - ri ekseriyetle muhtelif bankalann 
lisinde ~aptığı işler çok değerlidir. lzmir tubelerine yabrılml!br. iz. 
336 da hır aralık 13 neti kolordu ko • mir Oımanlı Bankaıma Ymuf (). 
mutanlığına <kumandanlığına) nkA· 
let etti. Bu sıralarda (Gaziantep) mü
dafaasına büyük yardımlan dokun -
da. (Telebyaz - Arabpınan) hattın • 
daki yabancı kuvvetleri atarak (Ak -
cakoyunlu) ya kadar olan topraklan
mm kurtardı. Genel Kumayın (Bü
yük Erkanıharblye) ve Büyük Millet 
Mcc~M'lin t.-ı'·dfrl,.rbi !-.. ~::ındı. 

a.ı; Temm 1zunda ve Sakarya mey. 
dan muharebesinlq başında tümeni 
(fırkası) ile Garp Cepheaine geldi ve 

miro zevcesi n!UDına yatırılmıt o
lan 14332 lira, Nazilli Osmanlı 
Bankasına Oto. Mihonilaon namı· 
na yatınlmıt 5423 lira, Nazilli Os
manlı Bankasına yetimler yurdu 
namma yatınlmıı olan 9168 lira 
böyle aah • pıiz k~!mıı paralann ea 
büt1\Ucler0 n endir. 

Bu sahipsiz paralar araamda 
bir Jaaruıluk hesaplar da nıdır. . . 
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iSiMSiZ YAKALAN Da 
Amerikalıların 
Alman casusu 

cephane deposunu ateşliqen 
şimdi Par is /ıapislıanesind edif, 

Kayserin 
ne işle~ 

gizli dostu 
görmüştü? 
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gönder-~ Bir gün Kayzer- = 

~ den emir geldi: 
si kaya 
. diği m.ektup 

"isimsiz adamın 

''KalifOrn'fa ile Florfdrı.- moracaatıarını ı 
JIA Ik - 'k . e , i kabul edin ve e- 1 

l/,l .ıv.ı.e . . Sl . lllJQ Vertrtz. "l mirlerini kayıtsız j 
Almanya ile ~ şartsız verine ge i Fakat ·Meksika, 

. ittifakı kabul etmelidir ! tirin! ... 
i Bu adam kim di? 

Biı- kaç . gün evvel Pariste 
K' .Jment Maurice Ney fon 

tur. Bu adresler öğrenildi~ten 

sonra bütün İ§İn meydana çrkaca
ğı muıhakakk sayılıyor. 

: ı 
ı • ............................ ················-·············· 
n1Hl9lllttfHlfttfllllMlllQllHPtlmtttıruıııUM111ut.UtllllDRUllUlllllQU1tflltftlltlllllllt..,,l'lll ......... Ra awitz İşminde bir adam tutu

larak hapsedilmiştir. PQlit tara. • 
fın ' an ço!danberi göz hapsinde 
tutulmakla olan bu adam!ıri ıuı;u 

A~manya lehine casusluk yapmak-

Raclowitz'in hnyatı hakiki bir 
roman gibi ıergüze§tle dolu ola . 
rak geçmittir. 

ıunntHlll1Hl"ltlUNMNutlllflttl1ltt111rtttnl.9tN•IMMH•UhlllOıUllllllUllllt111HtJUUllltlll ... 
wımııııın111nuuııu11111mııuıııııuıııımıumıın1111ın111u111111•1Mtumıııt1utıut11aHtt•mıtW1 J\adoı·i~ umumi harp_ esnasında 'tn : 

an 

tır. . . I' 

Baron.fon Rac1owitz eıki bir 

Daha 17 yaşmda iken babası öl 
müş, kendisine Hamburg ·ve Ber 
1 inde muazzam bir kaç kaşane ile 
rnilyonlarca mark miı·as bırakmış· 
hr. 

Alman l;>aşvek.Iinin torunu, im~ 

parator Kayzer Yilhelmin akraba
ıı ve C: oı:u, hassa alayı zab:tleri • 
nin en gazcleai ve ayni zamanda Bu esnada Kayzer Vilhelmir. 
A1m n · anın en zengin adamların- hassa alayına da girmit bulunu 
dan· b'ri idi. · yordu. 

Ra n--J~ielH lUı1.l~li hareketleri Geııc, yakıtıklı ve çok zengir _ 
çoKian!SerrTranıız hük-Umetini bir delikanlı olduğundan etrafımı 
şüphe'endirmiş, ve daha 31 • Ma- pek çok kadın top1anmıştı. Rado · 
yıs • 933 tarihinde Fransadan witz bunlarla eğlenmeğe, ve mace
hu 'ud harici edilmesi kararlaşh. radan maceraya atdmağa batla • 
tırı ·~ıfı. . , . . , dı • 

Fakat bu esnada Radwit~ bir • Fakat bu çok devam edemez • 
denb:re orta :~~n kayb~lmuş, poliı di. Nihayet bir gün patlak ver -
bütün uğratmalara rağmen ken • eli. Ve çıkardığı rezalet ve dedi • 
dis.ni bir türlü bulamamiştı. kodulardan dolayı Kayzerin ya · 

Nihayet eon·zamanlarda gizlen nmdan uzaklB.!h. Bu esnada he • 
diği yer meydana çrktığından ya- · nüz 19 yaşında bulunuyordu. 
kalanarak ha.psedjlmiştir. Radowitz bir iki sene ortada 

Radowitz'in tevkif ed "hneai hi· görünmedi. Ancak sonraları A • 
disesi çok entere~n geçmiştir. lh- vusturya hükumetine müracaat et· 
tiyar kurd I<enclisini kanun namı- ti. Avusturya tebaası olmak iste
m. tevkif etmek için gelen polis ~ diğini ıöyliyerek Avu$turya asil -
leri ,atılır bir soğuk kanlılıkla zadelerinin iltimasiyle bu mü· 
karşılamı,, ve kendilerine: racaat kabul edi,diğinden Rado • 

- Beni yakalamak idn benim wi·tz Viyanaya geldi ve doğruca 

lı..umtura astarı ıçıne mektup gizlemek şimdi pek acemı ca.sustarın kurnazlığı 
· addediliyor · 

büyük sefahat ve macera yeri idi. racaat eden adamın bu müracaa • 
Ağızdan ağıza imparatorun, karı- tının kabul edilmesi bildiriliyor • 
sının, veliahdın, ve diğer tanın - du. 
mıı aailza9elerin dedikoduları Radowitz, Umumi harpte ne 
söyleniyordu. roller oynadı, neler yaptı? Bunlar 

Az bir vakitte yeni Alman asil • tamamen malum değildir. Yalnız 
-ı:adesinin dedikoduları da bunlara bilinen şey, Alman yaya f evkala • 
karıştı. de hizmeti dokunmut olduğu, bir 

Radowitzin burada da yapma. ara Stokholm de görüldükten son
dığı rezalet kalmadıkatn aonra ra Vilhelmle bir müddet beraber 
Viyanadan bıkarak Pari'Se gitti •• bulunduğu ve Vilhelm taraffndan 
Monmarterde en büyük otele yer- Aınerikaya gönderildiğidir. 

hen.bmıa -çok fena bir gün seçti • •araya intiıab etti. 
niz. Büyük bir işin peşinde it\lim. Bu sıralarda Vivana 

le§tİ. Ve milyonlarım yemeğe baş- Radowitz Ameri'kada da çok 
(adı. Bu gene ve zengin adam Pa: mühim roller -0ynamıştır. Ezcümle 
ryste pek çabuk şöhret sahibi ol • Vaşing• unda Amerikada yerleşen 

saravı en du. Kendisinin iştirak eh-:.ediği Almanların teşkilatı olan Blak • 
1 balo ve ~ğlence yoktu.. Her· gece Ton'u kurdu. Ve Nevyork açıkla· 
bir çok barlarda, gizli eğ!ence rında bir adada mevcud olan mil
ve sefahet yerlerinde bulunuyor; yonlar kıymetindeki cephane a
bol bol kumar oynıyarak para sar- te~lendiği bir anda ortadan kayb

fediyordu. · oidu. Radow:itzin bu berhava işi 

idim. Ve işi tam • bitirmek üzere 
bulunuyordum. Çok yazık! demi!· 
tir. 1 

Karakdfa getirildiği zamansa 
kemlisini ieticvab eden komisere 
ba!ka tekilde ifa'de veriti§, ve de
mittir ki: 

-;- Aldanıyorsunuz! Ben, aradı
ğınız adam değ·11 ini .. Bu adamla 
İı

0

mlerimiz benziyorsa da ben, o 
değilim. Benim ismim baron Ra· 
daVdir._ 1882 de Niıde doğdum .. 
işte vesikalarım! .• 

Bunu ıöyler söylemez cebinden 
res ·mli ve mühürlü veı;kalar çrka
rara'k gcntermi§tir. foliı bilahar~ 
Nisle yaptığı muha_verede orada 
böyle bir adamın. ,bulunduğunu 
fa1:at bu adamın ~bir müddet ev 
vel hüvzyet VilJ"&\qlsınm çalınnw 
ol ':ı~unu anlamı~·ır. 

Bunpan baJka Radnw
0

tz'in üs 
tünde vesika olarak, iç:nde tifr-e 
ile yazı1mıt otuz adresten mürek
keb küçük bir defter · bulunmuf -

'" ıtll iilar nwl~~u1ı zaı' ı ... , , ,.4 .._,;.y·" ~ 
dıkl<rrı pulların arkaaına ,;izli mek
tuplar gazmarıın yolunu bulmuş-

lardır 
\ . 

Radowitz umumi harbin kop • ile ya.kımlan alakası olduğu mu -
masma kadar böyle yaşamakta hak.Kak olmakla beraber bunun 
devam etti. Son zamanlarda ih • derecesi biı· türlü anlaşılamamış • 
tişammı büsbütün çoğltmıştı. Üç tır. Y alm~ b'1ndan sonra onu 
köfk satın almıştı, ve yalnız 30 ta· Meksiknya geçmiş buluyoruz. 
ne cins yarış atı vardı. Meksika hükumetine Alman 

Umumi Harpte Radowitz Al - imparatoru Vilhelm'in bir mektu· 
man casus teşkilatına müracaat bunu getirmişti. Vilhelm, mektu
ederek gizli memur olarak çalış • bunda Meksikaya ittifak teklif e
mak için müsaade isted-i. Rado • diyor, ve harpten sonra Kaliforni· 
witzin hüviyetini bildirmek iste - ya ik Floridayı kendilerine ver -
niyordu. Sa.dece "isimsiz adam,, meği teklif ediyordu. 
ıamı müstaariyle müracaat edi - Meksika hükumeti bunu kabul 
•ordu. Alman istihbarat bürosu etmey:nce Radôwitz Amerikadan 
zun müdaet kendisine cevab ver- ayrıldı. Bu eanada harb bitmiş 
edi. · Veraay muahede.i imzalanmı!tı •• 

Böyle bir adama emniyet ede- Viyaııaya geldiii ::r:aman A.-üit'W
miyordu. Fakat bir gün Kayzer • ya hiikftmeti kendiıini tebaalıktan 
den bir emir gel~i. Bu emir "isim· çrkardı. O da' Çekoslovak tebaası 
aiz Adam,, namı müstaarile mü • · oldu. Ve tekrar . Parite gelerek 

. .. · 

yerl'!§tİ. Bu suretle Parise, ser uy 
!erce ayrr ya§adıktan sonra tek bir 
kavuşmu§ oldu. ta ;l 

Yalnız Radqwitzin milyon şı 

suyunu çekmitti. Halbuki o re 
paraya çok ihtiyacı vardı. Bu· 'k 
için ticaret yapmağa karar vl-r e 
di. Ve Pariste afyon, kokain, eıtın 

' in kaçakçıları ile birleşeret01~ 
• yapmağa baıladı .. Daha sonra ,afı 

senelerde Paraguvay ile Boli-G0k 
hükumetlerine silah satmağa un1n 
layıncabüsbütün zengin oldu. oji 
tekrar sefih hayatına döndü. tan 

Çok zeki bir kurd olan Racflı 0 

witz parayı kazanmasını bild Pi 
kadar yemesini de biliyordu. ı, V 
risin en güzel kadınları her zaıt-rb 
onun elinde bulunuyordu. Ken old 
disine soranlara artık ıiyast b 
yattan tamamen uzaklaştığı 

ömrünün sonuna kadar ·da Pa.ri 
oturmak niyetinde olduğunu sÖ 
·lüyordu. 

Fakat Hitlerin son zaferi üt
rine 1933 senesinde Radoit"W 
Almanya lehinde casusluk yapt 
ihbar edilmiştir. Polisin tahki!ı 
katı hiç bir müshet veya nıe: 
netice vermediğinden o zarı 
kendisinin yalnızca hudud ha 
edilmesi kararla§tırılmıştı. F 
k!lt yukarıda yazdığımız gibi 
esnada Radowitz birdenbire r 
tadan kaybolmuştu. Bütün ar3J · 
lar biç birnetice verm~İf ve "1 
çenlerde yakalanmıştır. 

Şimdi Fransız zabıtası bii 
çalışmalarını bu §İfreli adresle: 
çözülmeıine hasretmiştir. Bıı 
muvaffak olunduğu takdirde f 
çok hakikatlerin meydana çık 
lacağı, ve belki de Radowit 
ömrünün sonuna kadar Pariı 
pishane'lerinde yatacağı tahmi 
diliyor. Fakat eğer bu çaht 
lar hiç bir netice vermezse Ra 
witz yalnızca hudud harici edi 
cektir. 

......................................................... 
HABER 

lıtanbulda en çek 
gazetedir. ilanlarını o "i-1 
BER,, e verenler kir ederler· 

, ........... -"······································· ilde 
~Ylea 
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IJa iatin sırları tanıa~ 
mile anlaşıldı nıı? 
f up se1Jalıatlerinden beklenen f aqdalor 

lt1 eşhur kutup keşfi doktor 
Şarko anlatıyor 

utup kcg:fi Dr. Jan Şarlso- ı çin hangi yoldan gitmek gerek • 
lransızca Lö Mua mecmua- tiğini bize gösterdiler· Buıilarm 
çıI.:an yazısından: izinden giden ilmi ıefer heyetleri 

:mıldı~mdan faz!a ilmi dü- de kutupların, insanlann ameli 
eli olan I~ristof Kolomb, ~öy· sonuçlar çıkarabileceği büyük sır· 
zıyordu: larım ortaya çıkarıyorlar. 

en izb r aşmak istiyen bir Buzlarla örtülü kutup denizle 
e yer yüzünde tabiatın sırla- rinde balina avcıhğmm geni§le • 
bilmeliclir.,, mesi ve bu avcılığın yüzlerce mil 
eryüzünün sırfa.rı:n bilmek yon kazanç getirmesi bu sefer he 
kutı:p rnıntakalarımn sır:arı· yetlerinin çalışmaları uyesind~ 

"i-renme5e su~amış adamları 1 
miimkiin olabilmiştir, ki bu da il 

l:~~e ı;:::t~r~n, bu istektir. mi çalışmaların ameli ~onuÇlar 
a!:n.t ba İ::b!ı:, pr:ıtik ba!:am ~ ver:1:ği hakkında çok açık bir de· 
ba:ıı şeylerle de kuvvetlen - lildir. · I 
ydi, s em::!r~siz kalırdı . Kurup . Eskid~n Spitzberg kısır bir top· 
yo.pı~an araştırmalar alimler rak telakki edilirdi ve g ·ipün bi- Aşağıda: 

Yu!.:arda saqda: Bir kutp k6§lli dürbünle ufku gözetliyor. 
Kdşifler kızaklarının yanın da buzu kırarak sarkıttıkları uzun blr telle üzeı·inde bulunduklan denizin u 

bitmez tükenmez bir ke§if rinde buralarda geniş bir ·hayatm l rinllğini ölçüyorlar. 

ağıdır, fakat ayni zamanda I uyanacağı kimsenin hatırına gel- ğini görerek çok §atmaktadır!ar. 
~ın ~o:~ gerçek zenginliklerini uıezdi. Bugün Spitzberg yalnız Bu buluşlar hazan canlı mah • 
:::ğerlendirecek mah ;yetted~r. hir turizm merke:;-i değil, ayni za- ' luklar ve umumiyetle hayat hak. 

~n içni kutup mm.taka'armda manda mühim bir t~ca.ret ve kud ·
1 kında yerleııı.miııı. nazariyeleri al • 

1932 de medeni uluslar biı "Ku • nasehetler sayesinde t~biata karşı 
tup yılı,, yapmak için anlatmı§ - galip gelebilir. Şimdi k.itifler:n 

lardır. Bu, 1882 de dü,ünülüp ya. ellerinde birçok mükemmel teknik 

1 
:r ;s pılmıf ve elde edilen muvaffaki • 

an araştınr.alar bugi:n de a- retli bir sanayi merkezi ofmuftur. tüst edecek mahiyettedir. Ki • 
d 1 f d ı k ı ı d · yete rağmen devam ettirilememiş r uyan ırnıa da ve ay a arın Bc1z tal:>a a annın a tm a Jeo- fifler h~r yıl birbiri arkasına bir· 

' bir Ş~Y kayh:!tmİş bulunma . loji alimleri kömür, altın gibi ha· çok değerli mÜ§ahedelerde bulun- bir te§ebbüsün yeniden .,ıe .alın -
-ta :Iır. ln:ıanlar, varılması gilçl :ıı:in"?ler bulmt~«.lardır. ' I l masıdır. Uluslar arası iatasyon -

:r mamış o sa ardı havayı n~simi e· 
P' şimal ~e. ce?up kutbu g:bi j Kutuplarda bu g"bi şeyler bu. lektrikiyeti ve miknatısivet ka- ıl larm verdikleri sonuçların heyeti 

ra var~.oılınış olmalarına ve lunmasaydı bile, yalnız b•ı yerle • umumiyesi iyi olmuştur. Acunun 
' fl ı nunlarının bazı g:ıribeleri belki j 

,iJk kişı erin çalışmaldrı bu rin beteorolojik şartlarının bilin· b' aşağı yukarı bütün medeni ülkele-
1 ı de hiç ır zaman bulunamıyacak· 

1-r esrarlı olan bu mır.takalar mesi insanlığa büyük menfaatbr 1 ri buna iştirak etmişlerdir. 
,unda bize ep~y şeyle: öcr:t - temin ederdi, çünkü tayyarecili • h. Bo''yle bı·r sefeT h. eyet 'ın• gı'r • 

ı h Kutuplarda yakalanıp canh o- "' to!masına rağmen, kutuplan ~in istikbali kutup arın ava şart. r 
,afi bakımdan iyice b.nrrnak • larınm bilinmes;mı bağlıdır. farak getirilen mikroorganızmle • ı mek için bir alimin ilme çok inan • 

k 1 
1 

d L k •L ı in tetkiki ilmi ara•tırmalar j.-• n 'b" üJc• b"r ces ret ve • •ı"m r~o u-ıağız ve on arın ancak Fizik bakım '.'\n oirço ır~nr.e· ,. y 1 muı, uy ı a -
un1n fiziği miknatısiyet. mele- leı:n h~nüz ne olduldan anlaııla·ı' genif ufuklar açmaktadır. Buzlar sahibi olması gerektir. 
oji ve tabii ilimler bakımın _il mamı~tır. Qrasmda milyonlarca ytl iç.nde D;::ğ!şik is~asyonl.ır birb;rleriy-1 
t ... nıyon1z. Alimlerin bu meseleleri Jn1tı,p- muhafaza oJabilmit bu canh or -
.. 1 • le ve acunun d:ğ?r taraflar:yle 

•k ohrak kutba gidenler, Şak- larda ara§!ırmalar yaparak hal- ganizmler kadar ac y:p şey ta -
" 1 1 ancak tebiz vasıtasiyle rabıtada d Piri, Nansen, Amundsen! letmeğe uğraımaktadırlar. Bilhas· savvur olunabilir mi? 

bulunabilirler; birkaç hafta müs· l, Vilklns, Bayrd, Gkener ve 1 sa tabiiyatçılarla jeologlar. kutup-1 Zaten kutupla~daki ilmi araş. 
l · kut1 .. j ı d 1 k h It• tesna olmak üzere, bütün yılın de-r :::rı, iJa varmanın mum • ar a araştınna ar yapau a a tırmalar büyüklül&::rine rağmen, 

n olduğunu ve oraya vatmak i - tirdikleri kol!eksiyonlrın zenginli· mahdud olan bu gibi meseldere vammca, ebedi buz tabakası ve 

lı , münhasır kalmamakta, da.ha uza-
ğ:t, da.ha yükseğe gitm~ktedir. Bu 
a'"aştırmalarm hayatın men§einin 

1 
ve dünyanın yaratılışrr.m büyük 

kar onları, dünyanın g.erı kalan 
kısmından ayırır. Vapurlar da 
ancak söylediğimiz bu bkkaç haf 
ta zarfında kendilerine bh· yol a · 
çabilirler. muammasını halle yardımı olaca- I 

ğmı ~lim adamları umuyorlar. I Denim teşkil etmeği va2ife e· 

vasıtalar bulunmasma rajmen, bu 
bugün için bile böyledir. Faraza 

tayyare, zeplin, telsiz> eski kişif
lerin bilmedikleri kolaylddardır. 

Birçok1an bana bu meziyetlerin 
neler olduğunu sordular. Ben de 
ıöylüyeyim: 

Ki,ifin yorulmaz bir sabra, 
muvaffakiyete inanmağa, taham. 

müle ve dayanıklı olmağa ihtiya • 

cı vardır. ' iyi bir denizcı olması, 
kutup denizlerini tanıması vf! buz-· 
lar arasında vapurla na.ut gid:1e

ceğini bilmesi gerektir. •Jmurni 

surette ilmi bakımdan iyi bazırla-

malı; it bi · liği yapacatı kimaeleri, 

bilhassa g~ndiıinin yapem·y.acağı 

ıeyleri yapacak adamlan ıeçmew 
sini bilmelidir. 

Tıpkı sefer heyetinin üyeleri. 
kendi ihtisasları dahilinde olan 

feyleri iyice bildikten bqka sağ • 
lam bir sahne, dayanıklı bir vü • 

cuda malik olmalı ve her ıeyden 
önce, ıeflerine inanmabdiı lar. 

Bu meseLl :r kutuplarda an~ı· dindiğim Fransız istasyonu Gro~ 
tmna'ar yapan~arın ör.'inde va::ih enlandın d:::ğu kıyısında, Skcresbi inanç, batbca gerek olan şey• 
b ı k d ·· Jl dir. inanç olmayınca en ufak bir ir biçim a mcıya a ar yuzyı ar Sund' da idi. Buralarda aıağı yu· 

geçml.ııı.tı"r. Fakat y~lnız hu m ... ·e- d ı kaza, bir felaket halini alır. Fa • 
:r ~ karı 130 E:::kimo ya~ar. B.ı a am-

1 lelerı· bulmak yetmez, bunları hal- 1 A , l 1 b · e kat insan itin iyi biteceğine ina • 
1 ar vrupa&ı arı sever er; u ıs 

1 
• • • • · 

)etmek de gerektir. Değiş:k sefer · şaşılacak bir şey değildir, çünkü nır""! en f ecı va~:yetlen bı1e yen• 
h ti · • ya. bl l mek ımkanmı bu.ur. eye ermın ayrı ayrı P ~ arı Eskiıno1ar kendihrine muhteşem 
gayretler, işin büyüklüğü yüzün .1 
den, kat'i hal işine ancak az veya 

çok tesirli yardımlar yapabilir. 
Bir sefer heyeti tertip etmek çok 

görünen evleri, medeniyetin vali, 

rah'p, muallim ve t~lsizci tarafın
dan temsil edilen bütün :y:Jikleri I 

1905 denberi kutup mıntaka • 
larmda idare ettiğim birçok sefer 

' para istiyen bir İ§tir. ni Avrupalılar sayesind~ elde et· 
mişlerdir. 

heyetlerindtı bir çok deh.lar bü · 
tün itinalara rağmen ben ve ar -
kadaılarım saatJerce, batta bazan 
~(nlerce felakete çok ya.km feci 
vaziyetlerde kaldık • . Fakat hepi_• 
miz, sapasağlam yurdumuza dö • 
neceğimizden emindik. lnancmırz. 
maruz kaldığımız tehlik(;lerden 
daha kuvvetliydi; hayatmuzı bu
na borçluyuz. 1 

• ~de kutup noktasının glJrllnüşQ Amerikalı kdflf Pearllnln· tarifine gö. ! 
11/ledir. Fakat buzlar manzarayı daima değişik bir ıekle ~.,. 

Benim idarem::le 19~·3 ele 1-uh.t'> 
mmtakalarrna giden s~fet heyeti- Bir.kutup sefer h : yetin;n h:ızır- 1 nin masrafı S00.000 a.'tın franktı. lo.nması çok dakik bir ça~ışma is-

1 
1910 da Amundse~'den bir ay ter. Ku:u~ıJarc!aki işler üzerinde 
sonra kutba varan kaptan Skotun derin bir tecrübeden başka bir 
sefer heyeti 2 milyona m~J oldu. ı kaşıf birçok meziyetlere de malik 
Bu sayı!ar, eskiden giden ııefer he- ol""nalıdır. Çünkü ancak bu mü
yetlerinin masraflarını göoteı·!r. 1 
Modern sefer heyetlerinin masrafı 
milyonlarca dolara mal oJmakta
d~ 1 

Sonuçlar elde etmek idn b~r 
1 

veya iki sefer h~yeti tert~p etmek 
yetişmez! Bir sır3 sefer heyetleri 
tert;p etmek gere~ttir. Onun için, 1 

faydalı s11rette iş g3rmek istenili . 
yorsa birkaç ulus''~ birden gayreti 
yapmalan gerektiği anlaşılmıJtır. 
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Bir imparatorluk aha Loid Corc 
tarihe kar 

Çingeneler 
imparatorlarını tah· 
tından lndlrdtler! 

imparatorluk.şimdi 
Cümhurlyet 

şekline girmiş 
Son genlerde dünyada pek u 

l:imsen;n fa.rkı~ 'Vardıiı büyük 
bir hük\ımel değiımeai olmuttur . 

Çingen.~ imparatoru ikinci Mi • 
hail azledilmi! ve çingeneler ara • 
sın::Ja cümhuriyet ilin edilmiş .. 

V n.kıa dünyada çingenelerin 
hakim oldukları • bir memleket 
yoktur. Bununla beraber dünya. 
nm her yerinde Y&f&Y&D ve biru 
tenev'vür etmiş olan çingeneler 
Leh:Standa buJun3.11 bir 11ıevbum 
imparatora karıı daima bir hür "' 
met beslerler, ıie onun emirlerine 
körü körüne itaat ederlerdi: 
Dünyanın en kesif çingene yeri 

olan Lehistanda takriben 20.000 
kadar çingene bulunmaktadır. Da· 
ha enrelki imparator öldükten 
&0nra geçen sene yeni impartor 
M~ail, "İkinci Mihaii,, unvaniyle 
imparator olmuttu. 

Belki Çingene İmparatorluju • 
na dudak bükecekler buıuna • 
c:aktır. B~nun için evveli fUDU 
ilave edelim ki çingene impa.rato. 
ru dünyanın aa.yılı zenginlerinden 
biriydi .. Gün g"Çİnez ki dünyanm 
bir çok yerlerideki aadı:k teba&la • 
rmdan kendiıine fevkalide kıy • 
metli hediyeler aelmit olmuın. 

, HHikaten aaray denilineğe IA.yık 
liUtJ ı7Ii 

derecede muhtqem bir kötkü, mü· I 
teaddit lüh otomobilleri, upkl•· 
rı, lca~µleri, müp.virleri, hatti 
b:r çok da dalkavuklan daima et. 
rafında bulunmakta.ydı. 1 

ikinci MihaiJ imparator olunca 
§İmdiye kadar yalnız lifzen im· 
parator aayrlan selefleri gibi ha • 1 
reket etmek iıtemedi. .Kafumda 
büyük bir gaye tqıyordu. Yalnız' 
Jifla olan imparatorlujunu bir 
toprak, bir ülke ile hakik&tleftir • 
mek iatiyordu. i 

Yani imparator ikinci Miabil 
IA.fla imparatorluk istemiyor, ha • 
kikt bir toprak üzerine kurulmu! 
bir imparatorluk istiyordu. 

Bu mukaddes ( ! ) ıaye ulnm • 
Cla hqmetlG imparator çalqtı, ca
ba.Jadı. Nihayet ırkdqlarma İyi 
bir yurd bulmak için dünyayı do • 
lqmağa karar verdi .• V • bU kua· 
nm derhal tatbik etti, dünyayı a • 
4irm adım dolqmağa bqladı. 
Bôylelikle Ameri.kaya da. geçti .. 
~e Cenubi Amerikacia henüz ia • 
kln edilmemif, süzerbir yer bul. 
·cıu. Cenubt Amerika hükiimetle .. 
riyle bir çok aiyut konUftDalara 
.U-ifti. Nihayet rüçbeli. kendile· 
rini ikna etmeğe. ve bu toprakları 
"Müstakbel çıngene imparatorlu .. 
ğu,, namına elde etmeğe muvaffak 
o!du. 

lmparator bunun üzerine adam
Jamu Cenubi Amerikaya ça.iwdr. 
Onlarda derhal bu davete icabet 
ettiler. Cenubi Amerikada bulu· 
nan Çinceneter de derhal impa • 
ratorlarmm yanma kotlular. 

Mihail artık hayatnun en 
mes'ut günlerini yqıyordu. Şehir· 
&erini kunıtacaiı yerleri tayin el· 

~ Müstakbel aara.ymrn yerini 
tesbitetti. 

Saray daha yapılmamakla l>fta. 
Der mermerden yontma Mr taht 

Bir kaç Çingene tipi 

yaptırdı ve burada büyük mera - Bir çok "Çingene mu haf azakir· 
Kimle tekrar taç giydi.. lar,, da kendilerine iltih&k ettiler, 

Merasim; uırlardal\ kalma böylece imparator Mihail aleyhin-
an'aneye göre yapılrnı§tı.. de kuvvetli bir cereyan uyandı. 

Ha.tmetlu imparator ikinci Mi - Bunlar itirazlarını hulasa ola -
hail ~ oturduktan sonra öl • rak şu suretle aöylüyorlarch: 
mü.t dedelerinin ruhu için bir ö - - Mihail bizi kandmyor, ve 
küz kurban etmif, öküzü mükem • hür.ryietirnizi alarak bize esaret 
melen kızarttıktan ıonrn vezirleri • vermek istiyor. Halbuki biz şim • 
ile birlikte yemittir. Kendisi uıu· rliye kadar dünyanın en hür in · 
leıı öküzün yalnız dilini, ve bey - sanları olarak y~cı.adık. !şimize 

nini yemi§tir. kimse kanşmad:ı. İstediğimiz yere 
Bundan aonra tekrar tahtına çı- gitmeh.ie serbesttik. Vakıa bir öz 

karak ayaia kalkmış. Kılıcını yurdumuz yoktu .. Fakat buna mu
çekmif, ve ıarka, garba, timale ve kabil bütiin dünya bizim yurdu • 
c:enuba doiru salladıktan ıonra, muz sayılıyordu. Sonra iyi kötü 
fu sözleri aöylemittir: burada pekala geçiniyorduk. .. 

- Ben, bütün çingenelerin im - Şimdi varımızı yoğumuzu satıp 
Amerikaya gitsek orada ne yapa. 
'.!ağız? Belki de açlıktan Blürüz ... 

onra mlistakil bir devlet olmakta. 
· ne menfaatimiz var? Hiç! Bilakis 

her hangi bir devlet ürerimize hü
cum ederek bizi mahvedebilir. E

t sir ve perişan olmak için Amerika. 
ya gitmiyeceğiz .. Ve bizi buraya 
sevketmeğe çalışan imparatorun 
sözünü dinleyeıniyeceğiz !.. 

İmparator aleyhindeki cereyan
ları idare e:len en mühim ~ahsiyet 
impartorun uzak bir akrabası olan 
l?ıaron Matye Kvik idi. 

Baron Matye K vik hakikaten 
1 birçok Avrupa diplomatlarmı 
kııkandITaeak bir maharetle p]a • 

nınr tatbik etmeğe muvaffak ol -
du ve bir çok. çingene cemiyetleri • 
ni p~in:len sürükledi. Nihayet 

Tahtını kaybeden. Çinqene lnıparato • 
ru ikinci Mihael bir beyanname ne§rederek impa • 

ratoru tanımadığını ilan etti. Bu • 

paratoru ikinci Miahil, Allahın n~n ü~er~ne Var~va ci~1:"1da bü. 
inayet, ve cenubi Amerika hükı.i • ! yuk hır çıngene ~n~resının ku~l· 
metlerinin izniyle bütün bu top • I ma.sına karar ~erıldı .. Buraya dun. 
ra.klan fethettim. Ve bütün dünya ya.nın heı· yerınden Almanya, Ma
çingenelerinin bu topraklarda o . ' r .stan, Çekoıslavakya, >:vusturya, 
turm:ılaıını irade ettim ! . Romanya, Fransa, lngıltere, lı • 

panyadan fevkalade mürahhas • 
Bundan sonra yeni imparc. .. Jar geldi. Eöylece büyük ç.nigene 

feTefiııe üç ıün üç gece §enlik ya. kongresi şimdiye kadar görülme -
pılmıftrr. Bütün bu merasim gü. miş bir toplantı yaptı. 
rültü!eri biter bitmez bu sefer hat- Kongre günlerce devam etti. Ni· 
metlu imparator tekrar Avrupaya hayet ilk karar olmak üzere ikinci 
ıitmi§ ve !ehir §ehir dolqarak bü· Miahili hal' ettiler. Bundan sonra 
tün.çingeneleri Amerikaya hicrete Baron Katye Kvike imparator ol • 
davet etmeğe bqlamııtır. ı maaını teklif ettiler. Kvik bu tek -

Kral Amerikadaki yeni yurc'u lifi kabul etmedi.. İmparatorlu • 
fevkalade bir surette methediyor • ğun lağ,·iyle parlamento ve cümhu 
du. O kadar ki nerede ise cer.net- riyet usulünün kabul edilmesini 
ten daha eüzel olduğunu söyliye - teklif etti. 
cekti. Bu teklif üzerine yeniden mü • 

Fakat bir taraftan da imparator nakaşalar baş gösterdi .. Kongre • 
ilrinıçi Mihail'in kendisine çingene a.e cümhuriyetçilerle kralcılar ç.ar
tarihinde büyük bir mevki yapa • rışmağa ba,Jadılar ve neticede 
cak olan bu faaliyeti büyük bir <:ümhuriyetçiler kralcıları ikna et
mka.nçbk uyandırdı. Bir çok tiklerinden impar&torla beraber 
"Çingene premleri,, ve rakipleri imparatorluğun da kaldınlmaııns 
aleyhinde propagandaya başlndı • Ymrar verildi. 
lar. Bazı "~ilzade cingenelcr,, bu-

ika~~~ 
Yeni if şaai: 

Corc'u, ölünıdel1 Roid 
Alnıanlar kurtarnııf 

Eski Ba§vekil Loyt Corcun siya- j 
sa alanına yeniden girmek üzere ! 
çalı§bğmı biliyorsunuz. lngilizle- j 
ri cihan harbinden muzaffer çıka- ' 
ran bu methur devlet adamı "Bri
tanyanın yeni planı,, m teklif et
mek üzere, çekilmif olduğu inzi· 
va kö§eıini brrakml!, ve ortaya 
atılmı§hr. 

Bu yaşlı siyaaa. kurdu hakkında 
bütün dünya mecmua ve gazete-

lerinde yazdmadık IÖz kalmamıt
tır. Ancak İngilizlere tükenmez 
kin ve nefret beıliyen bir Alma -
nın, harbin en civcivli günlerinde 

Loyt Corc'u öldürmek üzere Lcn
draya gittiğini ve bu i,i baıarma· 
sına da ramak kaldığmı acaba bi
lenler vaF mıdır, 

Bu cinayet planını suya düşür· 1 
müı olan Bernard Neuvman • aon ı 
günlerde yazdığı :'ca~us,, adh ki· 
tabına meseleyi uzun uzadıya an· 
latmıftrr. 

Neuvman hemen hemen bütün 
harp esnasında Ber l lnde Alman 
erkinıharbiyeainde kalmağa mu· 
vaffak olmuş bir adamdır. Neuv· 

· man'ın yeğeni olan bir Alman İn· 
gilterede bir üsera kampına gön· 
derilerek tevkif edilm~ti. rjeuv· 
man da hiç kimseyi füpbeye dü· 
§Ürmekıizin Almanyada bu yeğe
ninin yerine geçivemıitti. 

Alman erkanıharp zabiti sıfa· 
tirle Neuvman, 1917 aeneainde b!r 
g i.'rı 50 Yafmda kadar olan Şlay· 

her adlı bir Almanın ziyaretini 
kabul etn::it ve İngiliz baıvekilini 
öldürmek için olan planlarını din
lemiştir. Neuvman bunu iıitir iıit· 
mez dehıet içinde kalmıt ve an· 
!attığı Alman zabitleri de böyle 
bir ite kartı nefretİerini göster
mekten çekin.memitlerdir. Alman 
askeri §efleri böyle bir plimn tat· 
bikine müsaade etmemeği hatta 
Şlayher'in teşebbüaüne mani ol· 
mağı kararlattırmı§lardı. 

Şlayher bütün bunlara rağmen 
lsveçe ve oradan da Londraya git 
meğe muvaffak ohnuftu. Bunun 
üzerine Alman hükUmeti lngilizle 

ı-e haber vermek için Neuvman'ı 
lngiltereye göndermeğe karar 
vermifti. Alman ıeneri böyle bir 
cinayetin dünya efki.n umumiye· 
sinde çok fena b!r teair bırakaca
ğına kanaat getirmiılerdi. 

............................................. 
na bir hayli müteessir olmuılaraa 
ela ekseriyet bu karan büyük bir 
sevinçle \<arıılamıt ve derhal ya· 
pılan intihaba.tta Baron Matye 
K vik büyük bir eberiyetle reisi 
cümhur ıeçilmittir. 

K vik bu suretle reiaicümhur se -

çildikten sonra derhal bir emirle 
eaki imparator ikinci Mihaili, çin· 
gene milletini eu.rete aevketmek 
iıtemeıi ıuçiyle çinıene vatanda§· 
lığından ihraç etmittir. 

Bu suretle dünya bir ta.raf ta 
İtalya . Habeıiatan, Londra miıa . 
kı, Almanya meaeleaiyle uğratır • 
ken, bir taraftan da bir İmparator
luk ( !) daha tarihe karıtmıt ol - J 

du. 

Neuvman bir tayyare ile 1ııgil• 
tereye uç.mu~ ve paraşütle ~yYa· 
reden atlıyarak Opted civarında 
toprağa varmıştı. Buradan d~ 
ca (Skotland) a giderek meseleYı 
polis amirlerine anlatmıştı. 

Başvekilin muhafazasına lııgi• 
!izler Neuvman'ı memur ettiler• 

Bir kac gün sonra da Loyt eorcu
11 

postu~da §üpheyi calip bir sig;· 
ra kutusu bulundu. Uboratııar 8 

yapılan bir analiz bu puro sigara· 
}arının dehşetli bir zehiri ihtİ"" 
ettiğini meydana çıkardı. 

Tam bu sıralarda Loyt Corc bi 
kaç günlük iatirahat için Walt0~j 
Heath'da bulunan kö§küne c-ittı• 

Loid Corc 

Gazeteler bu istirahati yazmış 0 !• 
ı• 

duklarından Neuvman suiksstc 

nin faaliyete geçerek başvekil: gc 
zintileri esnasında öldürmeJe te' 

· tebbüs edeceğini kestirmişti. işte 
bunun iç· n Loyt Corcun peşirıı:!eJ1 
oraya gitmeğe karar verdi. Qr3~~ . ,.ı 

kıyafeti deği~tirip Loyt Corcıırı 
lığına girerek arkasında bolit ı:ııii· 
fettiti Marahall olduğu hnlde fler 
gün gezinflere çıkl!. 

8. .. k b" ~ .., ,ı· 
ır gun ocaman ır agacw • 

tından g~erken yüksekten oıı1\l 
zuna birisi çullandı. bu şd31'1 ..,. 
Şlayher'di ! Dalların arasına S1

"' 

lenmiı ve Neuvmanı fnr,;iliz bf'r 

vekili !anarak omuzlarına ıı.tl:: 
mııtı. iki adamın arasında de 
tetli bir boğu~ma old!!. Polis ~~: 
fcttiti çok gerideydi. Hattfı g.:>. 
gelik bir yere ıığırunı,, hafif tef 

t:p uyku kestiriyordu. Neu11'1
111 

eski bir boksördü. Çok geçnıedeJ1 
1 J1' 

Ş!ayher sırtüstü yerlere yuvar•'dı" 
·ı . 

dı. Nihayet Marshall' de geleb• 
ve ikisi birden Almanı yakal~.Y'll' ,, 
götünneğe baıladılar. Bir kaÇ ,. 
dım atmamışl&rdı ki arkada" f 
yak sesleri itittiler. Bu gelen J)' ( 

Corc'tu. Şlayheri bir ç.alılığı11 '~ 
kasına gizliyerek ba§vekillc ı1' 
üstü bir kaç söz teati ettiler. 

1 di• 
Şlayher muhakemeye sevı.e ti' 

medi. Delidir diye BroadmoO' , 
tıl 

marhanesine tıkıldı; ve orad'.·ııil 
haf bir teaadüfle mütnreke rı,.ı, 
olan 11 lkindtetrin 191e d., 

.,. 
dil! 

1.,d'' Bu macerayı §İ.mdiye ~ 

hiç kimıe bilmiyordu. 



B;;;:----...._ ___________________ _ 
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Arkadtıf!. 
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13U .SEFER DE 3 
Galatasaray - Fenerbahçe 

l· yarın karşılaşacaklar 
IVlaç Kadıköyünde oynanacak takımlar tekrar 
berabere kahrlarsa oyun 30 dakika uzıyacak 
J Üç hafta, üç maç! .. 

Çok zaman ancak ıiz de bu ka
dar kartılatan iki taknn için cok 

11 tuh f b' • b ' -a ır ıt u .... 
Tuhaf falan amma, Galata.la. 

ray - Feneri yarın •ene karıa 
kat§ıya göreceiiz .. Siz, ona balan! 

" 
1 

On bet ~ evvel biriei 4 • O 
ta.zandı .. 

Bir hafta .vvel berabere kaldı· 
' 4Clt., 

Ya yarın ne yapacaklar!? .. 
iki seferdir Galatasaray - F e· 

~r nıaçlarma dair okada.r çok yaz. 
~~ ki,_ bu aefer yazacak mevzu 
~r, korkarım!.. 

Tabi eskileri temcit pilavı gibi 
tekrar dökmek iate:niyonak ... 

1 
Biz nasıl biliyors~ okuyucu . 

&.tunız da. biliyor ... 
Şampiyonluiun mevzu hah . 

&olduğu bu maçta, iki tarafın da 
~evkalbeter bir kuvvet sarfetmek 
l&tiy ğ' . k ·-1 "' , ece mı, ço !r&'qacagmı ••• 

Gene biliniyor ki, ilri taraf da 
takımlarında mühim bir deiifik -
lik yapmıya.caldardır. 

Ve hepimia Mm olan.IE fUll1I da 

i· 

t 

Bu hafta böyle bir cehennem kapısın çırmamak için Fikret dikkat edecektir. 

biliyoruz: J T.1. C.1. lstanbul Mıntakası Futbol 

Galatuaray - Fener maçla . Heyeti Baıkanlığından: 

d ( d k
. h 15 - 3 - 193:> Cuma günü yapıla . 

rın a ev e ı esap çarııya. uy • cak resmi birincilik maçları: 
maz !) evvelden tahmin insanı 1 - Fenerbahçe alanında alan göz. 
çok yanıltabilir. Bu karşılaıma. cüsU Necmi Ataman .. 
larda beklenmiyen netice yoktur. Galatasaray - Fenerbah~ A. ta -

kımları saat15 te hakem Sazı Tezcan .. 
Sonradan mahçup olmamak i · Yan hakemleri: Adn;n Akın ye 

çin en iyi çare, şimdiden susmak Halit İbrahim .• 
ve beklemektir.. Not: Tiir buçuk saatlik maç sonun· 

/ M. APAK da iki -taraf berabeı·e kaldıiı takdirde 
bu maç on beşer dakikalık iki devre 
daha temdit edilecektir. 

2 - Beşiktaş Şeref alanında alan 
gözcüsü Saim Turgut .. 

Karagümrük - Sümerspor A ta -
kım1arı saat 11 hakem Suphi. 

Haliç - Ortaköy A takımları saat 
13 te hakem H. G. Ezgü •• 

Doğnnspor - Fcneryılmaz A ta
kımları saat 15 te hakem Saim Tur . 
gut .• 

Şimellng - Steve 
llamas'ı yendi 

, t 
~ h21ta tekrar bögl~ bir ool daha ka çırmamak için çok dikkat edecektir .. 

Pazartesi günü Al manyanın 
Hanburg şehrinde yapılan maçda. 
eski dünya §ampiyonu Alman Şia. 
meliğ, Amerikalı Steve Harnas ile 
kartıla§mrş, 9 uncu rauntta hakem 
maçı durdurarak Şmelling'i ga
lip ilin etmiıtir . ~tlettzm antrenUrU. Anadolu kulUbtt 

.l\tJetizm için 'Amerikadan bir ikinci kiline şampiyonu ol~ A: Müsabakanın 
'tt nadolu klübü Bayramın bırincı h · rtl · • renör getirilmeıi brarlaftml • angı §a ar ı -
~•t -.e teıebbüee geçilmi9ti. Öğ- günü Çanakkale mmtakasm<la çinde yapıldığı-
·~rıd Türk.gücü Spor klübü ile bir maç h .. b'lm' 
. iğ:mize göre bu antrenör ,eh· yapmak üzere taJDpiyon çıkan ;:ruenuz B ı ı· 
~İze ıelmiıtir. Herhert Levis a • kadrosunu muhafaza ederek Ça • I b z. be Şununl • 
btd .. bul b . 1.._ • a era r me • 

... unan u antrenör nenüz nakkaleye gıtmiıtiT . ..._ ı· · b k 
)i~. be l . • .. . ıngın u azancı 
~ ı ı yqında bir atlettir. A· kıncı kume ıamp :yonumuza pek fevkalade 

tikada Rük ünivesitesinde ho· bu seyahatte muvaffakıyet temen- b' :ı... _ • 
~.,_ . d' ır §eye uenzemı-
ı ~ etm:ı, .&ha.ar olan 800 ve nı e ıyoruz. Ç .. _11_ .. "Soo yor. UnKU or • 
l ınetre koıulada iyi derece .. 1 .... -------·-·-·----·: tada 1'ir nakavt 

qet-}'apdmlJtrr. Kendisi önümüz· j Hr ABE' D 1 yoktur. Ameri -
~~i haftan itibaren atletlerimizi 1 J'1. fi İ -kalı müsabaka -

t'!lırnıaya ıbaılıyacaktır. ! yı terkettiği için 

Klüp bileti 
lstanbulda ençok~ maP,Jup -01.m!'ş:, 
satılan gazetedid tu~elJing ibun· 

--.. 1 dan evvel de Val-

111 anlan n ı zı azamli ter Noyzel adın -
1 ' . da diğer bir Al-

fa yd ayı temın man boksörü ile 

edebilmek için kar,ılaştrrılmrı, 

,.ABER'e 
bu müsabakayı 
da kazan!J1l!b. 

~~Yduğumuza ıöre ıeçen maç· 
~t sonra halkm hesabına yaptı
~ lllıı haldı neıriyat futbol bey~ti 
\·e~f:rndan nazan itihare almmrı 
......._ ~ u ınaçta, yalnız Galatuaray 
~ner mensuplarının değil, 935 

~ h ~·~yet varaka•mı gÖltere'f ~ foc:lere klüp mensubunun 
•\f Lılet alarak kapalı tribün ta-

~.~~~:~ linya ıi~ea~ te~inJ ,..., ___ ,~::.~.~.~~••n••••••-••n•I 
Şmelling • Maks 

maçmm ne vakit 
yapılacağı ma. -
lUın de" ildi=r~._ı'.___--=-

ınuı11111ııırınıııı11ıı111ıııınııııııı111111ıııımtınıta • ,...,_ 

•• •• uncu 

Menfaat düfilnürıen ean6aıd9 

farkın kalmaz. 

111ıııınııııı1111111ıınııııııı11ııııııı11m1111nıııılfllll""hımnUllllmı1111 

MAÇI 
Müthiş bir rekor 

lngiliz binbaşısı Campbell saatte 
445 kilometre yaptı 

Birkaç gün evvel Amerikanın 

Florida sahillerinde, bütün dünya
nın alakadar olduğu, müthiı bir 
rekor kırıldı. 

lngiliz binbaşısı Campbell, 
"Mavi kut,, isminde otomobiliyle 
kendisine ait olan 438,490 kilo -
metrelik eski rekorunu 7 kilomet· 
re farkla saatte 445.493 kilometre 
yaparak kırdı. 

Dünya gazetelerinin mufassalan 
verdiği tafsilat ıöyle hülasa edi
lebilir: 

Bundan bir ay evvel, hilhassa 
bu rekoru yapabilmek için İngiliz 
binbaıısı Campbell ailesi ve oto • 
mobille beraber Amerikaya hare • 
ket etmiıti. 

Çünkü Flori da' daki Daytona Be
ach plajları, bir sürat rekoru ya
pabilmek için en elverişli bir yer· 
di. 

Binbaıı Campbell 20 .. 25 gün 
tecrübelerini yaptıktan sonra,, 
kendi eski rekorunu kırmağa ka · 
rar vermiıti. Fakat hava bir tür· 
lü müsait olmuyor, mütemadiyen 
esen ıiddetli rüzgar, tecrübenin 
yapılmasını geri bırakıyordu. 

Nihayet sabrı tükenen ln~iliz 
binbaını bir sün artık da7aııa -
madı ve karısının mümaneatına 

rağmen, rüzgarı nazarı itibare al • 
mıyarak tecrübesini yapmağa ka· 
rar verdi. 

(Mavi kuı) 2.450 beygir kuv
vetinde bir motöre malikti. 

Tecrübe günü, rüzgara' ve bü · 
tün manialara :rağmen, Mavi kuş, 
içinde İngiliz binbaııaı ve kızı ol· 
duğu halde hareket mahalhne gel· 
di .. 

Camphell'in 2 Şubat 933 de ay· 
ni plaj üzerinde yapmıt olduğu es· 
ki rekoru kırıp kıramıyacağını 

herkes merak iiçnde bekliyordu. 
Kronometrelerin hazırlanma -

sından sonra Caınpbell'in idare 
ettiği (Mavi kuş) un motörü ça . 
hşmağa bqladı. 

Bir türlü dinmiyen rüzgar oto • 
mobilin karıısından geliyordu. 

Mavi kut birden arkasından on 

metrelik bir kum bulutu kaldıra • 
rak hareket etti. 

150. 200 metre uzaklqmamıt· 
tı ki, beklendiği gibi büyük bir 
tehlike herkesin gözünü açtı. 

Ruzgi.r, Mavi kutun yolunu 
değiıtirmif, baırnı denize çevir -
mitti. 1 

Bu, muhakkal_( bir fellketti ... 

Mavi kuıun, bir anda müthit 
süratiyle denize aaplanacaimı 
zannedenlerin yüreklerinin ferah
laması çok sürmedi .. 

Campbelli f evkalbeJer bir kuv
vet sarf ederek, direksiyona hikim 
olmuş ve otosunun yüzünü doi -
rulımuıtu .. 

lıte bu anda, büyük ıürati ve 
yıo.plığı hareketten dolayı Ma\:i 
kuşun tekerleklerinin 15 metre ka· 
dar yerden kesildiii görüldü •• 

Ve cehennemi ıüratli otomobil 
çok geçmeden gözden ailindi .. 

Binbatı Campbell, büyük ıa· 
yesine ulaımıf b. 

Bitiı noktuına geldiii zaman 
Mavi kut durdu... 1 

Saatte 44,435 kilometre ile ye

ni bir rekor yapan Binbqı Ump· 
bell, büyük bir aoiu)C biililıkla 
dıpn atladı. Ve otomobili tekrar 
yoluna getirmek için aufettiği 

müthiı enerji neticesinden path -
yan avuçlarından akan kanlara 
bakmıyarak, muzaffer otomobili
nin etrafında bir kere dol&f tı ve 

sonra kendisini çdıınca alkıılıyan 
halka ve gazetecilere dönerek ha
fifçe güldü .. 

Şimdi lngiliz Binbqısmı tam
yanlar, onun hu rekorla lcatiyen 
iktifa etmiyeceğini ıöylemekted;,. 
ler ve Campbell'in çok yakın bir 
zamanda, rüzginn kendisine yar
dım ettiği bir günde, bu müthit re
korunu da kmnağa çalııacaiını ve 
bunda da muvaffak olduktan aon
ra memleketine döneceğini iddia 
ediyorlar. 

Bugün bütün dünya, lnıilizin 
yeni yapacağı mülhit teaübeyi 
merakla beklemektedir. 

Mektepliler 
Şampiyonası 
lıtanbul lisesi müdürü Bay Ce

lal Ferdinin reisliği altında topla· 

nan Bay llhami, Bay Hamdi, Bay 

Necatinin te§kil ettiği bir komite· 

nin idaresi, Kurun refikimizin 

teıvik ve himayesi albncla yapıla· 

cak olan mektep §ampiyonuı, ı• 

lecek hafta perıembe sünü Şeref 

\ _alanında büyük meruimle batlı • 

1 yacaktır. q 
1 

Liıeli gençleri birbirine tanıttı· 

racak ve onlara sporu t.t't'ilr ed .. 

cek bu hareketi gazetemi• de ya,. 

kından takip edecektir. 



lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Mmtahzaratmdan 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzak 

Saçlann dökülmesine ve kepek
lenmeaine mani olur. 

Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve beıler. 

Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle; ıtrıyat mala· 
zalarmda bulunur. 

ZAYi COZDAN - Nüfuı ve 
askeri vesikam ile muhtelif cim 
resmi evrak ve devaw makbuzla • 
nımı zayi ettijimden her kim bu • 
lur da qajıdaki adresime ıetirir
se 10 lira mükifat alacaktır. üki· 
s'.nin hükmü yoktur. 
Yemit TqçJlar caddesi Yoimtçu 
sokak No. 3 Serkiı Halepli (4104) 

• BAYRAM · ı İN 
Ne hediye seçelim ~' diye düşünüyorsunuz; 

BESLER 
Fabrikası taze olarak çi.kplata ve bisküvitlerinin her 
çeşidincen kutv ve fantazi hediyeliklerini hazırlamıştır. 

Fabrika, toptan oe perakenpe ıatıı geri: 

Bahçekapıda Istanbul ciheti tramvaylarmın son istasyon karşısı 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji • Baı ve Diş atrılan 

Artrltlzm - Romatizma 

RADYO]_ Galib Bingöl - Altıncı noter 
Ttiziln angılarla batlı balandafa bflttln smarlara ve yankuranlara 

bayraıpclan ötflrtl en ytlk.eek sayp ve sevgilerini lllUULI'. BUGUN 

Daima 
Daima 

genç 
güzel 

lqiliz Kamuk Eczanesi 
muatahzaratmdan 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 taheseri, bütün dünyaod' 
en mükemmel ıüzellik miiatabzal"' 
larıdır. 

Otedenberi memleketimiz ki1'at 
aleminin takdirine mazhar ol -
muftm. 
Krem Balsamin Kanzuk 
Kadm ıüzellilinin ıibrini terki • 
binde saklıyan en ciddi ve .,,.... 
itimat markadır. Genç Ye ihtİ *' 
yar bütün kadm!ar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet Ye tarr 
vetini artbnr. 
Eksir Ba'samin Kanzuk 

Cildin daimi yumup.klıtnu temiıl 
eder. Yüzdeki çil Ye lekeleri abr • 
SiYilce!eri tamamen iza1e edet• 

17,30 İnkılap deni • 'Onivenite
deıı nakil • tzDıir ıaylavı profeaör 
&at Boakurt. 

1 

'il 1'8!0 t '4 1 ua.a ıı ımwa 1111m1111mı=www•mm m111111111111P~ Trqtan sonra cilde llt:f bir .. -
Rahatamığı hasebiyle bir müddettenberi . rinlik Yerir. 

Daktilo aranıyor 
Ankara için Franıı.zcaya tama· 

mile vlkıf ve ikiıi mUT&kkat ol • 

18,30 Muhtelif parçalar 'f'e dna 
mmikisi, plak. 19.30 Haberler 19.40 
Gavüı kardqler, mandolinata refa· 
katile. 20: Keza aolo, Bayan Nazlı. 
20,30: Sait Senfonik, İdavt. 20,45 . 
Statyo ıigan okestaaı. 21,15: Son 
haberler. 21,30 Bayan Tektaı ten 
radyo orkestruL 22: Radyo, cu tan· 
go orkeetralan . 

lllUSikİ meraklılanm:ı yübek san'abndan Umumi deposu: lnıUiz Ka11-

mahrum eden ve tıfdihnesl bUyük sal>~ -ıteaawf.S.,Ulha. Muaf 
ıızlılda beklenilen kıymetli mupn niye 

Bayan HAM iYET 
·Bayramın birinci Cuma pninden itibanm 

EakiLQNDRA Yeni TÜRK 
birabawi sahnesini yeni proıramiyle 

füm6rilenle bulunur. 

(İPA f'1A~l(A 
Müslahıaralı 

HllBUBATUlfLAlll 

SıHHAT 

:~k!::. 3 ıteno • dakt:loya ihti· ~ 8 Q R S A -.=nmım:uımmnm~:7::Ud!~::!!!:.:11wnmı.mmıwı 
Arzu edenler!n Martın 16 Del Hı21lannda yıldız ısm:tı 'llanlar lizc· Akay işletme müdürlüğünden 

ımıııw 

VE 
KuvvEf 

Sah ıünü saat 15 ten 18 e kadar rinde 13 3 de muamele ıtörcnler Kurban bayramına müsadif 15, 16, 17, 18 Mart 935 Cuma. Cumar-
Gal d Cümb. • M k dir. f Rakamlar t ~p;anış liatlannı ı(jsıenr 

ata a unyet er ez 1 teai, Pazar, Pazartesi ıünleri Aka1 hatlarmda Cuma tarifeai tatbik O· 
Bankası Müdürlü.x.::-e m:~-~-·t ftukut (Satıf t .UAa ... _ (.;;;;;;=~===~~-====il lunacaktır. (1314) 
etmeleri. • Londrı :ı9:1, - • Vl\anı "'-· - •••••••••••••••••••••• 

Hizmet edecek bir kadın 
Bir yqlı kadın yanında oturup 

ev işleri yapacak yalnız ve yqlıc:a 
bir kadın aranıyor. Matbaamız kah • 
vedsfne mtlraeaat. 

Doktor 

Ali ismail 
HaytlarpofG "-tanai 6eoli7e .. 

mütelaaaın 

Urolope - Op..-ateıa 
Babılli caddesi Meserret ote

li 88 numarada her sün 6ilede 
aonra saat ikiden leki~e kadar. 

• Ne.yor• ıt~ - • Mııirlı ıs. -
• Parts 169 * Bertin 44. -
• Mllbo 

• Brtlbe 
• Atına 
• C'ennrr 
• Sof)a 
• A1111ttrcb., 
• Praı 

09. -
118. -
25, 

81!1, •• 

H,-

• V arşova !4. -
• Badapeştc ıs, -
• BDkre~ 16. -
• Belıraı !14. -
• Y n••hamı U . -
•Altın 953. -8.\ -

100. -
lH. · 

• Mectc.llyc 45, ı 
1 • Ctnlıhn' "' • Rn a ıı """·-=-
, ,===Ç~e=k=le=r==(=k=ap-:-ea. 18) 

• L.ondrı ..,ıs..,. ı~ • Stokhl " 3 •M 
• Nnyork o.~ · • Viyana 4.lt O 
• Paılı ıt.06 • Madrtı 5.81 
• Mllbo 9.5b85 • Bertin 1,9771 
• Bril\sc 8.40lt7 • Vaf10VI 4,tl4ı 

• Atla. 83.9-& t!i • Bndapeştr 4,467.i 
• C"enevrr t.4!itl°' • Rlltreş 7S.b817 
• Sofya M .O •93 • neııraı U.48 
, Amıtcrdım 1.17~ • Yotohımı 2.164 
• Prıı 19,0'•75 • MostıoYa ıo •o. 

Ihsan Yavuz Es HAM 
Kadın ve erkek r~==::;;;;i~~~~===:-411 

terzlel 
BOtOn sıklar hep 

orada giyin rler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el· 
biıeniıi ancak 

• it Baatas ıo. -
•Anadolu 26.fŞ 

Rejı U7 
'ilr. Hayrtyr 14.-

Merkez Butuı u.-
ll. SIKOrt.o -.oo 
Romoıt• u.an 

letlkrazlar 

tramvay a9, -

• <, lmento il ııuo 

Onyon ı>et. -.· 
•art l>e:!. -.-
Ralyı -.-

~art m. ecu -.-
relefon -.-
tahviller 

orada Japhra •19SJTlrtBor. I , Q.8!1 Elektrik -.-
bilirtin:z. 1 . ıı 9 ;o fralll'fa\ Jl.75 

latanbut Yeni· • · ın 7uo Rılıam ' 7· ~ 
lldtrb1Dailtn 1 96.- • 411dola 41 il' 

poıtahane icar- • Err••• lltttıruı 99 u , Anadol• '' 41.11 
, .. ada Foto Nur '* ~ M .on A11dola nı 46.-

yanında Letafet l••"••IJdrııiiıiill .. -•M-•'1

•"•"'~•c•' ·-·a.~ co-
buaada. 

BCayük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertibin 6. cı Çekiıi 11. Niaarı 19.35 dedir 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiqeler oe j0,000 liralık 
mükafat oadır. 

---~------ _,,,,,,,llfl"' 
latanbul Dördüncü icra meaıot' 

lutundan: 
Bir borçtan dola11 hac· z edil!'; 

1ablmauna karar Yerilen muhtP' 
n etJUı 21 - 3 - 935 Pe~ 
saat 14 de Kurtulutta Kır ~ 

42 No.da birinci açık arttırıo' 
ile satrlacaimdan taliplerin ,_. 
ha 'linde bulunacak memUfllll' 
müracaatları. (4101) 

ANKARA-ISTANBUL-GALATA k' 
Uzun umandan beri muhterem müflerilerimizce tanmm19 o- Dr • 'la/ıattin Şe'O 1 

mütehauııı 

lan majazalanmızda, mütehau111 bulunduiumuz Babçekapı Tq Han 2 inci kat 

Tuhafiye ve iç çarnaşır takımları saat 9 d~yakadar. ~ 
üzerinde en son moda ve müntahap çeşitıerile kadın ve erkek pi- ... - Dr. HAZIM --· 

jamalan, korseler, ve bilcümle lüks eşya heryerden ucuz Cerrah,... huıan..ı .. .-
fiyatlarla satılmaktadır. cildiye Ye zülıreyjye müte ....... 

R E H B E R i T i C A R E T :· .::~: ı.:.'!:!d•!!: 
k 1 G tokak No. 9 ikinci daire ber,. 

An ;,ra - stan1h~lı.._ ______ mmll!~ _ ,_ -.bahtanalqame imdat. 

' a 
o 

• 1 
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i!ı o no n i nı ~irk etin~ en : •• •• 
SOZLU ~. Denizlide yapılacak idro elektrik teıiıatı 10/ mart/ 935 tarihinden 

) itibaren otuz bir gün müddetle mün akaıaya konulmu,tur. Müharrik 
kuvvet olarak ıehre 13 kilometre mesafedeki Gökpmar suyu kullanıla-

Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 
1 lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu IUgat öz 
j 7 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve ~ 

caktır. Buna ait bütün proje ve izft hatnameler Denizli iktisat banka • 
j ımdan 25 lira mukabilinde satın alınabilir. Münakasaya itlirak etmek 
I istiyen müeaseıeler<1ıı ekıiltme ve a' ttırma kanunundaki ahkama ıöre 

~ vesaitini ve iik teminat olilrak 10000 lira muteber bir banka teminat 
lffi 1 mektubunu vermeleri lazımdır. Bu teklif mFktupları 1 l / nisan/ 935 per 
,~ §embegünü saat 14 te Deniz!i iktisat bankasında elektrik Türk anonim l

J flynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
t Herkesin ve hattA ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK 
l intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

ı 1 şirketi heyeti idaresince açılarak üç gün müddetle tetkik ve en müsait 
~artlar teklif eden müesseseye had di layik görüldüğü takdirde ihale 
edilecektir. 

anaat kütübhanesi:ı=ın~: J_ıstanbul Belediyesı 116nları 

Bayramda--··--• 

H·ıaliahmer Gazetesi 
Birinci ıün akıam ,, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ıabah 

olmak üzere ( 4) nıüha çıkacaktır. 
Bayrnm günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine yalnız 

liUaliahmer gazetesi çıkacağından, Hilaliahmer gazetesine ilan 
terecek ticarethane ve müesseseler, azami istifade görecekler ve 
ayni zamanda Hilaliahmer Cemiyetine yardrmda bulunmuş 
olacaklardır. 

118.n ücreti: Son sayfalarda santimi 30 kuruıtur. 
Müracaat yeri: !stanbulda, Yeni postahane karşınsmda, 
Hilaliahmer Satış Bürosuna. Telefon (22653) veyahut 

Ankara caddesinde Kahramanzadc hanmdR llancrlrk Şirketi. 
Telefon 20094 - 5 - _ ... ,,_ 

1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
345 M3 Beyaz Tahta Tam boy 
134 M3 ,, ,, Kııa boy. 

ı 
---

kiralık köşkler 

Bakuköyünde Kaıtaltepe 
Me,rutiyet caddesinde 13 diğe
ri 11 numaralı vasi bahçeleri her 
tarafa nezaretli elektrik, suyu 
mükemmel biri 10 diğeri 6 odalı 
havadar sanatoryom gibi kötk· 
ler tamamen veya kısmen ayrı 

ayrı ucuz kiraya vrileceeinden 
Galatada Kredi Lione Lankaar 
yanında Melek hanında 7 numa-
raya müracaat. ( 4086) 

936 eeneıi Mayıs sonuna ka dar Haseki hastanesi için günde en 
az 48, en çok 290, Cerrahpaşa hastanesi için en az 145, en çok 212, 
Beyoğlu hastanesi için en a.7 33, en çok 58 ve Emrazı Zühreviye için 
en az 2,5, en çok 10 litre pastolize edilmiş süt kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Südün beher litresinin tahmin fiatı 15 kuruıtur. Şart· 

name 196 kuru§ bedel mukabilinde levazım müdürlüğünden alınır. 
Muvakkat teminatı 2931 liradır. Bu İ§e iıtekli olanlar 2490 numarah 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesiknlarla teminat makbuz ve
ya mektubunu ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ihal~ günü 
olan 21/ Mart/ 935 per~embe günü saat 15 e kadar daimi encümen~ 
vermelidir. (1106) 

Betiktaıta tramvay caddesinde büyük Türk denizcisi Barbaros 
••••••••••••••• Hayreddinin Türbesi etrafmda fuzuli olarak gömülmüt olanlara ait 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir .. 

mezarlar kaldırılacaktır. Barbarosl a veya ünlü Türk denizciliğiyle a· 
!akaıı olmıyan mezarların aahipleri tarafından bir ay zarfındA kaldı-
nlmak üzere mezarlıklar müdürlüğüne müracaatları. (1130) 

İdaremiz ihtiyacı için yukarı da cine ve miktarı yazıh beyaz tah
fl\tlnameai mucibince pazarlıkla aatın alınacaktır. Vermek iıtiyen

" ·tin 21/ 3/ 935 Perşembe ıünü ıaat 14 de % 7,5 rüvenme paralariyle 
1

balide levazım ve mübayaat ~beıine gelmeleri. (1092) 

l 
' 

•' 
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- Hakkınız var Şijvalye !. Ne olurdu ı 
sizi daha en·el tnmm~ olsaydım! 

Haynnlar bütün gece dinlendiri • 
ı.erek ertesi günü saat sekizde hareket 
edildi. 

Geçtikleri yer dağlıktı .. Sarp gı·a • 
nit kayalar arasında yükselen yo1 
birdenbire bir yayla ile bitti. Kont 
Alma durdu. Bir saat kadar uzakta 
görünen beyaz evlere doğru kolunu 
1!Zatarak: 

- lşte Monteforte ! dedi •• 

-41-

PRENSES MANFREDI 

Rngastan Montef orteyi gördüğü 

zaman yUzü sap arı kesildi. Biraz 
sonra orada bulununca Prhnverl gö • 
receğini düşündüğü anda duyduğu 

heyecan, &"enç kızın kalbinde ne kadar 
bilyitk bir yeri olduğunu ona · anlattı. 
.Aklından: 

- Dugün hayatım Ye ölümüm be). 
ı: olacaktır!. Gözlerimle kartılaş.-ıcak 
ilk bakışı benim irin ya düşünemiye. 
ceğlm kadar büyük bir saadetin ilk 
ışıkhın, yahut ta Borjiyalarm zul· 
mUnden daha ağır bir yara olacak • 
trr. Fikri geçiyordu. 

Sonra kendisini tophyarak Kont 
Al ır.-ıyn döndü: 

- lşte Montcforte ?.. Hakikaten 
~o'.-1 "'ilzcl bir ~ehir ... Sirıi tebrik ede -
rim. 

- - Istihkmlar için ne dersiniz?. 
- Böyle bir kale yirmi bin ki~iye 

t :nnam bir sene karşı durabilir. 

- 1<,nkat zayıf bir nokta var .. 
- El'et görüyorum. Şu &'Cçtiğimiz 

boğaz gizlice yaklaşmağa ve bir bas • 
kın \·crmeğe ch·erişlidir .. 

- Çok doğru.. t~ te vak tile Seıar 
~ııradıın hücum etmişti. 

- Piiskilrtüldü mü idi?. 
- GiiçbeUI. ! .. Haydi Şövalye hay • 

~nları dörtnala kaldıra1mı.. Biraz 
sonra Monteforteye varabiJiriz. 

- .Alkışlarla kar§ılanacağımzı id
dia ederim .. 
Artık §ehirden yükselen tuhaf gü -

rültüleri, çan, boru ve trampet sesle
ri tamamen duyuluyordu. 

Kont benzi sapsarı kesilerek?. 
- Bu ne demek oluyor .• dedi. 
- Şimdi görür ye anlarıı .. Cesaret 

Kont! Kendiniıi pişman olarak geri 
dönen bir kaçak değil, harpten gelen 
galip bir ordu kumandanı gibi göste
riniz .. 

Bu sözler Kontun yumuşak tabia -
tini sertleştirdi: 

- Hay .Allah razı olsun! .. Ne ka • 
dar doğru söylüyorsunuz! 

Bir dakika sonra geçidin bittiği 
:Montetortc kapısına nrmışlardı. 

Köprüyü koruyan askerler Konta alık 
ahk bakıyorlardı. Karakol zabiti şa • 
şırmıştı. Ragastan hemen zabite doğ -
rn giderek: 

- Efendi ne yapıyorsunuz! .. Ak -
hnızı mı kaçırdınız? .. Efendiniz Kont 
Alma canını ortaya koyarak yaptığı 
tehlikeli bir keşiften geriye dönüyor. 
Lılzım gelen hürmeti göstermekten 
ni~in geri duruyorsunuz'?. sözlerini 
söyledi. 

Bu sözler hem zabiti tekdir ediyor, 
hem de Kontun son hareketinin sebe • 
bini anlatıyordu. Herkes gibi, Kont 
Almanın Romaya ({İtmek için Monte
forteden kaçtığını sanan zabit bu bek· 
lenilmiyen geri dönüşten enelA bir 
§OY anhyamamıştı. Lakin Ragastanrn 
sözleri düşüncesinde biı- değ'işiklik 
yaptı: 

- Monsenyör!. Kölenizi af buyu -
runuz .. Sevinç beni şaşırttı. Ortadan 
kaybolu unuz bizi o kadar meyus et
mi~ti ki ... kelimelerini kekeledi. Ve 
hemen yanındaki yirmi neferi harp 
saffı eklinde db:di. Ragasfan Koilta: 

- A!!!kerlere bir kaç l!krrdr söyle;>1· 
nb;, dedi. 

Kont zabite n neferlere döndü: 
- Efen dl t Sizi affediyorum. As .. 

z:: Z:WWW> 
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Kont Alma da Şöl'alyeyi gizli giz· 
li süzüyordu. Onun mertliğine, kuvvet 
n yakışıkhğma hayran kalmı ·tı. Bir
denbire: 

- Mösyö! Seıur llorjiyanın benim 
için tasarladıklarını açıkça söyleyi • 
niz ! •• Çünkü artık yanımızda ne Ba • 
ron ahmağı ne de kinci pnpns var .. 
Tamamen yalnızız .. dedi. 

- l{ont Alma, zannedersem siz 
henüz hakikati tamnmen anlıyama

mışsınız !. 
- Ne demek istiyorsunuz delikan

lı'? 

. - Çünkü bilmiyor unuz n hala 
11.nlamıyorsunuz ki demin gözünüzün 
önünde canlarını kendilerine bağışla· 
dığım Ilaronln papastan hlc bir kor -
kum '.)'oktur. · 

- Demek ki bunlımn Ronrnya dön
dükten sonı-a Sizi Sezar Horjiya· ile 
Papaya şikayet etmelerinden çekin • 
miyorsunuz? .. 

- Papanın da ona mensup olanla
rın ela hiddeti bana vız gelir .. Bakınız 
Borjiyalann kudretine olduğundan 

~ok fazla kıymet "eriyorlar. Halbuld 
bunların· elinden adnm zehirlemekten 
başka bir şey gelmez .. Fnkat bir ndn -
mı yemeğe eağırrp zehirlemekten 
ba::;!<a türlü öldürmek icap ederse adi 
bir haydut gibi dnvranmaktan da çe
kinmezler. 

- Bu hu usta çok bilgili gibi lakır
dı söylüyorsunuz? •. 

- Evet; çünkü bunlun pek yakın· 
dan gördüm.. • ezar Borjiyn beni 
Sent-Anj şatosunun en karanlık, en 
korkun~ bir zindnnınn attırdı. Ben de 
Sczarı kendi )'erime 7.İncirc vurdum. 
Lukres zehirli bir kama ile beni öldür
mek istedi, bir kadını iildürmeği zillet 
saydığım için halfl yaşıyor.. Papaya 
gelince, o da benim e!imdeyd!. E~er 
isteseydim onu da öldürmek nyahut 
kaçırmak çok kolaydı ... özlcrime inn
nımz Kont! .• Herkesin müthi' sandığı 
bu BorjiY!llardn riyakarlıktan başka 

bir silfıh yoktur. Bu da bir insanı kar
şısında titretecek derecede mühim 
bir kuvvet değildir .. 

Kont önlerinde blitün İtalyanın 
korkudan titriyerek diz çöktüğü za -
Jimlerden böylece hahseden adama 
hayretle bakıyordu. Ilir kaç dakika 
sustuktan sonra: 

- Borjiyalnnn benim hakkımdaki 
kötü niyetlerinden tamamen emin mi
"'İniz Sövalye? dedi. 

- Sezarm sizin için bir zindan ha· 
zırlamalarını emrettiğini kulağımla 
işittim. 

Kont ba~ınr önüne eğdi. },edakarlr. 
iının boşa gitmesi onn, ''atanına hira· 
netten dnha fazla 1 tırap ,·eriyordu. 
Bulunduğu vaziyetin dehşetini iyice 
anladı. 

Kont f:l'rçi zayıf J..alpli idi. Fakat 
li.endisine maddi bir istirahat, ve ra • 
hat bir yer temini için kızını, dostlan
nr, vatanim gözden çıkarırken çok is
t · rap ~ekmişti. Şimdi i ·e bUtün bu f e· 
dakarhğa karşı kaznnacnk1arı da e -
!inden gidiyor , .c ona hiç bir kurtulu 
kalmıyordu. Romnya gitmek Dorjiyn
lıırrn zindanına ayağı ile düşmek de • 
mekti. Hu hus ustn hiç şfiphesi yoktu. 
O halde ne yapmalı?. Monteforteye 
dönmek! .. l<'akat orndn nnsıl karşıla -
nacak?. Kendi idaresinde bulunan hir 
memlekette tevkif ertiliı• hapise atıl
mıyacağı ne r.uılfım? Ya büyük meclis 
kurulduğu zaman kaçışının sebcplel'i 
ortaya çıktıysa? Bu s uretle hangi ta • 
rafı tut.sa daha :fena, dahn ağır yc,da· 
ha feci neticelere varıyordu. 

Bir an için intihan dü ündü, }<'al.at 
bunun için de - Kontta bulunmıyan
cesnret lazımdı. 

- Ey\'ah mahvoldum!. kelimeleri 
ağzından döküldü .. Sonra tcl\rar Ra • 
g:ısfanla konuşmağa denm etti: 

- Şövalye! Başrnm getirene para 
ndedildiğini söylUyordunuz ... 

- E'·et, fakat bundan dolayı canı. 
mrn sıkıldığını sanmayınız.. 
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- ltalyadan gidecek misiniz? •. 
- Henüz bir karar vermedim .. 
- Başka ne yapabilirsiniz ki?. Ka-

~ak bulunuyorsunuz. Uzun zaman bir 
yerde durmanız mümkün değildir.Yo
lunuzdan da kalamazsınız. 

- Siz beni düşünmeyiniz. Şimdilik 
sizi düşünmek sizden bahsetmek daha 
iyidir Kont? 

- Beni mi düşünmek? Buna lüzum 
yok! •• Daha olmazsa gider bir Senyö
rün merhametine sığınırım. Her halde 
heni bf r kabul eden bulunur. 

- Fakat niçin Montef orteye dön • 
mek istemiyorsunuz?. 

Kont, Ragastana ümitsiz ümitsiz 
baktı. Şövalye devam ediyordu: 

- Bakınız Kont Alma ı .. Sizinle a -
çıkça konuşalım.. Bulunduğunuz bu 
fena vaziyetten ufak bir cesaretle 
kurtulmak ister misiniz?. 
-Bulunduğum hal mi dediniz?. Bu 

hususta benden başka kimsenin ka· 
rar ver:meğe salfıhiyeti yoktur. 

- Aldanıyorsunuz Kont Alma! 
Ben de sizin kadar düşünüyor ve ka
nr ,-eriyorum. 

- Siz mi? .. Niçin?. Ben sizi- Hatta 
tanımıyorum bile-

- Çünkü ben sizin hayatınızdan 

daha kıymetli olan namusunuzu koru
yor, sizi ihanetin elinden kurtarıyo -
rum!. 

- Mösyö! .. 
- Sabırlı olunuz. Hakikat bu söy • 

lediklcrimden de acıdır Kont .• Siz be
ni tanımaı.sınız, ben de sizi pek az ta
nırım. Fakat tesadüf en sizin hakkı • 
nızda duyduklarım bana sizi öğretti. 

Geriye kalanı da Astore ile Garkon • 
yonun konuşmalarından anladım. 

Kont Alma! •• Sezann hücum edeceği 

bir sırada siz ona vatallll1IZI terketti
aiz.. Şimdi söyleyiniz bakalım bu ilaa· 
aet değil de nedir?. 

Kont ce\'ap vermedi. YUzü sapsan 
olmuştu. Dizginleri tutan ellerinin 
titr<'diğinf hissedtyoTdu. 

- Size rastlıyorum.. lıorjiyaların 
kazdıkları kuyuya düşmek üzere ol • 
duğunuzo haber veriyorum. O vakit 
düşüncenizde bir değişiklik oluyor. 
Arkanıza bakıyorsunuz, geçtiğiniz yol 
sizi korkutuyor. Dostlarınız, askerle· 
riniz ve ailenizle aranızda bir uçuru • 
mun açıldığını görüyorsunuz •. Ve bu 
uçurumu hiç bir 7.aman aşamıyacak -
sınız? .. 

Ragastnn büyük bir heyecanla söz 
söylüyor, gözlerinde mertlik ve sada
katin ateşi parlıyordu. Birdenbire de
di ki: 

- Size bu uçurumu aşmak için yar
dım etmek istesem kabul etmez misi • 
niz? .. 

- Fakat bu imkinsızdır. 
- Imklnsız mı7 •• Adam sen de. 

Hele bir sınayalım. Lazım otan mak -
sada varmayı istemektir. • 

- Fakat mösyö, yapacağım şeyle -
re ,·eya uğnyacağım f ellkete ne hak • 
la karıştığınızı sorabilir miyim? .. 

Şimdi susmak sırası Şö,ıılyeye gel· 
miştf. Böyle bir suali hiç beklemiyor· 
do. Konta doğrudan doğruya: 

- Sizi Montef orteye götürmek ve 
uğradığınız !elaketi tamir etmek istc
mekliğime sebep kızınızı sevmemdir. 
diyemezdi ya 1 

Hemen aklmı başına topladı: 
- Kont Alma!., Borjiyaların zul • 

milne uğrıyanlara. yardımı kendime 
vazife edindim. Size bu yüzden fikri -
mi açmıştım. Ben onlardan fenalık 

gördüğüm için onların zulmüne uğrı· 
yanlara yardım etmekliğim kadar ta -
bii ne olabilir? 

- Benim için düştüğüm bu f el ak et 
çukurundan namuslucasına kurtul • 
mak imkanı var mıdır ı:ınnıyorsunuz?. 

- Buna eminim. Ve bu imkan sizin 
elinizdedir. Üst tarafını bana bırakı~ 
nn. 

- Maksadınızı anlatınız Şövalye l 
Eğer hakikaten bana bu hususta yar. 
drm edersenf7:: minnettarhkb\ kusur 
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etmiyeceğime yemin ederim. 
-Ah Kont! Bir giln gelecek ki 

şa söylediklerinizi size hatırlataca· 

ğım .. 
- Bunu aklıma getirdiğiniz vakit 

sözümde nnsd durduğumu size ispat 
edeceğim .. Söyleyiniz bakalım! 

- Kont Alma! .. Herşey sizin iste • 
ğinize bağlıdır. Daha açık söyliyeyim. 
Dü~ünülemiyecek kadar kötü bir hal
desiniz. Eğer ben sizin yerinizde ol -
sam kendimi öldürür işin içinden çı -
kardım. 

- Yani bana intihan mı teklif edi
yorsunuz? 

- Hayır. Size yalnız böyle vaziyet
lerde ölümden bile çeldnllmiyeceğini 

anlatmak istedim. 
- Olüm benim gözümü korkutmaz 

Şövalye! 

- Mademki ölmekten çekinmiyor -
sunuz, o halde sizi bekliyen 'fe seven 
cesur vatandaşlarınızın başına geç
mekte tereddüt etmemelisiniz.. Şimdi 
iki yol var: 

Ya vatanınızı ve namusunuzu mü • 
dafaa ederek harp meydanında şeref. 
le ölmeli, yahut ta bu suretle ölmeniz 
mukadder değil~e Kont ünvanınızın 

bütün menfaatlerini muhafaza etme -
Ji. 

- Söyledikleriniz doğru .. Esas iti
barile ben de bu fikirdeyim, fakat aı;;ıl 
mesele daha halledilmedi. Ben Mon • 
t~forteyi kendi düşünceme uygun ge. 
len bazı sebeplerden dolayı terkettim. 
Şimdi artık Romaya gidemem. Fakat 
maksadım yanlış anlaşıldığı için Mon
teforteye dönmekliğim de imkansız. 
dır. 

- Me.c;eleyi başka taraf tan düşüne
lim: Me~ela Romaya doğru düşmanı 

keşfetmek için gitmiş olamaz mısınız.. 
- Ya Papanın gönderdiği iki casu-

1111 g<Srmüşlerse ?-
- Ha onlar mı .. Kolay. Onlar sizi 

kandırarak bir pusuya düşürdüler. 
Ye 7.oTlA. ka~rrmak. istcdfter. Bu sn·a-

da ben de orada bulundum. Kurtul -
manı:ox yardım ettim. Şimdi ise size 
hainlik yoran kimselere karşı vatanı
nıza ne kadar bağlı olduğunuzu gös • 
tererek Montef orteye dönüyorsunuz. 

- Hay Allah razı olsun Şövalye l. 
İçime biraz su serptiniz-

- Eğer içlerinde bu sözlerinizden 
şüphelenmek istiyenler bulunursa ben 
şahidin izim. 

- Demek l\lonteforteye kadar ba • 
na yol arkadaşlığı edeceksiniz.. 

- Yalnız yol arkadaşlığı değil, a • 
ranızda bulunarak i)i bir terbiye der
si almak istiyen Sezarı yenmek ıçın 
elimden geldiği kadar çalışacağım_ 

- Ah Şövalye! .. Hem hayatımı hem 
de namusumu kurtarıyorsunuz! .. E • 
linizi veriniz bana! .. 

Kont Ragastanın uzattığı eli şük. 
ranla sıktı. Şövalye buna o kadar e • 
hemmiyet vermedi. Onun aklı fikri 
Monte forteye girmek için eline geçen 
bu fırsatı kaçırmamakta idi. 

Derhal n bütün hızla l\tonteforte
ye dönmeğe karar verilerek gece yol • 
dan biraz açıkta bulunan bir handa 
geçirildi. Ve gün doğarken yola çıkı· 
Iarak bütün gün son sürat1e gidildi.. 
Akşam olduğu zaman, Kont Alma 
Montcforteye bir kaç saatlik yol kal • 
dığını söyledi. Ve: 

- Hayvanları biraz daha sıkrşhnr
sak gece yansından bir saat sonra 
şehre gireriz .. dedi. 

Ragastan Kontun fikrini anlamış -
tı: 

- Şehre gece mi girmek istiyor -
sunuz? .. 

- Evet! .. Bu suretle saraya gizlice 
girebilirim. 

- Pek ala Kont! .. Lakin bana ka. 
hrsaı vatanınızın selameti uğruna ca· 
nmızı tehlikeye koyarak yapılan bir 
yolculuğun toza toprağa buladığı asil 
kıyafettnfzte, evine dönen bir baron 
gibi, şehre gUndüıUn girmek daha 
doğrudur. 


