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Habeşistan 1 000 000 asker 
çıkarabilir! 

Bunu bizzat italyanlar söylemektedir 

Habeş imparatoru umumi 
seferberlik yapacak 

ltalyanlar müttefiklerini Habeşlere 
silah satmakla ittiham ediyorlar 

Y ~ğmur mevsimi 
geçince harp 
başlıyacak 

Fransa ve 
lngiltere aray·ı 
bulmak istiyor 

Londra, 12 - Deyli Telgra:
gazetesinin Adisababa muhabi 
rinin bildirdiğine göre, Habeş im· 
Paratoru verdiği bir mülakatta 
Italya ile derhal anlaşma olmazH 
uınllnti seferberlik ilin edeceğin·'. 
söylemiştir. 

Romada ıkan Ciornale Ditalya 
gaıeLesı ae l!Qfyan - Habet hi.-

Habeş askerleri bir nümayiş esnasında 

diseleri etrafında neşrettiği bir 
makelede diyor ki: 

" İtalya hükumetinin alacağJ 
müdafaa tedbirleri müstemlekele· 

rinin uzaklığı ile mütenasip ola -
cak derecede geniş, seri ve mü -

essir olmalıdır. 

8 garistand3. askeri 
b · rlik gene dirilcli 

Bugü'1kü TÔşef kabinesile 

rK~~~m;-•' .,, "~ 
numaralar 

4 üncü sayfada 
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mücadeleye karar verdi Yunanistanda 
--------~------------iki idam kar.arı 
müebbed kiireğe 

. . çevrildi 
}i; 1 Atina, 11 - Deniz divanıharbin

\ · ce haklarında idam kararı verilen 
1 kaymakam Papazoğlunun avukatı 

1 

~atmazel ,.. Titomiheli ile diğer 
ıdam mahkilmunun avukatı karar 
bildirildikten sonra cüm·hurreisine 
müracaat ederek müekkillerinin 

1 aflarını istemişlerdi. Reisicümhur 
kanuni haklarını kullanarak bu rki 

: ölüm mahkumunun cezalarını 
müebbet küreğe tahvil etmiştir. 

Yunanistan kralhk olsada 

Balk8n andlaşması 
kuvvetli kalacak 

Kral Jorjla mülakat 
Ekselsiyor gazetesinin bir bayan 

muharriri Londradıa sabık Yunan 
Kralı ikinci J orj ile mülakat etme
ğe muvaffak olmuştur. Bu müla -
katr şu suretle anlatıyor : 

Dostlarımdan birinin evinde 
ikinci Jorj ile görüşmeğe muvaf -
fak oldum. Kral Fransızcayı bir 
Parisli gibi konuşuyor. Küçükken 
ilk öğrendiği yabancı dil Fransız

ca olmuştur. Uluslararası edebi • 
· at ve tarih hareketlerini daima 
takip ediyor. 

içtimai meseleler de kendisini 
ayni suretle alakalandırıyor . İş· 
sizlik~ para müşkülatı gibi büyük 
meseleleri tevsik ve tetkik ediyor. 
Yirmi yaşında iken Balkan harbi
ne iştirak etmişti. Ondan sonra 
dünyayı gezmeğe çıktı . Kral, 
son zamanlarda üç ay ka· 
dar Hindistanda bulundu. Başlı -
ca Maharacalar tarafından ka · 
bul edildi. Birçok kaplan avladı. 
Bunları anlatırken bana dedi ki: 

(Devamı 2 ncide) 
Yunan hrlaı Jorj 

A ina ikincisi· 
Apollon geliyor 

BeşiktQ§ oyuncularından Eşref Feyzi, Adnan, Hüsnü, Nuri, Hakkı 

(Yazısı 8 nci sayfada) 
T O§ef kabi nesi bir arada 

Sofya, 12 - Bundan bir hafta gün ayrıca kendi aralarında top -
;V\tel toplanan ve kendi kendini lanarak yeniden bir birlik kur • 

Matbaa k8ğıdı Lival . Varşovadan 
ve cam fiyatları artacak M k h k b~•hetnıeğe karar veren askeri muşlardır. 

ll'}"k 
~zalarmdan bir kısmı geçen ( Devamı 2 incide) 

ORMANIN KIZI 
HEM BAŞLIBAŞINA BiR 
ROMAN, HEM ASL.ANLI 
HOKÜMDARIN SONU 

Sızı heyecandan heyecana 
Sflrilkllyecek bir tefrika 

'tıPEK YAKINDA HABER'DE 

ka~;:a;~m~!k~~f:0~::!.u!:~ os ovaya are et etti 
324, 328, 498 inci maddelerini F d b k 
değiştiren bir kanun projesi ha - ransız lŞ a anı . 
zırlamıştır. • 

Bak~nhk bu proje ile 3 ay son- - Fransa Lehistanın Almanya ile 
ra faalıyete geçecek olan cam ve v 

kağıt "fabrikalarımız mamula~ın dostluguna muariz deg" ildir! dedi 
ecnebı malına rekabet edebılme-
sini temin için memlekete soku . 
lacak sargılık kağıt, matbaa ki . 
ğıdı, kesilmemiş yazı kağıdı, ay
na, mağaza camları, otomobil ve 
saireye mahsus camlar hakkında 
olan üçte iki miktarındaki güm • 
rük resminin tam olarak alınma -
sınr istemektedir. 

V arş.ova görüşmeleri bitmiş, La· 
val bu sabah saat 9,40 da Mosko
vaya .hareket etmiştir. 

Varşova, 12 (A.A.) - Bildiril. 
diğine göre, Polonya ve F rıa.nsa dış 
bakanları arasında cumadanberi 
durmadan süren konuşmalar, iki 
ülkenin m·ünasebetuerinde gerçek-

ten bir genişlik yaratmağa yardım 
etmiş.tir. 

B. Laval, Fransa - Sovyet and· 
laşmasınm Almanya - Polonya, 
Polonya - SoyYet}er a.demi teca • 
vüz andlatmalariyle ve Fransa • 
Polonya ittifakına uynnyan tarafı 

(Devamı 2 ncide) 
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Habeşistan 
asker çıka~a 

(Ba~tarafı 1 ncide) 
Hab~iıtan icabında bir mil 

yon asker çıkarabilir. ltalya Ha
be§İstana gönderilen silahların 
miktarını ve men,eini biliyor. 

Karilerimize tunu da hatırlat •

1 
ma:k isteriz: 

Bundan bir y · kadar evvel, 
Musolini ile mülakat yapan Paris 
• Soir muhabiresi İtalyan önderi -
ne: , Habetistana silah ve mühim -

mat .gönderen Avrupa memleket
leri, ltalyanın harbi umumide 
kendilerine gösterdiği tesanüdü, 
ve beyaz ırka mensubiyet itiba -
rile haiz oldukları mesuliyetleri 
gözönünde tutmalıdırlar. Bu 
memleketler Habe§istanda çıka · 
cak hadiselerde doğrudan doğru
ya mesul olmaktan kurtulamaz -
lnr.,, 

- Buradan doğruca Habeşis -
tana gidelim mi?. Muharebe he -

. "' . 
f:,vvelcede ajans haberi olarak 

yazdığımız gibi,önümüzdeki Ey • 
lul a~nda halyanlarla Habeşler 
ara51nda muharebenin batlayaca
ğı, Londra ıiyasi mahafilinde kuv
vetle muhtemel görülüyor. Bu ~ -
J:qh gelen ajans haberlerine naza· J 

ran Franaız ve fngilizler, ıbir hal -
yan " Habe§ harbinin önüne geç
mek için tavassutta bulunacaklar
drr. 

Kaloni itleriyle mç-§gyl olan 
ltalyanm, bir Alman taarruzu 
kar§ııın.~a kalaıbilecek Avuatur -
yayı koruyamnmak durumuna 
düpnesinden 'korkulmaktadır. 

~rn1yan1ar, Habeşistamn yaz y
larmdaki sürekli yağmurlarının 

gCfrmesini beklemektedirler. 
Geçenlerde İtalyan müstem!e -

kat müste§"rıJ\11) Habe§iıtan hare
katı hakkındaki sözleri, 1911 de 
ltnlyanların Trablusgarb i~gali a
rifcsnideki siyasiler tarafından 
saı·fetlilen ,.s.özl rle mukayese edil-

r.ı~e ve bunJara p it benzetil • 
r~'ldedir. .. ,. . .. ..... 

Yunanistanda 
kralhk 

(Baftarafı 1 ncidcJ 
- u Bu ~eyahatimde bana. en 

büyük ıSÜrpriz olan şeyin ne pldu • 
ğııny biliyor musunuz? 

Hindistamn şimali garbisinde 
int nehri kıyılarında yerlilerin i

lcrj retenteri tamfmdan kabul e
q ilmjştiın. Bana, püy!ik lskender
le beraber bundan yirmi dföt asır 
evvel Hinde gelmt§ olan Yunan 
a Jlrnrlcl'inin ahfadı olduklanm 
sö~ ledUcr.,, 

Çolc cazip bir ifade ile antat -
m k kudretine malik olan ikinci 
Jorja ııyuayıt. ,dokunan bir &ual 
sordum. Cevap verdi: 

-- Ben bütün sıyasalardan ay
rı yg.ş~ma~ istedim. Maamafih hu 
har~ketjm, h&,diseleri hey~can jle 
ve istifude ile takip etmeme ve 
Fmnsanm sulh i~in sarfettiğj. f!.9Y· 
reti takdir eylemcme mani olma ~ 
mıştJr. Yunanistandan ayrıldığım 
1923 senesindenberi, benim için 
ne kadar istiraplr olsa da, srya.._~ - , 
ya dair bir§ey söylememeyi ve va
tanımı uzun zamandnnberi harap 
eden dahi'ıi ihtirasların yahşması
m !bel)leıneyi vazife cdipmi tim. 

Vatandaşlanmın biıibirleriyle 

men batlayacak mı?. tarzında bir 
şual sormuş, Musolini de, tebes -
silinle §U cevabı vermişti: 

- Sonbahara kadar sabredin .. 
Triyesteden gelen bir habere 

göre, ltalyanJar, askeri sevkiyat 
için bazı büyük vapurları işlemek .. 
te olduklan hatlardan almışlardır. 
Bu meyanda olarak Loyd Triyesti
no'nun lstanbqlla Triyeste arasın
da işli yen T evere vapuru da var -
dır. 

Habeşler, ltalyan 
konsolosuna 

sataşanlara ser
best bıraktılar 

Roma, 12 (A.A.) - Habeş hü
kumeti, geç.en ikincitetrin ayznda 
GondJLrda çıkan hadiseden yana 
ıı.ıGlu .olan yerlileri ~alıvermiştir . 

Bu hadise ııraımda, belediye 
PÇ>Jiı amiri ile ınaiyeti Gondar l
talya konsolosuna aata§mışlardı. 

O za,lll)an, ltalyan hükUmmi Ha .. 
betiıtandan tavlzat elde etmig, 

suçlulann da .sorguya ç~kilmeleri 
kararI.ımı h. Bunların bu gez sa
lıverilmeleri, Habeşistanın ltalya -
ya karşı fena istekler beslediğini 

ishat sayılıyor. Öte yandan, Yunk· 
reı markalı uçaklar ~tmağa çalı -
§an binhaıı ŞtefeUen'in de Ha.be -

beşistanda bulunduğu teyit edi1i -
yor. 

Eski bir harbiye 
v 

nazırı meger 
eşJ<ıya imiş 

Kübadan gel~n bir habere göre 

eski bi-r nazu, hem ihtilal hareketi 

hazırladığı, hem 600000 lira fid -

yci necat istenen bir insan kaçır
ma İ§inde eli olduğu ithamiyle, hü· 

kum et askerleri taraf mdan sürekli 

bir carp,-şma sonunda öldürmüş -
tür, 

Öldiirülen eski harbiye nazırı -

nın adı Antonio Guitera.s'tır. 

!Nazır saklanın ktaydı. Son de

fa, arkadaşlarının limana getir -
dikleri bir yatla Meksikaya kaça • 

bilecejini Dnn,,eıttiği sırada öldü· 

rülmü~tür. 

E&ki nazır ~r~b~rindekj aşiler
le birlikte bir kale içeriıinden sar
pışmı t'!· Yanında iki tane de 

genç kadını bulunmaktaydı. 

Kale ele gççirjldiktep. sonra 

içeride sekiz. tane ölü bulunmuş -

tur. B~nlardan bjrjii Kübanın eski 
harbiye n zın :idi. Kadınlar teslim 

alJJ)vşlar.dır. Biri güzel bir arı -
şındır. 

harbetmelerine vesj}e :vermek is - ......,...,......._.,....,......~~~~~..-~= 

temiyordum. Bu hususta çok isti - ri açacağım ümit ediyorum. 
Eğer Yl+nan milletinin açı}\ça 

r~pJartl tahammül etmek mecbu - göştereceği ;ırzu ne ve milletin 
riyetinde kaldım. Bununla bera • 
her Uluslar Birliğinin feyizli ha _ vüksek sesi ile vatanım beni da -

~et ederse, sülfılemizin müessisi 
re}.}eti ve çok bayırlı bir an~ma 
olan Jlalkan antlaşması saye~inde omn dedem birjnci Jprj gibi hijr .. 
h~rici Jığdiselerden elde edilen ~ riyet ve meşrutiyet prensjplerin ~ 
ticelerin, hiç olmazsa Awru.panm den mülhem bulunmuş olduğum 
bu ~unda, y~ni Akdenizde di - halde aziz memleketime dönece -
yecektim, bir süklınet ve sulh dev- ğim.,, 

HABER - Akşam Postası 

Bu isimdeki yeni tcfrikamızı dünkü 
nUs1ıamızda okuduT;uz mu? Okuma
dınızsa lıüliisası şöyledir: 

Tu,.gut Reis 60 Türk kadiroasile ha
reket etmek için Deli Hüsnıenin dö
nüşünii bekliyordu. Bazıları /lüsmc
nin esir düşmesinden korkuyorlar, ba· 
zıları da onun kapana kısılacak adam 
olmadığını söylüyorlardı. Nihayet 
Hüsmenin Kızıl Kadırgası göründü ı·e 
yaruz bir manevra ile yqnaştı: Yirmi 
iki yaşlarında yağız bir delikanlı olan 
Hüsmen, Turgut reisin gemisine ge,. 
ti ı·c yolda bir parçaya ra.ı;tladığı irin 
gecl/..-tlğini ıöylf!di. Tur-gyt reis Hilii· 
menin de kendilerile beraber gelmesi
ni istiyordu; fakat o yalnız gideceği

ni sö11ledi. Turgut reis: 
- Anlaşıldı, o halde bu gece bura· 

dasın, dedi. 
Hüsmen cevap ı•erdi: 
- Eı:et .. Esirleri, para ve kuma1ları 

çıkarmak l<izım. Yoldaşlar,ım da biraz 
dinlenirler. Neler getirdiğimi görmek 
ister misirıiz? ... 

Arkasını 5 inci sayfada okuyunuz. 

Bulgaristanda 
askeri birlik 

(Bnştarnfı 1 ncide) 
Bunlar geçen sene 19 May11ta 

hükUmeti devirerek iş başına ge .. 
len zabitlerin çalışmakta devam 
ebnelerini müdafaa etmekte, ve 
birliğin dağılmaıma sebep nlan .. 
lara tiddetle satm~ktadırlar. 

Yeni birliğin ne§rettiği bir be
yannamede §U cümleler vardır: 

"Askeri birliğe dahil bazı aza 
kabinede nazır sandalyesi kapa .. 
bilmek için askeri birlik arasına 
ihtilaf sokmuşlar, ıvc böylelikle 
askeri birliğin 19 Mayısta millete 
vadettiği bir çok şeylerin yapıl -
masına mani olmu§olardır. Bu &Zfl: 

sabık baş bakan general Zlatef, 
içişleri bakanı, ve sabık askeri 
Birlik reisi miralay Kolef ve arka-
da!la"h'dır.1,~~- _ ____,.._,,_..~~--~~-

Yeni birliğin yaptığı intihaplar
da yeni meclisi idareye eski Piley
ne garnizonu general Dançek1 mi
ralay Kalendrof :ve me§bur bir 
darbei hükıln:ıet mütehassısı Dam
yen Velçef ve arkadaşları seçil
mitlerdir, 

Askeri bil'lik ilk olarak ~ayif ve 
kabiliyetsiz olduğunu ilin ettiği 
Toşef kabinesiyle mücadeJe etme-
.., '-- . t' 1 ge .Karar vermı§ ır. , 

Bu _itibarla Bulgaristan feni ve 
mühim hadiseler arifesinde bulun· 
maktadır. 

Laval Moskova
ya hareket etti 

(Ba~tarafı 1 ncidc) 
olmadığını anlabnakta giiç.IA)c çe-
memiştir. 

Almanya koJlektif mahiyette bir 
danışma ve ademi tecavüz andlaş
masına her zaman için ~atlanabi
lecektir. . . 

Baltı!k ülkelerindeki hususi men 
faatleri tanıınak ~rtı ile, Polonya 
n,m ilk bakımda reddetmediği 

böyJe bir te~J>büsün muyaff akı ,, 
yetine, Fransa (Yardım eHrıeğe ~a
zrrıhr. 

Polomr§., Tuım amfl~tm~sı mü~ 
zakert;lerine pıtak olmayı kabul 
etmektedir. 

Jki bakan, dıt-ha bazı müşterek 
ökonomi itlerini ve ezcüm}e Fran· 
JAdaki Polonyalı işçilerin va2i • 
yetini de görüşmüşlerdir. 
~e Fransız dış bakanı, Vuşova 

ile Bertin arasındaki dostane mü -
naıebetlerin devamına aleyhtar 
olmadığım da ilave edince, B. 
Bek'in müsbet cevap verdiAi söy .. 
leni yor. 

B. Lavalin ziyareti genel du • 
ruma göre görünür hiç bir de~i -
!İklik ·yapmamıştır. Bu ziyaret 

er'i 
y 

Avrupa matbuat na ş· ~den 

tahminler yap ı ıyor 
Hitler bu hafta içinde Alman siyase

tini tayin eden bir nutuk söyliyecek •.• 
Bu nutuk, bütün Avrupa siyasa mah
fellerince merakla bekleniyor. Çünkü 
Hitler, eğer bu nutkunda Milletlerara
sı bir konuımaya zemin olacak ıelsil
de sözler söyler teklifelrde bulunursa 
o zaman it kolaylaıacakbr. Almanya
Y' da içeri alan bir konf erana kurula
bilecek ve "dünyanın iıi halledilmcğe 

doğru gidecektir." 
Hitler söyliyeceği nutkunu büyük 

bir gizlilik içinde !hazırlıyor. Acaba ne 
söyliyecek!? Şimdiki haJde JfitJerin 
nutkunun ne şekilde olabileceğine da
ir diplomatik mehafilde tahminler yü
rütülmeğe baılanmııtır. 

Zannediliyor ki, Hitler, mevzuu 
bahsolan "kartıWdı yardım,, a müate • 
nit Şark misakının hala kendi dilediği 
gibi olmaımı istemekte 11rar edecek -
tir. Yani ''mütekabil yardım,, misakı 

değil de, bir "Şark ademi tecavüz mi -
sakı, olmasını istiyecektir ... Ve umulu
yor ki Almanyanm bu teklifini Fransa, 
ve Soyyet Rusya mülayim bulacaklar
dır Çünkü bu her iki devletin aralann
da aktedilen muahedeye bağlı proto • 
kol bu "ademi tecavüz,, ve "mütekabil 
yardıın,, itini daha dilikatli bir §ekilde 
teıbit etmiıtir. 

Umumi Şark misakı evvelce olduğu 
~ibi "mütekabil yardım,. değil, belki 
"emniyet,, esasiyle izah edilmektedir. 

Hava misakı meselesine gelince: 
Ahnanyanm GNbi Avrupaya taal -

luk edecek böyle bir misakı imzalama
ğa hazır olduğunu söyliyeceği muhak
kak görülmektedir. 

BJJ .. tcden1";ri M.!lİh IJ'Uk!Ln ~111 i -
dL._§imdi, Hitlerjn lngili:ı: AJ!P~iqJ· 
yan ve Fransız hava filoJannın müıte
rek bir seviyede tahdidini de istiyece
ii :uuınolunuybr. Ve bu dört kuvvetin 
de kabul edeceği bir kontrol prensipi
nin kabulü istenecektir. 

Sonra Almanya ile konuıulması 

mevzuu bahis meseleler arasında bir
de silahlanma meselesi var ki, Hitler 
bunun için ne diyecektir? 

Almanyanm burada eski bir teklifi 
tek.rarlıyacağı, yani diğer memleketle
rin hazfetmeğe razı olduğu herhangi 
çeıit silahı onun da bırakacağını söy
liyeceği zannediliyor. Fakat ordusu .. 
nun sulh zamanında 650 bin olmasın· 
da ısrar edeceğinden endiıe edilmek -
tedir. 

Tuna misakma gelince Almanya 
belki önümüzdeki ay Romada bu mev
zu üzerinde yapılacak konferansa itti· 
rakı kabul edecektir. Fakat Avustur • 
yanın dahili itlerine hiç kimsenin mü
dahale ~tmemesi yolı.ında ısrar ede • 
cektir. 

Almanyadan beklenen en büypk §ey, 
onun Milletler Cemiyetine dönmesidir. 

Almanya Milletler Cemiyetine dö
necek mi? Japonya ~ıkına müddeti ta
mamlandığı için Milletler Cemiyeti sa
lonundan Japonya sandalyesi kaldınl
dr. Fakat Almanyanınki hala boı du -
ruyor ... 

Iıte bp meselede tahminler biraz 
geriliyor. Acaba Hitler bu sefer Al • 
J11W1Yllnıp MilletJer Cemiyetine dönme 
ıartlannı daha vazıh .. Öy)iyecek mi: 

Varşovayı aydınlattığı gibi, Po r 
lonyalı müttefikin Rus miittefiki· 
ne müsavi bir wııur olmadrğmı 
Parise anlatmıştır.,, 

Vollıi§er B~obabter ıaıeteai de, 
"Polonyanın "rld Avru~a hum
malı bir faaliyet göstermekte d~ • 
vam edeceğini yazıyor. 

Kendi öz teminat sisteınlerini 

kurmak hususundaki Fransız Rııs 
teşebbüsü karşısında Polonya dip
lomasisi, Polor;yanm dıt iyp..sa .. 
smı tehlikeye düşürmek için, lıer 
,areye bq vurmalıdır.,, demekte.,, 
dir. 

dir? "Diğer devletlerle müsavi olmak,. 
diye ısrar ettiği hakkın kendisine ve -
rilmesi için ne gibi makul imtiyazlar 
istiyor? 
· ŞiJlldİki halde ne Jngiliz, ne de Fran
sız muhitinde Alman milli gururpnu 
tatmin edecek makul herhangi kolay
lığı göstermiyeceklerine dair bir ka -
nnat yoktur. 

Fakat Almanyaya :verilecek bu mü
saadekarlıklann bir hududu olduğu da 
muhakkaktır. Mesela, Milletler Cemi
yetinin ve mügterck sistemin zayıfla· 
masıru mucip olacak herhangi bir mü
saadekarlığın kendisine göıterilmiye -
ceği anln§ıhyor. 

Bununla beraber Hitlerin1 müzake
relere giri§meğe pek yarayacak bir nu
tuk söylemesini memkJa ye büyük is
tekle umanlar vardır. Muvaffakıyetli 

bir anlaşmayı imkansız kılacak teklif
lerde bulunmasından da endişe eden -
ler oluyor. 

Eğer bu son vaziyet, yani anla~ • 
mamazhk olursa, MiJletler Cemiyetini 
ona daima açık bulundı.trarak diğer 

milletlerin kendi baılanna hareket 
deceklerini ileri sürmektedirler. Ta ki 
Almanya tecerrüdün manasızlığıpı 
görsün. 

Paraguvay Bo
rvya harbi için 

Buenos Aires, 12 (A.A.) -
Brezilya, Şili, Peru, Amerika ve 
Uruımay elçileri, Şakoda barı§ın 
iadesi için bir mutav~aıt blok 
vüc da..,Betirmek jizere dünkü gün 
aralarında toplan •• ,ıarcıır. 

Gelecek toplantı, ayın 14 ünde 
vaki olacaktır. 

FrBnQızlur, azl 
zabitini yakaladı 
Metz, 12 (A.A.) - Üniforma

lı bazı naziler, bir Fransız kahva
sinde öğle yemeğini yemek için, 
Merlebah yakininde Fransa - A!· 
manya sınırım geçmişlerdir . 

Kolcular bunların subayların · 
dan birini yakalamışlar, ötekile· 
sınırı ters :yüzüne a§mı§lardır. 

TOKATTA MEKTEP 
Ankara, 11 (Haber) - Tokat 

vilayeti dahilinde 96 bin lira ıar 
fiyle üç büyük mektep yapı1acak" 
tır. 

Bundan başka vilay~tin Nik ~ 
sar, Zile, Erbaa, Reşadiye kaza t 
larmda da 23 bin liraya &Yflca. 

dört mektep yaptırılacaktır. 

ISTANBUL LlMAfiNIN 
GENlŞLEnLMSl 

An!Nra, 11 (Haber) - istan" 
bu'l limanının genlşletilmeai hak " 
kında Ekonomi Bakanlığının ha " 
zırladığı layihaya esas olmak j.ize1 
r,e bakaıılık dahjliY,enin fikirlerini 
sormuştur. __ 

. Bakan1ık bu geni§letilmenİJ1 
polis, bekçi bakımından ~apaca / 

ğı tesiri tetkik etmekteiHr. 

lDAREl HUSUSlYELERlN 
YAPTIRACAKLARI 

HEff(ELLER 
Ankara, 11 (Haber) - iç if" 

leri Bakanlığı tarafından viJayel' 
lere gönderilen bir tamiJJloe; 
bundap sonra idarei hususiyete 

1 ~e tarafından yaptırılacak heyke 1 

aJ>idelerir. ~,ptmlm duıi :~-1: 
projelerinin behemehal abıde ~ f 
koınisyonuna gönderilmesi bildı 
rilmiştr. 
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Kan davası 
Seyyala mi•tearile tanınan ue im
zaım aon ~"'"" S. G~n 
diye atan tD'lıadtlfUnız HalJa. Sü -
laa'tlan Gftlfılıi mektuba oltlılt: 

Clgara 
çeşidini 

Dünkü "Haber,, de okudum. ç0 • 1S1 ah 
cuk denecek yafta bir ıenç, köyde ~ 
lcardetini öldürenin buradaki kar. lnblsarın iyi llltUn 
d91ini tabanca kul'fUnlarile yere araması fiyatları 
aermif. Bu yüzden iki auçauz da yllkse itti 

Şark demirqolları 
kumpanqası qola f eldi! 
Eşya nakliyat tarif esin' indirmeyi 

nihayet kabul etti 
Yaralanmlf. Gazetenin anlatqına lnhiaarlar idaresi ciıara çeıit • 
ıöre, bu kanlı if, uzaktan ıeleo Jerini ıılah ecleceii cihetle, son Devlet Demiryollarmd. halk le· tenzilatlı tarife yalnız Trakya 
bir mektupla bqlıyor ve (Mak. ıünlerde, Anadolunun muhtelif hine yapılan tenzilat ve yeni ta- ıerviıine inhisar edecektir. Ayni 
•ut) hiç tanımac:lıfı, bir kere olıun ekim nlıntakalarından bilbaaaa rifclere daiına biıi.ne kalan Şark zamanda bir kııım e9ya fiyatlarm-
"11;- 'lrii•e lmed' .ır.: 'k' "f I" Demi-ollan ı'ıledı'cı' Jcum.-.nya11 da yapılacak olan bu tenzilatın .,. - .,. - ıe 1••, ı ı çı t a Bafre.nın Maden ve Dere mınta • · ı r-· 
kırdı etmediii, bir adamı öldü- ~ da nihayet, Bayındırlık Bakanlığı· yolcu nakliye ücretlerine de teı • 

kalanndan, en iyi cinı tütünleri nın tirket komiserliii vaııtaıiyle miline iurkin görülememektedir. 
riiyor. Çünkü vunılanın aiabeyıi, top'---~a L-ıl·-·..+ır. Bu ..ni. • ·ı -·- ka d • · nuu-. ua --r• ı - yaptıiı ikaz üzerine, tarifelerde Kumpanyanm yapacağı tenzı it .. ,...-anm r eıını öldürmiiftür d · d' ka..ı__ 1 'hr t B · en tım ıye UU" yanız 1 aca • tenzilat yapmaje. karar vermiıtir. bilhaıaa Trakyanın istihsal ma -
un~, :•kan ıü~e,, diyorlar. Kut- çılarm aldıiı bu cinı tütünlerin Şark Demiryolları kumpanyası delerinden olan peynir, kavun v~ 

lu bır ödev'( vazıfe) sayıyorlar. • d'ı..ıı__ d d pıyquı f&Y&nr ıaaat erece e timdi bu yeni tarife üzerinde tet· karpuz, ve zahire üzerinde yapıla· 
"Malisya,, dailarmda, "Koni. yükaelmittir. Bafra mmtakum - kikat yapmaktadır. caktır • 

lca,, ormanlarında çok ukiden- ela iyi cim tütünlerin piyuuı açı· ŞiTketin ticaret müfettiıi Rifat Hükômetin ıötterdiii lüzum Ü· 

~ri sürülen bu kan davumı, ken- lıt fiyatına nazaran dört miıli Trakyada bir seyahat yaparak ali· zerine Trakyada yerlettirilecek 
1 yurdumda ıörmek, benim ıu · yükaelmittir. Bu halden hir kı • kadar tüccarlar bu hutuata temu- muhacirlerin ihtiyacı olan malze

cüme ıidiyor. Çöl ve kabile türe- lllll ihracatçılar telita düterek larda bulunmuttur. menni nakli için Şark Demiryol -
lerinin uluı varbtmda yqamuı müfterimiz olan memleketlerin bu Aldıjımız malUm&ta ıC>re Şark larmm tarifeıinde azami tenzili. • 
aerçekten atır bir teYdir. Ne ya- Demiryollarmm yeni yapacafı tm yapılması takarrür etmittir. 
zık, ki Anadolunun alt ımırlarile kadar yükıek fiyata bizden tütün --------------------------
karadenizin bazı kıyılarnida bu almıyacaklrarmı öne IÜnDÜfler ve 
Uiunuz adet yqıyor. Seyrek bile Gümrük ve inhisarlar Bakanlıiı 
ol bu nezdinde tetebbüalerde bulun • 

1& türlü kiiıtü ıöreneklerin 
beı· · ·kar muılardır • ırıtı tıımda derin bir iiren-
lbe duyuyonız. lnhi8arlar idarui İte inhiaann 

"P aabnaldıiı iyi cim tütünlerle Mı • roaper Merime,, ye roman. 
laı'lb belki en ıüzelini yazdıran 111' pİJ'U&lmda dünya tiitüncülü • 
"V aııdetta,, ancak ( Kolomba) iiyle rekabet edeceii için bu id • 
nıa par•-•- -praklar diayı yerinde bulmalnaktadır. 
0 

... ı - ma yarqır. 

1111 Y&fayıımuza karıtmıt 1örün- 0..a.- me----o--ktep mua)• 
ce, tilcainerek irlriliyonız. rua 

altl>inın.d •i~diri, ahllk merdaneei llmllji imtihanı 
a bınlerce yıldanberi yon • Bir temmuzda orta tedrisat 

Tramvay Ocretlerl 
tetkik edilecek 

Senjorj Mektebi 
binası 

Tramvay Şirketinin tarifelerini Haydarpaf& liıeıi binaımda bu-
teabit eden komisyon hu hafta lune.n Muallim Mektebinin Kadı -
içinde toplanarak Tramvay Şirke- köyünde kapanan Sen Jorj lisesi 
tinin üç aylık ücret tarife.ini t•llit binasına nakledilmesi dütünül • 
edecektir. Yeni tekilde hazırla· melctedir. 
mcek olan bu tarife projesiyle be- a 
raber e.yınc:1ırbk Bakanlıtma bir Ticaret Odası meclisi 
de eebabı mucibeli rapor verile • Ticaret Odaıı meclisi dün fev • 
cektir. bllde IUl'ette toplanarak Anka -

~ rada topJ.nmaıı mukarrer Ticaret 
Onlvertalte rektörtl Odaları kongresine verilecek ra. 

Ankaradan döndU porları iörüpnüştür. 
a 

•• 

Bir kibritle üç 
cigara! 

Yazıcılardan biri tutmuf, Ercü • 
mend Ekreme soruyor! 

- Batıl iti.katlara inanır mıaı • 
nız?. 

O da ıu karııhiı veriyor: 
- Ben böyle feylere metelm 

bile vermem !.. Meseli: Tek kib • 
ritle üç ciıara yakılamazmıt ! di • 
ye ortaya çıkarılan martavalı kim. 
bilir, banıi bot kafalının biri çı• 
karmııttr ! .• 

Bu gibi ıeylerde dünyanm wr • 
nuna fiıke atmıt olen Ercümencl 
Ekrem ağabeyimize haber verelim 
ki l:.u: (Bir kibritle üç kiıinin cİ• 
gara yakması tekin değildir!) mer. 
tavalnn ortaya bot kafalı biri at• 
mamıı, bilikiı onu AvrupacWci 
larail oğullarından gayet açık ıöa 
ve kurnaz bir kibrit tüccarı orta,. 
ç.karmıııtır. 

• Muharrirler çok İçermiı! 
Dün gene gazetecilerden bafka 

biri, batka bir ankete verdiii ce
vapta bir çok kimselerin muharrir
leri çok içki içen insanlar zannetti• 
iini IÖylüyordu. 

Halbuki bu zan çok yanlıı bir 
zandır. Çünkü busünün mubar • 
rirliii dünü nmuharrilii deiilclir • 
Vakıa, buıünkü muharrir arka • 
datlar arumda da bazı içki 
içenler olabilir. 

Vardır •nwne, dünün içki içen 
nnaharrirleriyle busünün içki içen 
muharrirleri arumda da dallar 
kadar farklar vardır. Dünün içki 
İçen muharriri o zamanın ceride • 
lerinin ! .• 8Özüm ona - edebiyat 
ıayıfalarına kasideler,, p~ller, 
tarkılar, nazireler, tniler, tab. 
mialer, teadialer, mürabbialar mu .aı 
........... Ye .-..·1Mlf4'bi Yne'tif"-:ı 

tufan insanlıfm bir türlü bundan muallim muavinliği için yapıla -
lcurtuJame._., ._ ~r.. şm.'cla ~ek için ıiiild•· 
burada kanlı ç~er açtıran hu 7• kadar latanbul kültür müdür. 
ÖÇ türesile aynca uirqmak ıe • lüiüne 25 kiti müracaat etmit· 

tek. Çünkü bir ıinir fırtınıııile tir. 
kendinden ıeçerek adam öldüren --0--

Oniv .. ite rektörü Cemil Bil -
ıe dün Alikıaradan tehrimize clön
müftür. 

Cemil Bilıe Ankarada Oniver • 
ıite bütçesi ve hukuk talebetinin 

Zehirli gazlardan çizilctiren muhanirleriydi. Onun 
korunma usulleri için bunlar, hemen bütün ilhamla

rını geceli, gündüzlü "Camı Cem,, 
Kültür Bakanlığı lise, orta ve den alırlardı. 

muallim mekteplerincie "zehirli 
le fU kan ıüdenler bir deiildb·. a· . . 
•rıncıler çılıınlıklarını zindan 

)'ıllarile ödeyebilirler. Fakat öte . 
kiler diifünerek •·---L L ' ,....,...._.,pusu 
qrarak, kovalayarak kan dök
llaiitlerdir; bqlan ıider. 

• Zincir •e zindan aqm nahlan 
hnıutatmak için kullanılır. Az da 
oJaa Pitman olanlar, doiru yola 
llrenJer vardır. Ölenin ne.inden 
~ beideyehiliri:ı? ••• "Kan aüt· 
ille,, belki ruhiyat ve içtimaiyat 

~ uirattıracak hir konumdur. 
alcat lraranlık bir noktası kalma· 
~ ki yeni battan sebeplerini 

~la kalkıtalım. Onu orta !- bldıracak yalnız bilıidir. 
L:~ onan aydmlıimda ba itin 
"ll'liliii açıla vurulur. 

Bazı damarlarda ba kötülüiün 
~ hir kıvılcım kaynaYlfile tu· 
~hna bakını~ ki bir kard91. 
~ öz kardetine "öldür!,, 
,;:or. l>öküıen kanda onun da 
ı. )1 ~. O da suçludur. Öldüren· 

ı_.. beraber hüküm ıiyecek. Bura 
~da dütünülünce itin birden • 
ili. ile lcadar ıeniılecliii ıörülü1". 
'-- (~) 1hün'ien vatan, d6rt 
;:'hını kaybetti. En büyüfii 26, 
iti ~ 18 y&fmda d&t ıenç 
~~~n koca bir bölük bek 

eli! ••• 
~ S.Geqiıa ------
~ yoklamaları 

• eramil ve mütekaidinhı 
~~arma dünden iti -

..... 1aam11tır. 

Unlversltede 
imtihanlar 

imtihan talimatmmetincle yapıl • 
maamı iıteclikleri deiitmeler et • 

Buıünün hazı içki isen muhar • 
ıazlardan korunma usulleri,, 

rirleri iae ilhamlarını biç duran • 
mevzulu bir den oıkutulmaıına ka- yan hayattan alclrkla.rı için, artık 

Aylardanberi dedikodusu de rafında bakanlıkla teme.ı etmittir. 
vam eden Hukuk fakülte.inin im- Talebenin bir kısmı dilekleri ka. 
tihan talimatnamesinin değiıti . buledilmiıtir. 

rar vennittir. değil ıeceli gündüzlü, ekHriya 
· -o- bir akta.ından bir akıama bile aü • 

Menenjit hasta lığı rekli içemezler. Muharrirlerin 
rilmeai haldandaki pyialar niba- o 
yet tahakbk etmif, ve Kültür Mualllm 

Son ıünlerde tehrin muhtelif çok içki içttkleri hakkmc:laki bu 
..mlerinde menenjit hastalığı yanlıı zehab MvaHim Naci dev· 
vak'alan sörülmüftü. Sıhhat mü - .rinden kalmadır. Eier buıün]N 
dürü Ali Rıza bu haıtalıim gazeteciliji ve buıünkü ıuete 

ıalrın bir halele olmadıimı, kor • yazıcıhiını hili Muallim Naci 
kalacak bir vaziyet mevcud bu • devrindeki gibi •nanlar varsa on• 

Babnlıtımn aon yapınlf olduia mekteplerinde 
tadilitla talebelere imtihanlara imtihan Jara baılandı 
~bilmeleri. İçi? ~nit mik- Dün tehrilıı6de kız ve erkek 
yuta mbeaade ftl'llmiftiJ'. muallim mektepleri ton ımıf ta· 

Tadil edilen talimatnameye ıö· lebetinin tatbikat imtihanlanna 
re denler 20 ma111ta kesilecek, bqlmımqtır. imtihanlar on sün 
22 mayıtta ilk tahriri imtihanlara sürecektir • 

humadıiın IÖylemittir. lara tavsiye ederiz: 
----o-- Biraz ıazete okutunlar ela o 

Ttlrk-Yunan ıün!e buıünkü ıazetecilik ve ıu• 

batlanacaktır. 

Tahriri yoklamalar bittikten 
IOIU'& talebenin ıifahl imtihanlara 
hanrlanahilmeei için 20 sün izin 
verilmiftir. Bandan bqka her ti· 
fahl imtihan araamda talebenin 

te muharrirliii arasında kaç yüz 
mahkemesi kapandı kilometre yol almanı olcluiunu 

istirahat etmeai için bir aün ara Türk· Yunan muhtelit hakem ıörıünler! .. 
verilecektir. mahkemesi dün 1011 defa toplana· ı--------------. 

ikmal imtibanlan tekli etrafm· raılc son kararlannı verdikten aon- NDmune KUy evi 
daki deiiıildik bakanlıkça henü: ra vazifesi kalmadıiı cihetle da. mftsabakası 
kat'ı tekilde teehit eclilmit delil · ğılmıflD'. MaWreme, dokuz eene • İstanbul Halkevinden : 
dir. denberi çalıtmektaydı. latanbul ve Trakya bavaliain • 

• ( DERDLERI 

Kasımpaşanın meşhur derdi! 
Vapurdan Kaa11npqaya çıktım. ileriye dojru ytirii· 

dtim. Salda odun ve kömtir depoları, solda analar. 
YUriidtim, )'tirildi• .. Nihayet iskeleden belki iki yüz 
metre ilerledikten aonra ilk evlere ve dükklnlara rast
ladım. Bana •beblnl aordutuın askeri mütekaitler 
den SflleJllUUl f11 cnabı verdi: 

·- B1U11111 sebebi nwflıur Kaunpa,a dernüllr. Tf 
Y enlfelılrtkn gel"ek Baliu döklıkn a.uı kapalı ,. 
tür~ bit#ln &l/Ollunun ,,Ulilderlni drükler. BUlaaua 
l/tuUI ve alcfamlan barada .aldle inmek, gezinmek bn· 
kctnMzllır. Çiinki deni• nditlılf aırette ,,UUk koluır. 
Lotloa oldıınw daha fena. Bu Nler r#Ugb bu pülik 
llokularuu 6itlül K"""""""' llfllltll"· 

Sonra bu tlere11ln i•tli ı,,ı kapatılpıamıftır. Bir ild 

geri rfj1"tii. Bir gin, daha tehlikeli bir çöküntü ve bir 
kaza olmaı lhtünali de Mr zaman mevcuttur. 
Kaımpa~a gibi ,ehre yakın, güzel manzaralı poyraz. 

tlan 11Ullıafazalı llir gerln gün günden harap olmaıının 
en mlUdna uNplerlnden biri ifte bu duedir. l•tanbul
"" ınUgonlarca lira Mrfetlerek fenni ve ııhhi kanali· 
zalJOnlar gapıllırken ufak bir maralla KaaımpafG 
dnainl curt bir kanalizaagon haliM koymak, ve bU
haua ön taraluu tendzligerek Kaaım/Hlfagı bir mikrop 
11'"""8Ultlan kurtarmak zamanı herhalde gelmiıttr. 

Bu IJflPllllılı takdirde flm.dW depolar, bof ar•alar 
gerinde gllzel binalann, zarif klJıklntn gilkaelmnl tı
ün bile tle;ildir. 
Kaaımpapnm diler dertlerini yama :yazmakta de. 

vam edeeetts. 

de ev yaptıracak köylülerimi• 
birer nümune vermek için düzen • 
lediiimiz (Köy evleri) proje mü· 
sabakaımın müddeti, f&l'ln&meli 
mucibince, 1 May•ta bitmiftir. O 
tarihe kadar Evimize ancak ~ 
proje gönderilmittir. 

Müsabakaya iftirak eden mi • 
marlarımızın azlığı yüzünden 15 
Mayısta zarflann açılmumc:lan 
vazgeçilerek daha bir k111111 c•Df 
ve memleket sever aan'at.kirlan • 
mızın bu hayırlı ite ıinnelerinl 
temin için mü•bakanm müddeti 
1 Haziran 935 tarihine kadar usa· 
trlmıı ve zarfl•rm 15 haziran 938 
de ~dlllMI iclate heyetimizce ka· 
rarlattınlmıftır. Ce~ mimarları. 
mızdan bu budun iti ile alikaluı· 
analarını dileriz • 
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B gü çekilen 
ankosu nu 
lira kazanan 

4 
2 00 1 ra kazananlEr 

16492 8342 
1000 lira kazananlar 

5816 495 9371 
16815 

500 lira kazananlar 
15253 

17901 
120 

29736 
11478 
22676 

420:> 
49j 

247:>0 
20i9 
9638 
5190 
881' 

11883 
12128 
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14028 
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8167 
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18124 20176 
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24544 206:>3 
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150 lira kazananlar 
7V8 15685 

1927 21473 
26243 17975 
23043 14684 
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25963 21650 

5191 
9661 
2574 

21353 
13038 

22203 13770 
2641 11:'>3-ı 

8315 20182 
20325 2:i'627 

25885 730 
19106 

ıoo lira kazananlar 
8900 22098 7511 4634 

13361 460 24557 24572 
~5355 29926 ı 8497 23019 

6010 16?53 8389 9139 
21422 8232 9155 20694 
9198 19191 ~20 17296 
3663 2lV94 26292 343~ 

17768 9225 19805 7525 
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14274 109 28292 19522 
17615 14446 1505 260-1 

50 Hra kazananlar 
~GJl· 
220 

26133 36:'i7 
29507 
28863 

20973 
15009 
1516;) 
11732 
24:>37 
ı:-o.ı 

18310 
6720 

14799 
2:5018 
11775 
15979 

9728 
20738 
1332 

12840 
9040 
9360 

142:>4 
26181 26227 

732 
260 
75.;j 

ı~ı 
252 
21674 
13317 

3U9 
28005 
25730 
18336 
1~731 

!2165 2"'"12 
26162 193'01 

3681 

2933 
1443:1 

5760 
29166 

2667 
1503 

1456j 
23186 

8011 
196:>1 
1~4 

3237 
2:5940 
15892 
ll470 
140-l9 
12399 
14945 

3831 
17848 
2149:> 

!!286 
17726 
2701Jl 
S46 

2630:> 
2738' 
10466 

23Hi 
553 

234 o 
23709 
12782 
1665:> 
ı.ıoı::ı 

21830 
144 

5227 
14S07 
24832 

5857 
10662 
l02i2 
26964 
2279 
1133 

18009 
2110 

27!!52 
1880:> 
22231 
!20144 

22777 
9()28 

1 662 
11023 
7068 

11502 
683 

23483 
11900 
20 79 
11910 
17112 
26497 
2986:> 
12426 
10274 
4533 
8277 

23442 
3620 

10679 
12572 
20276 
27095 
5783 
450 

280 G 
l 

6211 
ı7:;24 

25733 
9012 
:i921 

27292 
16997 
12755 
8800 

22971 
10U3 

2737 
6199 
3429 
3110 
2959 

2379ü 
25644 
J.2 87 

a 
13136 
14439 
1$360 
2015 

22992 
27328 
p918 

375 
162 

1323::> 
23963 
20708 
1:567:> 
7263 
5054 
3730 
1655 

13798 
1936:5 

3:{4;) 

16034 
ıss.ı:> 

14876 
1466 
24S06 

lli79 
299!>7 
2::;553 
2 o::;o 
ll.5306 
2602:> 
145;il 
1670-l 
21961 
18-HG 
14:>60 
1S716 
24716 
1 ı;; 

9006 
9660 
60 

28367 
3995 

:">49 
17994 
22~74 

29027 
86:>2 

19466 
g 15 
1019 

29258 
24931 
29609 
13112 

19 
8016 

17, 91 
10999 
17219 
6611 

24:}j8 

27962 

14569 

İIABER ,, Akşam Po~tası 

enrmek için 

gün kaldı ace.e ediniz. 

T. I. C. i. 
Eşya piyangosu 

19 90 . Biletler her gişede ve Ziraat 
948;, Bank alarmda 

~~~~ -ı liraya satılmaktadir 
156 2 --------------i:0 Sabah Gazeteıenı 
2:3399 ne diyorlar? 
9362 _ .... ~----------

28823 Tek partinin faldelerl 
23732 KURUN - Asım Us bugün1..-ii ba§· 

2DO:l makaicsinde fJ'ür1dycnin tek parti 'ile 
6042 idare edilmesinin /ıiçbir zaman ulus 
8034 işleri etrafında miinaka§a edilmedi-

14531 ğini isbat etmediğini söylüyor. Bil6· 
21969 kis Kamutay kürsü!ıiinde 1ıer zaman 
2122G miinakaşalar !,!a'pıldığını, ayni ~a-
13763 matı'ila musYalıl say1aıılar bulunma· 
9320 sına lricbir mam bulunmadığını ilave 

18 00 ediyor: I\·ilıayet şimdiye kadar diğer 
12lil9 partilerin memlekete fayda yerine 
11312 her zaman zarar ı·crdiğini söyliyerck 

3487 yazısını bitiriyor. 
227 9 cO.UHURll'ET - lTUllUS Naai bu-

9 9 

205().1 
565-1 

ı:;:;oı 

40:10 
14714 

3 G:i gün ı rLi.nU. ~mil~ .aalıMda 

832.) yaptığı biiyük işleri anlatıyor. Bu a-
11461 rafla bütün dünya şiddetli bir ik~isadi 

1;)78 5217 17471 rıuhran geçirirken '!.f.ürkiyenın ökono

10286 
~943 

199J6 
12167 
2:J3J:; 
1 122 
rn,7 

2s:;:-,.ı 

5106 
27784 
21160 
~77;i 

6127 
9666 
9997 

11604 
10217 
il7S39 
10547 
21259 

5808 
11166 
11406 
:ıorn1 

117.14 

10 22 
6996 
101;; 

17261 
19692 

321l 

mi alanında mütemadiyen yilbf!lmls, 
ve yül•selmckte olduğunu söylüyor. 

En ıon 20 bin liralık ikramiy~ Neticede başmakalcsini şu şekilde bi· 

beh b l . al k Uriyor: 
er numara q yüz ıra aca . ''Ütl•enin demir ıağlarla örülmesi, 

221111 15451 
11177 1907 

6359 2844 r·e arıayi progranıimn bir ucundan 
yapılmağa başlanmış bulunan ulusal 
partinin cümlıuriycl rejiminde bugün 

.............................................................................................................. 1 
. 
i 

•• 

' i 
1 

i 
Demlr~olla Jle beraber., y r m faa- l 
sında kullanışlı olabilecek bfr şeliilde i 

şoseler y pılması a çalışılac k 1 
Cumhuriyet Halk Partisi büyü);: 

kurultayının program ve nizam
name ve dilek komisyonları b11· 

günkü çalışmalarını da yapmı~· 
tır. 

Program ve nizamname komis
yonuna Recep Peker de İ§tirak et
mittir. Program öz türk5eye çev· 
rildiği gibi yeni ve mühim ekle . 
meler yaparak yarınki genel top. 
meler yapılarak 'yarınki genel 

toplanbda görüşülecek son şekli 
verilmiştir. 

Programa. ynpılan mühim ekle· 
melerin ana çizgileri şunlardır: 

J - Programın vatan müdafaa
sı kısmına bu uğurda yurdun can
lı ve cansız bütün mevcudiyet VP. 

kuvvetlerini tahsis etmenin esas 
olduğu kaydedilmiştir. 

2 - Programda köylü ıçrn 
muhtelif esaslar varsa da köylüyıi 
ve onunla meşgul olmayı ayrıca 
değerlendirmek için programnı 

iç siyaset kısmına bir madde ek
lenmiştir. 

Buna göre, patti yeni Türkiye· 
nin hayatında köyü her bakım· 
tfan ön li &ayma tadır. 

3 .......... ıPosta ve telgraf işini tan· 
zim ve inki~af ettirmek, verici ve 
nlıcı tolaizlcri kuv:11otlendirmek, 
yenilerini tesis etmek, yurtta ~ · 
hirler nruı telefon rabıta} ruu 
&rttırmak. 

4 - Kara, h va ve deniz ın k~ 
liye vantafarında tnrife vahdeti 
lemin etmek. 

5 - Dcmit yollarite berabeT, 
yurt müdafaasında kullanıtlı ola· 

bilecek bir §ekilde fbaclerin bir 
program altında yapılmasına ça 
lışmak. 

6 - Yurtla§ın hazineye olan 
borcunu ve hazinenin yurttap. o-

lan borcunu to.m ve zatnanındtL 
ödemesini temin için muntazanı 

tediye esası bulmak. 

7 - Jnhisarlann, milli üriinlP.· 
rimizin değerini arttırmaya çahf· 
masmı esas kılmak. 

Musolini Floransa müli· 
katına kendi kullandığı 

tayyare ile gitti 
~........,.usntg'le .mtilAkat bugOn başladı 

~~'--......... 

Roma, 12 (A.A.) - Duçe, dün! Floranaa'Uçalt istasyonunda Fa• 
aaat 18,15 de kendisinin bizzat şist fahri onbaşı uniformaamı giy' 
idare etmekte olduğu üç motörlü mekte olan Duçe, AVusttirya. ba! ' 
tayyare ile Centecello uçak istas • N.~ıı"B. Şuşnii ve :Avuıhiryahtn 

d~ 
ke 
ba 
ba 

ar 
ol 
di 

y 
r 

sö 

yonunda.n e.:rrwlnu~ıu. Duçe·nın 

beraberinde dışarı itleri bakanlı· 
ğı müsteş n B. Suvi~ ile hava iş • 
leri bakanlığı müsteşarı general 
Valle var idi. Uçak ıant 9,20 de 

Roma elçisi ve ataşemiliteri tara • u 

fmdan karşılanmıştır. Bu kartı • 
!aşmada Floransa pref esi ile m• li 
halli hükumet i1eri -gelenleri bu 

44 5 
6103 

ıl.2667 

23691 
;270:12 

27097 
~'W 

272:11 
9237 
1924 
60:l9 

15512 
27672 20"'94 

21915 
2900 
3543 

29966 

11823 
2929 
2808 

11019 
9338 

27478 
29723 
22022 
25131 

26787 
22479 
18023 

daha büyük kuvvetlerle ilerlettiği ça- floransa' ya varmıştır. 
lışmaların ncyrengi nokti.Uarını belir-

lunmuştur. 
Cc 

893'1 
2:>1~2 

2tJU:J6 
s;ı2 

2 9;17 

2;;023 
16973 
21i1:> 
26741 
1719 
23383 
17227 
22143 
2ô09:t 

6632 
3929 

26361 
13693 
1 014 
1461;) 

2 

9127 
9240 

17472 
20 75 
'26819 
2756 

18896 
19451 
29-167 
16897 
24184 
2050:> 
23966 
28 I5 
21-0;;2 

26799 
26093 
2161 

2933G 
28732 

,12031 
28636 
3134 
4564 

16740 
14175 
3857 
6747 

8131 
27459 
1;]'807 
27094 
25441 

!~~: ~:~a!;:~:k:c~:::::: ~::::~:i~ Avusturyada krallı1~ 
12458 eşlerine erişnıcğe ko§an bir diyar ol· D 
10388 muştur. Yarınki "f/'ürkiye 'kendi i§ini t 

21596 kendi uören bir ülke olup.çıkacaktır.,, Ş . M ı· . k 1 t ft r 
1302 

2J2;j5 

19 66 
16173 
20353 
15S77i 
.23834 
14041 
226:>2 

2697 
54 3 

2:;o:>G 
19271 
21617 
41 o 

21002 
17831 

6207 
28361 
499,ı 

9568 

6383 
29219 

673 
19352 
1S346 
29454 
26167 
4866 
2736 

1"''68 
14968 

4948 
38 7 
5424 

250;)5 12 12 

17416 13698 
16101 2128 
19528 10617 

98:>4 4943 
13573 22668 
21 66 2 902 
16112 2S56 
27lif1 25947 
9180 2:>26 

23828 27507 
21567 3968 

30 ıra 
25935 
3 

13137 
14795 
12:>78 

11084 
27130 
14736 

3703 
453:> 

17330 

400 
5164 
1895 
7672 

3689 
8334 

24347 14486 
TAN - Ba~makalc yoktur. uşnıg, USO ınıye ra ara , a 1 

Z.4Jll AN - Zaman imzalı yazı 'inıti- 1 d d v • •kJ • k 
Amerika d niz 

ve hava 

han iş7crinin-gcne arpa sardığını, ye- larının teme yasa a eg Şt ,, 
ni talimatname alcy1ıihde bir90k söz- • • • • ~• • ı 
lcrsöylendiğinhınlatlıktan sonra (/u ıstedık~erını soylemış 
i~lerin bir türlü adanı akıllı düzelc
mcdijjindcn §ikciyet ediyor. 

d 

2790 
20193 
196SO 
12810 
21824 

246!1 
tı"'22 

ll8366 
1294 

296 l 
l9701 

2329 
18320 

793 

manevras y · ıA k 
Honolulu, 12 (A.A.) - Deniz eVtlÇMn araya 

Pari.s, 12 (A.A.) - M .t~ ga - ı lunan uzlaımanın, birhasaa Tuıı' 
zeteainin .. Floransa muhabırı rnah- ı konferansı ve küçük antant ile rflff 
susuna ,gore, Avusturya baıbakam kubulacak ..müzakereler eın sınd' 
B. Şuşnig, sonbabarda Cümhurre- d . • b" d luğu :.ıı' 

720 
16647 
25512 
215:>.'i 

694 
20317 

332.1 
19834 
2650 
29750 
26765 
Jii3;)5 
4913 

1570 
917 
7784 
2074 

27681 
90il 

2630 
2H83 
28857 
2 ı~ı 
9727 

298;)3 
10110 
21 S9 
21223 
13467 
26130 
21272 
14180 

w.ro 
H160 

:19615 
907:; 
5181 
6919 

hakanlığı, uçak gemilerinden lı>v· 
lu olarak uçurulacak 450 uçağın 
hava manevralarına hazırlanmak. 
tadır. 

14-15.j 
16376 Pasifik denizinde iİzlice ma-
16191 nevralar yapmakta olan 45 den·:'. 
28273 uçağı hakkında hala bir şey den· 
26336 mıyor. 

21:330 Nevyork, i2 (A.A.) - Dört 
212~ büyük uçak gemisi, Pasifik deniz 
28197 
26570 manevralannda müstakil bir filo 

59,17 teşkil edeceklerdir. Bunlar, düş . 
7156 manın üzerine 270 tane uçak sal-

2rr83 dıracaklardır. Bu filoya amiral 
23322 Butler kumanda edecektir. 
13749 
262 .... 6 
26493 

251 12337 , .. ~;; 

Bu ..dört gemiden, en yollu iki 
tanesi olan Leksington ile Sara 
toga, otuz üçer 'bin 'tonluk gemilet 
olup, saatte 34 mil gitmekte ve 
her biri 100 tane uçak taşımakta
dır. 

11022 56~ ıasss 
163 12616 4369 

azananlar 
19;109 

6o,'18 
87:70 

15033 
11586 
ll'l"SO 

1961 
1S.'l32 
11471 

Bu filo, Aleutiyen adalarına 

hücum eden harp filosunun ha . 
reketini kuvvetlendireceklerdir. 

g·derken 
istanbulda da 

. . . • .. • • ı aımı ır urum uygun nu •" 
f ıst B. Mıklt'.sm muddetı hıtam bul- 1 'hd f _3...._ ldu.ı::..• 'h e' 

1 
tı a etmC".ıue ~~nu t an 

duktan sonra, kral taraftarlarının, . 

kalacak 
Ankaradan 'bildirildiğine göre, 

Yugoslavya Başbakanı Yevti~in 

yakında Ankarayı ziyaret edeceği 
tabakkuk etme1cteair. 

Y.evtiçin Ankaradan ba§k Is • 
t nbulda da il>ir kaç gün kalma ı 
muhtemeldir. Ziyaret tarihi Tev -
fik Rü§tÜ Arasın seyahat arala · 

" rından birinde tesbit edilecek 

avis kupası 
müsabakaları 
ıNovyork, 12 ( A.A.) - Da via 

kupası için yapılan Eleme müsa • 
bakalannda Amerikalılar, Çinlile· 
ri sıfıra karşı 3 sayı ile yenmi§ler -
dir. 

Avusturya temi yasasında bazı dıyor. 
eleği ildikler yapilmasm1 ·atiye • 'B. Şuşnig, Nazilere lcarıı yalıı~ 
ceklerini B. Musoliniye bildirmiş· kral tara'ftarlarmın mücadele el' d 

•• 
tir. 

Kral raftaTJ n, ükUm in 
şimdiden ihtimalini göz önünde 
tıitmak · stediği bir niyabet mecli • 

nin kurulmasını diliyeceklerdir . 
B. Şuşnig, Matin muhabirine §U 

beyanatta ibuluunmuştur: 

"B. Muaolini ile gorupnemiz 
candan oldu. Bu görü~eler İtalya 
başba1<anınm memleketime "karşı 

fa.al sevgisini bir daha g'österdi.Gü 
n.ün 'bütün siyasal .mese1e1crini 
mevzuu bo.hsettik. Düsü.nccleri • 
miz, tamam\yle biribir"ne uygun • 
dur:.,, 

M tin ıg zetesi, B. Şu nig ile B. 
Musolini arasında bu gez tey:it o· 

mekte olmalarından ötürü, AvU1 
; 

; 

turya.nın da, it siyaıaıında u~ 
dığı müşkülatı, B, MusolinicleJI 

Lehistanı sıkıştırı"" 

yorJar mı~ 
Ber'lin, 12 (A.A.) - erlin ı,tf d 

sa gazetesi diyor ki: ~ t\ 

"Bay Laval, Polonyanın • t ' 
f clş. \ 

Fransa ile Sovyetler tara 111 

ger,ekli göriileıı kollektif uro~ 
~isteminm leh ~eya aleyhinde 

• ,,... ljl•;ı:.; i 6' -r r vennesı t zım ge aı5 .n 

Beke bildirmi~tir. 



Yemeğin ~ yahut sonun • ı . S~miyenin yüreğinde, bir ez -
~ •iilDJ H,. bı\., ya &!Ç1nnı gıqlık haıd oldu. ,Ah, ~u ıece, 
kendfaini &Oyduğundan ,yahut da, evinde bulunmağı, dertli bqını 
1-~iv4nın tembellik ettiğinden kendi yutıiıJ'tl" dinlemrii öyle 
'bahsederdi. Rauf, aklı fikri baıka isterdi ki., . 
Ytrl~de, dalgın, ~lld& !l"&da ''E· •f_ Ev"', eve\,. ~ık elverir ,. 
\'et ve hayır!,, diyerek lakırdıya -diy~ dütijndü.- Yarındfn t~ıi 
~urdı . yc*, burada oturamıyacağımı, ge· 

Ya.ıcın: KADiRCAN KAFLI No, 2 
~~--~..:;:...:~~;__~~~__;~~_:_~--~~--~~-------:-------= 

Turgud reisin kumandasındaki 
O alqam, muhavere, her za • ri döpeceiimi hildireı:eğim ... ,, 

ttıan.kinden daha hararetli bir saf- Kibriti ararken bunu dü!ÜnÜ· fllo yola çıkmıştı 
haya ıirdi. P~p ile Jlarısı, Adnan· yordu.. • - Vaktim yok ,imdi .. Dönü,te.. ğim yok. Beni kime bırakacak-
dan bahsettiler. Samiye, bağıracaktı.. Turgud Reis arkasına baktı... sın? .. Anan bütün İflerle başa 
S~miye, bu ~uretle gğren-di ki, o f ery,ı~m ıgii&lükle ~flpletti. Orada emre hazır duran palabı - çıkamaz. 

~?.ıh ha.~ede raıtladığı misafir, Zira ,tllm b•ıını 'evirdiii 11r~ • y11 ;Jı bir Jevende: Kurt Ali, babasının tek oğ!u 
bir m-adeni eıya fabrikasının ıa • da yarı karanlık j.çj.pde, mP,phepı - Gidiyoruz .•. lıaret ver!.. olduğuna o kadar üzülüyordu ki .. 
~ibiymİf. Bundan bir kaç ~ne ev· bir gölge ıözün~ ilinpiıti. IÇ~pı .. Degj... Gözleri ıarka bakan, şarkta iki 
Ve}, bilbasının ölme.i üzerine bü - nm etiğinde bir erkek hayali duru• Levttııd geminin bat tarafına büyük hükümdarı maskaraya çe -
liin ıserveıin idaresini kendi eline yordu... • doğrµ kotlu., viren Yavuz öldü .. Onun ölümü 
tlmıı... - Affedersjniı, küçj.ik hanlllJ.. Bjr kaç saniye ıonra bir top seıi bütün yiğitlerin yüreklerinde ök-

RetadiyeliJer, onun servetini bir sizi kor}<uttlJm. • hflvayı ıarttı.. ıüz kalan bir oğulun acılarını 
kaç ytiz bin lir-. olarak tahmiµ e- Bıı sesten, gelen erkeiin Rauf H~•en reiı kadırgasına atla· tutufturmuttu. 
diyorla~dı. A~nan, epeyce ihtiyar olduğunu tahmin e~ek ~ij.ç it de- mıfb. Genç paditah Süleyman, acaba 
olan anneıiyle pirlikte oıunıyor r ğildi.... Turıııd r~iıin ıemİ•İ, kürekçe· onun gibi zaferden zafere kosa -
ln'!lf .. Vildan Hanımefendinin bu - Evet,, biraz korktunı.. ker~ ilerledi. ,Sonra bütün yel - bilecek miydi? Onun gibi Tür-
lcadından, kalben nefret ~ttiği bel- Genç kız, böyl ~vah verirken, kenleri açtı.. kün sesini gök kubbede bir top 
liydi. Bu hissini göstermeme~ isti- pek §aşkındı .. Zira bu tenha kat, Diğer gemilerde onun arkaıın , ıeai gibi ıürletecek, Türkün ~ere-
Yor.dy. ta, kendi odasında ve yalnız ba· dan birer birer ıittiler. Mavi ve fini yükseltecek miydi? .. 

Nişanta9ında konakların~an tına iken bir erkekle beraber bu - ~rl•k deJJ.i~de ufka yaklqtıkça O yıl Hüsmen ağa da öldü. 
bal:se~iltliği a:rada, Rauf: lunuş, onu fena halde heyecana 1'Yıçülen bir diıi ~linde uzaklaı· Kurt Ali iki acıyı yüreğinde 

- Evet .... - diye i~ini çekti· dütürmü§tÜ.. tılar. birbirine kaynllttJ. Kocaman gpv-
Adn:ıp bu dünyanıµ naqir talilileri Rauf, ilk defa olarak onun o· iki taraft•n ıundiller sallanı • desi yarı yarıya çökınj.iş, etleri 
ara~dadır... Ah, onlJn yerin.de dasına geliyordu. yqr, ~Jler MLllanıyor, yalın kilJGlar ıevıemitti. 
olsaydım, yapa.cağımı ben bilir - Ne oluyordu?. sallanıyordu. Fakat çok ı~m~d~n yeni ve 
dim... Bu saatte bu ziyaretin manası rR1raz, Tiir~ .JJmı:ılarının gür genç padit•h hakkınd,a efsaneye 

Annesi: neydi?· H.rkJM.rıMı, ~frikanm içwin- ka- benziyen h,berler duyulm:ığa 
- Acaba Vildan Hcmım ııu haı- d•r "çpryyer, orad• bir kvrU"I baıla~ı. O, ~abaıııun mertliğin -- Şüpheıiz bir çok delilikler 

tal~J? • fMvatı y~r•tıyordu: den ba•ka, görmüş geçirmiş bir a-Y~P~rdın.,. - dedi , H~r Jıtlfle pa. - l 'J 

ranı batırırdın.. Hem sana bir ~y ÇeJMi kıım akhnll selen bu Q • Diiınuını "'"' ~l"r•T.· dam halile memleketi idareye ba! 
sö 1 h du .. Evet, mutlaka hastalanmııtı /)eniz üıtünde yijrürüz, laınııtlı. Ona kafa tutmak istiyen, 
1

• Y eyenm mi 1 N~file yere aya • ~ 
":''"- •- .- ' - c_..in ula fit~ ve onun yardımına ihti)"~ duy - Ô.iUniilf lıo~ ıJırq. . ,,_bpt ver~ikl.,i ,özü bpzm-1c. i•ti 
Rıbi büyük bi .. :&enotin olamıya • muıtu.. Bı.11 flayretti,./i l•rler.... yen Avrupab krallar•, jmpara-
Cflk... . - Anneniz mi!· · diye sö~ bat- Sekiz yıl önce ölen büyük Türk torlara metelik vermemitti: 

~nu ıSPyledikten aonr~, ~bi. ladı... amirah Barbaroı Hayrettinin ru - - ~özlerinde duruııyanlar, bi-
r· Rauf: 

Yetle önündeki ta9ı&Jdan 'leri doğ- hu hiG !Üpheıiı Akdenizin bu zimle bot geçinmek istemiyenler, 
- Evet onun meselesi jfin bu· w ru sürdü. Önüne dökülen ekmek ıaavi denizinde, bu engin ufukla- perde arkasında oyup oynamaga 

raya geldim.. l 
Ufaklarını topladı. Ayağa kalktı - rında idi. Onun prkııını ıöyli- yeltenenler, yanılıyorlar. On ar 

(Devamı var) 
Bu, yemekten 1.•lkma ı'§artı'ydı' . yen bu yiğitlerin a.ealerini duyu - rok germeden babam ölmü~ ol-~~ ...... ,, ...... , •• ""····· .............. , ............ "... ~ :t 

Herl.es onu taklj,J etti, B o R J .
1 
y A yor, övünüyordu. ıa bile, onun yerinin bot ~lma-

lkizler, anneleriy~ babalarına - fl - dıjını acı bir ıurette ıörecek,er-
ccAIJah rahatlık vt;rsin !.,, dedikten Dal kı llç dir. 

'
0 nra, Samiye ile birlilcte odaları· romanımız' Hüsmen, Ayvalık Timar beyi DeIJJitti. 

na ~ekildiler. Bu oda, ikind katta, -- --- - - - Kurd Alinin oğlu idi. Kurd Ali AradaJl çok geçmedi. 
llıürebbiyenin yatak od,.aının bi - tophyanlara: 0 tarihten tam yirmi sekiz yıl ön- Bütün Anadoluda ve Rumeli<Jc .. ,ı ötesindeypi, - - - --------. ce, yirmi dört yatında bir r.leli- olduğu ıibi A.r .. ~lık Timar beyi 

Genç kız, iki çocujuIJ }'atpıaaına Formalarını uc~zca ciltletmek İs· kanlı bulunuyordu. Küçük bjr de asker ıopluyordu. Acab~ ye -
l'•td t · istiyenler buıünkü cumartesinden 'd ha '--ldıracaaını gö•teren ... ım e tı. riftçi olan babuı Hüsmen ağa nı en 1 ..- • • 
~ f 1 k İtİb•rea :her SÜn Qaldİ kapaldari- 3' c;:._ L ı ·1 " ' • • d'lec k ı avru arın yorgan arını sı ı§hr· le beraber Ankara cadcl..iade gibi toprakla güretmek itine gel - e1ıuı -.ı,..ı pJerıpe mı gı ı e , 

d.k!an sonra, o günlük vazifesi ar· tV AKIT) ki~h/µlesina bıraka· I memitti. Bu onun için, cılız biT yoksa Bağdat taraflarına mı se-
tık kır.:ım olmuıtu. Odasına çekil- bilirler. İ dütmanla dövütmek gibiydi. {iüp- fer t:dileç.ekti. 
di. Cilt parası olarak yalnız (10) İ kü güçlü ve zorlu kollarile bir ke- Herkes bunu merak ediyor· 
bi Gece ortalığı :iıtila etmitti. Ilık kuruı ödemeleri lazımdır. 1 re ite batlayınca baıkalarmın du. 

t itkbahar gecesiydi bu .. insanın ....................................................... .! bir günde kazdığı yeri bir iki sa- . Ayvalık Timar ~yi Koca 
~'lıtına kabiliyetini keareden, si- c ı·b • p } atte kazıyor, ağır toprağı hallaç Hamza yuınlarına töyle fııılda-
\itleri U}'llfWI n ~İr ılıklık.. o 1 rı eynir eri pamuiu gibi atıyordu. ••ıtı: 

Samiye pe rMJ~V!li yijçudyı)lja At 2 4 fi 1 & 1 6 2 22 se o k d' d d h 1 1 -Yenı' padiaahnnızın .. özleri ~ D U f C 1 , el) ın en a t ;ıı;or u o an- ~ ..... 
Yyyor9u. S.Qn derece yorul • r. .1 ,a iZ ema ı 1 doin.ıda deıı·ı, L-•·dadır. Nideo:e • 'il D hil · M &.-- larla kartılatmak, her an ö j.im e .- ~ 

tJt oldujunu hiuediym-du. Kvv· a ıy~ Üleı~ıuı ıwı•z lran -'len"ni ... Zenıinlik, oii-
~ 'bitmesi be~lenen J>oğuımalara .. =ı-
ltli de kalm&mııtr, ~e1&reti de.. Cwııadan baıJ@ .rün~rde 4aat d zellik ve yaman dütman Frenk il-
J gjrmek istiyor u. 

., çinde yı.Ja~ığı muhite karıı ne (2,5 dan 6) ya ka,dar lıtanbul Pi· len'dı'r. 
~ · h l bu Yavuz Sultan Selimin ordusile ,, tlı1J bir y~bancılı~ İ.fıediyprdu. vany,ohındaki (118) PWMrfl ı · Bunda hakkı vardı. Çünkü o-
l)·· J d .-ı. • • " k b' · d h ) k b Çaldıran, Mercidabıh, Ridany{t. 

t /.ı~;m ık,, emem~ tçın ya - suıi a aneaın e aata arını a ull ralarda akma gidenlerden ,a~ 
9a. ... _ J ı.. b' · · kull ..ı _ gibi büyük ıavaş alanlarında. ün ı::. 
--~ı ı..,., ta ırmı anıyo~z.. eu.er. do"nenler, bu"'tün hayatlarında on-
1( • d. M h l f salan sipahileri dinliyor, onlara O endi ~vinj göz ön~ getır ı... uay~ne ane ve ev t~ e qpu ları beeliyecek bir servetle geHr • 

!'ada., fİmdi aiJesi, kedeT jçinde 22398, Kıtlık teJefonq ~1')44 . benzemek için çıldırıyordu. lerdı'. 
)>la .ı - J -·ı•::• Bu arzu ile büyüdü . .1 JıYordµ. Samiye orauo.n "Yrı • ::::r.ammr:ı:ı::ı:man::mm:nnun..... .. .11 
~·L H k :: K b d t ft k' k.. l Kurt Ali de sipahi yazıldı . ... :ıqan sonra, hayalen, onun pe,1i- :i DO tor H asa a a ve e ra a ı oy er-
·«t hı .. akmamrılardır. b Alı• ii de onunla bap çıkacak bir yitit Anası bağrı yanık Fadimewıin 
~ :ı ı·smaı·ı =i ktu nasırlı ellerini, yatlı gözlerini öp 

işlerinin hi~ aksamıyacağına kan
mıştı. 

Bir sabah, üç bin atlının ara
sında, üç bin kasırgadan biri gibi 
İstanbul yo1unda kay}>oldu. 

Kasabada on sekizle kır~ ara 
sında pek az delikanlı kalmıth . 

Bunlar da cılız, hasta olanlarb, 
analarını yalqız bırakamıyanlar -
dı. 

Kurt Ali, flZ zamanda kolhaşr 

olmuıtu. 

lstanbuldan kalkan yüz bin ki
tilik bir qrdu, Bel~rat üzerine 
yürüyordu. Genç padişah, Avru • 
panın kapısı demek olan bu ka· 
leyi kutatmak ve almak içirı sa-
bırsızlık ediyprdu. Fakat ayrıi 

"Zamanda büyük ordu oraya var -
madan önce, bütün Sırbiatamu 

altım üstüne getirmek, :qlhjre ~e 
hayyanlarm Macar ovasına ka.ç.J -
nlmas na meydan vermemek, ~ ü~ 
mana korku ~Jmak ist;jyordu. 

IJµnQn j'in de bir .ılkıqcı f Jrlt?.sı 
kurmak gerekti. Bali Beyi çağır
dı. Diişiindüklerjpi P.rQ)Mk V! SOi°" 

duı 
- Bu iti sana vereceğjm. Kaç 

>-iij• imr#JJ? ,. 
J5•Ji ~y, Rrt. yqJ~, lJl<na7, 

µzµnqt J>pyJµ, ya.kıtıklı v~ yj~it 
bir erdi. Paditahın kendisipe aös
terEJiği ina~ onu cotturmuıtu · 

- Padişahım, bet bin k.ffi ile 
ittediiinizden ii~ıını YılP-Pfrmı . . 

- Az değil mi? 
- Az olması paha iyj.. JÇijçiık 

gövdeli atlar luzh giderler, 4aha 
çevik olurlar ... Akın itlerinde bü
yük ordular it göremezler .. 

- Peki ... Güzel aöyledin ... 
Ordudan dilediğin yiğitleri ~ .. . 
Yarın sab•h yola çfluyorsur: .. . 

Bali Bey ayıra.cağı ~ ~t bin 
bahadırın bet yü~ tal)f;aini H'-G
mekte çok titizlik ~~i. ~J\· 
kü bunlar (Dal kılıç) ~tr
dı. 

( DeJJOTm var) 
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Haber'in 
hikayesi Başkasının yerine 
Talebenin devamı hakkındaki 

son talimata rağmen pek nadiren 
gittiği fakülteye o gün tesadüf en 
uğradığı vakit arkadaşı Kamilin 
kendisini büyük bir sevinçle kar
şıladığını gördü: 

zavallı ne hale girecek, ne müthiş 
bir sukutu hayale uğrıyacaktır. 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

- Demek biribirinize fotoğraf
larınızı yollamadınız? 

- Yolladık. Bak işte onun fotoğ
rafı •. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 17 

- Aman ne iyi! Ben de seni a-
rıyordum. Bana bir iyilik yapar. 
mıam? 

Mahir bu tekliften pek memnun 
olmu§ görünmüyordu, isteksizce 
sordu: 

- Ne gibi iyilik? 
- Merak etme! Para istiyecek 

değilim! Ayba§ındayız, kafi dere
cede param var. Mesele şu: Hatır
larsın ya, ingilizcemizi ilerletmek 
için Londrada bir mektebe müra
caat etmittik. Hani mektup yollı· 
yarak bize dersler verilecekti. 

Mahir arkadaşının cebinden çı
kararak ona uzattığı fotoğrafı al
dı. Dikkatle ve uzun uzadıya bak
tıktan sonra adeta kıskançlıkla: 

- Güzel kız doğrusu! dedi. 
Ve devam etti: 

- O da senin fotoğrafım gör
düğüne, ondan sonra da mektup 
yollamakta devam ettiğine göre 
mesele yok. 

- Bir senedenberi hasretini çektiğim evimin 
önünden geçiyordum. Muhafızım Yasin 
ağaya: " Seni böyle bir senedenberi uzak 
kaldığın evinin önünden geçirseler ne 
yaparsın?,, diye sordum. 

Mahir arkadatınm sözünü kesti: 
- Evet hatırlıyorum ama hunun 

sana yapmamr istediğin iyilikle 
alakası ne? 

- Sabret, şimdi anlıyacaksın. 

Sen bu mektupla ders almaktan 
çabuk vazgeçtin, f aka.t ben devam 
ettim. Hatta bu mektep vasıtasile 
bir İngiliz kıziyle tanıştım. 

- Deme yahu! Sen bu mahcup· 
luğunla bir kızla, hem de bir ecnbi 
kızla tanııtın ha? 

Kamil mahzun mahzun güldü: 
- Acele etme! Filvaki bir kız

la tanıttım ama yaln.ız mektupla .. 
Çünkü kız Londrada, bense İstan
bulda bulunuyoruz. Bu lisan mek
tebi, talebesine kolaylık olmak ü
zere böyle adresler veriyor, mek
tuplatmak suretile öğrendikleri 
dilde ilerlemelerini temine çalışı-

Kamil kıpkırmızı olmuştu. Başı
nı önüne iğerek yavaşça mırıldan
dı: 
- Ona kendi fotoğrafını gönder

medim. Senin bir fotoğrafını gön
derdim. 

Mahirin hayretten ağzı bir karış 
açılmış, sordu: 

- Benim fotoğrafı mı? 
Kamil, bir kere itiraf ettikten 

sonra artık açılmıştı: 
- Evet senin fotoğrafını .. dedi. 

Senin yakışıklı bir genç. olduğun 

muhakkak .. Aşıkane muvaff akı
yetlerin de bunu İspat ediyor. Kı
sacası benim gibi değilsin .. Senin 
resmini göndermeği tercih ettim. 
Şimdi senden istediğim hizmetin 
ne olduğunu anladın ya? 
Yarın sc-~bah Sirkeci İstasyonuna 

giderek Nansiyi benim yerime 
karşıbyacaksın. Hülasa yapmak 
mecburiyetinde olduğum şeyleri 

benim yerime yapacaksın. 
:(. ~ :.;. 

yor. Mahir ertesi sabah Sirkeci is-
Neyse gelelim asd meseleye.. tasyonundaydı. İki arkadaş anlaş

Tanııtığrm. kızın iami Na.nai •. Ken- mrşlar,Mahir biraz nazlandıktan 
draiyle ev+elir'aayet. ciddi mevzu- sonra zaten honşuna giden bu tek-

lar üzerinde mektuplaştık. Gitgi. lifi kabul etmişti. Şimdi elinde bir 
de daha samimileştik. Nihayet bu çiçek buketi, düşünüyordu: 
samimiyet yolunda daha ilerliye- - Zavallı Kamil! Kırk yılda bir 
rek birihirimize ilanı &Jk ettik!.. kadın yakaladı, onu da başkasının 

Mahir katıla katıla gülüyordu. hesabına! 
Kahkahaları arasında: Nihayet tren göründü. Mahir-

- Aferin sana! dedi, ben de se- cebinden. Nansinin Kamile gön
ni ciddi bir adam sanıyordum. dereliği mektuplardan birini çı
Sen de benim gibi aşıkane mace- kardı, eline aldı, Nansi de Ka-
ralara başlamışım! milin gönderdiği bir mektup elin· 

Kamil düşünceliydi: de olduğu halde trenden inecek, 
- Gülme azizim, dedi, iş timdi biribirlerini tanıyacaklardı. 

gayet çapraşık bir safhaya girdi. Tren durmuş, kalabalık bir yol-
Nansi lstanbula geliyor. cu kafilesi istasyonu kaplamıştı. 

- Yapayalnız mı? Mahir bu kalabalık içinde aradı-

- Evet. Bilinin ya İngiliz kız- ğmı nasıl bulacağını düşünüyor, 
ları gayet serbest büyütülürler. E- etrıafına bakınıp duruyordu. Bir
sasen doğrudan doğruya İstanbula den yanıbaşmda mahcup bir sesin 
Cla gelmiyor. Mısırda halası var· İngilizce olarak: 
mı§. Oraya gidiyor. Ekspresle ls- - Gud Moming Mister KamiJ ! 
tanbu1a kadar geldikten sonra dediğini duyunca başını çevirdi 
buradau ayni gün kalkan vapurla ve hayretten durakladı. Karşısın
Mısıra gidecek. Yani burada an· da bir kanbur kız duruyordu. Mi'!i 
cak 'bet altı saat kalacak. Nansi kanburdu. Sarı saçlı güzel 

Yarın sabah saat 10 da Sirkeci- başı çok yüksek omuzları üstünde 
de kendisini karşrlam·am lazım.. iğreti, yanlışlıkla bu iğri büğı·ü vü-

Mahir: cuda kondurulmuş gibi duruyor-
- Tebrikederim azizim, dedi fa- du. Geniş bir manto kanbur sırtı

kat aana hu işte ne gibi bir iyilik nı örtmil§tü. Zavallı kız gülümsü
ya.pabi:lirim ki? yordu, fakat masmavi güze) göz-

Kimil gene düşünceye dalmış- leri mahzun bir ışıldama ile san
ır. Arkadatının sualine hemen ce- ki: 
vap veremedi. Oldukça şaşkın gö- - işte görüyorsun ya, diyordu, 

Bu meclisi meb'usanda şimdiki 

Ökonomi Bakanı Bay Celal Ba -
yar da meb'ustu. 

Eski katibi mes'ullerden olduğu 
için çok iyi tanıdığım ve sevdiğim 
Celal Bayara bir mektup yazdım. 

Beni gelip görmesini rica ettim . 
Mektubu alınca beni görmeğe gel· 
di. Doktor Mithat da beraberdi. 
Oturduk, dertleştik. Bize Anadolu 
hakkrnda iyi haberler, müjdeler 
verdi: 

- Siz merak etmeyiniz, her 
şey düzelecek, rehber, şef var •• 
Proğram hazır .. Hepimiz kurtula -
cağız .. 

Sevindik, gülüştük.. Bu aralık 

Celale, muhafaza altında gidip 
gelmek şartiyle mağazamın işleri
ni tasfiye etmek üzere merkez 
kumandanlığından bir kaç gün 
için bana izin istemesini rica et -
tim .. 

Hakikatli arkadaş, bu ricamı da 
ihmal etmedi .. O zaman merkez 
kumandanı olan, şimdiki ordu mü· 
fettişi General Ali Saide giderek 
bana müsaade edilmesi için rica· 
da bulunmuş .. Her temiz yürekli 
insan gibl General A i Said vazi • 

yetimle a lakadar olmuş, vaidde 
bulunmuş ... 

Bir gün, hastahaneye kolağası 
Yasin ağa isminde alaylı bir zabit 
bir tezkere getirdi. Merkez ku -
mandanlığmın bu tezkeresi ile ba
na muhafaza altında mağazama 

gitmek müsaadesi veriliyordu. 
Yasin ağa Araptı. T uh3.f bir ko
nuşması vardı. Her sabah o geli
yor, beni alıyordu. 

Bir onb:ışı ile iki nefer de bize 
refakat ediyordu. Böylece bir 
hafta yazıhaneye gidip geldik ... 
İşlerimi şöyle böyle yoluna koy -
dum. Yasin uğa ile de tamamen 
anlaştık .. Ufak tefek hediyeic rle 
bana verilen bir hafta müsaade on 
beş gün oldu. Bir gün mağaza -
dan hastahaneye dönüyorduk. Ga
latasaray?. gelmiştik. 

Sokaklar mahşer gibi kalaba -
lık .. İki ta,.afh binalar, renk renk 
her milletin bayrağiyle donanıııış .. 
Bayraksız pencere görünmiyor ... 
Bunların, içinde görünmiyen ıal • 
nız Türk bayrağı ... 

Kaldırımlar İtilaf askerleriyle 
dolu .. Pipolan baca gibi tüten el -
Ieri kırbaçlı İngilizler; kısa, orta
dan ayrık takkeye benziyen mavi 

rünüyordu. Nihayet .mahcup bir ben zannettiğin gibi değilim. Da- sevgili Nansiciğim ! Nihayet hiri
tavırla söze baş]adı: ha evvel bu kusurumu sana bildir- birimizi görmek b;ze nat ip oldu. 

- Anlatayım. Mis Nansi ile kar- meğe cesaret edemedim, oynadığı- Bak seni bugün nasıl gezdirece
ıdaşacağımı hi~ aklıma getirme- mız oyuna kelldimi tamamile kap- ğim. 

B b S. · ak ·· k Ertesı' günü Ki mil merakla ar-miştim. u se eple şimdi onun tırmıstmı. ızı tanım , gorme 
beni görünce rnüthi! bir sukutu istedim. Beni affediyorsun değil kadaşma sordu: 
hayale uğramasından korkuyo- mi? - Ne oldu? 

serpuşları kafalarının bir kenarı - ı 
na iliştirilmiş Fransızlar, siyah 
mantolu, sorguçları tüylü İtalyan 
karabinerleri, bir dudağı yerde bir 
dudağı gökde Senegallılar, kısa 

boylu Avustu_ryalılar .. Her taraf -
tan büyük ve bıktırıcı bh- oğullu 

ve zırıltı halinde yükselen latarna 
sesleri şehrin bütün gürültüsüne 
hakim .. Sokaklar canlı birer borsa 
gibi her nevi paraya satış yapan 
yosmalarla dolu .• 

İhtiyar Yasin ağa ile ağır .ığır 
kalabalık arasından ilerliyoruz •. 
Askerler de arkamızdan geliyor -
lar. Evimin bulunduğu sokağın 
önünden geçmek üzereyim. .İçim 
sızlıyor .. 

Bir senedenberi uzak kaldrğım 
yuva gözümde canlanıyor.. Yasin 
ağaya soruyorum: 

- Sen evli misin?. 
-Evet .... 

- Çocukların var mı?. 

-Evet .... 

- Seni bir sene evinden, çocuk-
larından ayırsalar memnun olur 
musun? 
-Hayır •.• 

Bir sual daha sordum: 
- Ve seni böyle bir sene llasre· 

tini ç.ektiğin yuvanın önünden bir 
gün şöyle geçirip götürseler ne ya
panın?. 

İhtiyar adam başını salladı; he
yecanlı idi; gözlerime bakarak: 

- Aklımı oynatırım! dedi .. 

Yasin ağamın ellerini tuttum. 
Tam sokağın başında idik.. Evi
mi gösterdim: 

- İşte, de:lim, evim orası .. ,. 
Ben ayni vaziyetteyim .. Tam bir 

senedir ki oradan, çoluğumdan, 
çocuğumdan uzaktayım .• 

Yasin ağa şaşırdı. Benim göz
lerim yaşarmıştı. O kıpkırmızı ke
silmişti. Biran ne yapacağını şa

şırdı, etrafına bakındı. Sonra as
kerlere döndü: 

- Hadi siz hastaneye gidin, hiz 
geliriz. dedi. Ve sonra koluma 
girerek beni evime götürdü, kapı· 

yı çaldı. içeri yarı baygın bir hal

de girdim. Karım çılgına döndü. 
Evdekiler bağırıp çağırmağa, se-

vinçlerinden ağlamağa başladılar. 
Onlar benim tamamen kurtuldu~ 

ğumu zannediyorlardı. Ben hiç ses 

çıkarmadım. Yalnız, tevkif edil
dikten beş ay sonra doğan ve şi.m

di Erenköy Lisesinde okuyan kı
zını Jaleyi kucakhyarak sessiz ses
siz ağladım. 

Ertesi günü tekrar hastaneye 
döndük. 

rum. Mahirin ilk şaşkınlığı geçmiş, Mahir anlattı: Ne tuhaf bir tesadüf... Kürd 
_ Sukutu hayal mi? merhamet hissi donjuanlık hissine - fotoğrafının yamnda bin Mustafa, divanıharp ürfi riyaseti-

k l l b l T 1 l b kat daha gu·· zelmı'ı:. 1• Fevkalade n eçtı•gw · bı·rı'ncı' gu··n yolda gı·der - Azizim beni açı ça söv e· ga e e ça mıştı. ren yo cu arı u l' e g ı · · 
meğe mecbur ediyonun. Hiç de güzel delikanlının kanbur kızca· züzel bir kız azizim.. Kendi res- ken arabadan yuvarlanmış, kafa· 
rü-' o1madığnnın sen de farktn- ğızın boynuna bir çılgın gibi atıl- mini göndermemekle hata etmiş· sı kırılmış .•• 

sını sardılar. Tedavisi biter bit· 
mez: 

- Hastaneyi gezeceğim. Bura· 
da divanıharpte muhakemeleri 
görülecek mevkuflar varmış.,, de· 
miş .... Divanrharp reisi olduğu 

gündenberi lakabr olan nemrut
lukta hakiki nemruda taş çıkartan 
Kürd Mustafa ile karşılaşmamız 
hayli garip oldu. !Ben karyolanın 
ortasında bağdaş kurmuş oturu· 
yordum. Gözlerimde siyah göz· 
lükler, elimde de bir tesbih vardı. 
Kürd Mustafa, arkasında bir ka· 
!abalık olduğu halde paldır kül
dür koğuşa girdi, doğru başucu
ma geldi. Kıpırdamadım bile ... 
Yalnız siyah gözlükler altından O" 

nun halini seyrediyordum. Bu so" 
ğuk kanlı hareketimden hiç mem
nun olmadığı, kendince küstahlık 
telakki ettiği bu 1halime çok içer" 
Jediği belliydi. Hiddetli bir sesle 
sordu: 
-Adın ne? 

- .... 
Daha içerledi, adeta bağıra" 

rak: 
- Neye burada yatıyorsun be 

adanı? = B~ sualin C:le karıılrk'aız kal
masını hazmedemedi T opuğunı· 
ver,.. ..-ucaralC haykırdı: 

- Sen de canilerden değil mi
sin? . 

Ona soğuk kanlılıkla ve kısac& 
şu cevabı verdim: 

- Cani sensin! 

KJ.pkırmızı oldu. Garip şiveaile 
ayın'ı çatlatarak: 

- Mel'un diye mırıldandı. 
Bu sırada arkasında duran ser• 

tabip Talat iğilerek kulağına bit 
şeyler fısıldadı .. 

O bu sözleri dikkatle dinledi •• 
Bana ters ters baktı .. Bir şey ı,öy • 
lemeden çekilip gitti .•. 

Bu vaka'nın üzerinden bir haftl 
geçmedi.. Bir gün divanıharptatı 

gelen muhafızlar gelip beni aldı• 
lar. Divamharba götürdüler .• 

Divanı temyizi askeri, D~rıii 
Esad (Paşa) divanıharbinin be• 
nim hakkımda verdiği mahkuJIJİ' 
yet kararını, cezayı az görereJc 
bozmuş, benim tekrar muhakerııe 

edilmeme lüzum göstermişti. s~ 
evrak divanıharbe iade edi1diğl 
zaman Kürd Mustafanın eline g~· 
miş, o ela kendisine yaptığım hş • 
karetin intikamını almak için bıJ 
fırsatı kacırmamıştı. _ İşte, bıırıı.ıtl 
için ilk olarak beni muhakeme e • 
diyordu. 

Y anrmda bermutad asistan ol -
duğu halde, divanıharp heyetiıı;: 
önüne çıkarıldım .. Kürd Musta • 
iblisane birbakışla beni süzüyor 

e· 
du. İsticvap başlar başlamaz, g 
ne delilik numaralarına başladııtl ' 
Saçma sapan söylenmeğe b~lş ; 
dım. B;r aralık Kürd Mustaf9 )' 

dasındır. imdi düşün, ben hu yüz- dığını gördüler. sin, böyle bi '" kız n'.ldir bulunur. Benim yattığım hastaneye ge- dönerek: ) -----_;_.:..;;.__....._ ____ .._ ___ ~......;,.--4.---~------~~--.......:....--------~~-~~~-J... ........ -u1...-........ı ........ ~~--''--..1..--~ı--c.._...!,_ _______ ~~------ı rar 
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Çamhpınarın 
dağa mı 

en usta avcısı 
kaçmıştı 

Konuştular, görüştüler, söyl~şti
ler: 

Ertesi gün obanın en binici 
gençleri mağaraya gelecekler, bi
rer meş'ale yakarak son hızla a -
teşsiz ülkeye yayılacaklar, her yer
de biriken odun yığınlarını az za • 
manda tutuşturac.aklardı. 

Delikanlıların ertesi gün sabah 
erkenden niçin mağaraya gelezek
leri söylenmiyecek ve her şey olup 
bitinciye kadar bundan kimsenin 
haberi olmıyacaktı. 

B;gun yerinde duramıyordu .. 
Ateşi ilk olarak sonsuz ovanın 

yoksulluğunda yakmak dile~iyle 

çılgın gibiydi .. 
Ulcayın sevgisi, onun yüreğinde 

en güzel ve örneksiz bir ateşti .. 
Fakat işte yalnız yüreğini ısıtıyor· 
duo ... . 

- 10-

Bir toplantıl.. 
Kızıl bir akşamdı .. 
Güneş, sisli dağların ardına sin· 

miş, ovalarda, vadilere ve orman -
lara karanlık çöküyor, dört yan • 
da kırlardan dönen hayvanların ve 
oynaşan çocukların sesleri duyulu
Yordu. 

Hazar Han bu akıam pek kız -
&ıntlı ... 

Sarayın en büyük salonunda, 
~enk renk taşlarla süslü tahtına 
. urulrnuş, kollarını koltuğunun 
kenarlarına dayamıştı .. 

Seyrek ve kara sa.kalını parmak
larının arasına almış, çekiyordu .. 

İleride kocaman bir ocağın için
de, demirden, kalın bir kafesin ar
dında yanan ateşe, mıhlarımış 
gözlerle bakıyordu. 

Sağında başbakan Arık, solun -
da kumandan Sorguçi vardı .. Za -
bitler, saray ağalan, buyruklar ve 
diğer maiyeti, salonu doldurmLZt -
lardı. 

Karıısında, başları iğilmiş, kol
ları yanlarına aarkmı§, üstleri ve 
başlan toz toprak içinde, şakak -
larından ter damlryan bir zabitle 
dört asker görülüyordu. 

Sosur adındaki zabit, uzun ve 
kara bıyıkları titriyerek anlatı
Yordu: 

1

'Çaınlı pınarda bir obaya git -
rtıiştik .. Oranın en usta avcısı Cel· 
tnenin kulübesine uğradık: 

- Celme nerede?. 
Dedik.. 
-Gelmedi .. 
DedileT ..• 
- Nereye gitti?. 
--- Ava ..• 
- Baç vermemek için dağamı 

ltaçtı? 
Diye genç karısına sorduk. 
- Gelmedi. 
Dediler. 

- Nereye gitti? 
-Ava ... 

k - Baç vermemek için dağa mı 
a.çdı? 
D· 1Ye genç karısına sorduk. 

b l<adın bize dargm ve kızgın 
\>aktı. Gözlerinde besbelli bir kin 
C\rdı: 

felakete uğramış olabileceğini söy
lediler. 

- Biz Celmeyi dinlemeyiz. is
tediklerimizi vereceksin! .. 

Neler vermesi gerek olduğunu 
an] attık. 

Genç kadın ağlamağa başlıyan 
bir yaşındaki yumurcağını kucağı
na ald! ve: 

- Bu kadar hayvan bu kadar 
kürk, zaten bizde yok. Olsa bile 
Celme gelmeden hiçbir şey vere
mem. 

Dedi. 
Biraz önce Ulu hakanı alçaltma

ğa çalışan, şimdi de onun dilekle· 
ne karşı koyan bu saygısız kadını 
artık d1nliyemezdik. 

Bir kenara ittik. 
Çocukla birlikte hendeğe yuvar

landı. Çamurların içinden doğru

larak dişlerini gıcırdattı. 
O toplanmaya uğraşırken biz 

kulübede ne bulduksa toplamağa 
başladık. 

Lakin, kadın, bir dişi kurt gibi 
üstümüze saldırdı. 
Çocuğu ağlıyordu ve bütün oba 

halki dört yanımızı sarmışlardı. 
Bu terbiyesiz kadının terbiyesini 
verdik: 

Elimde, sığır kuyruğundan yapı
lan zorlu bir kırbaç vardı. Onunla 
kendinden geçinçiye kadar döv
dük . 
Acı acı bağrışları arasında şöy~ 

le diyordu: 
- Bu sizin son yağmanız ola

cak! .. Gehereceksiniz. Tugay sizi 
yok edecek. 

Kendi kendime: 
- Saçmalıyor! •.• 
Dedim. 
Fakat biil'denbire dört yanımızı 

saran kudurmuş bir kalabalığın 
ortasında kaldık. 

Sayısız yumruklar, sopalar, taş -
lar ve kırbaçlar başımıza yağ
dı. Kılıçlarımız olmasaydı ulu 
hakanımıza bu sözleri söylemek 
kısmet olmıyacaktı. 

Celrnenin karısı delirdi ve saç
malıyor. 

Demiştik ama Tugayın bizi yok 
edeceğini, bu kaleyi ulu hakanı
~ızın başına yıkacağını iki yerde 
daha duyduk. 

Bunları, yüzlerimize tükürür 
gibi söylüyorlardı. 

Hele bir tanesi, Tugayın ateşi 

bulduğunu, hiç yoktan onu yarat
tığını , ve yarın bütün ateşsiz ülke. 
nin o büyük Tan.rıya, o sarsrlmaz 
ve sonsuz güce kavuşacağını açık· 
ça bağırdı. 

Artık kuıkulanmamak abdallık 
olurdu. 
Tugayın mağarasına gittik. Bizi 

içeri sokmadı: 
- Ben bacrmı verdim. 
Dedi. 
Oradakilerden ve baska yolda5· 

lardan soruşturduk. 
Doğru söylediğini öğrendik. 

- Olsun! .. Girmek ve görmel< 
istiyoruz. Belki senin varlığına 
göre az alınmıştır. 

Dedik. 
ı.. - Celnıe, sizden değil, sizin Bize önce yalvardı. 
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En büyük yolculuk 
No.2 Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem • 

Akan kanlardan deniz 
yüzü kıpkırmızı olmuştu 

Magellan bütün bu faaliyetle· 
rin mihrakı Lizbon'daydı ve 1504 
yılında adını o çağın tarihinde 
tekkrar görüyoruz. Hindistana 
gitmekte olan filonun vardiya 
defterinde adı bir kaç defa geçi
yor! 

Bu filo "Kralın Hindistan ve· 
kili,, Ameidayı taşıyordu; yol
culuktan beklenen iş de Kral Ma
noel'in çok yükseklerden atan şu 

imzanın medlulünü gerçekleştir
mekti: Fütuhatın sahibi, deniz se· 
ferlerinin hakimi ve Hindistan, 
Habeşistan, Arabistan ve İran ti
caretinin efendisi!) ..• 

Portekizli'lerin bile adlarını i· 
şitmemiş olduğu bu dağınık ve 
geniş ülkeleri zaptetmek, oralarda 
yaşayan çeıit çeşit ulusları teıki
lat altına a'l1111ak için, Avrupamn 
küçücük ve tanınmamış bir huca· 
ğmdan böyle bir adamın yola çık
ması gerçekten görülecek bir man
zaraydı .. Akdenizden de büyük 
olan denizlerde karakol yapmak, 
burada müstemlekeler kurmak i
çin Portekizliler şimdilik yirmi 
gemi, 1500 silahlı, 400 gemici bir 
takr,m humbaracı ve bombardı
mancı, bol bol erzak ve cepane ve
riyordu; lazım oldukça daha da 
verecekti. Savaşçılar arasında bir 
çok serdengeçtiler asiller ve şö

valyeler de katılJil.ıştı. Bir de 24 
yaşlarında henüz acemi bir gemi
ci ilk deniz yolculuğunu bunlarla 
yapacaktı. Bu delikanlı saray ben
deganmdan Magellan' dı. 

" Hem de ne gemiler!,, göz ka-
maştıran filoyu gören mağrur 

Portekizliler böyle söylemişti. 

Şimdiki gemiciler de bu gemileri 
görseydi, başka bir manada ol
mak üzere ayni sözleri söylerler -
di. Bunları rüzgara karşı yürüte -
bilmek büyük ustalık ve sabra 
bağlı idi. Kocaman battal gemi -

lerin yalnız randa yelkenleri var
dı. Ön ve arka yelkenleri yoktu. 
Bunlardan birisi de daha Mozam

bike yarmadan fırtınadan alabo-
ra olmuş, içinden ancak iki üç 
kişi kurtulabilmişti. 

Portekizlilerin şarkta en büyük 
muharebesi olan Kannanore çar -
pısmasma kadar Maszellan'nın 

~~-~----.....i'fll'J 
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Banda adalarında Hindistan cevizinin kurutulma~ı .. 

adile karıılaşmıyoruz. Bu çarpış-/ 
mada o yaralanmıştı. Portekizli -
lerin ticarette tehlikeli bir rakip 
olabileceğini çabuk gören Mısır
lıların ilhamile limanlardan 84 
yerli gemi çıkmış ve 11 Portekiz 
gemisinin çevresini sarmıştı. Di -
ğer Portekiz gemileri yollarda 
dağılmıştı. 

Bu çarpışmada her iki taraf ta 
biribirine aman vermedi. " Ko -
man bire!,, naralarile ele geçiri
lenin kafası uçuruldu. Akan kan
lardan deniz yüzü kıp kırmızı ol
muştu. Ertesi günü kıyılara sü-

rüklenen ölü cesetleri kocaman 
kümeler vücuda getirdi. Galipler 
ölülerini saymağa oturdu ve 3600 
sayısını bulunca, içleri titredi. 
Portekizlilerden 80 kişi ölmüş, 

200 yaralanmıştı. Bunların arasın 

da Magellan da vardı. Mağrep -
lilerin zayiatı öğrenmemeleri i -
çin ölüler denize gömüldü. Yara
lılar da kıyıdaki hastaneye götü
rüldü. 

Magellan bir müddet hasta yat
tıktan sonra, hastabakıcılık işini 
yapmak mecburiyetinde kaldı. 

Sofala körfezinde Mozambikin 
havasından hasta düşen yurttaş -
larını takviye için gönderaen 
müfrezeye o da katışmışb. Orada 
hastalara reçel ve konserve vedir-

mek işi kendisine verilmitti. Söy• 
lediğimiz günlerde daha vitami· 
nin ne olduğu bilinmiyordu. Böy· 
le basit bir beslenme ile hastala .. 
rın şifa bulduğunu gördükçe o da 
şaştı kaldı. 

Buradan MageJlan'ın gemisi 
Koşene gönderildi. Yerli prenaea
lerin hepsi ayaklanmıştı. Mısır 
sultanı da bunlara yardım ediyor-

du. Daha ilk çarpıtmada kral 
vekili Almeidanın sevgili oğlu 
Lourenço öldürülmüştü. r • • h 

Mağlubiyet ve oğtünun a~ııı 
yüreğine çöken Abneida gemile. 

rini (Diu) ya, Hint denizinde 
yapılmış savaıların en kanlısına 

koşturdu. Burada gösterilen , ah

şet, atalar sözü yerine geçecek 
kadar insaf sız ve merhametsiz -
di. Beddua yerine oralarda hali 

(Frankların helası senin de ha· 
şına yağar inıallah) derler. 

Pereiranın kumanda ettiği ve 
Magellan'nın içinde bulunduğu 
(Ruhul Kuddüı) adh gemi, düş. 

manın kumandan gemisile tutuş • 
tu. Portekizli önce toplarla bom. 
bardıman etti, Tatar oklarile sal· 

dırdı, kılıç kılıca çarpıştı ve niha· 
yet elde hançer boğaz boğaza ya· 

pılan bir dövütmede düımanlar 
son neferine kadar öldürdü. 

Düşman gemisinde olan herkeı 
kesilmiş, gemi de mahmuzlana . 
rak batırılmıştı. 

Pereira maktül düımüş, Ma· 
gellan tekrar yaralanmış, f .ıkat 

Portekiz buyruğu Doğu denizle . 
rinde kurulmuştu. 

Magellan, bu savaştan sonra 
Koşene döner dönmez, kaptan 

Diogo Sekeira'nın kumandasın -
da dört gemiden müteşekkil bir 

Armada daha geldi ve daha şarka 

Malakaya kadar gitmeğe memur 
edildi. 

Almeida bu armadanın az ol · 
duğunu sanarak Graşya de Susa • 

nm kumandasında bir gemi daha 
verdi ve bu gemide de sonraları 

'"lt.~ar ·· kl' d bi) Yure ı Hazar hanmız an Lakin fayda görmeyince: 
e 1....__ ! "-'•- b h . I Maduı·a adasının en büyük sanayii "Batmumu ıle na1..:ı.ş,, tır. ıs.aynawaral<-

t "l .. ~z .. uÜn sa a gittı, - ki defa baç i~temiye hak- y t ·· z· b' · ı lı la k 
'11:\ a g·· •• eritilen yag ur u türlü resim ve ıçım ere so cu ra bez üstüne dökiiWr 

dünya haritasını deği§tİrecek o

lan Magellanla ileride en aıkı 

fıkı dostu olacak Françisko Ser
ros vardı. 

ğin· . Ol'ünmedi. Baç için gelece- , kınız yok .. Gidin, yoksa fena O· munı kııntdıtktan sonra kazırıır ve bez üstiinde kal,an izler boyanarak çok 
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Sovyetler.de kriz 
olmadığı için opera 
hala in~işattadır 

Dilnkil çay ziyafetinde, opera artistlerinin 
reisi böyle söyledi 

Moıkova devlet tiyatroıu artist
lerinden bir grup şehrimizde bu 
lunuyor. 

Dün alquı ikinci konıerlerin;, 
konaervatuvar talebe.ine ve ıa • 
zetecilere veren Sovyet ıan'atkiı · 
lan Hüyük bir heyecanla dinlen -
diler, alkıılandılar ... 

Sovyet aan'atkirlarının reisi 
Arkanof, Türkleri "ideal bir mu
ıiki dinleyiciıi,, olarak tarif et· 
mektedir. "Tekniği zor parçaları 
bile tam bir anlayııla dinliyen bir 
kütleyle karıılaııyoruz,, diyor. 

Arkanof, dün Perapalas ole· 
linde ıazetecilere verdiği bir çayı 
:ziyafetinde Türkiyede duydukla -
nm aöylemiı ve devlet uluları -
mızdan baılıyarak herkesten gör
dükleri iyi karıılama ve samimi . 
yetten, "bir sanatkar sıf alile çok 
derin mütehaaais olduklarını,, an· 
latmııtır. 

Dün, Cumhurreisimiz ve Baş -
vekilimiz tarafından Sovyet ar · 
tistlerine aönderilen bazı arma . 
ğanltır da Perapalas oteline gel -
miıti. Bunlar arasında Cumhur -
rei~imiz tara.fından misafir Sov 

yet artistlerinin her birine hediye 
edilen imzalı altın tabakalar var
du. 

Sovyet artiıtlerinin dünkü kon· 
aerinde buaünkü Ruayanın er. 
genç artiıtleri de sanatlannı ıöı· 
lerdiler. 

Genç artistlerden piyanist Obo
rin 26 yqında, viyolonist Oyı 
trah 22 yaıında, ve piyaniıt beı· 
te~ar Şoıtakoviç 20 yaıındadır. 

Dün akıam, piyanist Makarof 
ve muıanni madam Barsava. 
binayi yıkarcasına alkıılayan hal· 
kın ısrarile çalıp söyledikleri par
çalan tekrara mecbur edilmiıtir. 

Sovyet ıan'atkirlarının memle 
ketimizdeki muvaffakıyeti çok 
büyüktür. 

Operacılığtn Avnıpada sönme
sine rağmen Sovyet Rusyada ni · 
çin inkiıaf ettiğini ve buna sebep 
olarak neyi ıösterebileceklerini 

dün husuıi ıurette Arkanof a sor• 
duk: 

Bize dedi ki: 

''Avnıpadaki kriz bizde yoktur 
da ondan ... ,, 

Almanyanın hakiki 
h·ava kuvveti nedir 

A marlhava nezaretinin verdiği 
yeni resmi malumat 

"Almanyanın bugünkü askeri 
lcqycueleri 3000 den yukarıdır. 

Gel"ek iki •ene i~inde 7000 ta
ne daha yapmak niyetindedir. 
260 tayyare meydanı vardır. Bun· 
!ardan 100 tcne•i bütün mana•ile 
askaidir. 

Btıflıca cukeri tayyare meydan· 
ları hududa yakındır.,, 

Bugün herkesin, Alman hava 
kuvveti hakkındaki kanaati bu 

Fransa ve Rusyanın kendi tayya
relerini ne kadar tahdit edeceğiui 
anlamak isteriz.,, 

Alman hava neureti, At-
manyanm yüz tanesi askeri olan 
260 tayyare meydanına sahip ol
duğu havadisini de tamamen tah· 
min mahiyetinde veya havadis a· 
lamamıı Fransız gazetelerinden 
çıkın'\ olarak ve biraz aykırı gör
mÜf tÜr. 

merkezde iken, bir lngiHz gazete- ---------------
ainin Berlin muhabiri Almanya 
ha..a nezaretinden fU malUnıatt 

alınqtır: 

Batında general Görinı olaI" 
hava neuretinden denilmittir 
ki: .. 

"Alman;Yanın 3000 den )"lkarı 
askeri tayyaresi olduğu havadisi 
JUl)qbr. BilhaNa esaslı lnıilh: 
ukeri mahafilinden aonılursa bu
nun yanlıt olduğunu söylerler. 
Oraca a.alceri tayyaremizin mik · 
tarı malUındur. 

"Almanya bugün ileri aüriilen 
miktarın apğı yukan üçte biri 
nisbetinde tayyareye maliktir. 
"Almanyanın gelecek iki sene 

içinde 7000 tayyare daha yapaca
iı ıhavadiıi iıe yalnız ıülünç de
ğil, ayni zamanda, yakında bir 
bava misakı için müzakerelere 
hqlanacağı hakikatini de görme· 
mezlikten gelmektir. 

"Bu müzakereler kolaylıkla ol
mıyacaktrr. Fakat bir netice elde 
ediline, her halde hava ailihlan
muı itine büyük teairi dokuna -
caktır. 

"Yapılacak olan bir hava mi -
aala Almanyanın tayyarelerini 
tahdit etmeğe doğru gidene, 

Atatürkün 
nutku 

Ttlrk-Sovyet dostluğu 
Moıko'f'B, 12 - Türkiye Reiıicüm • 

buru Atatürkün Parti Kurultayında 
söylediği nutukta Sovyet hükumeti 

hakkında aarfettiii 4oıtane aöaler, 
dünkü gazeteler tarafından aynen ve 
iri puntolarla neıredilmiıtir. 

Bu hararetli nutuk, 28 K.inunuaa· 
nide Kremlinde açılan yedinci Sovyet 
konsreainde Molotofun ıöylediii doıt· 
luk .özlerine, ·ye Türkiyeye kartı ya• 
pılan tezahürata bir cevap aayıbyor. 

Matbuat kon
gresine doğru 

Ankara, 12 - 25 Mayıata toplana • 
cak olan Matbuat konsreıi için hazır· 
bklar devam ediyor. Dün aerbeat mu· 

barrirlerle, Ankara muhabirleri kendi 
aralanncla toplanarak ihzari konupna· 
lar yapmıılardır. 

Serbest muharrirler arasında ıair 
Yahya Kemal, Kazım Nami, 1 ımail 
Müttak: lbrahim Necmi, Nurettin, Ah

rnet lhaan, Halit, Vaafi Ratit, Enver 
Behnan bulunmakta idiler. 

Ankara muhabirleri yapbldan top
lanbcla matbuat kongresinde kendile • 

12 Mi\ YI~ - 19":~ 

Marcel Thil orta siklet dünya boks 
şampiyonluğunu muhafaza etti 

Avrupa ve dünya orta ıiklet 
bokı tampiyonu Marcel Thil ile 
Çekoalovak Vilda Jalu araaındn 

bu Unvanların kazanılması için 
S mayısta yapılan mühim bok~ 
maçında Marcel Thil haımını a
dam akıllı döverek galip gelmiş 
ve kendisinde bulunan bu ünvar 
lannı gene muha.faza etmittir. 

15 ravunt üzerine tertip edile 
bu müsabaka sonuna kadar de 
vam edememit 14 ii~ü ravuntte 
Vilda Jaksın Soigneur'leri sün· 
ger atarak mağlubiyeti kabul et 
mitlerdir. 

Marcel Thil, kazandığı bu sor. 
maç ile kendi kategorisinin er 
yüksek boksörü olduğunu ve da 
ha bir zaman için kolay kola} 
yenilemiyeceğini bir kere daha 
isbat ebnittir. 

Vilda Jaka müsabakanın ~on .. 
lanna 'doğnı epice dayak yediği 
halde fena bir boksör olmadığı• 

nı göstemıit ve zekice dövü~rek 
halk üzerinde iyi bir tesir bırak .. 
mı§tır. 

Çek ıampiyonunun en büyük 
hatası mukavim olmayı§ıdrr. Ymn 
ruklardan kaçıfı, ayak oyunları, 

seri beden harekatı ve taktiki kuv
vetli olmakla beraber mukave
meti azdır. Bu itibarla Marce1 

Thii gibi çetin bir hasmın karıı -
aında bir kaç ravuat taktiki Nr 

yesinele kurtulabilmit::f.akat neti .. 
cede mukavemeti kesilerek mağ
lup olmuştur. 

Daha ikinci ravuntta yediği bir 
yumrukla iki saniye kadar yere 

dütmü§ ise de kendini çabuk top• 
layabilmiftir. Yedine\ ravuntta 

kadar mütemadiyen ringin etra
fında dola§mıt, sıçramıt ve Thilin 
mülhit yumruklanndan kaçmıı .. 
tl1'. 

l,te bu devreden sonra vaziyet 
tamamile aleyhine dönmüttür. 

Marcel Thil, hasmının sistemini 
kavrayarak ona göre plan tesbit 
etmi§, Corpsa Corps'a girmi!} ve 
Çek şampiyonunu iyice ezmittir. 

Dokuzuncu ravuntta Marcel 
Thil, Jaks'm yüzüne tiddetli bir 
aai kroıe yerleıtirmit ve Jaks 
yere düıerek sekiz 5aniye kalka -
mamıftır . 

Bu devreden sonra vaziyet ar· 
bk tamamile anlqılmııtır. 

Thil hasmının zaafından iıti • 
fade ederek onu bir saniye rahat 
bırakmamıı ve iti kat'i bir neti· 
ceye bağlamak için mütemadiyen 
üzerine hücum etmittir. 

On üçüncü ravuntta bir ıirit -
meden ıonra yediği yumrukların 
teıirile Vilda yere dütmü, ve 
hakem üçü sayarken ıonı çala
rak imdadına yetiımittir. 

On dördüncü ravuntta Vilda 
majlubiyetini kabul etmemek i -
çin hücuma geçmit fakat tiddetli 
bir yumruk yiyerek 8 aaniye yere 

1 

dütmüttür. Güçlükle kalkmıt ve i
kinci bir yumrukta yerde dokuz

1 
saniye kalmış fakat manajerleri 
sünger atarak mağli\biyeti kabul 
ettiklerini bildimıittil'. 

rini temıil etmek üzere Mecdi Sadret
tin Avni, ve Mekki Saidi aeçmiılerdir. 

Marcel Thil güzel bır iatil ile hcumının yumruğundan kurtulup ona 
bir Uppercut indirirken ... 

A tina ikincisi 
Apollon geliyor 

önümüzdeki hafta Beşiktaş 
ve Galatasarayla maç yapacak 

:Y'Jı1"Qi•t.f1"1""..m ~i .ta· 
kmılarından Atina. ikincisi A }. 
lon takımı bu haf ta ıehrimiz~ 
gelecek, Türkiye fampiyonu Be . 
tiktaş ve Galatasarayla iki maç 
yapacaktır. 

Duyduğumuza söre ilk maç 16 
mayıs cuma günü Beşikta§la Tak
ıim stadında, ikinci maç da aynı 
stadda pazar günü Galatarayla y._ 
pılacaktır. 

Apollon takımı hakkında şu 
malmnatı aldık: 

Atina ve Pirenin birincisi Etn?-
koa, ikincisi Apollo, uçuncusu 

.çıkarılmıf, ve çalıımaya baıla.ınıJ 
tır. 

Bu maçlarda ıiyah beyazlıla -
rın takımında, tamamen iyileım11 
bulunan Adnan, Ankaradan ae . 
Iecek olan Hakkı ve Nuri de oy . 

nıyacak ve Beşiktaı en kuvvetli 

bir kadro ile Yunanlı misafirle • 
rin .kart11ında boy gölterecek· 
tir. 

Galatasaray da pazar günü ya· 
pacağı maça hazırlanmaktadır. 

iki kırnıetli klübümüzün bu 
maçlaida güzel 'bir varlık göster· 

Panatinigakoa, dördüncüsü Eno mek için ellerinden geleni yapa · 
ıiı, betinciıi Olimpiyakoa, altın .. cakları muhakkaktır. 
cısı da Vudidir. 

Apollon Yunan takımları için . lllftus""""""'h11nlfflllllllllıırınıııınıımıı1111111ııııııınnıı11111ııt1• 
de gol atmak kabiliyeti en fazla 
olan takmılardandır. 

Çok seri ve canlı oynar. Atletils 
kabiliyeti kadar , teknik kabiliye 
ti de vardır. 

Son maçlarında, Panatiniokosu 
5 - O, Olimpiyakosu 4 - 3 yen. 
mittir. 

Olimpiyakoaun lstanbulda fenıı 
netice almasının acısını çıkarmak 
için de, memleketimize en kuv . 
vetli bir ıekilde gelmektedir. 

Apollon maçlarında iyi bir var
lık gösterebilmek için Betiktat ta
kımı da hazırlanmaktadır. 

Libertas maçlarında parmağın-
dan sakatlanan Betiktaıın kıymet- _ 

li sol açığı Eırefin eli alçıdan .... :ırı•ıı•ı-..ııı rııı:aıı$12Fla""' 

~-----------------------------------------------~ 
SPOR 

Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ~e 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lbım geleP 
yeni ıelciller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler m&nbaaıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yHde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz.. 
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12 MAYIS - 193a 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞlRKETl 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
GUNEYSU vapuru 12 Mayı: 

PAZAR aaat 20 de Rizeye ka 
da.r. 

lzmir Sürat Yolu 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri 
saat 16 da lstanbuldan IZMlRE 
ve PAZAR günleri de IZMİR· 
DEN lıtanbula kalkar. 

üsküdarda 
satıhk hane 
Güzel manzaralı, gayet kulla · 

nıılı, içi dıtı boyalı, 650 metre mü
tabbaı 7 oda, hava gazı ve su tesi
ıatı, hamam, büyük bahçesinde 

tneyva ağaçları,çiçekler ve limon· 
luk, kuyu, havuzlar, ve Amerikan 
•İstemi kümesler, fıstık ağacı. 

Tramvay durağı solunda Yaz · 
:trıacı Şerif sokağı No. 9 - 13 num;
l'alı hanede komtulara müracaat . 

(4266) 

iş arıyorum 
25 YAfındayım, lise son sınıfta;, 

taadiknamem vardır. İngilizce 

flABER - Akşam Post.ast 

Devlet nemlrJolları ue limanları isletme Umum i~nresi illlnar1 
Devlet Demiryollarınm bitişık hatları üzerinde (Haydarpaıa - -

Samsun, Eskiıehir - Eliziz, Alayunt - Balıkesir, Afyon - lzmir 
- Bandırma, Ulukııla - Kayseri, Mersin, Çankırı, Adapazarı) kul
lanılmakta olan vakti hareket tarifeleri 14/ 15 Mayıs 935 gece yarı
sından başlıyarak değittirilecektir. 

Bu tarifeler muhterem yolculara aıağıda yenilik ve kolaylıkları 
temin etmektedir. 

1 - Şimdiye kadar Eskitehir - Konya yolu üzerinden işlemekte 
olan T oros sür'at katarları, bundan sonra Haydarpaşa - Ankara 
- Boğazköprü - Ulukışla -Adana- Fevzipafa yolundan gidip ge
'eceklerdir. 

Adi katarla 24 saatte katedilen Ankara - Adana mesafesi, T o
ros sür'at katariyle 15 saatte katedilecektir. 

2 - Toroı sür'at katariyle ıeyahat dolayısiyle Haydarpaşa -
Adana arasında mesafesi uzayacak herhangi iki istasyon araımda yol
cular, gidecekleri hakiki mesafe ne olursa olsun, bu iki istasyon ara
sındaki en kısa yol ücretini ödeyeceklerdir. 

3 - Ankara - Samsun - Ankara, Ankara - lzmir - Ankara 
arasında haftada iki defa seri birer yolcu katarı yapdmı§tır. Bu katar~ 
)arda birer yataklı vagon ve yolculara bulundukları kompartımanlar
da ucuz tarife üzerinden sıcak yemek verecek yemekli - furgon bu
lunacaktır. 

Şimdiye kadar 32 saatte yapılan lzmir - Ankara yolculuğu haf -
tada iki defa işleyecek seri yolcu katarlariyle 25 saate indirilmittir. 

Adi katarla 34 saatte yapılan Samsun - Ankara yolculuğu yolcu 
katariyle 30 saate indirilmiştir. 

Şimdiye kadar Samsun - lzmir münasebatında yolculuk, An· 
karada bir gece kalmak suretiyle inkitaa uğramakta idi. Yeni ihdas 
olunan seri lzmir katariyle Samsun tarafından gelen ve Samsun tara
fına giden Eskitehir - Afyon - lzmir istikameti yolcuları inkitaıız 
yollarına devam edebileceklerdil'. 

4 - Haftada iki gün Bandırma tarikiyle lstanbul - Izmir seri 
seferlerinden batka haftada iki gün Haydarpafa - Eakitehir - iz. 
mir arasında kara tarikiyle de iki seri münasebat tesis edilmiıtir. Adi 
trenlerle 34 saat tutan bu yolculuk haftada iki gün 25 saatte yapılabi. 
lecektir. 
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- -
!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

idaremizin Cibali fabrikdı ahçılığı 18-5- 935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla talibine ihale edileceğin

den istiyenlerin 300 lira teminat p~ rasiyle birlikte Cibalide levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım kom~syonuna müracaatları. (2345) 

............ 1 ............... ... 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları. 

Artritizm -Romatizma 
fransızca bilirim, hesap ve türk 
Çeın bilhassa kuvvetlidir. istenen 

ıniktarda kefalet gösterebilirin' 
Ayda net altını§ liradan atağı ol 
tnaınak üzere it arıyorum. Gün • 

5-Haftadablıdefa~~m~te~anHaydarpafa-Elizb ya-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
taklı vagon servisi iki defaya çıkarılmıf ve bu hatta ucuz tarifeli bir saatte yapılan Eliziz _ Ankara yolculuğu T oros katarlariyle 44 

düz V• 'f • 'h ..ı . ...zı eyı geceye tercı ene· yemekli vagon servisi de ilave edilmittir. saate indirilmittir. 
rım. 

Adrea: Kadıköy Poste Reatan· 
te A 22 

6 - Toroı katarlarının Ankaradan geçirilmesiyle haftada bir Bütün şebeke üzerindeki yolcu 8'rvisini gösterir ilanlar istuyon· 
defa Adanada aktarma suretiyle Ankara - Eliziz - Ankara ara- larımıza asılmıştır. Fazla izahat almak istiyen yolcuların istasyon· 
unda yataklı vagon servisi temin olunmuştur, ve şimdiye kadar 57 larımıza baş vurmalarını dileriz. (2498) 

116 - RAGAST ANIN OGLU - -RAGASTANIN OGLU- 113 

Manfred sakhyamadığı bir sabır· 

sız Irkla nihayet: 
- Ne düşünüyorsun?.. Zanneder-

sem müneccimlik edecek bir gece de· 
ğiJ ! Şu göğe bak .• Kranhk değil mi? 
Ytldızar nerde?. Saklanıyorlar .. Kor
kuyorlar. Çünkü benim kalbim bu 
gökten çok karanlık! dedi. 

- Manfred! 
- Evet .. Evet. Gök bile bana bir 

damla ışığı çok görüyor .. 
Gene gezinmeğe başladı. 
Lan tene, ağır ve sert bir sesle sor· 

du: 

-Ya sen, kafesinde dolaşan hasta 
asl:\nım ! Sen ne düşünüyorsun? .. 

- Hiç! Dolaşıyorum yalnız! Otur· 
mamak için dolaşıyorum. Nasıl ki de· 
min dolaşmamak için oturuyordum. 
Canım sıkthyor Lantene ! Niçin, ne 
vakittenberi .. Bunu şeytan bilir yal
nız! Benim bildiğim bir şey varsa: Öl· 
mekliğim lazımdır. 

- Deli olma Manfred ! 
- Dinle!. İyice bilmiyorum, dün mü 

idi, evvelsi gün mü? lki keşişe rastla· 
dım. Benden manastırlarmın yolunu 
sordular. Sarhoş muydular, yoksa 
ben mi sarhoştum? .• Onlara yolu tarif 
ettim. O nkit beni takdis ettiler .. Du· 
a bana ağırlık verdi .. 

Gülmeğe çalışan Lantene 
- Amin! dedi 
- Dinle? Madam Greguvarın işve-

leriyle şenlendirdiği meyhanede bir 
şişe eski şarap içmeğe gittim. Madam 
Greguvar kadehimi doldururken du
daklarımdan öptü. Bu öpücükle eski 
şarap dudaklarımda midemi bulandı
ran iğrenç bir iz bıraktı. 

- Saygısız seni .• Bunu Madam Gre
ruvara söyliyeceğim. 

elimi tuttu. Yüzüne baktım. Ağlıyor· 
du. Sebebini sordum. Sevincinden ağ
ladığını söyledi. Koşarak gitti. Jan dö 
Piyetr'in bu sevinci zehirli bir şarap 
gibi içimi parçaladı sandım .. 

Soluyarak durdu. 

- O halde hemen polis müdürüne 
haber verelim! 

- Apta.lhğın lüzumu yok .. lşi gö
recek biziz. Mösyö dö Mo~kların bu 
işe burnunu sokacağını işitsem onu e
vine kapatırdım! 

Bu nöbetçi hem sıkılıyor, hem de 
düşünüyordu. 

Acaba ne düşünüyordu? Ya birkaç 
büyük bardak içki içeceği meyhaneyi 
ve yahut dün kalçasını çimdiklediği, 
kendisinden bir randevu ve belki de 

Sonra, yumruklarını pencereden 
karanlığa doğru uzatarak ve söyle· 
dikleri hıçkırıklarla yer yer boğula
rak, devam etti: 

Fakat soytarı ne bunları gördü ne j daha bazı şeyler istediği hizmetçi kı
zını! de duydu. Çünkü o, sahilde bu gemici 
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- Ey Paris! Utanmaz Paris ! Cina
yet yatağı Paris! Kalpleri çiğneyen 

fahişelerin, aldatıcılarm Parisi ! Ey 
Paris ! Senin evlerin, sokakların, gü
rül tün, sessizliğin, insanların, yalan
cı, gönül çalıcı, utanmaz, her açılan 

kucağa kendini atan kızların .. Bunlar 
bana istirap veriyor .. Hele bu açılan 
kucak bir Ifralın olursa! .. 

Manfred bir şişe yakahyarak bü· 
tün kuvvetiyle duvara fırlattı. 

Gözleri kan çanağına dönmüştü. 
Yumruklarını sıktı. 

Sonra parçalanan şişeyle berabeı 

sanki kalbinde de bir şey kırılmış gibi 
sükunet buldu. 

Lantene onu çok bedbaht görüyor
du: 

meyhanesinin yanında değil, Luvr'un ı 

- Hastahğm o kadar mühim olma-
dığı gibi nacı da senin elindedir. Pa- Cizvitliği kuran papaı lgncu dö 
ris seni üzüyor mu?.. Onu terketl Loyola 
Dünya çok büyüktür. 

Manfred titreyerek: içinde küçük kapının yanında ,.e onu 
muayene ile meşguldü. 

- Ne söylüyorsun? dedi. 
- Serbestsin kardeşim ı Benim gibi Bu kaprnın önünde bir asker ağır 

ne vazife ne de aşk seni bağlamıyor. ağır geziniyordu. 
Dünya, önünde açılan büyük bir saha· Bu bir nöbetçiydi. Ara sıra duru-
drr. i}i bir atın, iyi bir kılıcın var. Av- yor, esniyor geriniyor, hafifçe ıslık 
rupa harp gürültiileri içinde boğulu- çalıyor, gene yürümcğe başlıyordu. 
yor. Her yerde kurtlara karşı koruna- Bu asker, iri yarı bir adamdı. 
cak kuzular vu. Belki bunlarla ken- Yelpaze gibi kızıl sakalı, mavi göz. 
dini avutursun ! ~t!rİ, kısa bir alnı muthış fakat yumu-1 

Lantenenin sesi titrek bir hal al- şak ifadeli bir yüzü vardı. 
makdı. Öldür! Denince öldürdüğünü bil· 

Birdenbire bu dev yapılı herif du· 
rarak kaba bir Alman şiçesiyle ho
murdanmağa başladı: 

- Ey Allahım .. Ey Rabbim! Ne iti· 
ti yorum. 

Bu Almanın işittiği şey kemanla 
çalınan bir hava idi. 

Yüzünde evvela bir hayret, sonra 
sevinç, sonra derin bir hüzün dalga.· 
landı. 

Elleri bitişmiş, göğsü kabarmış, 
gözleri yaşla.dolmuş olduğu halde 
dinliyordu. 

Kemanın sesi uzaklardan geJiyor 
ve bu iri yarı askere vatanından bir 
koku getitiyormuş gibi boğuk boğuk 

aksediyor, gençliğini yaşadığı dağları. 
çimenli , ·adileri, tahta kulübeleri, gö. 
ğün mavilikleri içinde kaybolan karlı 
tepeleri, meleyen sürülerin; sarışın, 
mavi gözlü kızların dolaştığı kırları 
ona hatırlatıyordu. 

Yavaşça: 

- Çoban havası! diye mırıldandı~ 
İsviçre alaylarında bu havanın ça· 

hnmast idam cezasıyle yasak edilmiş
ti. Çünkü bu hava daüssılaya sebebi
yet vererek bir çok intiharlara, firar· 
lara yol açıyor, bu suretle bu alayla· 
rm mevcudu azalıyordu. 

Nöbetçinin bı},k1an heyecanla tit
riyordu. Gözleri f:a.rardı, nihayet tat. 
lı tatlı ağlamağa başhıdı. 

- Çoban havası! Oh bu çoban ha
,'a~ıdır I 

- Dinle!. Daha bitmedi. Gece do
laıtırken Maladr'm evinden çıkan Jan 

- - ---------..... ·~ • •• • --- -1.-- •• 

Manfred hıçkırıklarla ağlamağa meden bu işi yapacağı şüphesiz olan 
lu.Al.As-------------------~-lürAclzAI"di _______________ ~ Z"----· 1r 
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İstanbul beşinci icra memur · 
luğundan: 

Bir borcun ödenmesi için mah
cuz olup açık artbmıa ile paraya 
çevrilmesine karaT verilen ve ta • 
mamına (5240) lin. kıtmet tak -
dir edilen Tophanede Kara.hat 
mahallesinin Boğazkaen cadde -
sinde e&ki 60/62 yeni 58/60 No. 
larla müraklaılin ve aihnda dük -
kanı olan bir bap hanenin sekiz 
his&e itibarile bir hisaesi açtk an· 
tıı~maya çıkanlmı, olup 12 6-
935 tarihinden ifibaTen ıartDame-

ıi herkesin göre'bilmeıi için dai -
re divanhanesine talik edilecek 
ve 25---6-935 tarihine müsadif j 
salı günü saat 14 den 16 ya ka-

HA liER -- .\kşam Postası 

İstanbul ikinci icra memw.·lu- f 
ğun<lan: 

İpotek cihetinden paraya sev· 
rilmesine karar verilen ve yemin
li ehlivukuf tarafından tamamına: 
üç yüz seksen beş (385) lira kıy
met takdir olunan Horhorda eski 
Sofular yeni lskenderpa§a mahal
lesinde Ahmediye caddesinde esli. 
47, 47 mükerrer yeni 69, 71 No. 
larla mürakkam bir evin tamamı 

MOND -
12 MAl:' .. ' - 19~5 

EXTRA 
f el< mil dünyada tanınmış 
bir maı:k adn·. Göıdüğü
nüz zinde ve güzel hraş 
olmuş e1:kekler MOND
EX TR A bıçağile 

açık arttırmaya konmuf olup 
15/ 6 935 cumartesi günü saat 14 
d~16lakaduda~emiz~ a~k·~-~----~··•••••••••••··~-~-~j 
arttırma ile satılacaktır. Arttırıma !stantiul As. ye 1 inci hukuk 
bedeli kıymeti muhamminenin mahkemesinden: 
yüzde yetmiş beşini bulduğu tak- Y ervant Sırnpatyan vekili avu· 
dirde mezkur gayri menkul alıcısı kat Andre Pirim taTcınndan- ~ 
üsfünde bll"a1Cılacaktır. Aksi lialde tanbulda Şişlide Osman beyde 

dar lstanhul be!İnci icra daire • 
•Saçların dökülmesine ve kepek-ıinde sa'trlacaktrr . .Arttırmaya İ! • 

son arttıranm anlı yerinde kalmak Hacı Şüllrii aokajında 7 numara· 
üzere arttırma on bet gün müd· da Mehpar aleyfline maHiememi· 

tirak için o/o yedi b~ teminat lenmeMne mani olur. Komojen 
detle uzatdarelk 30 • 6 • 935 pazar zin 936/ 88 ayısında aııhntTe da· 

akçesi aJmır. Arttırma bedeli mu· 

hammen kıymetin yüzde yetmit 

betini bulduğu takdirde ihal~ 1a
pılacaktır. Aksi halde en çok art· 
tll'anın taalihüdü baki kalmak 

saçhırın kölHerini kuvvetlendirir 
günü saat 14 den 16 ya kadar yine vada lıtanbulda Fincancılarda 

üzere aırtfırma lS. iün dalia teindit 

ve besler. Komojen saçların gıda. 

sıdıı: taDii renklerini bozmaz, la
tif 6ir rayihası vardır. Komojen 

Kanıul< saç el<siri eczanelerle ıfri
yat mağazalarında bulunur. 

dairemizde yapılacak olan açık Uzunçarııda 1,3,S,7,11, f3, fS, 17, 
arttırmasında dahi arttırma bede· 19 numaralarla mürakkam aay,ri 
li takdir olunan kıymetin yüzde menkule mevzu haczin fekki tale-
yetmiı beşini bulmadığı surette bine mütedair olan davadan dola· 
satış 2280 numaralı kanun ahka-

edilerek 1~1-935 tarihine mü· , ...... ........,......_=;.;;,_.;..~~-...:...,-..=-.~ ............... 
yı mumaileyha Mellpareye tebliği 

mına tevfikan geri bırakılacaktır. 
muktezi davetiyenin H. U. M. nun 

ıadif çarfamba günü ayıM se.atta :mm: Acele Satılık :::::::: 
en çok artte:ana ih~ .. edilecektir. İ MühUrtMr caddeıintle f e\tlta-İİ 

2004 No. lu ıcra ve ıElas kanunu· 5 iade nezaretli arsa: Mühürdarh 

Arttırmaya girmek istiyenlerin 141 inci maddesi mucibince ber 
mezkur gayri menkule takdir edi- sabık ilanen tebligai ve eımi mu· 
len kıymetin >:ütde yedi buçuğu hakemenin l / l / 985 çar.~ p 

nıun 126 mcı maddesine tevfikan ! ~ N 20 .. :: P. -• o: muracaat. ;; 
nisbetinde pey akçesi veya ulusal 

1 

nü saat 14 de talikine kara.-. 
bir bankanın teminat mel<tubunu rilmit ve olhaptaki davetiye mah· ipotek sahibi alacaklılarla diğer ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::: 
hamil bulunmaları lazımdır. Hak· _ __........_-.... __ __...__ keme divanhanesine taıı·k edihniy 

mükellefiyetleri borçluya aittir. 1 

ları tapuya kayıtlı olmayıp ipo - olduğundan ınumaileylla Mehpar 
alakadarların ve irtif a:k hiıll:kı sa

hiplerinin dam işbu ıaJTi merikul

meki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım ev • 

DOMTOR 

Kemal Özsan 
tekli alacaklılarla diğer alaka<lar· Daha çok marumat almak istiyen- yevm ve vakti mezkUrde ı~lmedi· 
larm, ittifak hakkı sahiplerinin bu lerin 21/ 5/ 935 sah gününden iti- ği ve bir vekil göndermediği tak· 
liaklarmı ve hustısi1e faiz ve ma- haren dairemizde açık ve aıılı l>u- dirde hakkında gıyabi icabede11 IJrelog -- (Jperatar 

rakı müsbitelerile yirmi gün için· Bevliye Mütehassısı 
de icra dairesine bildıtiiıeferi la- RltiH-6 - Eb~lsi11or mağazası 

sarife dair olan idClialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte 

lundurulacak olan arttır'l'ila şart- mumamelenin yapılacağı ilin olu· 

9d1r .a.L~ halde lialtlen ~ llu fiin öji~tkn 30ftf'G 
namesile 934/ 865 numaralı dos· nur. (11388) 

z • ~ hiju 2 • tkıt 8 • ~ ktttlar.. Tel: 41235 
ıieılleri~ salHt olmaddiça .. bt iill•lılllİİll ______ lllfllıılil 

bedelinin paylaıtrrılmasından ha-
dairelnize bildirmelidirler. Aksi 
halde hakları tapuya kayıtlı olmiio 

yasında mevcut ve mezkur gayri 

menkulün evsaf, mesaha vesaire· 

sini gösterir vaziyett ve takdiri 

kıymet raporunu okuyup anlaya· 

Dermatoloı, Venerolog 

Dr. HAZIM r~ kalırlar. .A1d:adarlarm ~ ahlıak isteyenlerin 93416347 Clos

maddei lıianunıyeye göre Mireltet ya ~ .sile m&nuriyetimize müra~ 
tmeleri ve daha fazla mal6Wt caalhııi:l\lill.a eladür. (220) 

yanlal' satı! bed~lini11 peylatm••ı
na giremezler. MezlNr menkulün 
nefsinde• cleğan 'bilcümle versiı 

Beyoilu lst. cad. Beku ı. No. 9 

bilecekleri ilan olunur. 

114 - RAGAST ANTN OGLI - - RAGASTANIN OGJ~U - ll!l 

Hava &irCleD«ire kesildi ve Tribme 
göründü: 

- Nasil kd1aiHri Ladvir memnun 
oldunü nnr? 

- Ziyadesiyle M'&.-yö Trif>u1~! Bu 
hıif'ayi bir da ha işitmek ~In bir sene
liJc maııŞinn seve s.!ve Teririm. 

- Evet! Siz iyi bir lsviçrelisinfz ! 
B11 size JUgiYf •mi .rtatrr1atiYor .. 

- Hayır YiiftgfrWı" 
- Demek Rigitf deftf Yengfrav•r" 
- Efet" BeYl Y8ıtfTffl'd& doğ-

dum. 
,... Hattı pdi bile, arllamftü. lilç 

bir şey bulunmıyan MI kapı11111 inW. 
de beklemektense orada bala9111ağı 
tercih edersiniz değil mi?. 

Derhal vazifesini hatırlayan Al
man: 
. - Mösyö Tribule, b11 kapıyı bilhas
aa sizin çıkmamanız için bekliyorum. 
dedi. 
- Nöbetiiiiz ne kac1af !!Urtlyor? .• 

- Beni bir saat sonra değiştirecek-
ler! Fakat rlca ederim. Buradan çe
kiliniz! Çoban havasını bu 1'adar iyi 
çalan bir adamı öldürmeğe kıyamam! 

Tribule: 

- Bu da hepsi gibi! diye diişündik
ten SO!lra: 

- Görüyorsunuz ya? Yakla§Dllyo
[.Um bi~ azizim Lud,;g •• Dışarıya çık
maJ(a niyetim yok .. Kral beni sevr, 
1>en de onu çok severim. 

- Allah 1110,·affakiyeüni arttırsın 
Mösyö Trib11le ! 

Soytan başka bir şey söylemeden 
bir kaç adım geri çekildi. Sonra gene 
ayni hayayı çalmağa batladı. 

Lud,;g bütün ruhuyla dinliyordu. 
Gözleri kapalı olarak, f evkalide 

1ı1r hey_,n içinde titriyordu. 
Hava bitince Trilliı1e otıon yahına 

aokularak sordu: 

- Ludvjg, seni orada, dağlarında 

bekliyen kızın ismi nedir? .• Liıbet mi, 
Greçin mi? 

- Hayır, Katerin'dir. Lakin siz bu~ 
nu nereden biliyorsunuz? .. 

- Ona kavuşmu~ olsan! 
- Oh! Kendimi cnnete girmiş sa-

nırım .. 
- Ya onunla e\'Iensen.. Bir e\İn 

olsa! .. 
Ludvig hayretle: 
- Dernek siz orayn gıttiniz ha! de

di. 

- E\•inin etrafmda bir bahçe ola
cak .• Akşamlan çıngırak sesleriyle ge
len bir sürün, iMklerln bulunacak, 
köyün gaydası ~oban havasını çalar
ken sen de evıne gireteksin ! Katerin
c:iğin seni kollannm arasında mkac:ak. 

- Mösyö! Mösyö! Beni çıldırtıyor
sunuz! 

- Ve sarışın ba§Inı senin geni§ omu
zuna yaslıyarak çoban hav88Indan da
ha tatlı sesiyle: Ludvig bir Allaha ne 
yaptık ki bizi bu kadar mes'at etti, di· 
yecek. 

Lud,·ig: 

- Mösyö Tribule ! diye hıçkırdı. 
-Bütün bunlara, bu tatlı hayal1cre 

istersen kavuşabilirsin Lud\'ig ! Bu ge
ce ikinci nöbetinde sana her biri altı 

franklık bin Ekü getireteğim. 
- Altı franklık bin Ekil 1 Bir e\·, 

hir süthane, istediğim kadar eşya, bir 
bahçe, bir çayır almak için mi? .. 

- Katerini de! Her biri altı Paris 
frangı değerinde bin Ekil! işitiyor 

musun?. Çil çil bin Ekü! 
- Yani altı bin Paris frangı.. Of. 

Saadet! Aşk!. Cennet! 

- Bunun için de bana kapı.)'I aç
maklığm yeter. 

- Mösyö Tribule .. 

Düşün, her biri alb franklık 
bin Ekü ! 

- Merhamet! 

TJ'ibule cevap vermeden çoban 
kavasına haşladı. 

Ludyig hıçkırarak, ha~ ateşler i
çinde yanarak dinledi. 

Son nağ'nteler bitince dev yapılı 
asker alnını tutarak ooğak bir ses~: 

- Ben gece on birle iki arasında 

nôt>etÇi}im ! dtdi. 
- Pek :U·l ! Ben de gece yarı8ı bhl 

Ekü ile burada bul uH<iiğıltt. Stn de 
kapıyı açacaksın değil mi? 

- Evet! 
Tribule sevincinden bağırmamak 

için dudaklarım ısırarak . oradan u
zaklaştı. 

Günün öbür kısmanı büyük bir sa
bırsızlık içinde geçirdi. 

Her yerde göründü. Herkesle ko
ıtuştu. Ve her rastladığıu. ertesi gönü 
Krahn ayaklarına kapanarak affını 

isteyeftğini töyledi. 

Saat dokuza d()tru odaSında hMır
hirnı tamamlıyordu: 

- Bü tôrbada Lti<h1g'i11 pal'Mı var. 
İyi kalpli Ludvig •. Acaba 1Xaterln ile 
mes'it olacak mı? İşte ha manto da 
rocuk için .. Bu sisli geceler pek ıniit.. 

hiştir. Şu Mnçen de betüM takayım .. 
Ah .• Ah! AziZim Mösyö Lothig Uitfen 
kapıyı a!;ar mısınız? işte şu l\fatma
zelJe seyahate çıkıyoruz. Matmazel 
benim kızımdır!. 

Saat onu ,.e sonra on biri çaldı. 
- Şimdi Matmazel Kru,·aziy heni 

bulmağa gelecek .. Titriyorum. Ne ka
dar da korkağım! Hayır, artık titre· 
miyeceğim •• Titremek istemem! 

Bu anda Luvr Mrayının sofaların
da bir g\irült6 koptu ı 

Bağrışmalar, hızlı hızlı yüriimelet 
~uyultlu.. 

Tribule sarardı. 
Helben oda kaplsiltt a~b. Elinde 

hir ışık bulunduğu halde koşan bir ki-

dının kolundan tuttu. Korkunç bir 
sesle: 

- Ne oluyor? diye sordu! 
Kadın korkudan bir çıfhk kopardı. 

Tribule daha tatlı bir sesle: 
- Ne oluyor! dedi. 
- Ne olacak .. Düşes dö Fonte'nblö 

ortadan kayboldu. 
Tribule kadının kolUllU lntakch. 

Yıldırımla vurulmuş gibi derin bir ah 
ederek olduğa yere yıftldl. 

-29-

su 'KENARINIJAK1 MEYHANE 

Jipsinin merhemleriyle c;abucak 
iyileşen Manf red o akşa• Hll§Ud 
Yatağındaki küçük e\·de Laateae ile 
yalnızdı. 

Lentene düşünceli bir tavırla bqı. 
nı peneereniA kenarıaa dayayarak 
gizlerini karanltk gökyüziae 4iklllit
tL 

Manfred ise geniş actrıftlarla odada 
geziniyordu. Duaklamula t&tiftine 
ıneyda• okuyan acı btr gülttmseıM 
vardı. 

Luvr saraymm istfH. ectildfii ve 
J.antenenln kan içinde bulunan Man-

fredi kucağında olarak buraya getir
diği gecedenberi her ikiSai tie dütii!!
düren mesele hakkında bir kelime bile 
konuşmamışlardı. 

Fakat duygularını biribirlerinin 
gizlerinden okumaja ah§luaclılar. 

Lantene karde~inin zihninde müt

hif fikirlerin fa?Plftıfıaı, yeailIHSI 
hakansız bir aşkla heraa holuttai'a• 
biliyordu. 

Manfred de Lantenenln, M111a 1111 
a111&nsız cNtdtne 'bir pr• •radlfnu 
hissediyordu. 

Swıuyorlardt. FaJutt artık sily1e
Mtk ıamıntıtın gelliğinl ele anlıyer· 
lardı. 

• 
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12 MAYIS - 193ô 

1 

BOR SA~ 
j 

1 Hız1larmu.. ~ ıldız ışarc::u 'llanlou üz.c:· 

1 rinde 9 5-935 de muamele görenler· 
11 dir. I Ra. amlar k .ıpa.nış tiatla.nm ıtöste.rir 
\ - :v-

Nukut (Satı!) 
• Loodu li2l. - • Viyana 24, -
* Nevyork 125. - * Maı:lri ı 17, -
• Parls 168. - * Serlin 4S, -
• l\lilı\n •ı YOi), - • Vıırşova 24., -

• Brük$e 86, - • Budai)este ':5. -
* Atina i4, - • Biiltre~ 16, -
• Cenevrl" -ııı ·- • Belgraı ~4. -
"' Sorya H, - * Yot.eham=- 34, -
* Amsterda" 84, - *Altın 928. -
• Prag ıoı. - • !\'Iectdfyc: 46. 5"0 ı 

1 • ~rnl:ho m :ı2, -· .. 'Ran1:11nr !~Q . -

,I- Çekler (kap. sa. 18) 1 

I
• Londra 612..7~ • Srolchl o 
• Ne\'} or 0.7944~ • Viyana 
'(. Par s ı 2.06 • !\ladriı 
.. l\lilln Q.689'ı • Berlin 
• Erilkse .ı.6085 • Varşon 
~ Atina ıı•.81 • lladııp$ .. 
* Cenevre 2.45~0 • Bükres 
* Sotya 63,71~ ı neı~aı 

3 16~7 
4.'M30 
5.8193 
1,9735 

~2166 

4,692.'i 

78.~0 

:ı+.Y611i 

• Amstcrdam 1.17.10 • Yokoharna 9_77 
• Praıı ıcı,o :ıo • :\loslı:ova t093 ~o 

ESHAM 

1 
• iş Banlcn !1'1. - rramvay 

Anadolıı • 5.00 * (,lmcnto as 
lte ı 30 Cnyon De!. 
~lr. Hayrtyc ıs.~o •art neı 

Merkez Bankuı Ml.3~ Ralya 
-,00 ~art m. ecza 

>9,-
10.40 

-.-
iT. Slj!Ort< 
llo'llont ı 11.65 reıero., -.-

1 =:::-===-============ı 

istikrazlar tahviner 

-.-

.tlA.tlER - Akşam l'osta..c;ı 11 

_L __ •_st_a_nb_u_ı _B_e_ıe_d_ıy_es_ı _u_a._nı_ar_ı -~I yenilik, Neşe, Hissiyat. .• 

Samatyaaa l1acı Huseym ağa mah. iskele c:ad. yol 

Senelik 

kiraaı 

fazlan 180 M. Murabbaı arsa. 72 

Köpri altmda, Haliç cihetinin Eminönü tarafındaki 
13/33 yeni numaralı oda. 204 

Galata Fermeneciler cad. yeni 159/ 1 No. ve bil' o • 

dalı lı:asir dükk,,an. 360 

Kocamuıtafa Paıada Kocamuıtafa Pata c:ad. 60 M. 

murabbaı yol fazlan. 48 

Beyoilunda T epebap mah. Mevutiyet cad, yeni 6-

ahfap dükkan. 132 

Beyoilanda T epebaırnda MetTutiyet c:.ad. yeni 18 

ahıap dükkan. 360 

Y eıilköyde Y eJilköy parkı içinde yazlık ıazino 

yen. 120 

Cibalide Fener caddeıinde yeni 2 No. Kulei zemir 48 

Fenerde Balat cad. kale burcu. 60 

Fatihte Kirmasti malı. Fevzi Pqa caddesinde 136, 

21 M. murabbaı arsa. 

8Üyükadada Rıhtım cad. odalı ve önünde topraklı 

kııım havi gazino. 

96 

255 

Muvakkat 

teminatc 

5,40 

15,30 

27 

3,60 

9,90 

27 

9 

3,60 
4,50 

7,20 

57,38 

Sahibinin Sesi yeni imla ettiği 

pU\kları satışa çıkarmıştır. 

FE 82. Münir Nureddin 
ÇIKAR YÜCELERDEN 

LEYLA 

AX 1827 - Müzeyyen 
ÇIKAR YÜCELERDEN 

LEYLA 

A X 1828 - Udi Hrant 
HÜZZAM TAKSIM 

HiCAZ TAKSIM 

AX 1831 - Safiye 
Develer Katar Katar 
Kır Oğlanm Davan 

AX 1836 - Urfalı Mehmed K.alfa 
Urfa türküsü: Nail oldun o gelinin beİine 
Urfa Mayesi: Güle kon dikene kmıma 

Fazilet, küçük Melahat ve Beşiktaşlı Kemal 
lÇKl MECLlSl 

AX 1835 BiRER TEK A TALiM 

AX 1833 • Mahmud Celaleddin 

S b ı Gonce güller gibisin 
a a gaze : S 

1 
.. 1 . M • aç arı san goz erı avı 

Rumca ve Alafranga plaklar - Teki= O>
CONN I, Tango 

AX 
1829 NINA, SLAV FOKS 

Mandolinata ve Havayyan 

830 
MESA LlHTA, Tani'o * l933Tür'k Ror. ı :10.!i" ~:lc!mi~ ... 

fi 28,87:; Tramva' .H 70 1 

Yukanda yazılı Belediye mah emlak 936 senesi Mayıs sonuna kadat

kiraya verihnek İçin ayn ayn arttırmaya konu)muıtur. İstekliler şeraiti 

anlamak Üzere her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya 

airmek için de hizalarmcla gösterilen teminat makbuz veya ınektubile bir

likte ihale günü olan 13 - 5 - 935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En • 

cümende bulunmalıdır. "B . ., "2223,, 

AX 1834 - Müterref 
HAYDI GOLLÜ 

Segah ıazel 
HASTA BiR KUŞ GiBi 

AX l .AYNE ERENAD, Tango 

ili 19.50 Hıhtım 

lstlkrAzıUahlll f 0S,l50 ~ Aııadolu 
!.rgaol lstitrazı 9''4. Audolo ıı 
192~ \ \1 tıı. Anadolu 111 

!. Sıvas-Frzuru.!" 9.:;, - * \ lhu~sıı A, 

17. 00 

4:160 
43,60 
46,
~ı.ıın 1 

t:ıııııı1111ııııırımııın11111 11ıııımnı1"""1ıııumııı111ın111111ıııtınrııı1111nıın •nnııııııt~ 

Mahmure Şenses ve A.Ona) 
AX 1832 ZOCORT AŞIK 

BANA YAN GÖZLE BAKTI , 
Avyeri 

DlO SEVDADES 
A.X 1837 Yasena Ah Yasena Vah 

i Şişli Etfal hastanesinde ~ 1 

u· \ Göz mütahassısı doktor J 
f Rıfat Ahmed Gözberk I' 

Haseki hastaneai İçin lüzumu olan ve1500 muharnmen fiyat konu

lan 76 kalem muhtelif ecza açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi ve ec

:ıaların listesi Levazım Müdürlüğünde &Örülür eksiltmeye ıirmek istiyen • 

~er 2400 No. lı artbrma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 1 U,S lira -

hk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber eksiltme günü olan 

13 - 5 - 935 Pazartesi günü uat 15 de Daimi Encümende bulunmalı. 

dır. (2181) MiNORA TRAŞ 
~ C. Halk Fırkası sırasında kız u.fı 
~ seaı karşısında 32 numarada. Mua- ~ 1 

\ Yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarl 
6iıı1111ııııı.m = 1111'illııınmtJ111llll4-11111lllllllllıırlıllllllllU1111J11illll~ 

lstanbul'da bu -
1 unmıyan son sis
tem makine ile 7 
dakikada 6 aylık 

OND'OLA.SYON 
yaptırmak ister -
seniz Beyoğlun'da 

Rumeli Hanmda 

SAKARYA 
, (Eski Volga) 

l>trukAr salonu ile istiklal caddesin
de 98 numaraya müı-acaat ediniz. 
t.leınnun kalacağınız temin olunur. 

nl ===::ı·· .......... Y e n . 
1 .............. 1 ~················~· ~ ................. . 

iZ 

~ Felsefe ~ 

I
~ M~şhur Dıdero'nun si 

Çeviren HAYDAR RlfAT H 
35 kurus ii il::·-····· :: ........ :::::····························-···-······ ~ ·························--··········· 

1'.alamışta satılık 
köşk Göztepede 

"e Kıztaşında arsa 
l<alamışta iki tramvay hattı a. 

l"laınd"' u··ç bu k d.. .. .. .. çu onum mutenev· 
\>i ... 1 •ıaç arı olan bir bahçe orta . 

'llıde. on oda, iki salonu, asri kon· 
foru h . . .. d 

avı vem ve ıçı ıtı boyalı 
\>l.• 
-• nezaretli bir köşk satılıktır. 

:t- ~ :t-

Açık eksiltme llAnı 
1 - Ekıiltmeye konulan it "Maltepe - Abt mektebi yolu 0+ 000 -

3 + 280 kilometreleri arasında. 

"3280 metre tulünde '°'e eaaılı tamirab, 

Keşil bedeli 6554 lira ! 10 kuruıtur. 

2 - Bu ite aid prtnameler ve nrak ıunlal'dır. ''3., 

A - Eksiltme ıartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 

C - Nafia itleri şeraiti umumiyeal. 

D - T esviyei türabiye, şoıe ve kagir inıaata dair fenni ıartname. 

E - Hnsusi şartname. 

F - Keıif cetveli, 

G - Grafik. 

İsteyenler bu ıartnameleri ve e'V1'akı Nafia Ba,mühendisliiinden ıö· 
rebiliı-. 

1 - lnıaatın nerede yapılacaiı viliyet ve mev~ii, yapılacak it yol 

inşaatı iıe yolun iımi ve hanıi kilometreleri anmncla olduğu yazılacaktır. 

2 - Yapılacak inşaat veya tamirabn neler olduğu, yol ve buna ben· 

zer inıaat ve tamirat ise uzunluklan, köprü menfez veaaire inıaıat adetleri • 

3 - Eksiltme 13 - 5 - 935 tarihinde Pazartesi ıünü saat ıs de ls

tanbulda Belediye Encümeninde yapdacakbr. 

4 - Eksiltme açık yapılacakbı-. 

5 - Eksiltmeye girebiJmek için isteklinin "492,, lira mQvakkat temi

nat vermesi bundan başka aıağıdaki vesikalan haiz olup •öıtermeıi 11 • 

znndrr. "4,, 

Nafia Baımühendiıliğinden bu it için alınacak ehliyet veıikım. 

6 - Tek lif mektuplan yakanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar lstanbul Belediyesi Daimi Encümenine getirilerek ek-

siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 

gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel-

c·· mit olması ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı, olması li.zımdır. 
. Oztepede Rıdvan Paşa cadde· 

111lde, Erenkö Kız Liseıi kar 
1 

• Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, "l,, "2179,, 

d:::0 1 ağzında Fatih tramva} İi r a oy ı a yor u il 
tının pE'k yakınında 702 met 1: · :: 

re lnur b .. . . .. :; Tramvay yolu, Muallim Naci cad. No 115: H 
al, ' haı ve uç caddeye yuzu \! lstanbulun en güzel yerinde geni§ bir park ortMmda her tiil'lü asrf il 
,., il, etrafı tamamile mamur bir :! ırnnforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü si 

'- aa.tıhkt ii hastalara açık hastahane, i! 
""' ır. •• Y tak f" tl ın· ~ •al ip l l :; a ıya an ı liradan iti baren • 

oıan arın Beya.zrtta Sa ii 
~ lı'-k . H Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apaıtdiait, fıtık, basur \re hllna •• 
'°~le mahallesınde Feımanh :ı lJenzer ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve ii 
s~~~i la il .. numaralı hanede Bay u·i broşür ~önderilir. Telefon: (42221) il 

Ye ınuracaatları. aamamnnn111111111a111mwwwllldllM sıu••nnaınnıamt•••• 

BIÇAGI 
Herkesin bıçağı iamiyle maruftur. 
Tekmil Buenos Ayres ahaliai 
MlNORA tıraş bıçağı kullanır. 

10 adedi 35 kuru~tur. Her yerde 
aatıbr. 

Kılavuzda Yapılacak 
Düzeltmeler 

Adli - Tüzel - (Fr.) Judciaire 

Alaka - ligi (bak: münasebet) 
Alelacayip (Bak: Garip) 

Alim - 1limmen 

Vue, 2 - Glirey - <Fı·.) Paysage, 

3 - GörUniim, görün - (F1·.) Aspect 

.J\.lekteb - Oiml (okula'dnn) 

Meı:ıahn.i sathiye - Yüzöl~e 

Mizan - Tartaç, terazi Asli - Özgün 
Asliyet - Özgünlük 
Aza (uzuv anlamına) 

Muhtara (Aşıt) karşılığı kalkacak 

- Örgen (Bak: tehlike yazılacak. 
(Fr.) Organe 

Bina - Kurag <Yapı anlamına), 

kuram (İnşa anlamına) 
Cüzü - Ciizü (T. Kö.) (Tike kar· 

şılığı çıkanlacakhr.) 

Dilruba - Gönül lcapaı. 

Eser - Eser (T. Kö.) <lzer sôzü 
isir karşılığıdır.) - (Fr.) Oeune 

Facia - Acık 

Gayri münbit - Çorak 

Gussa -Tasa 
Haslıihal - Söyleni (Monolog an-

lamına) 

Hassa, hasiyet, hususiyet - Özgü· 

lük 
Hususi şahsi, zati - özel, şahsiğ 
Ifla~ - Batka 

lflas etmek - Batkama~ 

lktısad - Ekonomi 

lktısadl - Ekonomik 

lltisnk noktası - Kayşit 

lnad - lnad (T. Kö.) 

İnadına <Bu söz kaldırılacaktır.) 
inzibat - Yasav 
lpoloji - lbipoloji, ispoloji 

Kurban - 1 - Sunam - (Fr.) 
Offrande, 2 - Kurban (T. Kö.) -
(Fr.) \'lctlhle 

Mahrek - Yörünge, yürünge 

Muharrik - Elebap, ttıiı,, ltgiç 
Manzara - 1 - GörU - (Fr.) 

:Murahhas <Salgıt) karşılığı kal · 
kacuktrr. Bu kelime Heyetin a~fi• 

yon) karsılığıdır. 

MutaYassıt - Aracı 

Muztarib olmalc - Gorunmeıt 

Mübahi - övünür 
Müdafaa - Savıa 

Müntehir - Ölnük 
Mürekkeb - Katın 

Müstesna - Ayral 

'Müteezzi - Ezgin 
Müttehit (Birleş.it karşılıfr kalka· 

caktır. Bu söz cemiyet anlamına geÇ" 
miştir.) 

l\Hittchiden - Birlikle, birlik ola-

rak. 
Rehgüzar - Uğrak 

Sehv - Sürç 
Seyyale - Akız 

Şahsiyet - Şahsiyet (T. Kö.) (Oa. 
lük sCizü kalkacak) 

Şumul - Kapsam 

Taazzi - Örgüt 
Taazzi ettirmek - örgernck 

Tacir - Tecimer 
Tah~kkuk cttirmelc - Ke1inlt 

mek 
Telin etmek - İlenmek 

Terkib - Katınç 

Tevkif - Tutsama 

'feıalnır - Gösteri 
Umman - Dalay 
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ara Maske 
Polis hafiyesi ( X: 9 ) un 

harikulade maceratarı : No. 21 

Türk matbuabnda bir yenilikt 
olarak sayılacak bu roman birine· 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

mana bir sinema seyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana dü
teceksiniz. 

1 
ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi ROMAN 

B O B 1 N 1 N Y A R 1 Ş 1 : 85 ----------------
KARA 

MAS K Enin 
hülasası 

Poliı hafiyesi X: 9 Şikagoda 
Karamaıke iıminde bir haydud 
çetesiyle çarpıtmaktadır. Bu çete 
Marlo isminde zenl(İn bir adamı 
bir hile ile kaçırmqlar ve Skul 
çiftliğinde kayalarm içindeki bir 
mağaraya hapsetmitlerdir. X: 9 
ite evveli telıiz iıtaayonundan hat 

l lamak kararmı veriyor. Fakat bir 
puıu.ya dütüyor. 

E u 4ene4İz de bir FR G 
aflıClı/LJuıa ! 

Artık 
izin tiniz 

Sona Ersin 
Senelerdenberl g U z il -

nUzde tllten bu slhhat 
kolaylık Aletine ni

hayet kavuşa -
~aksınız 1 •• 

Şimdiye kadar özlediğiniz " F R i G i D A i R E ,, soğuk hava dolabı bu sene yuvanızı 
şenlendirecektir. YALNIZ 1 O LiRA dan ibaret olan ilk taksidi ödeyerek siz de bir 
F R i G i D A İ R E alabileceksiniz. ( 40) mumluk bir elektrik ampulundan daha az 
cereyan sarfeden FRiGiDAiRE yuvanız için sıhhat kaynağı olacaktır. FRiGiDAiRE 
dünyada bir tanedir. Frigidaire markasını taşımıyan soğuk hava dolabı hakiki 
Frigldalre dev•tdir. 

BOUR A Biraderler lslanbul (Galata) - Ankara - lzmir 


