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Bugün saat 11 de Hitler•ıe 
karşı~aştı .. Con Sayrnen 

Müşterek enıniyet, Alnıanyanın Uluslar Kurumuna 
dönnıesi, sllAhları tahditvehava~--T-u-··y_l_e __ r-ür_p_e_rt-ic-i~b-ir-~-c-i-a~-

misakı işleri konuşulacak Biçare kuyucu diri 

8 . dö Martel iıtaıyontla 

Fransanın 
Suriye komiseri 

geldi 
F ransanın Suriye fevkalade 

komiseri 8. dö Martel bu sabah 
yedi kırkta Sirkeciye gelen ekı· 
preale Pariıten !ehrimize gelmiş· 

• A.vkwde }tamiae,r uıa.x. 
da lö __ ~ .,e---rctraı _._._ 

tin lrıtündağ, Emniyet müdürü 
Fehmi Vural ve bir polis müfre. 
zesi tarafından karıılanmııtır. B. 
de Martel Perapalas oteline in 
mittir. Saat birde de vilayete ge
lerek valiyi makamında ziyaret 
etmittir. 

Komiser alqam trenile Anka. 
raya gidecektir. 

-
Futbol maçında 

ltalyanl8r 
Avusturyahları 

2--0 
yendi 

Dün Viyanada saat üç buçukta 
Yapılan ltafyan ve Avmturya 
futbol kartılqı.ıaıında Jtalyanlar 
2 ·O plip ıelmitlerdir. 

Bu maça dair tafsilitı resimle • 
l'İfe birlikte neıredeceiiz. ------- ---~~~-

Feriha Tevfik 
Uç yaş kOçUlmek 

arzusunu gUsterJyor 
929 ıeneai ıüzellik müsaba • 

lcaaı birincisi ve Şehir tiyatrosu 
•rtiıtlerinden Feriha Tevfik be
t İnci hukuk mahkemesine müra-
~t ederek yqının küçültülme • 
•İni istem it tir. 

Feriha Tevfik nüfus ciizdanı-
1'& göre yaımm 23 olduğunu, hal-
'-ıci kendisinin ancak 20 yqın· 
da balundufunu iddia etmekte, 
~ iddiaımı delillerle isbat ede-
ıleceğini ileri sürmektedir. 

.(Devamı 6 mcı da), 

Ingtltere aleyhine Irlandayı kışkırttığı bile dı•rı• go••mın• du•• 
söylenen Almanya uzlaşma taraflısı mı? 

• 

T itülesko ve F ranklen 
Buggon 1 ürkiqenin de 
müdalıalesini istiqor 

.. ""°--''·"'· -- .. _,,... n11-,.; i:_.,_LJ>...,_ 
manevralanntlan bir . intiba 

p SUVAQi DEN\Z TA't'YARf 
:SU\.H 
Z-NlllOI. 
f"ıRKA 

MIKDARI 

!ıllLH 4iolM AOCC>I Mllf Cı>lt'Tlfi 

"l'A"l'" ' llt 
ADEOi HAfır 

Z~MANIC)A 2 111Ml.I 
FIDKA KllVVU~ 
Mll<OAlll 

Almanyanın 1914, 1919 ve 1935 •tnelerinJelıi kuvvetlerini 
ren ıralilı. Yıldızlı ralıamlar tahminidir. 

göıte 

lrlandalılar, Alman
larla birleşip ingl
llzler aleyhine ha

rekete gece
cekm iş 

Pariı, 25 (A.A.) Tanınmıı ln
ıiliz ıazetecilerinden Auıer. 
"Petit Pariıien,, gazetesinde Gö
ring'in lrlanda planını izah ede· 
rek diyor ki: 

"lrlanda hükGmeti, projeler . 
den haberdar olmaksızın, Al . 
manyanın yüksek ve nafiz tahıi· 
yellerinden bazdan, Avrupada 
harp olduğu takdirde, lrlandalı
ların lngiltere aleyhine harekete 
geçerek Ultrea'i İfgal edecekleri
ni tahmin ediyorlar. Bu ıahsiyet· 
ler, Alman bava kuvvetleri, in • 
giltere üzerinde uçtuiu esnada 
bu hareket vaki oluna bunun 
gayri kabili mukavemet olacaiı· 
nı zannediyorlar. 

Yeni tip bir incan cinıi: Gaz ma.
lıeli adamlar konuJUyorl 

mahrukat ve bomba depoları 
yapmak tetkil ediyor.,, 

(Almanyaya dair 
dl{Jer haberler 

4 üncü ve 6 ncı Bay Görinı'in planının hede • 
fini, hava meydanları tertibi ile · s~yfalaramızdadır) 

. 
itfaiye cesedini bugün kuyudan 

çıkaracak 
Dün Aksarayda bir kuyucunun 

ölümiyle neticelenen bir facia ol • 
muıtur. 

Kuyucu ustalarından Mehmet 
ve çırağı muhacir Rıza dün Aksa • 
rayda Külhan sokağında mütekait 

1 Ahmet Cevadın evine çağrılmıı • ,, 
!ardır. Bu evin bahçesindeki 
metriik kuyu, kendilerine ıöıte • 
rilmittir. Kuyucu Mehmet bu 
kuyu açılırsa su çıkacağım söyle • 
yince pazarlık edibnit, bet lirada 
uyu1ulmuttur. 

Temizlenecek kuyunun ajzı 
dardır. Ve dört metre derinlijine 
kadar da tatlarla doludur. Ku111cu 
Mehmet beline ip bailamadan ku
yuya inmit, kranlık oldufunu g&
rü~.nıkn.Pa. _ kalan çırağından 
.......... ifiir. Çırak Rua ma -
mu vermex llzcı e ıh..... .. .. 1 .. &M& .. 

yan duvarlan birdenbire çökmüı, 
kuyucu tatlar ve topraklar altında 
kalmıttır. Vak'adan polis, itfa· 

(Devamı 6 mcı da) 

:·······-················· ... ········· ... ···-·----·: 
1 HABER f i lstanbulun en çok sahlan ha·: 
: kiki akpm gazetesidir. ilanla -! 

1
. rmı HABER'e verenler kire J 

-~.~~~=:..----··-···--,-.......... _i 

~n aUzel 
gözlü kadın 

Franaada "en güzel göz,, mü• 
sabakuı yapılmıt, bunu resimde 
ıördüfiinüz Matmazel Ponıand 
kazanmqbr. 

Filhakika canlı ve cazip göz
ler ••. Fakat lstanbuldaki bayanlar 
aruında daha ne güzel, ne canlı 
bakıtlılar vardır. Esasen Türkler, 
gözlerinin güzelliğiyle methurdur. 

Böyle bir top patlar Ja gürültü yapmaz olur mu?. 
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Tramvay araba
ları yoldan çıkıp 

duruyor 
Şlrketıu ihmali 
meydandadır 

Dün akıam ıaat sekizde Sirkeci
de bir tramvayın yoldan çıkmaaı 

üzerine şehrin İstanbul cihetinde
ki münakalatı bir ıaat sekteye uğ
ramııtır. 

Harbiye. Fatih hattında itliyen 
l 00 numaralı ikinci mevki tram -
vay a.rabaıı Sirkecide araba va -
puru iıkelesine ya.kın bir yerdeki 
virajı dönerken birdenbire yoldan 
çrkmqtll'. 

Vatman tetik davrandığı için 
hemen frenleri ırkmış, arabayı 

durdurmut, yolcular in<liri1.miştir. 
Bundan aonra aaidan soldan ko • 
fUfAJ'ak gelen tramvay tirketinin 
ali.kadar memurlan arabayı yola 
koymağa çalıfDlı!lardır. 

Ça.lııma. devam ettiği müddetçe 
btanbul cihetinden gelen arabalar 
yollarda slTalamnıf, herkesin itten 
çıktıfı bir aaate tesadüf ettiği için 
90kaklar kalabalıklatmrıtır. Ya -
rmı aaat zarfında araba yola ko -
na.mayınca bir kısım arabalarm 
SiPkeciden Dörtyol ağzındaki ma -
kaıtan geçirilmek ıuretiyle Bey -
otlu cihetine doğru yollarına de -
vam etmeleri temin edilmi,tir. 

Bir aralık 100 numaralı tram -
vay yola konmuı, içine müfteriler 
dolmuf, on metre kadar ilerledik • 
ten ıonra paket postahanesinin Ö

nünde tekrar yoldan çıkarak laf -
lar üzerinde bkır tıkır ilerlemeye 
bqlamıftll'. 

Yolcular büyük bir heyecan 
içinde kendilerini yere atmışlar • 
dır. Araba devrilmemiıtir. Bu a
rabanın bu hattan geçemiyeceği 
anlatılınca Şark demir-yolları is -
ta.ayonu ı:;0uaıdekı makasa çekli -

a•r9, bU suretle yol açılmış, tram
vay'ar seferlerine başlamış!ardrr. 

Sabahleyin ayni yerde bir tram
vayın daha yo!dan çıkbğı da ıöy • 
len:yordu. Dükkanların kapan -
dığı bir zamanda olan bu yoldan 
çıkma had" sesi tramvayları doldu
ranları çok kızdırmıştır. Bir arka
daşımız da yok\an çıkan tramvay
la kaza geçirdiği için hadiseyi et
ra.fiyle görmüştür. 

Tramvay Şirketinin bu gibi hi • 
diıeler karıısında ihmali görüldü -
ğü dün akıamki vak'a ile bir kere 
daha sabit olmuştur. Arabayı yo -
ta koymak için uğraşıldığı 11rada 
tekerleklerin girip girmediği bir 
türlü görülemiyordu. Bir müddet 
karanlrkta çalıtıldıktan sonra ni • 
hayet bir çocuğun ufak bir elek -
trik lambaıı imdada yetişmiı, bu 
lambanın hafif ziyası altında çalı
tılmıttır. Bir aralık Antalya ruık
liyat ambarının üzerinde merasim 
ıecelerinde yakı'an ampullar ya • 
kılmq, bunun da yardnnı olmuş -
tuT. Araba hatta sokulunca tec
rübesi yapılmadan müşterilen bi~ 
dirilmiş ve nitekim on metre sonra 
gene bir kaza olmuştur. 

Tramvay Şirketinin bu gibi 
vak'alarda ihmali bununla da sa -
bit olmuıtur. Yola giremiyen bir 
araba ile bir saat uğraşılacağına 

bu araba hemen yoldan bir maka· 
I& çekilse idi dün akıam mcnaka • 
lat ıekteye uğramıyacaktı. Karan
lıkta, hiç bir vasıtaya sahip olma· 
dan yalnız frenleri sıkmak, bir de
mir parçası kullanmak ıuretiyle 

bir arabayı yo!a sokmak medeni 
bir ıehirde görülmemesi icap eden 
hal!erdeodir. 

Tramvay Şirketinin bu gibi ka
zalarda daha acil tedbirler alrna -
aı, bu ibi kazalarda ardıma ko---

Yunan divaniharplerinin 
kararları öbür güne 

Atina, 25 - Bugün divanı harp
ler içtima etmemiıtir Anlqılclığı
na nazaran, yarm da tekrar içtima 
ederek kararlarını öbür gün tef -

Metaksas niçin istifa 
ettiğini anlatıyor 

him edecektir . 
Bugün Çaldarisle Kondilis iki 

saat kadar göriifmüı, kararlar al
mıştır. 

HABER - Divanı harpte mu -
hakeme edilenlerin resimlerini ü • 
çüncü sayıfamızda dercettik. 

1 Ankara telefonu 1 

Yunan isyanı bastırıldıktan 

sonra dütüncelerinde Çaldariıle 
anlaıamamıı ve istifa etmİ§ olan 
Metaksas, Malen gazetesi hususi 
muhabirine bu istif anın sebebini 
anlabyor, diyor ki: 

- Anlaıamamazlık Çaıdarisin 

yeni bir kabine teıkili hakkındaki 
fikirlerinden çıkmıttır. Bugünkü 

Ko .. yl u·. n u·. n bo rç- k~b~ne, daha dün yaıadığımız acı 
ha.dıselerden - ne de olsa - me-

ı ar I ne olacak? . suldür. Efkarı umumiye bundan 
• böyle bu gibi hadiseleri imkansız 

Ankara, 25 (Telefonla) _: bırakacak bir temizleme harketi 
Köylülerin Ziraat Bankasına o • 
lan borçlarının tehir edileceğine 
dair olan 9ayialar hakkında ban
kalar müdürü Kemal Zaim; "Bu 
hususta verilmit bir karar yok • 
tur!,, demittir. Yine bu meseleye 
dair meclise bir kanun layihası 

verildiği haberi de doğru değil -
dir. 

öz Türkçe kar~ılıkları 
Ankara, 25 (Telefonla) -

Türk dili araıtuma kunımu kıla
vuz sözlerini bugün netreb:Deye 
başlamııbr. Kurum baık.anı l:fu 
münasebetle nqrettiği bir beyan
namede vatandaıların klvuz söz. 
ler için bulacaklan daha \IJgdti 
karşılıkları bir av idnı!J,.. lml"l,.,ı,.• 
göndermelerini rica ebnektedir. 

Bugün neırolunan "A.; bar • 
finde adliye yerine "Türe., kulla
nılmıştır. Adliye Bakanlığı yeri • 
ne "Türe Bakanlığı,. denilecek • 
tir. Selam yerine de "Esen., kulla 
nılmıştır. "ahlak,, kelimesi öz 
türkçe olduğu için aynen bıra ; 
kılmı,tır. 

AdllyQ intihap 
encümeni 

Ankara, 25 (Telefonla) 
Adliye intihap encümeni bu sa • 
hah adliye Bakanımn riyasetin -
de tl.lplann"'ı§tır. 

lskl\n umum mil
dilrlilj?U 

Ankara, 25 (Telefoııfa) -
1zmit valisi F.aiiin iıkin umu:n 
müdürlüğiine tayini kuvvetle 
muhtemeldir. 

ni zaruri görüyor. Artık intiza
mın tesiı edildiii bu sırada ken
di arzularını tatbik edecek bir bü
kUm.et istiyor ve fiiliyata geçecek 
kuvvetlerin bir araya toplanmaıı 
taraftarı bulunuyor. 

Millet, kendisini idare edenle
rin zaaf ınJan ve bütün kudreti 
kendinde toplamıt ?lan reisin fii
liyattan nazariyata geçmit olma
sından muztariptir. Mesuliyetsiz. 
liği, yatmayı, himayeyi doğur

maktan batka bir ıeye yaramıyan 
metotlardan artık millet bıkmıttır. 
Ben kuvvetli ıslahat yapılacağına 
emin olduğum için Çaldarise bu 

vazi1;J ·qJMp~. 
ı Bana ne tekine tiultınduJ Dilir 
miıiniz? Kahineae ü~ bakanım 
tesis edecek, birini bana birini 

lnglllzlerle görüş
meler 

Ankara, 25 (Telefonla) -

Bu sabah lstanbuldan Gelen in -

giliz ticaret ataıesi Türk - in -
giliz ticaret muahedesi etrafın • 
da cereyan etmekte olan müza -

kerata iştirak edecektir. Müzake
renin önümüzdeki hafta içinde 
biteceği znnnediliyor. 

iş Bankası idare 
meclisi Azalığı 

Ankara, 25 (Telefonla) -

KJtahya meb'usu Nuriden inhi -

la! eden it bankası idarf' meclisi 

~ıi\hğına Edime saylavı Muıta • 
fo Mecdi seçilmiıtir. 

dostlarımdan birine, üçüncüsünü 
de T eödokise verecekmit. Hepsi 
bu kadar d~ğil. Çaldaris mülayim, 
iyi, halim bir adamdır. Dahili 
harpten sonra çok ciddi bir temiz
leme lazımdı. Benim istediğim 

tiddet adalete aitti. Vakıa biraz if
ratpenrerim. Fakat uzun seneler 
daima askeri isyan tehdidi altında 
yaıadık. Şimdi artık ·rahat y&ff.

malıyız. 

Bu son tecrübeden Yunanis • 
tanın daha kuvvetli Çıkması li • 
znndı. Milleti idare edenlerin 
yapacağı iş Venizelist zehirlerinin 
yeniden memleketin uzviyetine 
nüfuz ettirmemeye çalı,maktır. 

Ben tiddet ve kudret manaamda 
ne faşizmi, ne Hitlerizmi, ne de 
krallığı anlanm. Vakıa memleket· 
te kral taraftah olanlar pek çok
tur; fakat bunlar propaganda 

yaplll1Jorlar, yalnız bu ~ir pren· 
siplerini bir ümit olarak blplerin
de saklıyorlar. Bunu Çaldariae 
anlattım. 

Birbirimizi an1ıyamadık. lsti
f anamem saatlerce cevapsız kal
dı. Şimdi muhalefetteki mevkie 
aeçp:Üf bulunuyorum. Bir. .bakan .. 
lıkta bağlanımı kalmaktansa bu 
aureue memaeKetıme daha ziyade 
hizmet edeceğimden eminim. 

Arnavutlukta tayyare 
seferlerlnl Italyanlar 

yapacak 
Roma, 25 (A.A.) - Alman is

tihbarat bürosu bildiriyor: 

Arnavutlukta on sene müddet
le tayyare seferleri hizmetinin 1-
talyan tayyare ıirketine verilme
si hakkında anlatma Tiranda da 
imza edilmi§tir. 

Altı kişi bir yangında 
yandı 

Şikago 25 (A.A.) - Bir otel -
de yangın çıkmış altı kiti yan • 
mıştır. On yedi ki§i hastaneye 
kaldırılmıt ve kırk kitinin vak'a 
mahallinde tedavisine lüzum ha .. 
sıl olmuştur. 

r Sabah gazet'eleri ne diqorlar? ______________________ .... ____________ ......... 
"Sulha· süngü ile değil, barışla gidilir!,, 

KURUN - Asım Uı bugün yazd~ 
ğı yazıda Türk düinin ilerlemeıi 110-
lunda pek yakında yeni adımlar atı
laacğını ıöylügor. Tilrk OUi CemJye· 
tınin hazırladığı yeni ıöz klavuzları
nın ııek yakında gazeteler vaaıtcunyle 
nt>şrine baılanacağını Udve ettikten 
sonra Arapça ,ve Farsca kelimelerle 
karışık olan eaki Osmanlı lisanının 
bir türlü tekamül edemedJğinJ, her 
zaman li'ran11ı7ra. lngilizce, ve Al· 
mcr11ca ıRtıUth ve Mllmelerine -le muh
taç kaldığınuzı anlatıyor. 

CUMHURiYET - Bugün bafma· 
kaleyi Abidin Oaver yazml§tır. Avru
pamn çok karışık bir dan.unda oldu
ğunu .;ö11ledikten, Anusturya. JJaca-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
§acak vsıtalan bulundurması va -
zifesi değil midir? Bunu da ali-
kadarlardan souroruz.. 

ristan, ve Bulgaristanın da gizliden 
gizliye olıa bile ıUcihlamp Almanya 
gibi bir gün bağlı oldukları muahede
leri yırtmak i&tlyeceklerine ihtimal 

verdikten sımra kliçük ltildf la Balkan 
cindlQfnuuıımn bunu hiç bir vechile 
nıllaadHe etmlyeceklerlni söylüyor ve 
barışa süngü kuvvetiyle değil, konuş-

ma ve anlaşma yolu ile gidilebileceği· 
ni iMve ediyor. 

MiLLiYET - Başmakale yoktur. 

ZAlJI AN - Bugünkü başmakale

sinde l'unanistan sulhe kovuştuktan 

sonra timdi hükümeti bu müşkül va
ziyetlere sokan Venlzeloı taraltarla
nnın cezalannı beklemekte oldukları
nı söylüyor. Çaldarisin hislerine ka-

, pı~mamasını beğendikten sonra yazı

sını şu şekilde bitiriyor: 
·· "'işte bundan dolayıdır ki M. Çal· 

dRrisin tatbik etmekte olduğu söyle· 
nen itidal ve adalet politikasının Yu
nanistanın istikbali için badii f eldh o
lacağını söylüyoruz. Yunan BCZfvekili 

bu yolda sonuna kadar devam edebi
lirse hakikaten Yunanistan yeni bir 
inkişaf ve yükselme devresine girmif 
olacaktır·.,, 

AKŞAM - Akşamcı memlekete 
silulı 'elbetmek için evvela seyyahla
ra bir çok kolaylıklar göstermemiz ld
w1ı nt>ldlğlni ~rglüyor. Bunfln için de 

tedhiı llr alm'l'' ı,i:-ım geldiğini ilave 
ederr1'. ecnehi mt·~ lf'lı:etlerin •eyyah-

lara karşı nmıl hareket ettiklerine 
dair ufak bi• vak'a C:!ılaüyor. 

SON POSTA - Bir mldız imzalı 
yazı Avrupanın rıaziyetini tetkik edi
yor. Ve lıarp olması ihtimCılini gör
mllgor. 

Müthiş bir 
infilak 

Harbin'de cep
hane depoları 

patladı 

Ahali şehirden kaçdı, 
felaketin önüne 

geçilemiyor 
Harbin, 25 (A.A.) - Bu ıa • 

bah bir mühimmat deposunda se· 
bebi meçhul infiliklardan bütün 
tehir sarsılmııtır. Bir çok çatı ve 
pencere çökmüttür. Halk ıehir • 
den dııarı kaçmııtır. 

ltf aiye naçar kalmıı ve çaht· 
maktan vazgeçmiıtir. F eli.ket ye· 
ri etrafında ukeri kordon çev • 
rilmittir. Olenlerin adedi henüz 
belli delildir. Şimdi infilikdan 
maauıı blan yegine deponun 
kurtanlmaama çalııılmaktadır. 

Berlin 25 (A.A.) - Mühim • 
mat methannda infiliklann ar .. 
kaaı keailmiıtir. Bu infilikJar, 8 
ıaat ıürmüıtür. Kaç kitinin telef 
oldufu belli deiildir. Hidiaenin 
sebeplerini tayin için resmi ma • 
kamlar tahkikata giritmitlerdir. 

iş Bankası 
Hissedarlar umumi 
heyeti dDn toplandı 

Ankara, 24 - Türkiye it Ban
kası heyeti umumiye toplantısı 
bugün yapılmı§tır. Bankanın bü
tün salahiyettar biasedaslarının 

iıtirak ettiği bu toplanbya Rize 
saylavı Bay Fuat riyaset etmit • 
tir. 

Evvela idal't\ heyeti raporu o· 
kunınu• hn "'ünuebetle memle
ketin ikbaadt vaziyeti 1qı Jll ".;anr 

miı, ve b~nkanm teklmiilü anla
tılarak 1934 senesinde halkın bu 
milli kuruma tevdiatı 52 milyon 
lirayı bulduğu bildirilmiıtir. 

Bundan sonra mürakıp rapo • 
ru okunmuıtur. 

Trabzon aaylavı Hasan Saka, 
ve Tekirdağ saylavı Şakir Keae • 
bir. imzalı bu rapor, bankanın bü· 
tiin muamelesinin doğru olduğu .. 
nu tasdik etmekte idi. 

Bu r~pordan ıonra on liralıJC 
beher bine senedine 88 kurut te· 

r.ettü verilmesi kararlaştırıldık • 
n sonra toplanb bitirilmittir. 

Atatürk 
Arabistan kralını 

tebrik ettiler 
Ankara, 23 (A.A.) -Arabis • 

tan kralı lbniauut Hazretleriyle 
Veliaht Hazretlerine yapılan ıui• 
kast münaıebetile Reiaieümburu • 
muz Atatürkün gönderdikleri tel 
yazısı ve kartdıiı ataiıdadır: 

Suudi Arabistan kralı Haşmetlu 
Abdülaziz tbnissuut Hazretleri 

MEKKE 
Zatı Şahaneniz ve Veliaht Haz· 

retlerine yapılan suikastten kur • 
tuldujunuzu büYük memnuniyetle 
haber aldım. Bu münasebetle ge
rek zatı tahanelerinin ve gere1' 
veEaht hazretlerinin saadet v• 
sağlık içinde daha uzun Y&f&Dl& • 
lannı yürekten dilerim. 

KAMAL ATATÜRK 
Kamal Atatürk Hazertleri 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

su:kastten kurtulmamız dola. 
_:_,_ ~•J ..................... .ı__.-.o...~ 
, .... ~ıo Ya.nı &.C:U&IAU.•; ~~~ 

teşekkür e~er, saadet ve refahınr 
zın devamını temenni ederiz. 

ABDOLAZIZ 



• llilT-Dm . 

~ q&ilş/iM: 
ib: - - ---

Dünyanın ... 

Selü~ lffeidaplan, 

illallah bu dileoci
lerden, illillah !! kanşık işleri 

kartısmda 
Türkiye 

Aferin Ticaret 
Erzurum 

Odasına!! Şehirdekiler bir yandan arta 
dunun, tehir dııı, artJk bunlar· 

----------ı dan, bu aımqık, yapııkan. anız, 

BUyilkaa•tta•11•1aM&ıa.- Muallimler Limanda 
._ arumdaki dört A....,.. d.leti, 11 e YDkl b6U:U:a 1t 
~prikalanbütfbıdnl& Buglln toplanarak Trabzon eme ve vı_raa ma 
leriJı. barbetti. Banlarm arum. kıdem zammını tılerl 
da biz c1e vardık" matıtp o1c1ak. glrllşecekler Arasında bir demir· dDzeltlleeek 

Macen.11 tekrarl•••ta hacet ı.tanbul Muallimler Blrlili.,.. yolu yaptırıyormuş Y.ı ı m.a ldareai latanbal Ii-
hılr: Eaki ıil&b ubclqlarmmcla slD aut on albda Halkfti .ıo • mamncla ,oklea.e·•• botaltma it• '-ilkte kukrnak batlancbk •• Fa- nmıda yıllık konsreaini yapacak • Odanın bu becerikli· ı..inia hqünldl icaplara 1are tan-
-._Sakarya ile Lozan araaında tır. Fırkada konutulacak tefler lltfne diyecek yokl simi icia ,.Uden bir proje yapllllf 
"1ipler amıfma seçtik.. A'•an • tunlardır: Almanya Ye merkat Anapa Ye Ökonomi Balcanhima ~ennit • 
>lnın baıün yapmak iltedili ha • 1 - Yıllık faaliyet raporu; memWretlerine i1ınf maddeleri • tir. 
""-ti, Tihk milleti daha o zaman 2 - Biri• yuaumn bazı mac1 • mbia aönderilmeei için' Jeai eeçl • 01mnoml BabnlıiJ projeJi tet• 
'-t.rdL delerinde detitildikler yapılmuı; im Tuna Johmun memlekelimi• kil etmekteclir. 
Bıctın, ne ıarip tecıelHdir ki, 3-Arkadqlarm dilekleri; mibim menfaatler temin edeeell ltt•nhal limanmda JOldeme" 

uDfmn, harp ıalipleri "eald düt • 4 - yeni idare lıefeti eeçimi • anlqılmaktadU'. l.otaltma itlerinin. limanm ..m 
'-nlar., tabirini L-ll---1..- "-- Banlard 1..--'- lnlmbdeld L-L nD,... ... ft teamlllwe .,. 

----. u_-:=..1-~ı·u~ ı_ı..1_1-~L Tm10la,...._Msimmr ..... -Wrı..,W.--ldıa.... sar-ıli aıalaımda buJunan bbe 1.--~ ·~ saKUrnu:aa lerim" • • d-a:I -a da ,_.. •--
. 
• 

wp IS IÇID ..,...., •z- ...... IJman u. .. MlclGrlGiO bu iti• 
....___ L. .......... !-1.!I- 1 o'--•ırt..a ftlan mualHm'-ba makam tah~ •-- 1ıı ıa a.. ----...... J'&Pllll ,.,.. ....... ••t.,. .. _.... ,.... rlD ,..ıdea tmimine lüzum ... 
~ pkbwniyorlar Te ç-4hueııet. tı Ye ldclem ummmm ,..ı tekli npaya a&aderilmeei lcln ele • 

"-e ele hacet Joktm; çihlldi alm • etTalmcla -~· ima JOl olarak~. • •:a Umma Mldlrl&p 1'a iti 
'-1oırm- Bir çolc bocalar ba m111le ..,.. -.ile eoa .....ı.nle malan ...... raparlren enell latan&al Llmant 

lttn daha dGtflndlrlc:6 tarafı, '-la kcmpede ls--.almak lwe ~ IPa 1-tb ,ollar ara • IPn ubk eald Hwlrl..m fnbtlde 
~lar Kuruma kouaeybıi T8rfd. takrirler bamrlwıflanlır. mala '-tlaJaD lraam Mitin tn.. nslJetbala ppait oldulmm si• 
h l>lf Baba• Tnfik Rtlttfl Aru B..,._. -......,. hmaen alt tlcaNtlnln mem1ekettıame dl. -.le tatmaftW.. Bineenale,h 

1--·• -1 tehrimiade bulunan bocalar iftl • -.-1 a.-..ILL.1- Lt- LL llllla lalaa l)Ot'. Ba top._..,, ... iplerle aeoefi mahalsbk ,arfllmekt.mL ,_ wuuuwr ~ Ull' saman • 
~16plana en çaprapk heaap rak edeceklerdir. Y mi tekilde, lramn linç madde- • fu1a ftPIR ptlrmelı tedbirle· 
~ine bakaeak, lerl ICaraJcaee. Er..,. • Tnlt. riDi htihüf ...._.. ..... 

Bu aon demn matlGMJie p11. Hayvanlar ve nebat- .. JOll71e memWr.dm•• aese • v..ı praJe mncat ..m,.tte 
\ı.ıılmendinefıincletecriibe-.. ' lar ensUtllstl .;rT.;..tarild,len•lmaJOlla ,.,_.,." hotaltma itleriDia al-
"' iyi taDıJan Tlirk milled olcla • Pertembe atma 01Üftnite hala· Almuyap kadar sitmit olacak ... IAm aelen telde slre ,...ı. • 
h içba Ten• RottG Arasın kon- psbule lamdacak olaa ha,...&ar br. ........ • 
a.-1 .... a.---,-'-..l..l-a-L- .. aebatlaremtit88tlalat...ı.a- &ML-d AJclıtmm · ............. -z• ~---· mmuCl9PHUI-. ft ... ar lnnldlr ı.a cllMtl ._. lllOJecl• ...... npar1ana mGm • 
~ cilTeSidir. ma m_...iml yapılacaktır. kik .......... pil prlp Mr ft • idin oldala llaclar nhtıml.,. ,._. 
HaJD"ı . ~11a ~ 244 bin Hra. a1yet ortaya p1mıı.-. l•aW ~ı.w .. ..._ 9DWD ...... 
- Mateyeunom ft ~ ,. ihale e&lilm•tdr. Ticaret Oda..., dlmhml)tıdw polara lmmah-a• ... tvbelmlll • 

"-ar ... • duulyle .a.a b~ 0 ommcuJibm~ aııf'.11. tar. 
fıtwiyoram.. Hukuk lak lllteslnde tiii bir . ta T • a. tekU .. l&W " ,_,.. cta 
ş. brifık.,.. malıS~ .. kan &•• • ·• ·•· ., -· w.._.. 1 

kıa memınetlerden ıelen farfa • Hutmk Paldllteeiade :rapılu oldup kaydedlmekt.clir. rlacle maTDalarcla beklemeai kal-
'-telaraflan okuyoruau ,oklunalanla, lilelenl• ıelen ta- cldmq olacaktır. Ba hal dahih 

Dalla prilri hu meYhw 10la Wr 
- Şu dnlet fU11U yapım- lehenin feı.efe d...ıerincle zayii de inta tarihi bMn•ıHif .,. ,.,hm plJU& berine fiJat tenzili bala • 

<rahut yapana) slaterec:eib- Ne olcluldan, bilhaua lmme balmka mmdan milhim bir tesir yapamk-
~dlne bilmem ne etain.. Halda ... halmlc felaefeainclen wlU 18 • 4 • 921 tarihbadenberi lata ~ 
~ ... illi.. çektikleri ılrilmift6r. Oni••. dllmlt olclala da b1dedllmiftlr .. 

Sonra, .Anbrap dikbt ecliJo. llte Nktlrliilü ha talebenin felae. 
"'-• fe matOmatnaı arttum&k mak1a • 

Vakar Ye mlnidar hir liket.. dlyle (feleefe .tılahlan) imli al
k&mil, akb bqmda, hayirbab, bnda bir kura açDUttır. Kursa 

'-avvetH, m&nldar bir .ak6t.. clenm ihtiyaridir. Buralarda fa-
Enam tannot. kara staı. p. külte profetarlerinden Menemenli 
~ halli& iJiJi kiMı11Jii, sarar. Etem ve Y &TUZ den vereceklerdir. 
~ aranm taDıJan Danlarm o 
,..._. Konservatuvarda 
H- ..m.e,f edip n.i atıl- IC0111e1 vahrnrm •lahı itlsi1le 

._.. niJetimb yok- Fabt YWll alralaa prof.ar Marb ni1aı1 IOD-

'wall •munda da 18ztinü ta· larma dofra tehrimise ı• ...... lir. 
'-cak clamten olup olniadıluuw Profa&r OD bet m&JDta bqlaya • 
""-ttık.. cak olan imtihanlarda balanacak-

Yabus bir teJde en he atıım. tır. 
"- keaclimbl ataau,ormı Sami
-..,... IUlldl ı.-.... .. o 

""- (Vl·ftl) 

"ektepler arasında 
voleybol maçları 
ICanm .. -.baba himaJ'eli 
~ batlanmq olan mektepli
'-' p.mpiyonaamm ilk Tolqbol 
"'5ıabablan dün opanmqtır. 

kabatq aahaımcfaki maçlarda 
t_ı,.tq, lıtanbul liaeaini (12 -
11) (13 - 15) yenmiftir. 

İkinci maç ta Haydarpqa Hl"'- Ameli Hayab (3 • 15) (12 • 
•-atGpettl. 

l>aroeafab aahumdaki sn- ı 
"lıı en mühim maçında, Şitli Te. 
"'lrJd Ue, l>ariittafaka kartılat · 
~neticeyi (S - 15) (10 • 15) 

Seyıablar . 
Atrmnra ftPlll'f1le ..._ llG 

-nah dün tehrimm ıucliktm 
IODl'a Beyruta ıitmitlerdir. .. 
atin de Letiaya ıemiai ile 350 aey • 
yalı plecektlr. 

• 
• 

• 

• 

letanhal Tlcanıt odanma .. 
pfı.tiDe mubhU ellbd• lraa 
blu daha ziyade hflminiyet ..... 
bl ~ıkm'flar, Enanımla T~ 
arumda bir ti:mmdlf• yolu ol 
macbiw Wlawlrle beraber aw 
..,. ~. Fabl 
..,.. bir ..,ı ..,.. ....... ı.,. 
rette blmlfbr· Şimdi ha bl1• 
marifetin nuıl yapıldıtı tetlm • • 
dilmektecHr. 

o 

Kaptan ve makinist
ler imtihan 
ediliyorlar 

Deals tlcant filomnda w 
alr d.U. nadalarmda bptu 

• 
• 

• 

n makJnlltlik yapaca.ldarm im 
tihularma nbanm birinci~ hat 
laneceldır. Ba bntihan Diua
,.cliaim kadar ..... - ...... , . 

br. 
o 

Bentler tamir 
edilecek 

·IWediJe, ea· 1olarmm tmnlri 
lem ha Jd lriltçetiıııe otu bin lira 
lmopıapr. Bu paranın bir kuma 
ile .. bmtlerinin kil tamiri ,.... • 
lacalitlr. Ba,.. beatlerin .-. .. 
metl, ..... bç ... clayanabUece
ii IOlldaj earetiyle Wlrik edilecek
tir. 

o 
Deniz '11caret mek
tebi ıalAh edilecek 

Alcbimm malftmata tire d. 
ab tlcant mektebinlD ulabı " 
lıddtafı isin bir proje :rapılmq • 
br. Bu projede mektebe biı talim 
.-ıat alınman, her MM 6çUıa • 
c8 derece,.• !radar mektepten ÇI• 

bıı taleheleria ataj için mubte • 
lif memlebtlen a6nderilmesi .. 
........ Wumnaldacbr. 

. -ta TeralEkl bsan•qtır. 
Plbtur maclhfnce TOJeyhol 

~arma çarpmba sünü iki -. 

Yunaniıtanda iıyan hareketine ittirak etmekle dır. Yukanld Nlimlerde aolclan aap doira'aıruile 

....._ da d...un edilecektir. 
mçlu bulunanların muhakemesi dinmharpte ele • bathca talıl~; Mirala1 PoHtia ile lllUllUDlar. 
ftlD ecliJ'OI'. Kararın yarın •erileoeli umulmakta. dan hir lmma w. •hkeme h.,.ei priiliyor. 

y(lzaüz yarabk~udan (mAhlOk • 
lardan) seçilemez hale ıeliyor • 

Hele mezarlık aralan, hele ce
nue pqleri .. Zaten o sünkü ken
di acw, kendi derdi fazlaaile 
kendine yetip de artan zavallı ce
nue aahiplerinin aon sünlerde 
bu bat beliaı sünıhun elinden 
çekmedikleri kalmıyor. Bir sün 
si diniz Edimekapııma, T opka • 
pıya, ıöreceluiniz ki orada kara 
aenilerin albna aomus iatiraha
ta ıiden ölünün tabutu arkaam • 
da elli kiti cemaat vana kadm • 
b, erkekli, çoluklu çocuklu. genç· 
li. ihtiyarlı JÜZ tane de dilenci 
Yar. 

Hem hunlar lyle dilencHer ki 
waktile rahmetli Ahmet Raaim 
Datadnnnm. HÜMJ'İn Rahmi h~ 
camnm bası pzılannda bütün 
canhlıklı •e çıplaklılı ile taavir 
ettikleri eald zamanm o dillerde 
destan dilencilerinden yüz kat 
daha ıll'D&flk, yüz kat daha ya • 
pttlcan. Jib kat daha anız, yib
ılbdilrler 1 

Banlar ne dur anlarlar, ne o • 
barı ne maarcı dinleri•, ae beJc. 
~i 1 Bir kere za.alb cenaze •hl· 
binin çeweaini sarmaya ıöraün
Lwı urddar mıydı, ••J adamca
ııam batma ıeleceldere 1 

Cin seçtikçe .,..1an J.ir Irat 
daha artmakta olan bu bayilız 

,oruh Jbünden bir çok cenaze 
•hlpleri llülerini buralara ı• • 
ttrdilderine adeta bin kere pif • 
man oluyorlar. Hele Edimekapı 

•••"*'•"-·• Bara1ü ~ ıön 
.,ealortle pels p.n YerCit "Ceiiaze1' 

J>etİne takılma Ye cenaze aahip. 
lerinin yakalanna uılma rekoru
na da buranm dilencileri kırdı. 
Zaten fut itibarile profesyonel 
dilencilikte her biri birer pınpi
JOD olan buranın tam numara 
......; dilencilerine artık hadle
rini bildirmek zam•nı çoktan 
ıelmittir. Yanlan ııra en büyülü 
teki• J&tmda, en küçülü meme
de olarak mezar batl&rmA ütil • 
ten bu çok anız, J(izaüz bqera • 
bD içinde pek küçükler ve pek ih· 
ti1arlar iltiana edilecek oluna, 
eli ayalı tutmıyan da hemen he
men yok ıibidir. 

Slylenildilbıe ıare, dftl'da 
tahtaya, çamaııra ve bilmem ne • 
1• fellek fellek iman aranırken 
izbandut ıibi kadmlar mezarlık 
aralannda avuç açıp etek, yaka 
çekmeyi kendileri için daha ra • 
hat buluyorlar. 

Soma ıin• bu silnıh cenan 
olmadıiı uman ve eaatlerde me
..J.lık araaındaki ıoıe Ye yolların 
Oserine •bilbane barda;. gibi 
aıralanıyor Te ıeçen yolcuların 
pefi ııra küçük çocuktan ..Jdı .. 
rarak onlann eteklerini çektir • 
mek turetile para dilendiriyor • 
lar. Artık pek kabak tadı Yeren 
bu çok çirkin nziyetin y•zmaıı 
bizden ve bu sündıun oradan de
feclilmeai de infaallab belediye
den!-

- Geqin Haberci -

lstanbuldakl blskftvl 
fabrlkalan 

Şehrimizdeki büyük biıknv! 
fabriblan birleıerek bu tirket 
kmmuflardD'. 70 bin lira ıerma. 
,. ile kurulan bu tirket ya)wıdı 
faaliyete seçecektir. · 



.... 

Yeni Alman ordusu 
nasıl kurulacak 

Eski ittifaklar 
sisteminin 
canlanma
sından 

korkuluyor 

Avalin Moskova se
yahati takarrür etti 

.... 

lmparator1uk ordusuna benzlyen noktalar Fakat hangi yoldan gidecek'/ 

Berlin, 24 (A.A.) - Havaa] 
muhabirinden: 

Asker devşirme ya.sası, Pu.,..· 
te5i günü neşredilecektir. 16 
Martta ilan edilen yeni askert lef" 
kilat11J. tatbik· ni temin edecek 
tedbirleri ihtiva eClen bu y.uaıa~ 
derhal ne§rİ mukarrer ise de, hü • 
kUınet, Sir Şohn Saymonun ziya .. 
retinden evvel bu İfi biraz nıiip • 
hemiyet içerisinde bulundurmayı 
istediğinden, neşretmekten çekin
miştir. 

Bazı gazeteler, bunun kasten 
böyle teh:r edildiğini ve enele • 
mirde Sir John Sil1'1Jlon ife bu h~
susta müzakere eC:lilmek istendi • 
ğini ihsas ediyorlar. 

Maamafih, aıkert m\ıhanirle • 
r:n yazılarına nazaran yasanın 
bazı teferrüatını öğrenmek müm
kün olmu§tur. 

Harbiye nezareti menauplann• 
aan binbaıı Görç, yudığr maka • 
lede, a3kere alma uaulünün fayda· 
tarını kaydetmektedir. 

Mumaileyh, askerlerin, ordu .. 
ya intisap ederken, Almany&DDl 
hayatiyetine yeni b:r uııaur kat • 
makta olduldwna, kani bulmı • 
duklarmı söylüyor. 

Gene nezarete mensup y(b~ 

Yon Va.dele nazaran yeni ordu, 
a)'J1i imparatorluk ordusunun e • 
saslarma göre kurulacaktır. 

18 den 45 ya§ma kadar bütün 
Almanlar a$kere ahnacaklardır. 

21 ya§ma kadar olanlar fili hiz -
111ete, 35 yaıma kadar olanlar ib· 
tiyata, 45 yapna kadar alanlar da 
m1".ıa.hf ızi?. ayrılacaklardır. 

lht:maldir ki, mali sebeplerden 
dolayı, fili orduyu teşkil edecek 
olan 300.000 kitinin hep birden 
ıilih altma alınması mümkün ola· 
mıyacaktır. 

Bu it.ibıu-la, başka suretlerle 
ikmal edilecek, daha mahdut bir 
tal"m usulü dütünülecektir. 

Bu münaıebetle, General Yon 
Meçı askeri talimi hücum ~tı· 
na huretmeyip bilumum Üniver • 
aite ve ilk mSteplerle, liselerde 
de hazırlık tafim.teri yaptrrman 
tasavvur etmektedir. 

General Yon Meç: "Mektep 
muallimi, zabitin şuurlu bir yar • 
d.nQcısı olmalıdır. Askerlik itle -
rinde azami gayret göstermeli • 
yiz,, <diyor. 

Eqıen Alın.4n gençleri, mesai 
kamplumda, gerçekten bir iltnri 
askeri terbiye görmektedirler. 

lngiliz Nazırları Berline 
nasıl gittiler 

ilk çay ziyafetinde temaslar başladı 

Berlin, 24 (A.A.) - Sir Can glTız~m.ın tavusut vazifesiuin 
Saynıen ve B. Eden saat 17;35 de ~uil kaydediyorlar. 
buran gelmişlerdir. Sunday Tımes, diyor ki: 

Sir Con Saymen ile B. Eden "Ne denirse den:s).u, Avrupa dev 
rempelhof da tayyareden iniDR lct &~-1'}:, yepyeni bir hakikat 
11. Fon Nöyrat ile lniiiiı bib61t ~ miic~heı olarak i~ koyul 
elçisi B. Filips tarafından aeJAm.. Ql'ltlırdır. İngilterenin bu alanda 
lannıı§lardır. Tayyare nıetdamJı. n.zifesiı ~ mlThimdir. Zıt iddia· 
da kalabahk bir blk h1L%1r &ulun- Ilı' ye m~1if epdişe'ler ara.mı • 
maktaydı. BakAnlar Fo:u Nôynr.t ·) clat~?aZZUh temi.n e<?ecelair. 
la birlikte İngiliz elçiliğiııo sit lq.~ kendine düşen mesu • 
miperdir. B. Filipı bir çay vermif J.iyıet hia'tni deruhte etmek ve kof. 
tir. Temasın bu çayda batladığ'ı ~if aiıtem lehinde el\ geni) bir 
zannedilmekte~ ir. h41 ıureti elde etmek için bütün 
Sir Saym enin, ha kuvveti ile çalıımak arzusunda -

raketinden önce dır. . 
. Obaerver gazeteaı de Almanya 

söyledıkler·ı da asker deY§irme kararrnın neti. 
Londra, 24 (A.A.) - Sh- Om celeri noktai nazarından umumi· 

Saymen hareketinden evvel mat • yetle hasıl olan endiş·elere terce .. 
buata beyanatta bulunarak demif man obıaktadır. 
tir kiı 

Bertin, 24 (A.A.) - Havu 
muhabirinden: 

Sir J ohn Simon'un ziyaret gi1., 
nünün yak)a9ması üzerine, gazete
ler, Almanyanın haklılığı ile 
raber hüsnü niyetini de teb .. 
ettiren nefriyatta bulunuyorlar • 
Bunlar Almanyanın, uluslar ara • 
ıı mühim teahhütlerinden kaçm • 
mak niyetinde olmadığını israr • 
la kaydetmektedirler. 

Böraen Zeitung gibi ba7.ı gaz 
teler, muzir mahiyet arzeden es
ki ittifaklar sisteminin ihyaşm

dan korktuklarını ihsas ecr 
lar. 

"Yolki9er Beobachter,, gaze 
le.si, Sir John Simonun uzun bir 
wcemeihalini yazarak kendisi • 
Hberali:ım)nden bahsediyor 
diyor ki: 

"Biribirine tamamiyle zıd 
alem kaT§ıla~acaktır. Hepsi 
gerek kendi memleketlerinin ve 
gerek Avrupanın azami haymıa 

çalı§ıyorlar. U mit ederiz ki, ara· 
daki farklara rağmen, müfterek 
bir çalışma esası bulacaklardır.,, 

Musolininin 
manidar 

nutkunun 
mamı 

Musolininin nutkundan dün kı • 
saca bahsetnıi,ştik .. Bugün, ajans 
tafsilatlı olarak bınıu ver
mektedir. Satırlar arasından bir 
çok manalar çıkarmak kabildir. 
Bu nu.tkun hedefi '.Almanya gij)i 
g6riilüyor: 

Roma, 24 (AA) - Fqift a\Q'lan • 
nm t~kilinin 16 m:J rn ôdniimü müaa· 
~e Dıtçe, Venedik urayµl\11 hıd • 
konundan halka tiitaberı bir nutuk IÜ)t· 

~ ve bu nutak ıiireltll alkr!fartıt 
karJt1anpıı,tır. Duçe töyle demi§tirt 

"Siyah gömlekliler, bu an, ltalyu ta· 
n1ıinRe ç~a&b bir andır ,..., bu fü'bar!a 
miistA~~J ~lar J.jtp.fmdan yaddedD • 

Pariı, 24 (A.A.) - B. Laval 
Moa.kova seyahatinin tarihini ba. 
kanlar meclisınpı 26 mart tarihli 
toplantısmda bildirecektir. B. La· 
valm 11 nisandaki Straze konfe • 
ransından evvel mit yoksa 15 ııi • 
aandaki uhnlar derneği konseyin
den ıonra mı gideceği henüz belli 
değildir. Konseyden ıonra giderse l 
belki seyahat tarihi biraz uiak o
lacak, fakat, hu suretle Fransız -
Sovyet görütmelerine daha geni1 
bir ufuk huırlanmıt olacaktır. 
Buna muP.bil gelecek hafta hare. 
ket edebildiği takdirde, temas ve 
esulan teabit edjhniı olmakla 
~aber metni ıimdiye kadar ha· 
zrrlanmamıt olan Cloğu misakı hal 

Arttıran 
arttırana 
Vaıigton, 24 (A.A.) - ~ıili 

ordunun mevcudunu yüzde 50 ni .. 
betinde arttmnak için istemle 
400 milyonluk tahsisat, hem iyan. 
hem de mebusan meclislerinin u·ı 
keri encümenleri tarafmd~ ka
bul edilmittir. 

---0-

Erkanıharbiye 
reisi ve başku
mandan kim 

olacak 
Almanyanın Yeraay muahedesi

nin be9inci faslını hükümden dü
ıüren mecburi askerliği ihdas et
mesinden sonra, yeni ordunun 

nuıl tenekkül edeceği liayli me
rak pyandmnaktadır. 

Şimdiki halde Berlinde ~ola· 
ıan rivayetler, erkanı harbiye 
heyetinin yeniden kurulacağı ve 
yakında ilan edileceği yolunda • 
dır. 

me.ğe ıayandrr. Yalnız ı~e iki • Söylendiğine göre, General 
defa maziye gözlerimizi çeyirmek icap 
eder. Zira ruhumuzda bizi ~ Ludendorf, erkim harbiye rem 
doğru sevk eden bir kuvvet vardır. Mil- ola.caktır. Generalin bugtinkü 
zfde biz b.ir avuç insan idik, timcO Mi • rejimle aralanndaki ihtilafı kal
:vük bir kütleyiz, fakat Faamı ka,.det· 
mek gerektir ki bu kütle, 0 bir ·~ cbrmak üzere teıebüıler yapıl .. 
imanm ayni cüret ve uün biısiDi laf1· maktadır· 
yor ... Bugünkü hava gıD'i bulııtlu ve ka- Diğer bir habere göre, General 
raruz olan ıiyaai iklimde İtajya, bir 
ıükün manzaraıı arzediyw. Zinı ttat, Göring Almanyanın kara. deniz 
ıerek rah ve gerek ıilih itibariyle tıv... Ye hava kuvvetleri ba§kumanda. 
vetliöır. Bütün haJyan mnwme fUll Dl olacaktır. Tabiatile B&JVekft 
demek iiterim ki, hiç bir hadise itaba- Mitlerin nüfuzu altında bu sala • 

P • st d • ~ 11n1an av~ya,cak ve ffa.bmmt 
Dünya yüzünde buıf ve insan· 8fl e neşre f• karp koyanuyıaçağJ bi~ir hidiae hiyeti alacaktır. Baıvekil Hitler. 

lar arasında hüsnüniyet o1an ga· ı t b ı · v mıy<Wlktır. Birer hakik4t olan ba P7 devlet reisi olduğu gibi ordu, d~ 
yemize erİ§mek için bütün kuvve. en e ıg ler, &iıe etrafa ıükWı ile balmwnm te· Dıt.JUP ve bava kuvvetinin de bai. 
timizle mücadele edeceğiz. mio ~tecflr. Qıuıll bir luWilıat cda-

Le>ııdra, 24 (A.A.) - Cumar· rak kabul edin~" hwua kafdiıdn Wr fi sayılmaktadır. 
Alman büyük e~isi Baron Fon ~ füuü Pariate neşrJ:dilen tebn liiih wwnmzx. Mu.JwlclerabD --o-

Höt Sir Saymeni tayyare meyda.. ~· 1 ·ı· i h f'l' d o1 .. r f 1 ıı ıııı ~ ream ma a ı ın eme •r4\il her tüflü iti ~rınet• P- ngl Jz Dom 1 nyon 
nında tecı.yi ebni~tir. Sir Saymen e] r':::!. 

'$ --s nuııiy~tle karıılannıııtır, zira, te nz. &:.ier ~P ederıe JOIUJJlva .çık.-:allııl N h t hı· 
çiden "kendisine Verilecek bir mek ,.Ja-.. 'L-• lÜf}Ü ..,..,.;,.VI bü-~'IP bİJ' azı rı arp e I• 

liğin bı.siltere .. Frama ve İtalya ~ ...,.. ---"~ ;,~ 
tubu,, olup Dlmadtğını aormut ve ar'umda mi.ittebit cephe imkan ile d.evir"cğiz. Siyah ıömleklil,r mil· kesi görmüyor 
elçi de "yalnız iy1 tali., mektubu '-- • •v• ka . . lelinüı taapmakta olduju ~)"oınlaıı'l!at '--ilte- ·.ıomı'nyonlar nııızm J. 
ıd b . . . le.ıutr.I' tesı~ ettıgı naatını ız ı'ü....ni_ t..:-=- Avrun. a. auDınnu t-; .. i ~ "" u -o uğu ceva ını vermıştır. -'? ~ - ...._ H Tbom d 

b ve bunun Sir Con Saymenin mü ç.ü:ı yapacağımız teıriki rneaaide miza. • u son bir nutkun a; 
ingi liz mat uatt him vuifeıine takaddüm etıxıit ~. "Muid ve ıiyaıal bir harp tehJi • 

n 9 d İyOr? olm.ıw hayırlı olarak kaydedil • Fotiıt alaylanıun teıekkiilibıün 18 kcai olduğuna nükmettirecek bir 
Londra, 24 (A.A.) - Sir Con mektedir. ncı ydtl dönüm~~e -~ist ltalya itt• bu tef ıörmiyorum .. ,, demitıir• 

h .. F 'l ltal Al ıure e V1:1enu.a&U -.,or.,, 
3aymen seyahatinin e enunıycti ranıa ı e ya, manyaya ""'"~" • •ırıımm ''""""""-··-n~ .... ·----ı ~"°t'e~r'"'!,'n•",!•n••••dıı..-aı·ın'"""a~3.2 tar.ıTd"'ı:' 
do!.yısi1e matbtıat, onun m~:ıili· yapililcak ilk talebin mecburi aı · re her şeyden evvel Alınan 'o~eı., 
ni ıüsle!tirerek her türlü ~ri~ kerlik hi~ctinin tehirine intizar harp mi, yoksa ıulh mü i.itedi- İngiliz • Fransız bey.qa.Qameıinej 
tan sakınmaktadır. Gazeteler, in- etmekte oldUkları halde, lngilte agrenmek arzusundadır. B müıtenit olacağı kaidediliyor. 

kmda kendilerile mutabık kalma~ 
imkanı hbıl olacaktır. 

Paris, 24 (A.A.) - Bakanlst 
mecliıinin son toplantısında Ba1 'lir 
Livalin Molkov•ya gibnesi hak 

ıa 
kmda karar verilme.si üzerine, Çu 
Bay Litvinof Bay Lavala bir tel • bil 
graf çelterek ve mülakatm F ran • dü 
aız - Sovyet te§riki mesaisinill 
takviyesine ve hak:Jd barı§ za • 
manian taharrisi yolunda yeni bi1 ıe 
merhale te§kı1 edeceği kanaatin • 
de bulunduğunu bildirmi§tir. 

Pari., 25 - Lavalin Moıkovay• 
h.ş.ngi yoldan gideceği mesele tet • de 
kil etmekteidr. Almanya yahut Le
hiatandan !{eçtnek bir siyasi neza" ıa 
ketaizlik olabilecektir. 

ke 

Ordu teşkilatı 
hazırlanıyor 

d 
Berlinclen Fransız gazetele - ~ 

rin.e yazılıyor: 
16 mart tarihli kanun Alman• 

ya.da mecburi askerlik hizmetini 
teaia etuıit ve ordu teıkilatmoı 

kurulması iti de Müdafaa Bakan· 
hğma verilmiıtir. Çoktanberi ha• 
zrrhk1anru yapmıı bulunan ba • 
kanlık yüz binlerce ki§inin te,ki· 
latım icap ettirecek bu muazzaııı la ! 
it kal'flsmda hiç telaı ve istica1 
gastermemiftir. 

Müdafaa Bakanugı 9uu&Jt '1-' 

umumi erki.m harbiye teşkilatını 
yapmakla mef!illdür. Yübek ku· 
mandayı dört zat vücude getir • 
mektecfır. Bunlar; imparatorlu1' 
ardusuDclan General Fon Biom • 
berg ve Fon Friç, Prusya Bakanı 

ve hava Generali Fon Göring ı1e dı 
General Rayber'dir. Söylendiği • 
ne göre General Ludendorf da 1

• 

y(Jksek kumandaya almacaktır. 
Alman ordusu reımen OD ikl a· 

trolorduyu teıkil edecek 36 fırka· ti 
dan ibarettir. Bu kolordular 01' 

iki askerlik mıntakasına tevzi fi' 

dilecektir.Hizmet müddeti ıiındi• di 
fık bir sene olup silah altına i11' ol 
çağırdacak sınıf 1914 doğumlu -
tardır. Umumt harpte hizmet et• , 
mit esnan erliabı kademe kade ' iç 
me hizmete 9ğırdark 8 hahalı1' 
bir talime tabi tutulacakbr. Hii• 
cum kıt'afarr, çelik miğferliler "/~ 
S. S. teıkilitma mensup efrat bıJ O 
sekiz haftalık falim devresinde-' ı 
bell<ı de askerlik hizmetinde-' 
muaf tululacaktrr. Hitlerin ı...c • 

-';f 1'i 
me kıt'aları olan hücum te§kili• 
bndan almcak efrat Potesdaıs' 
Jeqlalarmda birinci Prusv" mu • 
hafız piyade alayını teıkil ede ' 
cektir. 

Burada iri ırktan olmıyanla ' 
nn hizmet meselesi de uzun u:ıa· 
dıya münakata edildikten sont' 
lazım gelen karar verilmiftit' 
Bunlar askeri hizmete çağmla ' 
cak ve fakat ıili'h yerine e-Oeriıı1 

kazma, kürek verilerek amele t-9' 
burularma gönderilcektir. B~ 
l\.lmaıı f ırkaaı ıulb zaınanındl 
uıevkiine göre 10 ila 12 bjn mfff' 
cutlu olac~ktır. Esas itibari!~ '1' 
ni A4nan ordusunun mevcud1J 
360 bin ile 432.000 ki!i arasrnd11 

6u1unacaktır. 
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...,..,. 
lSTANBUı.: 

Tlrlrçere 
Gefirea: 

nA-BI 

dEERDELI 
a.Mdelllder .. ~ ............. . 

All Cengfzln baflndan gec;enl• 
no.eo 

18: ,___.-... 11,11: Haber • ler. 19,40t Lollapla operuı - Var ,--------=-=--~:•rilaı-.mam:;::ı=-:::.:= ... =-==-=====" 

Graçyoza düşünüyordu: ........ Bu 
ses yabancı değJ1 .. bu sesin 

sahibitii tanıyorum! 
- Al ela p!. 
Aclamcaia paraJI aY1ICUIMla .. 

.;.:_ 1r• LL...1....!-!-- ---L --... pt1JGI", ıınnuuıa9 ~ 
t.Uate olup olmacbiına büıJanla. 
tilaıkü alradılı ..... pnm altın 
bile tutm•sdı.. lçWea ele tö:rle 
~üycmlu.. 

- Kekke daha çok i.te • 
terdim! •• 

Ali Reis ona IOl'Chı: 

Dedi. Sonra yeniden Ali Reiae 
bakuik: 

Bbden bu kadarcık zahmeti ele 
eeiraeme1iıu ı .. 

Dedi •• Bu eefer, ... inde tam m&
nasiyle ıaniilden 'f'e aevslclen do • 
ian bir yatvanı ıeziliyordu. 

Ali Reis ıondelcuya ifaret etti: 
Konala 1anaplar •• 
Perini, yarama ı.Jalmak ve 

ner - {)maltıbmp). p1lk. 20,30: Ba· 
JP .ı,dl (N) Ptıaao ile, 20,60: Ba· 
JU '.N&lı1ı K_.. iio1o plıtno ile, 21, 
15: Son haberler. - borsalar. 21,30: 
Radyo orkestram. 22: Radyo caz ve 
tuao orlr.-lraları. · 

175 Khz. MOSKOVA, l'IU'•. 
t.,aO: Parti yayum. 18,30: Yeni 

şarkılar. 19,30: )lablm Gorkiden ro-
mu parçalar. 22: Almanya yayım. 

2.\05: lnstlizee ya)'llll. 

832 Khz. Moskoft (Stalln) 381 m. 
22,45: Dana nnuıllmi, 2': MOlkova· 

daaukiL 
545 DL BUDAPB&TE 560 m. 
18: Macar kuarteti 19,15: Sisler. 

19,45: Piyano konseri. 2020: Konf e • 
rau. 20,50: Spor d1l)"1lnılan. 21: Mu· 
ılld reportajr. 21,.CO: Da)"llmlar. 22,05: 
Varnerfn "Dle Götterdaeınmenmg,, 
adh operuı. 22,50: Vaper hakkmcla 
sizler. 

Ali Cenciz, daha bitirme,e l dmlaeY~L ıc.m., arbltume 
vakit bulamadıiı kahvaltnı itini olma kümidini kaybettiii bir za • 
bir ıokak içinde g6rmiye karar manda, yani evlenmesbaden tam 
verdi. Saptı, aöftit ve ekmekten altı Mne aonra hir ~la clibıJaya 
birer parçunu MSpefe verdikt•n gelmitti. Çoeuldarma kup dlf • 
aonra artamm kendi yedi. künlükleri ele bundan ifeiite'pli. 

Ali Cencizde sabahleyin oda • yordu. •. 
ımdan çıktılı zamanki memnuni • Çocuk çok çlrltlndi. F6at ana 
yet ve kibir kalmamıttı. Bir müd· ve babuma aonılacak ot .. bir me. 
det dütündü ve: ıekten farksızdı .. Hangi çocuk a • 

- Haydi, Ali Cenıiz, bot yere naama ve bahuma güzel ı&ı'ln • 
kötü dütünce1-e dalma •• Gerçi pa- ma ki .. Çönkü on1a:r ~ 
ram yok! .. Fakat bu hale birinci ı&zleriyle detil, kalpleri,te ba • 
defa düttDüt delilim •. Bundan da karlar. Babuı büyük bir hiilnti 
kumdmanm çaresini bulurum •.• niyetle admı Akil olarak ko'JlllUf"' 

Yahut böyle kalırım •. Bence bu • tu. 
nun bu anda ehemmiyeti yok.. Fakat o, iM>ine nim• yara -
Mühim olan teY timdi alqam ye • mu, mazip, cCbü J&tlı. botltoiaz, 
melini teır.in edebilmektir. Ma • terbİJ91iadi. Onm ha --...ıım - Batka hir di,ecelin Yar mı? 

- HaJD" J •• Allah razı olau ıiz -
deat •• 

yatmlmak U.-e ,.at.k eduma gö
tiiriilda. Ali Reltld Gftwo• aa - 9'!!1111111!!11!1 ______ ,,....._ıl dam De.pi-. bir ite yaramadı .... düzeltecekleri yenle J1iz 'ftrİ.JOIP 

Amma •• Dur bakalım •. Bir de "Ah- lar, lattl bütiia bunları lrirer me -
met Er.dl dottumm,, ftl'.. Bak ziyet sibi teJ.IJdrj ecliyorlardı • 

loncla idiler. 
Kon8fuJorlarclı: İralık aparbman 

Yerlere kadar ililiJOI', ellerine 
tar.tarak &piyonla ... 
Kayıkçı~ ini MJriaç içinde 

lıendi bJlima 19GIDİI ve aitmit • 
ti. Şiıııacli Ali Reie etrafta birikea -
'-9 tlanclü: 

- Sia ne ilti10r-?. Sisin 
de mi kayılmız parçalandı? Siz 
.Je mi para ieti7onunus 7. 

Hiç kimte eöyliJ-ecek .az bula -
lla•mqtı ... , 

Heıkee claiıhJonla Te Wr1Hır • 
feri1le ti1le - ......... , 

-Bulcbqdir7. 
- Şilllcli1e kadaıı lalı ........ 

- Sisi hir yerde ıönnüt sibi - B8Jik P..-ltı Elmaclalı Cedi· 
yim •• Bana hiç de Jabancı ıörün • diye sokak No: G d&rt oda banyo, 

. ! lektrik, havacuı ve 111 blrlnd kat 
auyonunuz .. 

-Acaba nerede? Ben böyle biT ::d8:ıO: :_mn konllrtl ile 
tef hiç hatırlun17orum.. , .. _____ ijlm ___ _ 

- Haıın.ıa -.- hatıra1anm ----------
big aldamnazlar ! .. 

- lelld bir riiJ• ! •• 
,_ .... 
- Şimdiye bdar Ankonadan 

hiç çıkmadma. Şimdi de &1'ZQlll 

.........-.91'amsMlnfd Valer. 
yeıMlll 1aamcla Tiidde« iiael'hae 
Pmelctir ••• 

'-!"- V eıaeclil• ,_. ıiluılı •• • JI -SaMml tlJliJ'Ol'lllmlZ?.Ba-

- Kim oluna okun; doirmu mm için mi ıelcHnls?. 

iyi ki hatırladım.. Çc>ktanberi de Ali Centiz aDıCak Ahmet Efen • 
ıitmemiıtim.. Kimhilir bana ne di dOlbmlunn eYİne • oll1l tanı • 
kadar gücemnitlerdir. Gerçi Ah- yanlar hep Wyle cloatwww diJe 
met Efendi dotltlmUZ Te ailesi anarlardı.. • ıeç ftldt ......mlcli .. 
miithit badala•ardandır. Ahmet E- Onlann erken yemek yemedik. 
fendi dollumuz karumm, kum lerini biliyordu. Çünldl ldiıpik A. • 
Ahmet Efendi dostumuzun -gözüy- kll sünde bet .atı defa yemek ye • 
le ,arar .. Ya altı f&f1Dclaki kiiÇük dili için alqMD yemeli zaman•cla 
~an aman, aman,. Ne tierbi- karnı acm11• olmazdı, hu. yisdm 
yesis, ne çirkin ne yaramaz ço - oaan acılmaumr heJalıerlenti. 
calctur o ••. Ahmet Efendi dosta· All Cmtis; ~ çı • 
mmu Ye aileainl siyarete ıittillm lırarak bplJI ......._ 
sOnler pantalonuma tüldlriir, top - Bo'bi de arblmda idi. Kap1J1 
IU'IQI ayaklannun altına at9 be • 1ııiaat Alnnet EE.di el_.. .... aç
nl d&fUrmtye çatitar,. Ne.,. • ._ .... 1 IDlfll· Ali C.nami sMime 1eYinç
B111e olmüna ra~ &.ij&D o- ı. ..,._dit 
na~- iUzel, ıtek •tlmii w-'Mki - Vay! c-8iz Efendi otla• 
bulmak mecburiyetindeyim .. O • muz!.. , 

liiit delikanlı.. ö11~ - Evet! ... Llkin Marki Hazret-
,. ... __ ,..,...af~Ul ..... ~ 
:rdacak ıibiydi.. Keaıdisiai sor • - Oradadır ... Buıtınlerde dön- m ... t 

la ayakta tutabili,.orclu.. Herket meaini bekliyoruz •• Hatta ıimdiye tam yemeğine davet ederler. Annelere UMtf 
~Wwlctan IOIU'& Ali ıeille t.--

1 
kadar ıelmesi lazımdı. Sizi ona O halde? Ne duruyorum .. Hay- 5 u. 

L__ '-'~-•-- -• be .._ En tiki nurrlan hile pek ima bir d" T ik" . Çocuk Eairıeme kurumu (Hi-
...-,Q'& li&IUDV. Bir'-- l&DİJe n tamtac:a15ıı:u& .eaz zamanda Ve da tam ı eıv ıyeye... Adı Teıvikive, • tfal) el ,_ • s. 

1 

....., zaman ama ve köldiaden ... 1r •• 
11

_ J maveı e ıen meraaı, ma. 
-.., e kaldr.lar.. nedilfnenmthur adamlanndan nr. ~ ~iktaım üıtü demek c1atiiL l6i • ma"~ nuıl t;esleaece-

Ali R• ltaıım ejerek eellmla- biri olacaktınız 1.. Umumi deposu: 1naftk Kansak ec- ru olur. Pek de uzak • ..,., ne ilial •• ~ wd hllir • 
dı: - LGtuAarlQlz da ıüzelliiiniz ...., laer eaaae4e bal•ar. Odclt yapalım?· Açlık bu .. Orva kadar Janacapa ....... tA:m.elere ö-
Ç Gesmit oı.... Mufı:bı Cenap- bdar --. " •te.lr lılr - Jlkıdır. ııllmek --ı,.tiıoıleJlı;ıı. ltlt) Gll't lııl:t ..,,.mı fıutrla • 

?. Baıfıa bir muinls?. _ Sizin busiin yaptıfmıs iJ'ili • ZA n - Jstul>el 8altan1Ula 18 AH Cengiz hızlı hızlı yirilme- llllfbr. 
GraWo• cla!sm Ye t1 içitıden li biç Wr ...... adey....... bdndtılll'dn - tulMacle alq oldu- ye hatladı. Bobi de peıini bırak. ı imi 611itleri .. - llfltil ie-

~ ıhlerle onun aht.- - Bunu ademek __ .. kolaydır.. tam ~· :- 'lefenb mekte- mıyordu. tiyenlere Jmrum palUIZ olaraW 
,..._hikıJOl"dtte \NA blaln atına lllll ından daha enet al· -5- sı-d · A ... ı--.1. ·-•- · 

Fakat C...•--- ...... L- ._ -·· oldufum tuıtkiwae ... kaw"'-ttlm. hm ,,,.. enr. ~~ ~ eaar • ..... R-1- Pe-'-L.a ,,.. ....... U: , -ı1...-.a-w.IH'&IZ8WZ Dil• -.,.. 7• J~ A et Eı~..11· do.............. em 1
-·--- 1.. •• L .. -1.s-- b 

Al ... aun7 ... QVDU ınuz? Yenfllıd a1aeilnladaıl ........ ··- alQ ... uua-. ıeme ~ ~..... it 
r..- c. -•- ••ı1___ Ş • •I -w-. yaımda idi. Epeyce ,.aılı olduiu mektupla adres bil.1:--1- t.A~ • 

- ~-., Vl9Ull YUlıVllt!.. im. S-'-· • -· 1 7--, b ncl ~~ ...-ı li aamnm ki .Ankonalı tln17ePa- - anı mı .,.,., üyon.-? De· Sultani No: 57a, Tefenttz No: 16'1 ir zamL a biraz ıeçkin bir b. dir. • 
•lina Beneftllliyi tanıclma!.. mek ili tisin .. ..._ ı.teyece. lw4tıtla Vufl oillJ CeWettia. , 

11 
, ..:=.:.~ıa::!:!; ~.!t.bir..,.nr.ı-ek.. Nelll1Jl. 1 latanbul B~~ly-1 11A~la;:

1 

:· : r , 
"'- ,........ - Beni azarl•maz nutmız?. Adet Cinai Ewafı 
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1 ersane!!'~7de Gülcemal 1~~-BU AK5AMKI HABERLER 
den buquk vapurlar .. • 

qapılabilecek Bugun saat 11 de Hıtlerle 
Con Saymen karşılaştı •• Yakında tatbikata geçileceği umuluyor 

mek olacaktır. Uk zamanlar bu ~iirk gemilerinin kendi tersa .. , 
nemiz.de İn§a edilmeleri ve bu iş 

1 

için tahsis edilen paranın harice 
çrkmanıası meselesine dair tetki
kat yapıldığını yazmıştık. Bu hu
m.ta hazırlanan proje ile Ökono
mi Bakanlıığı deniz müsteşarlığı 

meıgu) olmaktadır. Müsteşarlık, 
ibüyük !bir ehemmiyet verilen bu 

grupun kendi ustalarından istifa • 
de edilecek, sonra zamanla Türk 
ustaları bu işte yetişt'.rilecektir. 

Simon ne yapacak Almanya ile ..Ja- Macarlar için ıtaıya 

mesele hakkında alakadarların 

mlitalealarmı sormaktadır. Deniz 
,.ollan idaresi umumi müdürü Sa
dettin de Ankaraya giderek bu 
hususta deniz yollarının yaptığı 

Tersanenin ilk kuruluşu 7.000 
tona kadar gemilerin inşası esası 

üzerinden olacaktır. Çünkü bugün 
havuzlardaki fa.brikalaTda bulu-
nan vesait te bu kudrette bulun • 
maktadır. 

Diğer taraftan bir İngiliz ve 
gene b '.r Alman grupu da şehri
mizde ıbu hususta tetkikler yap -
mışlardrr. 

etüdü izah etmittir. Diğer taraf . Yeni tersanenin Hazirandan 
tan e-Yvelce tersanede çalışmış iş- sonra kurulmasma başlanaca.ğ ü
ten anlıyan zevatm da bu hususta mit edilmektediT. 
bilgilerine müracaat edilecektir. Ökonomi bakanlığı bir taraftan 

Bu 'hususta bir muıharririmizin bizde gemi inşaatı işinin ka'bil o • 
yaptığı tetkikat neticesinde elde lup olmadığını tetkik ederken diğer 
ettiği malfunata göre tersane ışı taraftan mevcut tesisatın takviye -
hakkında şimdilik en mühim ve sine çahşmaktadır. 
en §ayanı dikkat teklifi yapan bir ötedenıberi oldukça iptidai vesa -
Alman grupudur. Hükiimetten a .. itle uzun bir zamanda dolup bo§a
lıınan müsaade üzerine bu gnıpun lan Kasımpa'a havnlarmm daha 
iki mühendisten mürekkep bir tet- az masraflı ve daıba çabuk suyunu 
kik !heyeti eski tersaneyi ve denlı: botaltmak için yeni makineler ge· 
yolarmm fabrikalarile havuzları tirtilmiştir. Geçen hafta gümrüğe 
gezerek işliyen ve işlemiyen te • gelen bu makineler otomatik, elek 
ıisatı ve mevcut binaları gözden trikli mot-Opomplardır. Bu elek • 
geçinnişlerdir. Bundan sonra An· trikli motörler yerlerine konulduk. 
karaya giden Alman heyetini tem tan sonra havuzların faaliyetinde 
s!I eden zat hükUınete yeni bir büyük ibir sür'at temin edilecek· 
tersane kurulması için tamamlan· tir. Ayrıca bu sayede yılda on 
ması lazım gelen noksanları bildi- bin liralık bir tasarruf da temine. 
ren bir listeyi projeıUe ıberaber dileceği anlatTlmaktadır • 
verm.ştir. Şimdi, havuzlarda , bir gemiyi 

Hükumetin bu işte koyduğu e· içeri almak ve geminin tamiri bit
sas, yeni tersanenin ve bütün tesi- tikten 1ı0nra auyu boıaltmak için 
satının devlete a1t olmaııclıır. Bu • uzu~ bir .zaman kaybedilmektedir. 
rada ecnebi gnıpun rolü verilecek Yeni tekilde çalışılınca dana çok 
tahsisat)a mevcut teşisattan istifa· vapuru havuzlamak imkanı basıl 
de ederek yeni gemiler inşa et- olacaktır • 

Tüyler ürpertici Hindistanda 
. bir facia kanii çarpışma 

(Baş tarafı 1 ncide) Londra, 24 - Hiiıdistannın 
Karaşi şehrinde müslümanlarla 
İngiliz askerleri arasında bir çar· 
pışma olmuştur. Neticede İngiliz 
aıkerleri elli bin ikişilik kütle üze • 

iye haberdar edilmiş, hemen kuyu 
kazılmaya ba§lanımıştır. 

Kuyucu Mebm.edin topraklar 
altında öldüğü muhakkaktır. 

Dün alqam geç vakte kadar ku
yunun temziienmesine devam e
(lildiği gibi bu aabah da çah§ılmış
t.ır. 

Mebmedin ceaedi henüz çıkarı -
lamamı~tır. Saat ikiye doğru çı
karılacağı ümit edilmektedir. 

Vak'anm tahkikatına adliye de 
el koymu1tur. Çırak Rıza ıorguya 
çekilmi§tir. 

Feri ha tevfik 
(Baştarafı 1 ncide) 

Mahkeme nüfus kütüğündeki 
kaydın çıkarılmasını kararlaşbr· 

mıtbr. 

Feriha Tevfik timdi 20 yatın
da olduğunu iddia ettiğine göre, 
1929 senesinde güzellik müsaba
kasında birinci geldiği vakit 14 
yatında bulunmaktaydı. 

LAval Moskovaya 
Nisan sonunda 

gidecekmiş 
Paris, 24 (Hususi) - Lava.lin 

lkat't kararını şalı gunu verecegı 
bili'.[tlllekle beraber kendisinin Mil
letler Cemiyetinin niıan ortaların· 
da yapacağı toplantıdan sonra 
Moskovaya gideceği zannolunu -
"r'r· Bu vaziyete göre Laval Mos-

1 

rine ate§ açmışlardır. 
Bunun üzerine kalabahk 27 ölü 

ve yüzden f a21a yaralı bırakarak 
dağdmıttır. Müs1ümanlarm nü· 
mayİ§İne sebep geçenlerde idam e
dilen Abdülkayyum isminde bir 
Hintli müslüman hakkında verilen 
idam kararının halk tarafından 
ada1ete uygun görülmemesidir. 

Büyilk ikramiyeye 
Jkl talip çıktı 

Ankara, 24 (Haber) - Geçen
lerde çekilen Himayei Etf al pi
yangosu büyük ikramiyesinin isa· 
bet ettiği numaray1 taşıyan iki bi
let ortaya çılawştır. Biletin biri 
bir avukat katibinde, diğeri de 
mütekait b:r memurdadır. Hima • 
yei Et fal reisi Bay f uat, hadise 
hakkında bana dedi ki: 

" - 5000 liralık ikramiyeyi 
almak üzere ceıın•yete ibraz edi • 
len bilet fazla buruşuk olduğun -
dan ikramiyenin muvakkaten ve· 
rilmemesi muvafık görülmüttü. 
ikramiyeyi almak üzere ayni nu -
mara ile başka b:r müracaat ya • 
pıhnca hadise zabıtaya bildiril • 
mittir. Meseleye müddeiumumi -
li~çe el konulduğundan fazla bir 
şey ıöylemek doğru olmaz.,, 

kovaye nisan sonunda hareket e· 
decektir. 

ve ne yapmah ponya arasında 
Londra, 25 (A.A.) - lngiliz müzakere yokmuş 

gazeteleri, Sir Saymon ıle Bay Tokyo, 25 (A.A.) _Japon Hariciye 
Hitler arasında henüz goruşme Bakanı mecliste beyanatta bulunarak 

olmadan şu noktalar üzerinde bil- Japonya ile Almanya arasında askeri 
hassa ısrar etmektedirler: bir misak müzakere edildiğini tekzip 

1 _Sulhun tanzim ve t~ki. ve Almanyarun Japon himayesindeki 
Ukyanus arazisinden hiç bir zaman 

line lazım olan muahedelerin bir şey istemiyeceği hakkında Alman 
kutsiyetini Almanyanın tanıma- Elçisinden teminat aldığını beyan et-
sı. miştir. 

2- Sir John Saymon'un vazi. Polonya da 
fesi, mahduttur. Ayni zamanda endi Ş ede 
bu vazife mühim olmakla bera -
her, hiçbir zaman kat'i kararlar 
verecek mahiyette değildir. 

Daily T elegraph, §Unları yaz -
maktadır: 

"- Sir John Sayman ile B. E
den, ne İngiltere ile almanya a -
rasında bir pazarlık kesmeğe, ne 
de Fransız - İngiliz - İtalyan 
tek cephesini temsil etmeğe git • 
miştir. Sir John Saymon'un vazi· 
fesi, bizzat ta söylediği gibi sa -
dece istihbar mahiyetinderi. 

Bugün saat onbir
de konuşma 

başladı 

Parsi, 25 (A.A.) - Jurnal ga • 
zetesinin Berlin muhabirinin siya· 
si bir kaynaktan öğrendiğine göre, 
Polonya sefiri B. Lipski, Almanya· 
nm 16 Martta vermiş olduğu ka -
rarlar hakkmda Von Neurath nez
dinde protestoda bulunmuş, Al· 
manyanın aldığı bu tedbirlerin 
Polonyayı endişeye düşürdüğü ve 
Polonyamn bunları Versay mua -
hedesinin ihla1i mahiyetinde ola • 

rak telakki ettiğini söylemiştir. 
B. Lipski, bütün dünyada bu 

hadisenin uyandırdığı gayri müsa
sait ve endişeli hava üzerine Al -
manyanm dostane ·bir şekilde na -
zarı dikkatini çekmiş.tir. 

YugosJavyada as
ker toplanmamış 

Belgrad, 25 (A.A.) - Bir kaç 
smıfm birden, silah a1tma alma -
cağına dair yabancı memleketler
de çıkarılan şayiaları, aelahiyettar, 
mahafil kat'iyetle tekzin Ptm~kt~ -
dir'ler. 

Berlin, 25 (A.A.) Havasın hu· 
susi muhabirinden: Sir John Si
mon ile Lord Eden, lngiltere ıe
f arethanesinde ziyafette bulun • 
mutlardır. Arabaya binmezden 
önce, Sir John Simon, sefarette
ki çayda M. Fon Neurath ile 
vukubulan müllkabnm ancak 
yarım saat sürdüğünü ve sırf u • 
sule müteallik mesailin mevzuu 
bahsedildiğini söylemiıtr. Nufusunun yekunu 

:A.sı1 müzakerata bugün saat 400 mtlyon olan 
10.30 da hariciye nezaretinde devletlerle yapılacak 
başlanacaktır. M. Hitler, misa .. Asker... bı· r 
firleri saat 11 de kabul edecek • 

tir. Tahmin edildiğine göre, Lord bloka 
Eden, cumatresi günü Paristeki 

toplantının neticelerini Bay Von Tu·· rk ı· ye y ı· 
Neurath'a bildirmiş, o da ceva • 

ben Alman milletinin, vaziyetin k k 
icabatmı takdir hususunda nazır· s o m a 
larına itimat eylediğini söylemiş· 

~emel meselesi istiyorlar 
mevzubahS Paris,24 (A.A.)-8.Frank-
Olacak mı? lin Bouillon, mecUste ıôylediği 

Berlin, 25 (A.A.) - Havas'ın husu- nutkunda sulha, muahedelere 
si muhabiri diyor ki: taraftar 400 milyonluk askeı•i. 

"fogili.z -Alman müzakeratı csa- blok teşkili %aruretini söylemiş, 
sında Memel meselesinin bir rol oynı- ittifaka girecek milletlerin yal-
yacağı hakkında rivayetler dönüyor, nız isimleriyle nüfuslarını zik-
Hatta dün akşam bazı kimseler, bu- retmiş IJe Türkiye için tanıdığım 

J;ın birinci safta olduğunu söylUyor- en iyi asker demiştir. 
lardL k Bal an andlaşması 

Bu husustaki düşünceleri sorulan 
İngiliz mahafili, Memel'in mukadde- reisi Titiileskonun 
ratınm bu müzakereler esnasında niyeti 
mevzuubahs edileceğini iddia etmenin Bükreş, 24 ( A.A.) -· Alman 
saçma olduğunu, zira, Memel idaresi- istihbarat bürosundan: 8. Titü· 
nin ancak uluslar kurumuna taalluk 
eder bir mesele bulunduğunu söyle- leskonun Belgrat ve Paris seya-

hatinin başlıca gayesi, Küçük 
mişlerdir. Ve şayed bu mesele mevzu-
ubahs edilecek olursa, bu ancak Al- anlaşma ve Balkan anlCl§mtuı 
manyanm Cenevreye avdeti lehindeki devletlerini Alman karJ.n üze· 
esbabı mucibeden olarak zikredilecek- rine hadis olan 1Jaziyet hakkın· 
tir. da mÜ§terek bir karar ittihazı· 

na matufdur. B. Titüleıkonun Ingiliz mahafili, kendi nazırlarmm 
buraya ne bir karar ittihaz etmek, ne Macaristanla Bulgaristanın Al-
de Avrupa sistemini değiştirmek mak manyanın hattı hareketini ta-
sailı ile gelmediklerini bir daha tasrih kip etmesine mani olmak için 
etmektedirler. elinde olan bütün vesaiti kul-

Sfr Con Simonun Avam Kamara- lanmak azminde olduğu anla· 
sında bizzat demiş olduğu gibi, heye- ftlmaktadır. 
canh neticelere muntazır olanlar su- -------------
kutu hayale uğrayacakla.rdır. 

do~tluğu mu, Al
man dostluğu mu 

lazım? 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Eski 

başkan Kont Betlen, Magykaniz " 
sa' da söylediği bir nutukta demit 
tir ki: 

" D . b - ış sıyasamızın esası, u " 
gün ltalyan - Macar dostluğudur· 
Yalnız mütekabil samimiyeti de -
ğil, fakat, menfaatlerimizin esaıt 

o'larak kalmalıdır.,, 
Kont Betlen, Alman aleyhtarı 

bir siyasa takip etmenin imkansıı 
olduğunu, çünkü Almanyanın orta. 
Avrupada Alman aleyhtarı bir si• 
yasa takibi imkanını bırakmıya .. 
cak kadar kuvvetli olduğunu ilave 
ederek demiştir ki: 
"- Biribiı'lerine rakip olan 

Fransanın tuttuğu Slav grubu il~ 
Alman taraftarı grubundan biri • 
nin orta A vrupada üstün gelme " 
mesi için İtalyanın dostluğuna 
muhtacız.,, 

Çekoslovakyada 
Prag, 25 (A.A.) - Çekoslovak• 

ya hudutlarının muhafazasama ve 
ezcümle yeniden istihkamlar inp" 
sı ile hudut muhafaza kıtaatmfll 

takviyesine dair son kabine içti" 
maında bazı kararlar ittihaz olun" 
duğu hakkındaki haberler, ıeli." 

hiyettar me.nbadan tekzip edil • 
mektedir. 

V::ı lr• .. ....... ..,,,,aniyle haber veri .. 
len bu tedbirler, aylardanberı tecı" 
ricen alınmıı olup esasen, başhc• 
kısmı iki senelik hizmeti askeriye-

nin iadesi keyfiyeti olan milli mü• 
dafaa programının mukteziyahn "' 
dantlır. 

lngiliz gazeteleri 
Fransız gazetele
rine cevap veriyor 

lnsilterenin Almanya ile anlat" 
tıktan ve Milletler Cemiyetine 
dönmesini temin ettikten sonra bir 
silahları azaltma itilafma yaklat' 

hrmak için bugün tuttuğu yol, 
Framız matbuatının bazı tenkit• 
lerine uğramıştı. 

Buna cevap veren İngiliz gaze " 
lelerinden biri bilhasa diyor ki; 

"Almanyayı Versay muahede•; 

taahhüdahnı bozduğu için haksıı 

bir hareket yapını! olmakla ithaııı 

kolaydır. Bu yüzden Milletler Ce" 
miyetinin dikkati de celbedilebi • 

lir. Fakat bu hukuki teşebbüsler' 

den sulh gayesi namına, çok ehenı" 

miyetsiz bir netice elde edilir. Hal" 
kın hükumetlerinden istediği, da• 

ha büyük bir emniyet ve daha aı 
silahla işi başarmaktır.,, 
Titülesko nereye 
gidecek kimlerle 
görüşecek? 

Bükreş, 25 (Hususi) -Titil" 
lesko akşam üzeri Belgrada hare " 
ket etmiştir. Yarın öğle üzeri o" 

raya varacaktır. Titülesko Bel" 
gratta iki gün kalacak, sonra. Br.f/ 

tislavaya giderek ÇekoslavakY' 
Dış işleri bakanı Benes i1e görüşe' 

cektir. Romanya Dıı I§ieri b• 1 

kanının seyahatinin birinci kııııJ1 

istiıari ve istihbad bir mahiyette 
<?lacakt111, 
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Çocuk hediyesi 
kazananlar 

7-3-935 tarihli (Dere) bilmeçe 
mizi doğru hailedenlerden hediye 
kazananların iıimlerini bugün 
neırediyoruz. 

IÜıküdar Ahmediye caddesinde 
Şakir Günay 1 inci, Pangaltı Bile -
zikçi Sok. Vahram D. Altunyan 
2 inci hediyemizi kazanmıılardır. 

Kakao kazananlar: 

3 - lıtanbul Sanayi mektebi S. 
1. No. 320 Adnan, 4. - Beıiktat 
18 Fikriye, 5 - lı. L. 117 Orhan. 
6 - Çemberlitaı 8 S. Batur, 7 -
T eıvikiye 81 Ağareni, 8 - 31 İn<:İ 
mek. 37 Nermin, 7 - la. Emniyet 
müdürlüğü 557 Mustafa, 10 - P~ 

liı müteferrika 742 Arif, 11 - E
dirne kapı 38 Sabahattin, 12 -
Davutpafa Orta mektep 117 Safa 
Gürıea, 13 - lı. L: 1567 Behzat , 
14- lı. Liaesi 23 Selahattin, 15-
Bakırköy 45 Oıman, 16 - Vefa 
L. 272 Necmi, 17 - Unkapanı 40 
Muıtafa, 18 - 25 inci mektep 
468 Ali Sami, 19 - Kuzguncuk 
81 Abidin, 20 - Gedikp&Şa No. 
9 Antula Kazancoğlu. 

BlSKÜI KAZANANLAR 

HABER - Atqam Postan 7 

Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 
Afa§ıda dökUmU yazıh paralar 2243 •ayıh mevduat. koruma kanununun 17 ncl maddesi mucibince muhtel lf 

mUeaseaeler tarafından bankamıza devredllmiştlr. 
Sahlplerlnln veya varlalerlnln ellerindeki evrakı mUsbltelerile blrllkte ldarel merkeziye ve fUbelerimize 

mUracaatla bu paralar1 almalar1 aksi takdirde bu paraların mUessesemize tevdi tarihinden itibaren dört sene 
sonra hazineye intikal edece§I Hin olunur. (1358) 

Lira K. 
2,91 

isim 
Firdes 

4,72 Fatma Nahide 

12,30 Emin 
2,50 Nail 

8,32 Macide 

S,49 Faika 

12,51 Ahmet Vefik 

2,29 Ahmet Halil 

Çanakkale Osmanh Bankasının tevdiatı: 
Şehir 

latan bul 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

Sinop 

Tevdi T. Adres {Lira K. isim Şehir 

4/ 12/ 33 Kızıltoprak iıtasyon ci- 16,29 
varı 26 No.lı kötkte 

Sadullah Ni • lstanbul 
han 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

28/ 11/ 33 

Bebek bahçesi kartııın· 
da Yüzbatı Ahmedin 
hanesinde 

Kadıköy Acıbadem 
F eneryolunda Bağdat 
caddesinde No. 44 de 
latanbul vilayeti mecli
ıi idare azaıından 
Kızıltoprakta Ihlamur
da Bağdat caddeıinde 

Çarııkapı Kalçacı Ha-
san mahallesinde evkaf 

3,36 Nakiye 

2,68 Seniye H. 

17,86 Saim 

mahkemesi ittisalinde 30,- lsmail 
Turbanın hanesinde 
Cihangir cadde ve ma
hallesinde Atik No. 21 
hanede mütekait 
Sahra topçu endaht ta
buru 2 inci bölüğü efra 
dm dan 

10,18 Zübide 

" 

" 

Adana 

Baara 

lıtanl>ul 

Tevdi T. 

28L11L33 

,, 

,. 

il 

,, 

Ad re ı 
Şehzadebaıında Fevzi. 
ye M. de muhtar B. so· 
kağında Tabur katibi 
Adnan Bey mahdumu 
Davutpaıada Çavuı Ha 
mamında Kuru Sebil 
aokağmda No. 16 da 
Tevfik Ef. valideıi 
Gedikpafa Divanı Ali 
M. Bedestan sokağında 
No. 14 
Adana T esiai Uhuvet 
cemiyeti veznedarı Sa· 
im bey yedile. 
Bura vilayeti dahilin .. 
de Haceri Kebir Kadıaı 
merhum Mustafa Şev
ket efendinin büyük oğ· 
lu 

21 -Eyup O. Mektep. S. 1, 160 4,14 Fıtnat 
Nedim, 22 - 13 üncü mektep, 46 

fıtanbul ,, Yanya valii ıabıkı Ali 
Rıza beyin kerimesi 
Makrıköyünde mukim 
Beyazıt Soianağa ma
hallesinde Abdülkadir 
beyin teyzeıi. 

87,25 Süphi Kamil lıtanb'ul 

Süleyman Ef. kızı Ha. 
fız Mehmet Ef. zevceai 
Hamitabat sancağında 
Doğancı mahallesinde 

4/ 12/ 33 Osmanlı mühendis ve 

Şükran, 23 - Hocapaıa Meliha 
Akalın, 24 - Kuzguncuk, 75 Mev- 29,24 Ki.miran 
hibe, 25 - 26 ıncı mektep 308 Be-

,, 
ria, 26 - Fener 4 Mitat Akın, 27 
- 10 uncu mektep 480 Hamdi, 

Ş h 30 K d l 
38,47 Abdülmutta -

28 - Beyazıt, 2 a in, an i -
lip 

li Kız L. 455 Mualla, 31 - Kadı, 
köy, 286 N. Ülgen, 32 Poyraz So
kak 19 Hakkı, 33 - 8 inci mektep 
237 Nimet, 34 - Is. Erkek L. 45 
Sabri, 35 - Beyoilu 14 Asuman 243,95 Şevk Alem " 
Nedim, 36 - Gazi Oımanpqa 
mektep 253 Fahri, 37 - G. saray 
Lisesi 670 Büke, 38 - Uzunça111 
9- F_ Gu•o-7y oo v_; ı ı--, 

359 Sulhi, 40 - Samatya A. F u -
at. 

Kitap Kazananlar: 
41 - ls. Erkek lisesi 308 Nusret, 

42 - Erkek L. 118 Seyfi, 43 -
t.~:ılatasaray L. 40 Suad, 44 -
Tophane 123 Anastu, 45 - Edir • 
nekapı 17 Melahat, 46 - Samatya 
Şükrü, 47 -lıt. Erkek L. 634 Fi • 
ruz, 48 - Yere batan 43 Sabahat, 
49 - Haydarpafa 1764 V. Ünlü 
Türk, 50 Üsküdar 12 Bedrünisa, 
51 - Bakırköy, 27 Remzi, 52 -
4 4üncü mektep 350 Necati, 53 -
Vefa Liıesi 997 Haydar, 54 - Ka

. sımpafa 24 Osman, 55 - Küçük 
Muıtafapafa Şemsi, 56 - Kız Li-
ıeai 181 Muzaffer, 57 - 40 mcı 
mektep, 435 Fikret, 58 - Beyoğlu 
29 unc~ mektep 508 Sadet, 59 -
Esnaf Cemiyeti Nejat, 60 - Vefa 
L. 49 Ali. 

Defter Kazananlar: 
61 - Kadıköy Orta mektep Be

dia, 62 - Cibali 10 Melek, 63 -
Balık pazar 65 Akif, 64 - 4 4üncü 
mektep 349 Necmi, 65 - Is HU.e
yin Şahin, 66 - Ortaköy 36 Ana • 
yit, 67 - Sultanahmet 9 Baki, 

68-Ge • 
lenbevi orta mektep 7 Tepe köy· 
69 - 1 inci mektep Sami. 70 -
15 inci mektep 3 ten Melahat. 

71 - 43 üncü Mektep S. 8. 
Mehmet, 72 - Boya.cık, Said Var
ol, 73 - Ayaıofya lbrahim, 74 -
Kaıımpafa 64 izzet, 75 - Orta -
köy, 1. Fatma, 76- Edimekapı 
lI lbrahim, 77 - Küçükpazar 7. 
M. Yılmaz, 78 - Üsküdar30 
Hayri, 80 - Samatya 54 Naciye, 
81 - Kara.gümrük 170 lbrahim, 
82- Km orta mektep 113 Belkıs, 
&a - Erek L. 1143 M. Eıref, 84 

- Fatih 16 Cemal Halit, 85 - 20-
İ1'Ci mektep. Şakir Turgut, 86 -

.(Devamı 8 nclde) 

~ "~ Halil Ali Sameun 

2,29 Süleyman Ah. Keskin 
met 

23,08 Murtaza Ağa lıtanbul 

2,02 ismet ,, 

2,29 Yuıuf Ziya Adana 

3, 17 Hasan Sabri lıtanbul 

28,55 Ali Ağa ,, 

51,88 Ali Rıza ,, 

114,48 Mehmet Sabit Halep 

2,61 Sergez Nihat 

3,06 Mehmd Mev • 
liit Ağa 

5,- Retat 

lstanbul 

,, 

,, 

4,47 Raıit oğlu Ha- lskilip 
san 

2,26 Hatim lıtanbul 

,, 

il 

h 

" 

,, 

,, 

" 

,, 

,, 

" 

il 

Parla cemiyeti hayriye· 
si namına Vefada kili
se camii ıokak 17 No.da 
Şehzade Batında Yalık

cı 

Betiktaf Şenlidede Jb. 
lamur caddeıinde No. 

5,15 Ali Ziya 

6,89 Ali 

4,59 lhıan 

2,82 lbrahim 

9,26 Fatma Sadiye 
ve Muıtafa 
Nuri 

1 de Ahmet Ala zevce- 11,68 
ıi. 

lsmail Nazif 

.saJmi tolll'W enclaht ta
buru bölük 1 top. 2 ne· 
feri. 

S,01 A"Dmet U..u.11 

Sahra topçu endaht 115,88 Hanife 
mektebi tabur ikinci bö 
lükte nefer 
Yusuf paıa Sinekli Bak-
kal Katip Muslahattin 
No. 1 
Bakır köyünde Y anya 
valii sabıkı Ali Rıza B. 
kerimeıi 

Adana te~isi uhuvet ce· 
miyeti namına vezne· 
darı Yusuf Ziya 

Çenberlitaşta Arnavut 
handa f brahim Rahmi 
Ef. Mahdumu Tarıuş. 
lu 

Babut.li civarmda Li.li 
Hayrettin mahallesin
de küfeci 

Alay 125 tabur 2 bölük 
mülazimi namına mali
yeden 
Çatalca Hat müdafaa
sında Nizamiye alay 23 
tabur 2 bölük 7 mülazi· 
mi evveli 

4,39 Melimet Niya· . 
Zl 

4,91 Sabri 

3,65 Bekir Sami 

3,43 Hatice 

12,81 lbrahim 

2,38 İbrahim Hak-

6,24 Hayrettin ve 
Hüsnü B. 

9,90 Azize 

28/ 11/ 33 Kanhcada Yeni mahal· 
lede Ticaret mektebi a
lisi muallimi 

2,79 Canser 

,, 

,, 

,, 

,, 

Babıali caddesinde Acı 
Musluk M. de Mektebi 
Sultani müdürü Salih 
Arif B. hanesinde 

11,13 Yakup Ef. Ha 
remi Sultana 

44,57 Şaban Ağa 

Şurayı Devlet Temyiz 102 41 Ömer Lütfü 
Dairesi Emanet akçesi ' 
Reisi Reıat Bey tarafın 1 7,79 dris Ağa 
dan 

Etfaiye 4 üncü tabur 
bölük efradından 
Eyüpıultan Camii Ke
bir Mahallesinde Evkaf 
Nezareti Bütçe kalemi 
Mümeyyizi evveli • 

69,05 Mehmet Ağa 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

il 

il 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

'> 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

mimar cemiyeti namına 
Beykoz Yalıköy Aralık 
aokak No. 15 
Beykoz Darüleytam ta
lebesi No. 251 
Beykoz Darüleytam ta• 
lebeıi No. 155 
Beykoz Darüleytam ta· 
Iet>esi No. 86 
Kadıköy Köçe oğlu Kal 
fo oğlu sokak No. 17 

Oıküdal' Pazarbatı ma. 
hallesinde Çiçekçi Boı 
~'il ıoJmtın• ~Gl>O 

SirkecicN RiUHıft4tııNo. 
6 
Amavut lbrahim Ef. 
zevcesi Silivrikapıda A .. 
rabacı Baya.zıt mahalle
ıi Şekerpare sokağın

da No. 14 
Şehzade Batında Ka

lenderhane camii Şerif 
sokağında No. 4 de 
Beylerbeyi Çamlıca cad 
desinde No. 12 
Trakya birinci Jandar
ma Mıntaka müfettiıli· 
ği birinci hafif nakliye 
taburu B. K. 
Şehzade Başında Ağa 

yokutunda Miralay mü· 
tekaidi Nazım B. Hiz
metciıi 
Fatihte Altay 96 No. lı 

hanede 
Sirkeci civarında Kara.
ki Hüseyin Çelebi Mah'. 
No. 19 
Ortaköy Fer' iye sara· 
yında Süleyman Ef. Hz. 
daireıinde 

Şiılide izzet Pata yoku· 
!l1nda 

28/ 11/ 33 Cihangir Kurumlu so· 
kak Şif re müdürü Sa. 
lim Bey Zevcesi 

" 

il 

" 

" 
,, 

Ortaköy Dereboyu cad-
desi 117 No.da 
Meıkukat idaresi oda1 
Clll 

Sofularda Çelebi soka· 
ğında No. 22 de 
Kara.gümrük Devritali 
ıena yokuıu sok 42 
Beyazıtta Çömlekçiler· 
de Molla oğlu Mehmet 
Ağanın kahveıi 

:lDcvamı 8 uci sayfada"JJ 



8,88 Sami, Süley • 
man Pata zade 

,, 
" Milli Talim ve terbiye 

cemyeti namına ~Devamı 9 ncu say/adal 
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Cumhuriyet Merkez -88iika5ı umum MüdürlÜğÜnden: 
w 

ÇocL k hediyesi 

lira K. lalm Şehir 

2,73 Fatma Huriye lstanbul 

2,44 Aıiye " 

S,48 Hatice Sakine H 

3,41 Niılr " 

4,13 Fatma Saide ,, 

111,06 Mehmet Ali. ,, 
ettin 

3,37 Mevhit;e ,, 

65, 77 Huan Ala ,, 

4,22 Tahir ,, 

3,98 Ali Haydar ,, 

2,07 Mihran ,, 

451,86 Mehmet Edip Bolu 

2,07 Hacı Ahmet ,, 

84,88 Hüseyin Ağa ,, 

2,44 Hasan Ruhi Sofulu 

2,32 Şükrü Sablmıt Çankm 

3,47 Mustafa A.~l~i..,, ~.........., ., 

5,92 Şakir lamail Ereili 

2,92 Halil lımail Hami diye 

2,31 Tanq (Niko- Tire 
li oğlu) 

2,99 Dimitri 

121,11 Süleyman 

5,40 Halit 

4, 79 Ahmet Edip 

2,77 Klmil 
\ 

2,23 Süleyman Şev· 
ket 

Balya 

lstanbul 

,, 

,, 

,, 

" 

2,74 Şükrü Muıtafa Kutamonu 

2,5-1 Şaban Zafranbolu 
2,31 Mustafa Tabir Araç 

2,57 Muatafa Şükrü lıtanbul 

2,12 lımail Hakkı 
" 

6,26 Ali Rıza ,, 

2,32 Mustafa ibra . Karahiıar 
him 

6,86 Saliha lıtanbul 

&,3() Fatma Navl • ,. 
dan 

{8 nci say/adan devam) Lira K. lainı Şehir Tevdi T. A d r e a 
2,83 Emine ikbal lıtanbul 27Ll1/.33 Kadıköy Acıbademde 

kazananlar 
TevdiT. Adrea 

29J.11/33 Sarqüzelde Huan Ha-

" 

,, 

" 
,, 

,, 

,, 

life mahallesinde. 
Cerrahpqada Canbui
J• maballesind~ imam 
Ahmet Ef. Hane. 
Kantarcılarda Keskici 
Sok. No. 1. 

2,83 

Fener yolunda Ahmet 2,30 
Muhtar pqa katknnde. 

Mualukçu A. 
mele Cemiyeti 
namma lata. 
p&D Şifm&Jl • 
yan Ef. yedile 

Ali Halil 

Sanyerde Türbe aoka • 
imda 12 No. hanede. 121,- Nuriye 

Şebzadebafmda Feni • 
)'• caddeainde Şahap 
papnm kerimeai y qar 28,60 Hatice 
H. m variaL 
Yeniköy Kemal bey ya. 
lııında. 5,78 ldrlı A:la 

27itt;:33 Fatihte Jandarma be· 
tinci taburunda 4 ündl 
baliiiünde onbatı Ka • 24,20 Yusuf Cemil 
rahiaarlı. 

,, 

,, 

" 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

,, 

Beylerbeyinde lataYrOJr 
maballeainde. 
(.emberlitaf Dizdariye 52,50 idris Ala 
m.ıballeai ncaret ve 
Nafia daireai aanayi 8,40 ,, 
müdiiriL 52 50 , Yunus 
Osküdarda Zinat Ban-
kası muhasebecisi. 
Bolunun Gölburun ma- 9,98 ldriı Aia 
halleıinde Çarıamba 
zade. 
Tqkuapta San Muaa 
maballeainde. 7 3S 
Kızıltoprakta Ihla.mm 9ıö,_ E.:0. 
Ç&1111mda Dava V. Sa-
dık B. baneaL 

,, Sofularda Telgraf mü • 344 81 Mehmet y ,._. 
tekaitlerinden Yenite • ' -s-

hirli. 
Çankmlı Seyyar Topçu 63,- Şaban Ala 
Alay 2 bölük 6 efradm· 
dan. 

Ereğli Seyyar Topçu A
lay 3 Tabur 1 Bölük ef. 
radından. 
Hamidiyeli Seyyar Top. 34,95 Ali otlu Sabit 
çu Alay 3 bölük efra • 
dm dan. 
Se71ar Topçu Alay 3 35, TO Tayfur l\.ta 
bölük 3 efradmdan. 

27 / 11/33 Se71ar Topçu Alay S S,25 Emine 
bölük 2 efradmdan 

,, 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 
" 
., 

" 

" 
,. 

,, 

" 

6 ncı Alay 2 nci tabur 
efradı namma ·Tabur 10.1.
Kitibi Selimiye Kıtla· 

,, 

ımda. 
Seyyar Topçu 3 üncü 17,16 Ferah Kalfa 
Alay 1 inci bölük efra-
dmdan bölük yüzbqıaı. 
Beylerbeyinde lıkele 35,64 Sıdıka 
civarmda bili No (Mül-
kiye talebelerinden.) 
Aksaray Horhor Raııp 31,05 lbrahim 
B. aokalı No. 67 de. 
Bakırköy lıtasyan civa
rmda. 36,23 lbrahim Edip 

Kastamonu piyade ni • 
zami1e Alay l bölük 1 
efradmdan. 18, 72 Seher 

" 
,, ,, 

Sayyar Topçu Alay 2 20,80 Saniye 

bölük 9 efradmdan. 
Hazinei Haaaai Şahane 
kalemi hülefasmdan. 2, 77 Mustafa Aaım 

Şebzadebqı Kalender • 
hane M. 
Bakırköy Yanya Valii 6,90 Zeliha Huluıi 

~1,90 Rasim 
aabıkı. 

Topçu Endaht mektebi 
taburu 1 inci bölük ef-
radmdan. 
Nafia lıtatiatik müdürü 
Behiç beyin hizmetçiıi. 
Beykoz. 

Beıiktaş T etvikiye M. 
No. 4 Bekir Sıtln bey . 
zevceaı. 

H 

Ankara 

f stanbul 

V"ıze 

lstanhal 

Harput 

lstanlial 

,, 

lıtanbul 

,, 

. ,, 
Çorum 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

" 

lıtanbul 

,, 

,, 

" 

" 

,, 

,, 

,, 

" 

ıakin Kaptan derya 
merhum Raaım paıa va
lideai. 
Galata Perıembe paza· 
nnda. 

Topçu 1 inci Alay l inci 
Tabur 1 inci balük efra
dmdan. 

- 8Qf taralı 8 incide - · 

han, 189 - Samatya 9 Os~ 
190 - Betiktat 18 Fikriye, 191 -
Çapa 397 Hatice, 192 - 44 ünc.ü 
mektep 350 Bilgin, 193 - Erkek 
muallim Haydar, 19' ı4 - Pertev• 
niyal L. T. Yalçın Kaya, 195 -
34 üncü mektep 537 Erdem, 196 

3tl8/33 Müftti Hamamı civarın· 
da Mühendiı mahalle· 

- lıtanbu1 K. E. 212 Meıinde, 
197-Beyoğlu 306 Hüseyin, 198 
- 44 üncü mektep 31 Mukaddes, 
199 - Harbiye 7 Kadri, 200 -
Betiktat 9 Mualla. 

Spor müıabakamızda hediye 
kazananların bir kısmını Pertenı· 
be günkü çocuk sayfamızda ilin 
etmittik. Bugün de d;ğer hediye 
kazananların iıimlerini nqredi· 
yoruz. 

,. 

,, 

,, 

., 

" ,, 

,, 
,, 

,, 

" 

,, 

" 

,, 

,, 

" 

,, 

ıinde. 
V"ıze kazasında Orman 
memuru Haydar bey 
hemtlreSi. 
Karqiimriikte Devrip.
H mahalleainde 44 No. 
b hanede mutaaarnf. 
Harput jandarma alayı 
Malatya taburu Haaa.n 
Mansur balüfü mülizı. 
D'IMnl. 

Karagtlmrükte Sena yo
lmfunda No. 40 da. 

,, . ,, ,, 
Şamqerifte Malakada 
Dervit Pata çiftliğinde 
ziraat memuru. 
Karaı&mrükte Dervita· 
li mahalleainde Sena yo 
kuaunda Sena sokağın· 
da No. 44 de. 

" .. ,. 
Kumkapıda Kulluk ao. 
kajmda Behram Cavut 
maballeainde No. 29 da. 

8 - K. köy M od'o ca. Reyhan 
Selimi, 4 - lzmir Beyler sok. 862 
Kemal Niyazi, 5 - Bakırköy Nec
det Gültekin, 6 - Bursa Setbaşı 
Fazilet Raif, 7 - Şişli B. dere ca. 
Necati Ozsöz, 8 - Kadirga Sa· 
matya so. Bedros Mıhcıyan, 9 -
Ortaköy 65 Raşel Sami, 10- E
yüp Gümüşsuyu ca. Kadriye Nu
rettin. Küçük ikramiyeli hediyele
rimizi kazanmışlardır. 

Bir paket Bisküi kazananları 
11 - LAieli tayyare ap. No: 8 

Fa. Tengiiz, 12 - Fener ca. No: 4 
Mitat Akın, 13 - Harbi~de A.K. 
O. E., 14 - 51 nci ilk mek. 67 tb· 
rahim, 15 - Harbiyede Hüseyin 
Kasunpaşa, 16 - B. O. 81 nci 
mek. 37 Nennin Baturalp, 17 -
Tavşanlı H. Salih Ozerden, 18 -
Darüşşaf aka Lis. 839 tbrahim1 

Oıldidar Bulgurlu Mea- 19 - İplikhaneden Halid, 20 -
çit mahallesinde. . Erenköy Tal!t RSS:m, 
Corum aancafma tabi Birer büyük kitap kazananları 
ICartı aahi7e1inin Ka • 21 - Edimekapı Ali Mehme9 
rapmar kariyeainde. Giray, 22 - K. köy Bahariye ca. 
Beykoz polia merkezi· Şükrü Mustafa, 23 - Ankara Sa,. 
1lflt P.ı•••hse .. ..w. manpazar .Mehmet Bekir, -24 u.ı.. 
inde Cümtlf hanenin Ankara M. M. R. :Me. 27 Hayret
Camiikebir mahallesin . tin Bozkurt, 25 - lzmir Karşıya-
de. ka Ihsan Aay. 
DariilhUafetülaliye med Hediyelerimiz her hafta Per-
reaeainde tali yedinci aı. tem be günleri matbaamızda da· 
nıf talebesinden. iıtılır. .... 
Beylerbeyinde Namık • 
pqa k6fldinde. 
Kadıkayünde Zühtüpa
ta maballeainde Dr. Ali 
beyin hizmetçiıi. 
Ymufpqada Kafaacı 
aokaiıada 22 No. h ha· 
nede. 
EyGpaultan Davut Ala 
mahalleiinde Acı çet· 

mecle 2 numarada. 
Bakırka,.ünde Zeytin • 
illete Mutafa pqanın 

kiralık köşkler 
Balarkayünde Kartaltepe 

Metrutiyet caddesinde 13 diğe
ri 11 numaralı vui bahçeleri her 
tarafa nezaretli elektrik, euyu 
mükemmel biri 10 diğeri 6 odab 
havadar aanatoryom gibi kötk· 
ler tam•men veya kumen ayn 
ayn ucuz kiraya vrileceğinden 

Calatada Kredi Lione l.ankaıı 

hanesinde. raya müracaat. 
31/8/33 Fatihte Afıkpqa ma • ---------

" 

,, 

" 

halleainde 35 numaralı 
hanede. 
lzmit Bahçecik Darül • 
eytam mektebi mual • 
limlerinden. 
Cibanıir caddesinde 60 
No. h hanede. 
Sultanbamammda Sul • 
tan çqmeıinde 3 No. b 
hanede. 

10/ 10/34 Anadolubiaarı Göksu ., A & • l! • ~ T • 

N ....... 11.UIJA 

" 

" 

İp.ııt&f Yenimahalle • i 1 0 , 1'---l....;;;v=.-r..,....;;.;;...l.....,,...ı=-' 
3 No. da yüzbaıı. 1 N le lr.A B k TA BE.V 
B lerbe • Kü lü cad la f4nhıl 4nıulrd "dd.a\ 1'11 \fl 

ey yı p ce :::rMm•=amm:::ı:amunmg•;uH•ı 
• desi Hulusi bey zevcesi. 5! Doktor 

1 

Babali yakınında La • üg· • • • 

la Hayrettin mahalle.. Ah ısmall n 
ıi Betiraia aokak No 13 Haydarpafa hatanui bevleye B 
Kuleli Atkeri idadisi mütehauıa ,
mualinılerinden yüz • Urologue - Operaleırr 
hqr. Babıali caddesi Meserret ote-

li 88 numarada her gün öğleden 1 
'(Devamı JO ncu ıay/ada) sonra aaat ikiden seki7.e kadar. ·ı 

mmm:rn:m-:mrcp••mrırp 
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Cümhu~~~rkez Ban~sı Umum-~M~ü~d=ü=rı=ü~~~ü=~~d~e=n=:~~=ı=n=~=ıt=~=e~de~~=r~ar~b 
cinayetler birbirini 

Emniyet Sandığı takip ediyor 
Şehir TevdiT. Adrea A b b .. de 134,21 Mustafa lıtanbul 

(9 ncu say/adan devanı) ı 

10/.10/ 34 Paşabahçesinde mukim Lira K isim 

227,90 Gül 

74,- Hüsnü gül ,, 

481,40 Emine Jsmeti ,, 

315,ŞS Emine ,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

An.kara Redif alayı ku- 4,59 • Seher 
mandan.lığından müte • 
ka.it miralay. 
Üsküdar Tekke kapısı 3,59 Hatice 
Hüsam sokak No 4. 0,95 Madam Sofya 
Üsküdar Tekke kapısı 
Husa.nı sokak No. 4. Mehmet Avian bin Ha-
Şebzadebaşı Kalender - lil 
hane Bozdoğan kemeri Mehmet Avian bin Ha· 
17/19 No. 1i1 
Kadırga Şehsuvar ma - Dem. Karakasiı 
hailesi Bostan sokak No G. Atanasyade1 

İstanbul 28111/33 Fmc:Wdıda Dere içinde Ca 8 U QOV 
bakkal İbrahim Ağa 

,, ,, 

Çanakkale 

, ,, 

" 
" 

,, 

yanında. o bacaklara mı 
Beyoğlu liaaıalbaşr ıo
kak Velidika han No. 1 

22/1/34 36,90 

,, 

,, 
" 

500,-

65,-
63,30 

ait? 
Geçenlerde lngilterenin ıon ıa• 

mantarda çoğalmağl:l baş~aıı 
eşrarengiz cinayetlerinden biriJlİ 
yazmıt ve bit trende iki erkek be: 
cağı bulunduğunu - İngiliz gazete' 
ierinden naklen haber vermi~tik • 

3,28 Afif 
9, Rasim bey hanesi. 
Bebek Darüleytam dok
tonı Galip bey mahdu-

Bundan iki hafta kadar önce "' 
Bilecik Osmanlı Bankasının tevdiatı lan bu hadiıeden sonra, bu cinare· 

Meblağ te dair bir ip ucuna henüz rastla' 
,, 

" 

7,81 Nüshet 
" 

isim 
mu. 
Ayuofya civarı Yere • K. Oskanyan 
batan Mehmet Emin Hazine ve Resmi Daire-
be1 ~el'imesi. le,. 

Tevdi 
Tarihi 

u 

6,-
78,59 

namamıftı. 

3,48 M. Hikmet 
" ,, Fatih Saraçhane imam 

Niyazi Ef. sokak 13 No 
da Reji memurlarından. 

Van Osmanlı Bankasının tevdiatı 

Son gelen gazetelerde okuyortıı 
ki, Brentford' da bir kanal içinde 
kafasız ve bacaksız bir ceset bıı · 
Iunmuıtur. 

İngiltere zabıtası yeniden altüst 
olmuıtur. 

5,0'7 F. Sanıime ,, 

2,50 Emine Lütfiye 
" 

Tahsin 
" 

0,48 Ahmet Hamit ,, ,, 

lıim 

Göz~pe Mehmet efen ~ Voktovyan Biraderler 
di ıokak Ahit paşa köş - Şemdinanh Şeh 
künde mukim Çatalca Mehmet Sadık Seyit 
tahriri emlak komisyo - Baba 
nu sabık azasından Sü . Dikran Sarkiayan 
reyya bey keri~esi. A. A. Meli.kya.n 
Ş~ipa§a Gülhane 10 • L~ Ne;v - Y ork Sigorta 
kak 34 numarada mer - Şırketı . 
h . aJ T f"k oktovyan Bıraderler 

\U1l mır ay ev ı . . 
b h 1.1 . K.rikor Bacıkyan 

ey aıen C'd . 
İstanbul vilayeti Nafia Mı decıyaAn T b 

. a am nna er e-o 
heyet1 fenniyesinden. me.cyan 
Babıali Beşirağa tekke- Y. Vayebetyan 
ıind ticaret mektebi ali- G. Guruçyan 
ıi talebesinden 26/ 7 / Haruntyun T er§umyan 
338 Rupen Cugasyan 

12,47 Fatma Zeliha 1ıtanbul 10/ 10/ 34 Cibali üskübi mahalle. Megerdis: Cideciyan 

30,39 Emin'e Nazmi • ,, 
ye 

Zehra ,, 

25,- M. Sa.it ,, 

38,- Yakup 
" 

11,26 Ali ,, 

136,55 Celil ve Ruki. ,, 
ye 

10,50 lımail Ağa ,, 

20,80 Şemsettin ,, 

71,75 Kemal 

ıi 111 No. Kadri paşa Şeındinanlı Şeb Meh· 
kerimesi. met Sadık 

23/ 6/ 34 Ktzıltoprak civarı Raıit 1~al'!-5t TorRltum~a0n • 
k .., d 

8 
:-ıazıne ve eamı aıre-

paıa so agm a numa. ler 

" 

" 
,, 

" 

,, 

ı-ada. 14 21 Sıdıka 
EYY,puılta.n Raınia kar • ' 

yeainde ~oşn.ak mahal. 
lesinde 33 No. da . 9197 Akosi 
Hey}>eliada Yüksek so-
kak 6 da "Depozito,, 
Balatta Sultan Hama - 1,34 Hakkı 
mında Meydancıkta 34 
No. da "Oepozito,, 
Büyükdere Lokanta so~ 
kağında 9 numarada, 
Gemlikli. "Depozito,, 
Kadtköy T uğlacıba!ı 
Mustafa Ef. mahallesin-

3,09 Dimitri 
10,- Cevat 1 ahsin, 

Doktor 
12A8 İsmail 

2 Ali de Çıkmaz Kethüda so- ,-
kağtnda. "Depozito,, 

14/ 4/34 Unkapanmda Hacı Ka· s,7o Salih 
dm mahallesinde Bos-
lall aobğında sakin 
kahveci esnafından Sa, 
rı İsmail Ağa. 12,47 Fatma Zeliha 

" Eyüpsultan Bahariye 
caddesi 52 No. da Or • 
DULD Cibayet memuru. 

" K,ıuıdilli liıesi muhase · 
becisi. 5, 75 Ahmet Cemal 

Van 

,, 
" ,, 
,, 
" 

" ,, 

İstanbul 

,, 

,, 

,, 
,, 

Halep 

Tevdi 
Tarihi 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,. 

,, 

,, 
,, 
,, 
" 
" 

,, 

" 

Meblağ 

5,-
3.000,-
3ı000,-

82,-
106,-
214,25 

48,70 
49,60 

145,-
15,-

25,-
64,03 
90,06 
95,-

395,-
535,-

8,75 
80,29 

28/' 11 /33 Kadıköy Ermeni kilise-

" 

,, 

,, 

~ dvarmda Papaııoğtu 

sokak No 128. 
Kartal Hasan bey köt
kü Galata Demirhan 
No2. 
Bakırköy Kartal Tepe 
No 1. 

4; 12/ 33 Bakırköy Eleon sokak 
No 6. 

29/11/ 33 Vergi Müdürlüğünden, 
T,,Jcaaap Saıı Muıa 
m&halleıi. 

Şimdi bulunan bu ce.et1e, önc.e • 
den bulunan bacakların biribirint 
ait olup olmadığmı araıtırıyorlaf• 

Cetet, bir çuval içinde bulun • 
muştur. Derhal bq polis hafiyetİ 
çağnlmıf ve teşrih yapılmak üze • 
re morga gönderilmiıtir. 

Bundan önceki bacaklar üzeriıı
de muayene ve teırih yapan zabı • 
ta operatörü bu cesedi de araıtı • 
racak ve mütterek raporunu vere• 
cektir. 

Cesedi gören 12 yaşında bir ço" 
cuktur. 

Çocuk diyor ki: "Bir mavnanıı> 
yuvarlak bir yerine. bir ~Y çarpa• 
rak geçtiğini gördüm. Bir donııı' 

ölüsü zannettim. Fakat çekince bit, 
çuval olduğunu anladım .. lçerisi~1 

açuıca, kafası ve bacakları kesil' 
bir inaan ceıedi olduğunu gördüıı:s• 
Göğıünde dört bet bıçak yarası 

vardı. Hemen arkadaşnnı polise 
g'öndera im.,, 
Şimdi vaziyet §U yolda anlatıl• 

mahtadır: 
"Brentford, içerisinde bacaklat 

bulunan trenin geçtiği yol üzerin • 
dedir. Acaba, bu bacalisız ve kafa
$lZ ceset, içerisinde bacaklar bu • 
lunan nenden mi kanal içerisint 
atrlmqpr? .,, 

Tahkikat derinden derine dt 
vam etmetıkedir. 

Is tan bul 27/11/33 Sofular Molla Hüarev -----------

" 

,, 

mahallesi Tekke sokak. 
10/10/ 934 Betiktaı Serencebey yo

kutu merhum El:iülhuda 
Taksiıvde Şehit Kadir 
oğlu, Bıı~datlı Şeyh. 

" Cihali Oskü'hi mahlllle
ıi No 111, Kadri paıa 
haremi. 

iş Bankası 
lzmir 28/ 11/ 34 Karşıyaka No 96. 

Memlek etinizd:-1 
ençok ku'lamlan 

sut makfnatarı 

SVECiA 
markahdır. 

1 :TürK..:JIUNJPa LTD. $Ti 
ı 1 STAN8UL, GALATA, l'ERŞ!:MB! f»AZAf'I e• 
1 

Ttlrklye Ziraat Bankası 
Lira K. laim Şehir Tevdi T. Adres 

Emniyet Sandığı 

A~-KB-A1 7,SO Şeyh Ahmet Van 16/1/ 34 
2,-- Mehmet Gediz 5/ 12/933 Alay 15 ikinci Taburda 
0,01 Karaca.bey tah- ,, 

11 
ail pıbeai 

1,85 Tevfik iane Uzunköprü 23/ 11/ 33 İane Komisyonu Reisi 
Ko.ınit. reiJi 

17,30 Jandarma ku. 
" mZP.nılan.bğı 

10,54 Harikzedegln Bozcaada 
lanesi Çaukkale 

11,29 lttiht ve Te • 
rakki Cem .. 

,, 

2,88 Qkaüz Yurdu. ~ 
11, 19 Seydi K. Ha - Kütahya 

san ve Ham lb
rahim 

3,- Hüaeyin variı • 
leri 

2,- Pehlivan oğlu 
Omer 

1,80 Hheyin oflu 
Mestan 

1,- Ank oflu & 
lil " 

,, 

,, 

,, 
7/1/ 34 

" 

" 

8,94 
1,62 

22,37 
44,90 
19,55 
16,67 
16.58 
3,64 
7,12 

3,06 

9,94 
57,61 
18,02 
36,94 

4.48 
2772 
2,-, 
1,84 
3.25 
2.66 
6,25 

Cevdet Bey 
N~ibe 
Abbas Hilmi 
Arif 
Bahri 
Fatma Saadet 

,, " Feride 
Kuyumcıyan 
Ohannes paşa 
Selahattin, Ha 
tice ve Hüsni· 
ye 
lkl>al 
Hilnıi 
ali Rıza 
Hüsnü 

,, 
Zeliha 

" 
Bogos 
Dimitraki 
LütRI 
Sabri 

f.stanbul 
,, 
,, 

" ,, 
" ,, 
" 
" 

" 

" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 

28/ 11/ 33 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

Ankuada A K B A kitap 
- !Vin:n birinci ıubeıi modern 

I
~ hir tekilde Maarif Vekaleti 
karıısmda açılmıttır. A K B A 

~ '<itap evleri her dilde kitap 
necmua, gazete ihtiyaçların8 

·evap vermektedirler. Gerek 
k'itap)arınızı, gerek krrtasiyeniz; 
'n ucuz olarak A K B A Kitap 
ıvlerinCl~n tedarik edebU:rsj· 
niz. Devlet Matbaa11 kitap]ar 
e VAKiT in neşriyatmm Ao 

'<arada satı, yeri A K B A ki· 
tap evleriCI:r. 

~ \KBA Merkezi Telefon 3137 
İ 'Jirinci tube " 1761 
i tkinei tube: Saman Pazan j 

~lllllllllmlllllllllDllllltllBUlllnnııımıııınıııııııııııııııı rıııf" 



S MAJlT - U. HABER - A .... Poetall 11 

G, D ~ D H d BIRL;K mukavva kutuda 7 112 kurut • HCtLIK zarif 
n.l.r N EV ROZ ,. N er eczane e teneke kutuda 1S kurut - üÇLUK zarif teneke 

·ıA bulunur kutuda 20 kurut • onLUK cam tUb 
1 acı . ·~•rlalnde 60 kuruttur. 

ICACAOA 
SAICLAOICINIZ 

,.... .......................... e.:.: ........ ~.e.::::: ...... ::.;;ı;ı;:.:: ...... :: .... 3::ac•[}C:WO* :•c =-=•= =-\ 
Türkce - Osmanlıca - Fransızca DAD-A 

KURU 
BiR SÖZLÜK 

([ŞM[ 
VAZIY,TİNDCOIQ 

Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 

ONU rAiZl,E 
DANl(AVA VEIL>INJZ 

lamail Hami Danişmend tarafından megdana getirilen ha ldgat öz 
Tlrlcçe kelimelerin şimdiye kadar kal/anılmakta olan Qşmanlıca oe 
agnı zamanda Franşızca karşılıklarını göştermektedir. 
Herkesin ve hatta ecnebilerin istifade edeceği bu SCZLl::JK 

. ,. 
1-JUCiUSI SARfLARIMIZI 

SOCUNUZ 

lntltar elmltllr. Flatı 100 kuruştur. 

"=-==Kanaat kütttbhanesi 

ı-lOLANTS[ 
QANl( ONIN. 
kARAICÖY AALA~ - ALALEMd MAN 

BQyOk 

KAŞE 
..... 

NEOKALM • 
1 NA 

Grip - NevraQl • Baı ve Dit atnları - Artrltlzm • Romatizma .. 
. Tayyare Piyangosu 

18 inci 7em6 &. cı Çekişi n. Niaan 1935 dedir. 1-- Dr. HAZIM--.. 
Büyük ikramiye : 200.000 Liradır cil;:-!'::ı!:::...-=: 

~ 
Alafranga ve alaturka. 

Agrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, S.000 •ı: lleTolı.. Ltlklll cüW Bta-

Ll~•al'-L ilôiwıini•eler ve 50,000 liralıi al ıinemı• lmrtumcla Beldr 

YEMEK ve TATLI KiTABI 
Hersin plfCcek yemetl«io n wWann lbt.Ut n yıpıhf)ınnJ 
ba thabda bula.cakuıı • . 15 ~ ... No. 1 IMncl daire·-... 

mükS.f at vardır · sabahtan akpma kadar. Satış yeri; fstanbo\ Aniarı caddesi No. !57 

lnklllb Kffllltevl 
- - - - =.-_:: -:. - - _: _ - =-=-===-=-:..:.-=- - ___ .......:__ - - - - - : -- - - --_ ---: -_ - -=-=----: --:----===------======- ~-=-- --- --- - -

208 il o • .ıt 'I' .a: 
-==--~=r:-==-·-------,_.,-~.~o~ ==~=--------------------

rm hiç birisi bu seyredifia onda uyan
dırdıtı cJerin telirln farluada değil
diler. Daha uak&a, bir ka,f&Dla ti&
tilnde durarak muhartbeaia bütün 
afhalannı •JJ"eden eliler bir kadın, 
artık lıer te1in mahvolduiuna görün
ce Monteforte yoluna tuttu. Bu ev· 
telcı ..UU. .cijidin konıj'1111& siz· 
lenerek PrimYVl• Kapatanı psle
miı olan kadıadı. 
· Mtittefilderin orduu aon derece 
ayiat ftnUpL Lüin telılike pdi
lik sav111tanbnap11. Bur uker fira
rllerindea Suana atar auntte yara
b oldata n llir ~ da içinde yeni
den hUeuma kallufUU1aeafı öirenil
dl. 

Koat Ahaa, Pnu Maafredi ve 
diler bir ~ llQir, ajramaları çok 
mtimkb olaa bir •11huaran nasıl 
karp dvacaklanm kanrlqtmnak 
için Monteforteye döndtller. ilk de
f .... da Jlapltaaln kahramanbiı •
yaiade 101• k'-il•if olan Suarm 
lıerlaalcle Cela1U• bolumdan ı~
meğe mavalfak olaeafmı kabal edi-
7Ql'lardı. llontaforteye döaen zabit· 
ter an1111da Jlqu&aa da vardı. 

• • • 
Gece ol•11fh. Harp elblNJeriai çı· 

kararak onllll Oe ....... r alrpm ye
mejlal ,ı,.. ltqutan, ıtndbttl 
70ıpalwia dlaleadlrmlk bere iken ... Kap,....,. lirdi, w: 
- Bf•- dqıanda bir kadın .. 

..... lltl1w- ..... 
-Blrbdıll•P-
- Bnt.. Ylsl -lbU bir kadnl. _.._ ...... _ 
lapau Ka)t7um Mher verdttl 

kadın içeriye cfrdL Ve bir 197 81yle
meden .-111111 pbrdı. Kadnlm ytl
dai lire ıtcutu •net tçtncle 
Jraldı: 

- Madam Llkıw BorJIJaJ. ShJe
ılal 817ltdL 

- Evet heni•. Barada balanmak
him sili haJntte mi bırakıyor Si-

valye? Yoba &e• 1&ra7cla araansda 
ıeçea ufak bir kavpclaa dola11 bana 
hAI& darsın m•sınıı?. 

Daha kendisini topbyallllJU Ba
gastan: 

- Dtl§el dö Bi&olya !. Sözleriıü ••· 
rıldandı. LQkrea silerek: 

- Ah hayır azlıim .. Siz yanıbyor
saau.. Ben artık Dlifem dö Bir.ol)'& 
dtiiU.. B• unlb Dik bir buya 
atradı. OldU.. itte timdi ben de dal 
kaldna dedi. 

- Madam J KapddJtım lıa1rettea 
dolayı affınızı dilerim. Fakat bu •• 
kadar eesaret t Nuri ol1l)'Or da Mon· 
teforteye airmekten ~·•iyonu· 
na.. Karpmda mı airdlkp rtlya 
&'Ördtiifimü anıyorum. 

- Evet •ıkkmıs nr .. Brkek brd• 
fi Moateforteyi •aıı...ara "erken 
kız kardefinin o l'hr• ıiritl " Suan 
matlup edea bir kalmamaaı ı:lyaret 

edifi pek mUhim bir weycllr. 
- Pakat he•kmlJMla bir flphe a

yaamumclan korloaadı1US au? 
- &lvalye, bana iyice dlflladiim. 

And zamanda sfdn bir narinlsle der· 
ı.aı 1Ualaaaeatnaı" kadm oldu· 
fam lpa kurtulmakbfnna lmkb ba· 
lunmıyaeafını da diifbdtim .. Haydi 
Sini.re- latenenlz lhndt bdınnız !. 

- Madun, Şea arud& oldatu ka· 
dar harada da elfttyet leiacl•iniz. 
Fakat lnlran cela..ta berhalde beni 
taJaklr ıp. olmadltma slre ..._dı. 
nm anlatmum 1Mıld17oram. 

- Şövalye, sbl tahkir itin plme
dl-. Bu llakareUmba .._ ae kadar 
pahabya oturaatmı blllrla. Jlııır-. 
clım alil tebrik etmektir. Bu da pek 
tabi! bir .. ,.dir 9UllJ'OJ'a& 

- Rica ederim madam, alayı bir ta· 
rafa 1111'aJwm !. 
Llkıw, kara lkleria._ •fekler 

fırlıyarak: 

- A alay eU:lihni aıuyonaau 
lla! .. Aldanıyonanaz Siniye! l:nt 
kardtflml yaralaclıjnm llalde pllp 

BOBll'l':A: 

'ı)'On& Blriblrbalu ilk rutladliuaız 
Flonua 7ol1111claa 10nra dlftlncem 
Jabm üla bayaUnlde doladar. Kma 
llİs Madam, alzl Mvdltlmi itiraf etıne
dea lbaek t.temedim. 

Primver hl~ bir kaqıbkta balan· 
madr. Şinl1enta 71dae bakarak 
llzlerlnl dikkatle cllnlemftti. Bqu
tan dalla J'&vaf .. blru bot* bir 
teele lüınbmu tamı•ladı: 

- Jıte Madam, alse elylemek iste· 
diklerim bulardı. Bent canımdan u
mdıraa d117plan, bir prwese kar
tı beslemekte oldufum hürmete u:y1111-
Yac:ak bir fekllde, aerbee• llyledl
ii• 1'1n beni affediniz.. Ent bu dar 
salar beni yiyip bitiriyordu. Utradı

iına f ellketi sise lliylemekten vaq~
menin beal ne kadar bil)'tik bh' lstira
ba ıürtlldlyeeeiinl tahmin edemezdi
m Madam. 

- Pelüet mi dedhüs? .. 
- Ent.. BUytlk bir fe1üet J Ben 

fakirim. O halde kendim lfbl fakir 
blrlalDI MV111e1iydim. Daha doğrusu 

benim gibi talihine uyarak Hl'8eriee
ılne dolqan bir adam hürriyetinden 
n,U hiç bir ,eyi aevınemeliycU. Fa
kat teadUf sizi karşıma çıkardı. O 
andan Mnra benim için her ,eyin mah 
Yolduğunu anladım. Bizi ayıran en· 
gellerin bir gOn olup da ortadan kal
kabllee'effnl nasıl Umit edebilirdim .. 
Siz kendiniz Prens Manfredl ile evle
nerek ne kadar bot bir emele kapıl
drfnnr an1atınıı oldufunoz halde ben 
nasıl olur da hlll kurduğum saadet 
"aayaU için bir ümide kapılablllrdlm? 

Beatrls, Ragutanm 98zflnU kes
mek istiyormaı gibi elfnJ uzattı. DU
fiineesl bir kaç saniye dunulanyJe 
Ç&rplftl .. Sonra Ragutanm gizlerine 
büarak tatlı ve dddt bir HSle: 

- Prens Manfredl benim kocam 
deflldfr .. dedi. 

Ragastan başımn döndtifflnft his
setti. Yanlrt duydufunu, yanlrt anla· 
dıfrnı sanıyordu: 

- Ne demek lstlyonann Maclua?. 
Söslerlnl kekeledi. 

- Sival7•l Dllfllaceledlal -~ 
söylemekle bir J'Uhfblm latlae aet-
meie pbpc:alm- Sise Wav 81)'11· 
:yorwn ki, temts kalpllı blaıuua 'H 

mert Prena Jlanfndl 'beal 1ÜU& Mr 
nlpnb olarak kabul et.ile n11 ol
du. 

Rqutan ellerini kaftfhrdL GR 
yilziintla açıldıluu rine ba kadar 
ppuyaeaktı. 

- Bana &fkmı 81)'11)'• s-,erı.r. 
den hiç blrWyle "lenmek llltemedi· 
lfm için J'r .. MufrediJI terelJa et
tim. Uç ay lpa onan nlp.nllm)'llL 
Eter bu if~ ay l~nde Manfredl koea· 
Irk fikrini, haklmnda bleterdlfl baba· 
Irk duyrasu ile defitlne-

- Oh.. Devam edlnl,,_ 
- o ftklt Şövalye, hantm .yım: 

tı aevifen bir sifli IJUm blrltfUrecek· 
tir 

Rapstan bir -~ ddJiı kapar
dı. Sonra hemen diz çikerek Prlmve-
rin kendisine uzanan ellerini rkYaf
lariyle mJatarak lptL 

-Şimdi artık gidim ŞiTa)f'el Ya
nn, yahut bafka bir harpte 'T111'Ulur
sanız duygulamnımı bir olclujunu 
dütünerek öliintiz! .. Haydi pdiaizt
Şlmdilik beni kendi halime bırakınız t. 
Biraz da kendi kendlınl cllnliyeyelm .. 

Ragastan ayala kalktı Ye: 

- Gidiyorum, fakat budan aonra 
ö10m0 hakir göreceflm.. Seni kalan· 
mak için icap ederse bir dlwu altu.t 
ederim. dedL 

Ve ayni zamanda kendllbd keru
mağa vakit bırakınadan Primverl 
kuvvetli kollariyle kueakhyarak söi· 
sünün üstünde sıktı. Dadaklan uzun 
bir müddet bitifik kaldı. Ve Primver 
ba ilk a§k pueafnln verdifl 11&rhot
lukla yan banın bir halde bnape
nfn ftzerine dtişerken, aevindnden 
haykırmamak için dudaklannı llllftD 
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Şövalye parkın içinde gözden kaybol 
·•u. 

Bir saat sonra Prim\·er de saraya 
girCli. Onun gidişinden bir kaç daki
ka ~onra ihtiyar salkım söğüdün ge
ni5 kornğunaa bir gölge kımıldadı. 

Uu da bir kadındı. Uzakta, karanlık 

i~i n de kaybolan prensesin gölgesini 
brt\ı~larryle takip ederek: 

-- Xe acıklı mülakat! Desene işler 
artık ilerledi .. Fakat ahmaklar, ken· 
dilerini kovalayan tehlikenin farkın· 
dn değiller- dedi •• 

llu kadın doğruca parkın altbaşına 
gi derek orada bulunan kapıyı itti. 
Kapının yanında saray hademelerin
den biri kendisini bekliyordu. Kadın 
elindeki keseyi buna uzattı. Hademe: 

- Seny~ra, sizi yann da bekliye
yim mi? .• diye sordu. 

- Evet .• Dün ve bu akşam olduğu 
gibi her gece bekliyeceksin t. 

Bundan sonra meçhul kadın yanş
~a kapıdan çıkarak l\lontefortenin 
karanlık sokaklannda kaybold~. 

-49-
SAVAŞTAN SONRA 

Ertesi sabah, Pyanoza ovasında 
Sc ·,mn ordusuyle müttefikler ordu
su arasında çarpışma olduysa da bir 
netice alınamadı. 

.... czann en çok ehemmiyet nrdiği 
t ·' ıf Cehennem boğazından geçmek· 
ti. 1\1 tefikler bütün kudretleriyle 
bo,1ıuı müda Taa ettiler. Sezar bu ilk 
muharebede boğaza hakim bulunan 
mevzileri zaptedemedise de er geç bu 
noktalan ele reçireceği anlaşılıyordu. 
Çünkü. müttefiklerin on iki bin aske
rine karşı onun yirmi bin askeri var
dı. Bundan başka geriden imdat ge
•irtehillyordu. 

• • • 
COneş dofarken, Prens Manfredi 

Mlcum işaretini verdi. Bu esnada gU. 
zel bir ata binerek bütln kıt'alarm 

önünde dolaşan beyaz elbiseli genç 
bir kadın göründü ki, bu Prim,·erdi. 

Elindeki kırbacın ucuyle, dalgalı 

uzun hatlar halinde açılan Sezarın 

ordusunu askerlerine gösterdiği za. 
man bu genç kadını bütün ordu uzun 
uzun alkışlamıştı. Yanaşık nizamda 
bulunan kıt'alar hemen harekete baş

ladılar. 

Geniş ovada yürüyüş halinde bu· 
lunan askerlerin ayak sesinden, zabit· 
)erin sert kumandalarından sonra acı 
~ığlıklar, mllthiş gürültüler ve silah 
şakırtıları arasında muharebe başla

dı. 

llkönce muntazam surette dövUşü
lüyordu. Saat dörde doğru Sezarın 

ordusu ne ilerlemiş ,.e ne de gerile
mişti. llk intizam ya,·aş yavaş bozul· 
du. Muharebe; on, )irmi kadar daha 
küçük kümelere ayrılmıştı. 

Saat dörtte, göğsüne kadar kana 
bulanmış siyah bir atın üzerinde sa
bahtaa beri muharebe meydanını bir 
baştan öbür başa kadar dolaşan Se· 
zar, elinde tuttuğu kanlı palayı hn· 
vada sallıyarak muharebeyi bitirme· 
ie karar ,·erdi. ls,·içre muhafız ala) ı 
ile iki Pyemon alayını toplıyarak 
önden ortalığı bir kasırga gibi altüst 
eden bir suvari bulutu gönderdikten 
sonra geriden kendisi bu alaylarla 
beraber boğaza .doğru yürüdü. 

Bu andan itibaren ovada parça 
parça olarak sarfedilen gayret birleş· 
tirildi. Prens Manfredi yarı yarıya 
mahvolan iki üç alayla Sezarın karşı
sına çıktı. 

Çarpışma çok şiddetli oldu. Bir sa· 
at kadar ha,·ada sayısız şimşeklerin 

göz kamaştırıcı parıltıları göründü
Her şimşek bir mızrak, bir kılıç~ bir 
pala idi .• Her vuruştan sonra hırıltı
lar, küfürler, çığlıklar duyuluyordu. 
Birdenbire daha şiddetli bir gürültü 
işitildi- Manfredinin kıt'aları gerile
meğe başlamışlardı. 

Miğferi yere düşerek başı açık ka· 
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lan, kan lekeleri ak sakalına kadar 
çıkan ve baştan ayağa zırhlı elbise 
içinde bulunan Prens yeis dolu bir 
sayha fırlattı. Eğer Sezar geçmeğe 

muvaffak olur~a artık Monteforte 
elden gidecekti. 

Bu esnada Sezar Borjiya, yeri tit
reten gök gürlemesine benzer bir gü
rültü işitti. Ve yüz kadar suvarinin 
uzun mızraklarını ileriye uzatarak 
bir kasırga şiddetiyle alaylarının içi
ne atıldığını gördü. Bu suvarilerin 
başında elinde yalın bir kıhc bulunan 
hafif meşin elbiseli bir adam vardı .. 
Bu adam Ragastandı. 

Ortalarında 8zarm yer tuttuğu İs
viçrelilere yak~aştığı zaman Ragas-; 
tan Kapiteni mahmuzlamağa başla· 

dı. 

Can acısıyle etrafa saldıran Kapi
ten atlryarak, sıçrayarak, etrafına 

kuv,·etli tekmeler atıyordu. Şövalye

nin önünde geniş bir yol açıldı. 
Jsviçreliler, Ragastanın kumanda 

ettiği suvari bölüğüne güçlükle karşı 
durabiliyorlardı. Şövalye kat'i neti
cenin bu kavgaya bağlı olduğunu an
by:ırak nihayet Sezara ycti:,;ti ve: 

- Haydi bakalım Monsenyör! .• di
ye bağırdı. 

Sezar: 
- Hain alçak! Şimdi seni geberte

yiın de gör .. cevabını \'erdi . 
Elindeki palayı kaldırdı. Bu hare· 

ket zırhsız kalan omuzunu meydana 
çıkarınca Ragastan hemen kılıcını 

düşmanının omuzuna sokarak inu a
tından yere düşürdü. 

İsviçreliler her taraftan rüc'ate 
başladılar. 

Bu anda, iri yarı bir suvari, elinde
ki mızrakla Şövalyenin üzerine hay. 
vanını dört nalla sürdü. Ragastan, 
ls,·içrelilerin Sezarı alarak kaçtıkla
l'Jnı ve kendi suvarileri tarafından ta
kip edildiklerini gördü ve hemen bu 
iri yarı düşmana döndü. Her ikisi de 
ölü ve yaralılarla dolu olan bu kanlı 

harp sahasında yalnız başlarına bu· 
lunuyorlardı. 

Zırhsız olduğundan daha hafif ,.e 
daha çe,·ik olan Ragastan yana doğru 
bir hareketle mızrağın tesirinden 
kurtuldu. Atını tutamıyan düşmanı 
onun ilerisine geçmişti. Bu anda Ra· 
gastan bu iri yarı suvarinin üzerine 
hücum etti. Kendisini korumağa va
kit bulamıyan herif müthiş bir çığlık 
kopardı. Şövalye kılıcını düşmanının 

hoğııwıa sokmuştu. 
Suvari yt:.f' yuvarlandı. Atı kaçtı. 

Ba~ındaki miğfer yer~ düşmüş oldu
ğundan Ragastan onu tanıdı: 

- A! Bu bizim Astro imiş! Vah 
zavallı vah! dedi. 

Astore yeis dolu bir gülüşle: 
- Evet, ta kendisi! Sekizinci ya· 

mayı almağa geldim! cevabını ,·erdi. 
- Buna çok üzüldüm Baron! 
-Adam sende, aldırma! Bu sonun-

cudur. 
Bu sırada Baron Astore can çeki· 

şir gibi bazı hareketlerde bulundu. 
Nihayet gözleri kapanarak hayatı so. 
na erdi. 

Ragastan dudakları arasından: 
- Zavallı ahmak! Sözlerini mml

dandı. 
Derin bir düşünceye dalmış olduğu 

halde müttefikler ordusuna döndü. 
Şiddetli bir alkış bu döşilncetlen u
yanmasına sebep oldu. Hayretle, bu 
alkışın sebebini anlamak için bakın

dı. O vakit ordunun ltendisine karşı 
şükran borcunu yerine getirdiğini 

gördü. Atından iner inmez Prens 
Manfredi kollannı açarak: 

- Bizi mağlubiyetten, mahvolmak· 
tan kurtardınız, deyip Şövalyeyi ku • 
takladı. 

Sonra Kont Alma, Orsini, yaralı 
Maletesta ve daha yirmi kadar büyiü 
rütbeli zabit onu kucakladılar. Bura· 
ya yakın bir tepeden, at üstünde ol 
duğu halde Primnr bu manzaray 
seyrediyordu. Etrafında bulunanala 


