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• 
ŞEYH 

• • 
SAIDIN KARDEŞi 

"areıal Pilmd•ki bir mera.im euıcuında (arkan dönük pos bıyıklı 
zathr) 

Lehistanın milli kahramanı 

Pilsudski 
dün öldü 

Vartova, 13 {A.A.) - Maıe • 
fal Pilıudı • d~ alqam eaat 9,45 
de, ordu senel mUfettlfHll mer -
kezinde, bir üremi buhranı ne
t:iceainde ölmüttür. 

68 ya~ında olan mareıal bir se
lle zarfmda üç kriz geçirmift,t 

Marepl Pilsudaki, 1926 yılı 
m&JlllDID 12 ci ıeceai yapılaD 
taklibi hakemet hldi.einden tam 
dolaa yıl IODI'& 6lmilftilr. 

Kabine gece toplanmıt ve bat
kmnandanhğa tekabül eden ordu 

'(Devamı 2 ncide) 

!:lumanite 9azetesine nazaran 

Laval, Polonyada 
tahkir edilmiş 

F="ransız dışbakanı Moskovaya vardı 

l' Sov.vet doatlarımı.zı, eskiden Fransızlar, bir takım Barbarlar •ad:':"'· .~nlan, kanlı bıçaklar~ elitleri ar~ncla tutarak akla g~lme-
lt Qhtürkler yapar diye tcuvır eclerlerclı. 

"İ) Qttc5 banclan on •ene evoel, Fraruaclaki Sooyet clo•tları, bu :zila
ttı ~fle cılay etmek İfin böyle bir ruim çıkarm1Jlarclı. Sooyet - F ran
"~ı Gaffufa ve Lavalin seyahati münaebetile, aki noktai nazann 

defiıtifini göıtermek iç;n bu reami clercecliyoraz. 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

inandır şey 
değil 

Mektep çocukları 
hocalannın evine 

bomba mı atmışlar? 
Sabah gazetelerinden birinde 

Sa.maundan çekilen bir telgrafta 

ıstanbulda 
yakalandı 

Sahte nüfus cüzdanı kullanmış, 
menfi bulund.uğu Malkaradan 
kaçmış ... 

fÖyle deniyor: • 

''Samsun, 12 - Bu gece lise ı· d sı·nde. "Dört karım 
muallimlerinden Vedadın evine .ıa e e var, onların 
talebesi tarafından bomba atıl • •••••••••••••• 
mıftır. insanca zayiat yoktur. El- ••ki • 1 t k 
Ii talebe nezaret albndadu. Bom- ördU eri çorap arı Sa ara 
bayı kimin attıit belli değiidir. geç·ınirim ! '' diyor Tahkikat devam ediyor.,, 

Telgrafla bildirilen bu hel:icri, 
razete, bayii rarip bulmuttur. 
Hakikaten böyl~ bir vaka obnuı
aa yakında tanka ve alır bombar
dnnan tayyaresine de ııra g~le • 
cek demektir!! 

Zira, geçenlerde bir mektf"pte 
bir bıçaklama hadisesi olmuıtu. 

Hukuk fakültesinde bir tabanca 
patlamıfb. Bu ıefer de bomba!.. 

Temenni ederiz ki, refiki&nizin 
verdiği bu haber doğru çıkma-
sın. •• 

ltalqan 
Habeş 
Harbi 
Dün verdl{llmlz 
haber teeyyüd 
ediyor. vaamur
ıar dinince harp 

Ş.,la .s.ulüa lıarclflfİnİn dan ıeolıü.tillilıfen ...,.. ,.Jıilft:IİI 6ir reımı 
,.~· ~ 

Şarlr Kart ilyam neticeahıCle . Talıirin ~dan bin de 
..,dan Şeyh Saidin kardeti Ta· ltendiıine ait olan hüYiyet vara -
bir, dün ikamete mecbur olduiu kaamı kullanmayıp Arife ait o
Malkaradan izimiz olarak sel .. lan hüviyet ftnlkanm kullan • 
dili l8tanbulda yakalanmqtır. maldır. 11 f(Demmı 2 ncide) 

Bulgaristanda siya-
Pa~~~Y~~~~tesı- sal vaziyet gittikçe 

nln Roma hususi muhablrinbı yazdı- • k 
1 

e 

tına göre Italyanın Kamoy'a - etkl- na Z l e ş 1 yor 
n umamlyesl yafmu me"81ml biter 
bitmez dofa .Afrlkadan sflel hareket-

.( Deoamı % lnda) 

Yeni baremin 
Sofya, 13 - Bapekil Totef'in 

vaziyeti gittikçe nazikletmektedir. 

Bunun aebeplerinden biri Bulgar 

esasları ~ etaaiıinde yapılması dütü· 

Ankar 13 M 1• L-L- 1 nülen tadilattır. Toıef bütün es -
a, - a ıye ~n ı- h f"I...! I . . 

"' b k d 1 cak ki D&ZII'lara bu ususta ııur erını 11 arem anunun a yapı a 
deiitiklik etrafında müateıvlar eormuttur • 

dair kendilerine mufaaıal izah~ t 
Yerilmedikçe bu hu.usta kat' iyen 
fikir beyan etmiyeceklerini aöy le -
mitlerdir. 

Fırka liderlerinin fikirlerine gö· 
re kammu eaaat ancak bütün p:- r • 

tilerin iftirak edeceği bir milli ka
bine tarafından tadil edilmP.lidir. 
Aksi takdirde memleket akibeti 
meç.bul bir sergüzeıte ıürük1enc -
bilir. 

komiıyonunun raporu üzerinde • Eski nazırlar kanunu esaaide 
ki tetkiklerini bitirmit, haremde yapılmak istenilen tadilitm mes -
yapılacak değiıiklikleri teabit et- uliyetini kimin üzerine alacağına 
mittir. ------------------------

Yeni barem derecelerine göre, lstanbula ÜŞÜŞen Ve IŞSİZllkden 
devlet memurlan bet ımıfa ay. şikayet eden-doktoriaı=-buna ne Cler? 
nlmııtır. Birinci derecede 150, _ -- - - - - •• - -----.. 

125, 100 lira aali maa,, ikinci •ı- "u··z bı·n nu··fiuslu Of nıfta 90 - 80 lira, üçüncü ımıf- .,1 
ta 70, 60, 50 lira, dördüncü ımıf-

ta 40, 35, 30, 25, 20 lira aıli ma • k J • J _ • ld 
a1, beıinci sınıfta 1s, ıo lira aa- QZQSlnua lKl yz lT 
li maaı kabul edilmiıtir. 

Bir ••mftan diier •mıfa geçe - tek doktor yok.1 
bilmek için yeni projeye bazı 

maddeler konmuıtur. Yeni ba-
rem derecelerinde keıirler tama • Bundan bir kaç hafta evvel Ka
rnen kaldmlmıı olduğundan ba .. radeniz sahilinde Giresuna tabi 
kanlıklar kadrolan battan ~ata 40 bin nüfuslu Alucra kazasında 
deiittirilmiıtir. Yeni proje ile doktor olmadığını, halk arasında 
terfi müddeti yüksek mektep me- frenginin iİttikçe bir aalgm halini 
zunları için 3 seneye, diğer mek- almakta olduğunu bize gönderilen 
tep mezunları için dört ıeneye bir mektuba iıtinıaden yazmııtık. 
çıkanlmifbr. Bir iki sün enel elimiae Trab • 

zonda çıkan "Yeni Yol,, ıazeteal • 
nin 2 Mayıa tarihli nüıhuı ıeçti .. 
Burada qağrda okuyacağımz ıibi 
100 bin nüfuslu koca Of kazaemda 
iki senedenberi doktor olmadıfrn
dan acı acı tikiyet ediliyor. 

iki sene gibi büyük bir 2&1nan 

<DeTamı 'l' nctlcle) 
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Bir ngillz tayyaresini düşllrdUler 
lrakm Divaniye bavalisi~de hü

klıınet aleyhine isyan etmif olan 
iki kabile şeyhi~i hük6mel asker
lerinin bastırdığı ve nizamın iade 
edildiği haber veriliyor • 

Bununla beraber asiler bir lngi
giliz tayyaresini vurarak alevler 
içinde yere düşürmüşlerdir. 

Tayyarede bir pilot bir makinist 
bulunmaktaydı. 

Tayyarenin alevlerle yere çarp
tığını görenler olmuştur. Bundan 
başka malfunat yoktur. z 

Londrada hava nezaretinin neş
rettiği bir tebliğde tayyareciler 
"kayıp,, olarak gösterilmektedir. 

Şeyh sa·d·n 
st ulda ya l· 

P rti programı 
bugün müza
kere edilecek 

Ankara, 12 - C. H Partisi dör
düncü Büyük Kurultn):ı bugün de 
Abdülhalik Rendanın Başkanlığın
da toplanmış, hesap komisyonunun 
daha önce da!:rıtılan raporu okun
muştur. Rapor kabul edildikten 
sonra yurdun her tarafından ge
len telgraflar okunmuştur. 

öz Türkçe olarak bastırılan par
tinin yeni proğramı da dünkü top
lantıda dağıtılmıştIT. 

Proğram nizamname encümeni
nin raporunda şöyle deniliyor: 

"Proğramda bütün sıyasal, soy
sal, ökonomik 'e aslar Türk devri
minin benliğine uygun vasıflar çer
çcYesi içinde büyiik bir dikkat kav-

(Ba§tara/ı 1 ncide) - Peki Arifin nüfus kağıdını rayışıyle yerleştirilmiştir. 
Bunun için Arifle, Tahirin ika- neden kullanıyordun? Partinin umde olarak kabul et-

met ettiği hanın odabqısı Yafar, _ Ben kullanmadım. Arif be- tlğl şeylerin ulusun ruhunda, yur-
dun içinde yerleşmesi için bütün 

hana mü~teri indiği halde usulü nimle beraberdi. Yanhı:ılıkla ben-
:1" kuvvetlerin işe sarılmaları esası ku-

üzerine polise beyanname verme- de kalmış. rulmuştur. J.lk tahsilin bütün halk 
mek suçile birlikte yakalanmıı - Arif de suçunu şöyle izah etti: yığınları arasında yayılıp kökleş-
lar, ve sorguya çekilmişlerdir. _Ben Muşluyum. Bir gün kah- rncsi, halkın bedeni, sıhlli ,.c fikri 

Tahir verdigwi 1°fadede 4 kansı h terbiyesinin bugilnkU hayatın \'C v de otururken Ta ir geldi. Sen 
ve 12 çocuğu olduğunu, karıları- çağın icnpl:ırına uygun bir mUkem· 

Şeyh Mahmudun oğluyum dedi. mellyct ve ehemmiyette bfiyüıtlililp 
nın örerek &attıldan çoraplar • Kendisini tanımazdım. Fakat. ba- yeti irilmcsi proğrnmda başlıba-
la geçindiğini ve 1295 tevell·Jtlü basını bilirdim. Bnna hasta ol· şına yer tutmaktadır. Gençliğin ye. 
olduğunu öyledikten soıım, h - duğunu , tedavi için geldiğini tiştirilmesine Ye her türlü ters ce-
kimin Malkar dan neden kaçtın reynnları gerek bedenen ve gerek 
sualine de fU cevabı vermittir: söyledi. Ben de kendisine acıdım. ruhiyle karşılayıp yenmesi için lll-

- Keyifsizim. Tedavi makıa- Ve Mahmudiye oteline gö\ür - zım olnn kurumların yapılmasına 
l düm. Nüfus tezkeremi istedi. Te- ehemmiyetli yer verilmiştir.,, 

dile stanbula gelmek için jzin • • . . Proğram üzerinde tızalnnn tct-
istedim. Muayene ettiler. Hastalı davının sonunda ıerı verecektı. kik ve çalışmalarına meydan ver-
ğımın Malkar da tedavi dilebi • ~en de verdim. mek için toplantı yarına kaldı. 
leceğini söylediler. Halbuki ben Y ar da kendisini §U tekilde Yarın proğram ve nizamname 
sıhhatimdcn endiıe ediyorum. müd faa etti: üzerinde münakaşa açılacaktır. 
lstanbula gelerek büyük doktor- - Tabirin kaldığı yer ote! de- Müzakerc1crden evvel partinin ge-

nel kfı.tibi Recep Peker, proğramda
lara muayene olmak istiyorum. ğil, Abdullahın evinde ufak bir ki esaslar üzerinde uzun ve mühim 
Bunun için g idim. oda idi. Bunun için polise beyan- izahat ''ermiştir. 

- Nüfus tezkerende resmi - name vermeğe lüzum görmedim. Parti Kurultayının dilek encU-
:-in yanındaki :I"o.hir i•nıinin (r) Neticede Arifle Yn.şarm ~ka - meni çalışmnlnnna bug1ln de de-

h:ırfini ilmiısin. Bunun ıebebi metgaha rapten serbest bırakıl - vam etti. Nafıa Bakanı ile tçl§leri 
~cdir? ması, ve Tabirin mevcuden Mal _ Bakanı l<endilerini alukndar eden 

dilekler üzerinde izahat vermişler
- Nüfus teıkerem suya düş - karaya iade edilmesi kararlaştı - dir. · 

müştü ! Islandı. Ve kendi kendine nl rak emniyet müdürlüğüne tes- ..!:==~~=~~~~~===-
yırtılıp bozuldu. Um edildi. Büyük Amerikan 

ma v alar nda oskov ya var ı 
Fransız dıt bakanı Laval, L~ s yı Sovyet leyhtan bir siyasay 

histan hükUm.et merkezinden mıhlıyordu. B. La.valin seyahati 
Moskovaya giderken, Lehistan u- bu siyasanın iflasını teyit etmiştir. 
lusuna kartı radyod şu nutkti Fr nsız • Sovyet andlaşması sulh 

Bi z 
verıni§tir. Kendisinden Hnceki için biricik tesirli vasıtadır.,, 

Amerikan donanması Mayısın 

üçünden beri ~imalt şarki Okya • 
nosta büyük deniz manevraları 
yapmaktadır. Bu manevralara 160 
harb gemisi ve 450 tayyare i§tirak 
etmektedir. Bu kadar büyük bir 
manevra senelerdenberi yapılma • 
mışhr. 

Fransız dış bakanının ene bu Lavaı Moskovada 
yolda Varşovny yaptığı bir se • 
yahate işaretle demiştir ki: 

"Kendisini saygı ile andığım sele 
fim Louiı Barthou, 2 ıene önce bu. 
rada Fransız· Leh dostluğunu ko
DU§uyordu. Bu dostluk, şimdi B. 
Bcck ile yapmış olduğum açık gö-
rüşmede tekrarlanmı§trr • iki 
memleket arasında kararsızlık ol· 
mamalıdır. Lehistanda olduğu gi .. 
bi Fransada da herkes biliyor ki 
1931 de yapılan andlaşma ortalt 
olduğumuz asığlann berketilmesi· 
ni, ulusal kılmaktadır. Pariste ol
duğu gibi Var§ovada da iki hiiku
metin am cı birdir: Barı§ı koru· 
mak ve pekleştirmek.,, 

Fransa matbuatı 
başka başka 
düşünüyor 

Pariı, 12 (A.A.) - Matbuat, 
ya Moskova, ya Var§Ovadan ,biri
nin tercih edilmeıi me.selesinin 
mevzuu bahsolacağım zannetmi • 
yor. Polonyayı övmek hususunda 
gazeteler müttefik değildir. 

Humanite de diyor ki: 
"Fransız bakamı utaklarm mer

diveninden geçirilmİ§tİr. Fran
sanm bir mümessiline karşı bu de
rece açık bir hakaretin vukuu en· 
derdir. 

Fransız .. Polonya ittifakı Fran-

Moskova, 13 (radyo ile) 
Fransız dış bakanı Moskovaya 
vardı. Büyük tezahüratla karşılan
dı. Bugün Litvinofla, yarın Stalin 
ve Molotofla görü§ecektir. 

Konuımalnrda her iki tarafın 
elçileri de bulunacaktır. 

Paris, 13 (A.A.) - "Temps,, 
gazetesi yazıyor: 

"Varşova konuımalnrının, do -
ğu A vrupasının emniyetini Aağ
lamla§brm ğa matuf kollekt;f bir 
ademi tecavüz ve istişare anJlaş

inaıının imzalanması ile net;ce • 
leneceuini oranlamak mümRün • 

Bu sabah gelen bir ajans tel -
graf ı bu büyük manevra esnasın • 
da bir kaza olduğunu ve iki torpi
donun çarpıp.rak bir neferin öl • 
düğünü bildirmektedri. 

Havay .. Pearl • Harbu, 13 (A. 
A.) Amerila Reeves, çok gizli tu • 
tulan deniz manevralarında (Si • 
kar) ve (Leo) torpidolarmın çar-

dür.,, pıttrklarm~ ve bir neferin öldüğü • 
Laval Sovyet nühabervermektedir. 

Rusyada ~ Kaza, ltı drentnotun. zifiri ka-
ranlıkta dokuz deniz altı gemisi 

Moskova, 13 (A.A.) - Bay 
tarafından teş:kil edilen maniayı 

Laval, sınır istasyonu olan Neko- ~tıkları sırada olmU§tur. 
reloe'ye gelmiş, ornda Fransı~ el--=-----:~--=---=----=~-
çisi Bay Alfan ile Litvinofun bir ransa 3 be edlye 
mümessili tarafından karşdanmış- seçi mi 
tır. istasyon Fransız ve So~--yet Liyon, 13 (A.A.) - Bay Herriot, 
bayraklarile donatılmı~tı. Şaı;baylığa yeniden ~eçilmiştir. 

Cuma erine 
pazar tatili 

Ankara, 12 - Hafta tatili ka • 
nunu layihası bir kaç güne kadar 
Kamulaya gönderilecek ve hemen 
müzakeresi istenecektir. 

Jlnbcr: Şarbay' belediye reisi ml
nasınn geliyor. 

:Mnr Uya, 13 (A.A.) - Belediye 
konseyinde SosyaJistlcr Radikalların 
yerine geçmişlerdir. 

zt'\ • Cl 

Fransadaki intihabatı umumi • 
yelle sol cenah fırkaları kazan -
maktadır. 

s sk 
Kanser ve üremi Polonya diktatörünün 

ölümüne sebe o du 
~~~~~--·~~~-

Leh siyaseti dev · e e~< 
(Baştarafı 1 ncidc) 

genel müf etti§liği makamına, ma
reşal Pilsudskinin yerine, Eduar 
Ridz - Smigliyi tayin "etmi§Lir. 1 

Doktorların raporu mareşal 

Pilsudskinin bir karaciğer kan -
serin?en hasta bulunduğun:J ve 
ölümün içsel bir kanamadan ileri 
geldiğini yazmak\adır. 

Leh hükOmetinln 
tebliği 

Varşova, 13 (A.A.) - K bi • 
ne, halkı ıakin o im ağa davet e
den bir tebliğ neşredecektir. 

Milll kahraman 
nasıl öldü? 

Varıova, 13 (A.A.) - Mareşal 

Pilsudski, bet saat can çeki~dik
ten onra dün saat 21,30 da öl
müştür. Kendisini tedavi eden Vi
yanah V endenkampf ile Varto • 
vah profesör Stefanoviç, mue • 
şalın bir mide kanserinden musa.b 

bulan harp esnasında resmi lıa .. 
yattan çekildi. Lakin bir müddet 
sonra, yurdun mcnf aatlerini ko -
ruyamaz olduğuna kanaat getirdi 
ği hükumeti devirdi. 31 mayıs 
1926 da cumhurreisliğine seçildi. 
Fakat dostu Moşçikinin lehir.e bu 
reislikten feragat ederek, sü ha • 
kanlığmı üzerine aldı. 

1926 da ve 1930 da iki defa 
başbakanlığı kabul etti. 1930 
danberi mareıal Pilıudski, ekini 
belli etmeden çalışarak, devletin 
bütün işlerini idare ediyordu. 

Polonyanın dış siyasası tama • 
mile onun elinde idi. Pilsudski, 
yeniden dirilen Polonyanın sen • 
bolü olmuştu. 

olduğunu tesbit etmişlerdir. Frankfurt _ Anı • mayn, 13, (K. 
Bakanlar heyeti ile ordu mü - A.) - Kolera ve tifüse karıı aşıyı 

fettişleri ölünün başı ucunda idi- bulmuş olan profesör Vilhelm 

ler. Kolle 67 yaşında ölmüştür. Profe
Henüz teeyyüt etmiyen bir §ayi- sör, Franfurt, törapötik ve kiınye

aya göre, mare§al Pilsudski siya- vi törapötik enstitüsünde Pol Er
sal bir VMİyetname brrakmıttır. lihin yerine geçmişti. Vilhelm 

Bakanlar heyeti, general Ritz • Kolle, uluslar kurumu sıhhat ko. 
Smiglinin mareı lın yerine ordu misyonunda uzun müddet Alman
başmüfettişliğini üzerine alma -

yayı temsil etmişti. 
sını ve sü bakanlığına da; bakan- --------------
hk başmuavini general Kaspriç- ita ya Ha 
kinin vekalet etmesini kararla§ • 
tmnıştır. 

Mareşalin tercü
meıhau 

Mareşal Joz f P.ils dski Kle
mens, S kanunuevvel 1867 de Lit
vanyada Vilno civarında Zulovda 
doğmuştu. Çarlann zulmüne kar
tı mücadele, onun ailesinde bir 
an'ane hükmi.ine gelmişti. Pilsu • 
dski, Harkovda tıp tahsiline baş
lamışken, (genç Polonyalıl r) te
şekkülüne girmi, olduğu için üni
versiteden kovulmuıtu. Vilnoya 
dönü§ünde, gizli bir siyasal klüp 
kurdu. Rus tethişçilerile elbirliği 
ettiğinden dolayı beı sene müd -
detle Siberyaya sürilldü. 

1892 güzünde, serbest bırakı -
lınca, Polonya sosyalist partisi 
üyelerini bir araya topladı. 1900 
de çarlık zabıtası kendisini tev -
kif etti. Pilsudski, ellerinden kur
tulmağa muvaffak oldu. Rus .. Ja
pon harbi başladığı zaman Tok· 
yoya gitti. Ve Japonları, Polon -
yanın istiklali lehine çevinneğe 

ş 
(Baştarafı 1 ndde) 

Ierln büyük mikyasta inkişafını bek
lemektedir. 

EyIUl ayma doğru Mrlka ülkesin· 
de Uel hareketler yapılacaktır. . . " 

Napoli, 13 (A.A.) - Abbnzya vapu
ru dün 480 nefer, 60 zabit ve bir mik· 
tar mühimmat YC techlzat yüklenerek 
doğu Afriknsına yola çıkmı~trr. 

Cenevre, 18 (A.A.) - Beş kişilik bir 
1tıılyan ilim heyeti Afrikaya gitmiş
tir. 

Bu heyet hattıüstliva Afrtkasını 

geçmek ve Etnoloji, Biyoloji ve coğ'• 
raf ya araştırmaları yapmağ'ı tasarla· 
maktadır. 

Yeniden kurulmasının milletin ti• 

yanmasına nçık bir alamet olduğuna 

ve cephe askerlerinin muharebeyi is
temediklc!rlnln şüphesiz bulunduğunu 
mıve etmiştir. 

Habeşlstanda 2 
milyon köle ve 
cariye varmış 

ltalyan menabiinden gelen ma
IU.mattır: 

Esaretle mücadele ebnekle 
şöhret kazanan Leydi SaY1'Jeniıs 

neşrettiği heyecanlı bir habere 
uğrqtı. 

1904 den 1914 de kadar, Pil • ~azaran, !'fa~eşistanda. 2 milyoıs 
d k• R 1 k · d k k ınsan hala kole ve canye bayatı" su s ı, us arın pe zıya e or • • 
kl b. "ht·ı~ı .. d. z· G nı yaıamakta ımıf. tu an ır ı ı u. cı ı ı. ıra a • I 

liçyada, askeri teıkilatı bu me _ ltalya, Habeşistan 
yanda müstakbel Polonya ordusu mandası altına 
nun nüvesi olan silahendaz tabur almak istiyormuş 
larının teşkili ile uğraşıyordıı. P ris, 13 - Nevyork Hera1d 

5 ğustoa 1914 de Pilsudski gazetesinin Roma muhabiri, gaze-
Ruıyaya kartı harbe girdi. 1916 tesine çektiği bir telgrafta ltalya -
da Almanya ile Avusturya, Po • nm Milletler Cemiyetinde açtkçŞ 
lonyanm müstakbel vaziyetini Habeşistan mandaterliğini isteye -
tayin etmek istemediklerinden, on ceğini bild~mıektedir. __..,, 

l~rla bi~ safta hal"betmekten im - A k I İ b LI ı 
tına ettı. n ra- s an 

ileride Polonya ordusunu te§ • seyy h atı 
kil edecek olan Leh askeri teşki-
labm gönüllülerle takviye etti. 

10 temmuz 1917 de tevkif o
lunarak, Almanyada Magdeburg 
kalesine hapsedildi. 1918 de Po -
lonya kuvvetlerinin ba§ma geçti. 
1919 da Polonya devletine reis 
oldu. 

1926 da Bolşeviklerle vuku 

Ankara.dan bilidirildiğine gö~ 
Devlet Demiryollan idaresi Ank0 : 

ra • latanbul gidip gelme ücrctiııı 
8 .liraya indirmek niyetindedir. 

BUııdan bafka lngiliz Jtrastı1111 

düşmesi üzerine kibrit fiyatlnrırıııt 
onar para daha inclirileceği ri\"D -
yeti tckzib edilmektedir. 
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Alman tayyareclllğlntn inklşah karşısında .• Yunanistanda Lise son Eıınıf lmtihonlarnıa girecekler 

Dlvaı°.:~::ı:::: ve ''f .;n;-citn~u"ie t~fsir--~ğii ngilterede bütün tay
yare fabrikaları devletin 
emrine alınmak üzere .. 

bi;~n;:.:::: h~~~· i= tadil edildi,, diyorlar 
memlekete aç.tığı yaraları tedavi 
etmek için on ıene 1eçmesi la- Başbakanlığa mttracaatlarının cevabını 
zıuıdrr,, demiıtir. .. beklemektedirler. ' 

Yunanistanda idarei örfiyenin 

Yetişmiş usta bulamamaktan korkuyorlar 
yakında kaldmlacağmı da ıöyle- Bir kaç ~ eVYel matbaamıza 
mittir. lntihaba.tm tehir edilemi • bu ıene hariçten liıe imtihanları • 

yalnız son ımıf derslerinden yok • 
lanacağı yazılıdır. 

bi 

30 dan fazla Ingiliz tayyare 
müesseseleri büyük bir faaliyete 
giritmek üzere hazırlanma emri
ni almııtır. 

fngilterenin tayyare kunetini 
2 misline çıkarmak diifünülmek
tedir. Bu program, iki sene çinde 
tamamlanacaktır. Hava makine. 
leri ve tayyareler yapmakla töh
ret almıı bütün firmalara lngiliz 
hava nezareti tarafından birer 
mektup gönderilmiıtir. 

Bu meyanda ne kadar it çıka· 
rabilecekleri Jıakkmda kabiliyet .. 
leri de sorulmaktadır. 

Bu müesseselerin ecnebi veya 
sivil her hangi bir tayyare it ini 
almadan evvel hükOmete haber 
vermeleri de mektupta yazılmak· 
tadır. 

HükUmetin dofrudan doğnıya 
it vereceği ih1a1 edilmektedir. 
Hava kuvvetinin inkipfı hak , 
krndaki tam ıiyua ilin edildiği 
zaman bu tayyareler ımıarlana • 
bilecektir. 

On yddanberi hükGmet için 
hiç bir tayyare yapmamıı ve ta· 
mamen ıivil tayyare imal eden 
bir büyük tayyare müeueaesi bu 
mektuplan alanlardan biridir. Bit 
çok fabrikalar amele mevcu· 
duna ilave etmek zaruretinde ka· 
lacaklardır. Fakat usta ifçi bula. 
mamak meselai olduia Mylen . 
mektedir. 

Londraltlar tay
yara hücumuna 
karşı manevra 

yapıyor 
İngiliz gazetelerinde okunduju

na göre, İngiliz hükUmeti halkı 

bir tayyare hücumuna kartı dur • yeceğini de ili.ve ebnittir. na girecek talebelerden bir gnıb 
mak plamna ittira.ke mecbur ede • Hük\ımet, üniversite ve yükıek ıelerek imtihan talimatnameıin • 
cektir. mektepler profesörlerinin de ıay- dekn yapılan bir değiıiklik üzerine 

lav olabileceklerine dair bir ka • ço müfkül vaziyette kaldıklarını 
Tayyare hücumuna kartı ma· ] · ı d ra.rname n,.•rebniıtir. IÖy enııt er i. 

nevralar yakında bqlıyacaktır. ~ s· bun ı Dig"' er taraftan Atina divanı ız un üzerine stanbul Ma • 
Bu planın umumi taslağı bqvekil 'f M··..J·· } ..... harplerinde muhakemeler devam arı uuur ugüne müracat etrnit 
muavini Baldvin tarafından avam ld J ebnektedir. ÇarAA"'ba cninü, iki ve a ıfmıız ma '1matı da ilave e • 
kaınarumda aym yirmi ikiıinde 7

-- •- d k • d numaralı deniz divanı harbinde ere gazetemız e neıretmittik • 
çizilecektir. B • 5S bahriye zabitinin muhakeme • unun üzenne ayni gençler bize 

Manevra hazırlıklan bir hayli b" m-ktu ·· d d'I A ıine baıla.nacaktır. ır ~ P ıon er ı e1". ynen 
ilerlemi§tir. "Hava hücumuna ııetrediyonız: 
karıı tedbir alma,, komisyonu j.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•I "Yeni imtihan talimatnamesinin 
Lonclra tehir mediai ve diğer ma. Sabah Gazeteleri değiımesi dolayııiyle maruz kal. 
halli makamlarla temua gelmit. ne d lyorlar? dığımız mü,kül vaziyeti anlatmıı-
tir. tık Buna dair Maarif Müdürlü • 

Korunma protramı, aece tayya
re görüldüğü zaman ortada ı§rk 
nıamma bir teY bıTakmamak, gaz 
maskeleri kullanmak, halla birden 
bire haberdar etmek hususunda 
mahalli mes'ul makamlann vazi • 
f elerim tayin emtek gibi tedbirleri 
ihtiva ebnektedir. 

Baldvin bu mevzu üzerinde bir 
planı avam kamaraamda ili.n e-

"Almanya ile iünden verilen izahatı da gazete -
ticaretimizin nizde okuduk. Bunun üzerinde bi-
artması çok raz durmak istiyoruz. 

Yeni imtihan talimatnamesinin 
mümkündür.,. bizi alakadar eden maddeleri id-

KURUN - Aıım Uı bugünkü bcq· dia edildiği gibi tefıir değil, doi· 
makaleıfnde Türkiye Ue Almanya a- r:ud 
rcunndaki iktisadi bağlann çok fazla an doğruya tadil edihnit bulu· 
kuvvetlenmesinin miUM"iin olduğunu nuyor. 
ıöylügor. YalnıJ bunun için bUhasıa Gene hu talimatnamenin 96 ve 
pamuklarımızı lıtandardize etmek w 97 inci maddeleri çok tarihti. Dt. 
Soya denilen. f a8ulyeden yetiştirmek pndan imtihanlara gireceklerin 

ltte değiıtirilen bu maddelf!r • 
dir. Yeni vaziyette drpndan 
imtihanlara girecekler 9 ve 10 • 
nuncu 11mflardan da imtihana ti • 
bi tutulacaklardır. 

İtte bizi müşkül vaziyete dütü • 
ren budur ...• 

imtihanlara ancak 10 gün kaldı. 
Bu müddet iç.inde bizim evvelk: ıı· 
nıflann derslerine de iatenildiji 
tekilde yetitmemize imkan yok· 
hır. Bu vaziyet knrtmmda imli· 
hanlara giremiyeceğiz .. Bu değİf"' 
me daha evvel yapılıaydı hiç ol • 
mazsa ona göre çalııır ca:balar bir 
teYle1" hazırlardık. Eski talimat• 
nameyi göz önünde tutarak bütün 
bir tene buna göre çalıtttk. Şimdi 
bu yeni vaziyet kal'fISmda ne ya • 
pac:ağız?. 

Büyüklerimizin bizi kaldırma • 
lanm ve kurtarmalarını bekliyo • 
ruz .. Baıhaka.nlığa çektiğimiz tel 
yazııma henm bir kartdık alama• 
dık. imtihanlara on gün .onra bat" 
lanıyor.. Bu karıılığı dört gözle 
bekliyoruz.,, 

ği 

§e 
li 
te 

derken halkın telip diipneıine lü
zum olmadığım da aöyliyecektir . 

Ancak, halka konmma tedbirleri • 
ni öğretme zamanı ıelmit oldu • 
~ ilave edecek bu tedbirlerin 
diğer memleketlerde, bilh&I\& 
Almanyada almdığmı an1atacak
trr. 

lzımgcldiğini UtiDe edlyor. Bu takdir
de senede iki memleket araaında 100 
mUyon lira kadar ticari bir Mvir ya
pılması lmktf.nının her zaman mnx:ut 
olduğunu söyliyerek ycuraını bitiriyor. 

COMHURlYET - Yunu• Na4l 
bugünkü yamında Ulıual partin.in 
yurtdtı1lara çalıınuı ve ilerleme ıalıa· 
ıında verdiği imkdnlardan, bu arada 
da bflhaaaa Pıtıll'ft1lerlri4en &crAffdf· 
yor. Yansını da şu ıekUdc bitiriyor: 

Bükreş toplantısının 
siyasal tarafı bitti 

bi 
e 
ri 
bi 

h 

lngiliz kabinesinin noktai naza· 
n pıdUT: 

Bir tayyare hücumu eınasmda 
bütün tehir halkını tek kelime ile 
görünmez bir hale getirecek dere· 
cede disiplin ihdu edebilmek, 

böyle disiplinli bir tehir halkı ye· 
tittinnek, tehrin hücuma maruz 
yerlerinde yeraltı tertibatı almak
tan çok iyidir, demektedirler. 

Buglln Ukonoml işleri konuşuluyor 
Ayın on birindenberi Bükreıte 

konuımakta olan Balkan misakı 
dıt bakanlan dün itlerini bitirdi. 
Neticeden ıayet memnun görün • 
mektedirler. 

Toplantıya riyaset eden Ro
manya dq bakanı Bay Titüluko, 
gazetecilere "ıiyual konferamı 

tam bir anlqma ile bitirdik,, de
miıtir. 

memleketlerinin anlı mümuaill• nı 
rini Romanya parlamento.. nanP' t 

na Nlamlamalda hahtiyanm. Bi ki 
itti/tıkın hiitiin GNllUll ,,,, Je.Jdf: ki 
idekle, f1cı 1-Jar candan anald' 
Jıfı barqı biu Hrmaİnİ büfii' ın 
kalbimle dilerim. Bizi mm ıılrıt nı 
larınua bağlıyan Jain do.tld 

ni 
lıaklnndaki Jııygıılara Mlllık td' 

ıstanbula öşüşen ve lşslzlikden 

"Ulranl partinin dördüncü kurul· 
tayı kmd.l egemenlifinl kendl ellerin· 
de tutan ulu.1un aıyaaal ve ıoyıal Uer
legiflerini bize canlılıkla göıtcrmif 
bulunuyor. l'aJan seı-er yüreklere te· 
cinç ı·e kwanç ı.•eren bu görünüı kar· 
şııında btı§ta genel k<itiplikle parti f. 
darc hegeü olmak üzere bu yolda ge· 
celi gündüzlll ~ıımalannı uirgeml· 
yen yurtdaılara ~ıkça teıekldir et· 
mek içindir ki biz de bu ıatırlan yaz· 
maktan kendimizi alamanuı bulunu· 
yoruz.n 

"Siyasal konferans,, demekle 
Bay Titülesko Bükret toplantı • 
ıınm ıiyaaal konuımalar kısmı -
nı kaıdetmektedir. 

cüman olarak lıaJehimi .ağ:llfud' 
~ve memleketlerinmn genliğiıtl 
kaIJınnm. YQfann btınf, Yaİd' 
aın Balkan antanh, YClfanll ji,,;ll 
o ugu.Zavia, yaıaaın T iirkiye, J 
to Ellcu.,, 

-. - ~ ,_, _,ıwwwıı ~ .... - ,_,, ,,-.q '-',,,_., -----~ ... ,.-. - ..... -

şikayet eden doktorlar buna ne der? 
-= **' zwwwa ~ ıc::ws zwı awww: - -- awwwz swz - wwwı ~ 

}'üz bin nüfuslu Of 
kazasında iki yıldır 

tek doktor yok! 
_ (B~taraf ı 1 ncide) 
zarfında deniz kenarında 100 bin 
nüfuslu tirin ve güzel bir kaaabe. 
da bir tek doktor bulunmaması, 

diğer taraftan latanbulda gülünç 
bir para ile ecnebi hastahanelerin
de i! bulmak için tavsiye arayan 
ipiz dOktıorlarm dolapnaaı bütün 
doktorlarımızı derin derin dütün
dürecek bir bal değil midir?. 

Daha bqka teYler ili.ve etmeie 
lüzum görmeden yazıyı aynen 
~iyonız: 

"Of kazasından aldığımız bir 
çok mektuplarda, 90 -100 bin nü· 
fal)u kocaman kazanın iki yıla ya· 
km bir zamandanberi doktorsuz 
olduiu; geçen grip aalgmmda olt 
doktonuıı:luk yüzünden 40 • 50 
kitinin öldüğü, anlatılması uzun 
ıiirecek daha bir çok çetinliklerle 
kartılandıtı yana yakıla anlatıl • 
maktadrr. 

Böyle olduiu anlatıldıktan son-

ra bibıeyiz ki, denecek söz kalır 
mı?. 

Yüz bin nüfuslu bir kazanın iki 
yıl doktorsuz kalması ve kahnakta 
bulunmasındaki acılığı anlamıya -
cak kim var ki anlatalım?. 

Gene duyduğumuza söre ora 
kaymakamlığından, belediyeein • 

den yapılan yazdqlara, Sallık Ba
kanlığı; mecburi hizmetlilerden a· 
çıkta doktor olmadığı için ıönde -
remiyonız, bu yıl mezunlarmdan 
gönderilebilecektir, diye karııhk 
vennİ§.. Kanunun çizdiği ıınır 

içinde ne yapam Saihk Be.kanlı • 
ğı?. 

Vahla.narak dütünüyoruz : 
Hizmete mecbur doktor olma • 

ymca büyük kentlerimize top1anan 
doktorlar içinde Anadoluda dok • 
tonuzluk içinde inliyen yurd köte
lerine giderek ym-dd&§larm dert -
lerine derman olacak kadar yurd-

TAN - Baımtıhıle yolı."fur. 

ZAMAN- Zaman im:alı baıma· 
kale, Balkan anlaşması devletlerinin 
Bükreı 'frongresinde verdiği karan 
mevzuubahaederek Bulgarların ıUdh
lanmasına im.kan olmadığını aöylü-
11or. Bunun da Balkan andlaşmaıının 
verdiği en iyi neticelerden biri olduğu. 
nu ilar>e ediyor. 

AKŞAM - Ak5amcı bugünkü ya
zısında aıcak vilayetlerden gelen taze 
lasulyenin ld.lotu 1Z kuruf olduğu 

halde lıtanbulda ,ıkacak olanın bun· 
dan iki misli pahalı olacağından fik.8-

yet ediyor. Bu gibi iflerin iyi organize 
edUmesi ldzım geldiğini ilave ediyor. 

-0--

Yenl netrlyat 

Edebt hatıralar 
Hüseyin Cahit Y alçm'ın (Edebi 

Hatıralar) ı güzel bir kitap tek· 
linde çı1anqtrr. Son kırk senelik , 
Türk edebiyatına ait kcymetli ma· 
lümat ve hatıraları ihtiv. eden bu 
eseri tavsiye etmeyi fazla buluruz. 
Fiyatı 60 kurut, tevzi yeri: AK
ŞAM kitaphanesidir. 

sever olanları vok mudur acaba?· I 
Eier yokaa ve eğer büyük kent· 

lerde toplanan doktorlardan gere
ği kadarını doktorsuz kalan yard 
kötelerine yollayacak kanuni yol • 
lar bulmımazaa, yurtdaıların g<Sz • 
ıöre göre ecelıiz ölmeleri ne acı, 
ne acı! •• ,, 

Buıün ise, daha ziyade Balkan 
antanbna dahil devletlerin öko • 
nomik itleri konutula.c.aiı için, 
buaünkü toplantıya dıt bakanla
nndan bqka ökonomik heyetler 
reiıleri de iıtirik edecektir. 

Bizden, dıt bak•nımız Tevfik 
Rü!tii Anula birlikte Hasan Sa • 
ka, Yunanlılardan Hariaaeakis, 
Yugoslavlardan Tabakoviç ve 
Romanya ökonomi murahhaıı bu· 
lunacaktır. 

Şimdiye kadar muhtelif Bal
kan ıehirlerinde ökonomi mu
rabhaalan toplanarak bazı karar
lar almıı, projeler teabit etmif. 

Bu nutka, Yunan Dq Bakd 
romence bir kartılık vermiıtir· 

Yugoslav bqbakam Yevtif 
Belsrada dönmiif, Belaratta k-' 
disini Türkiye elçiıi de dahil ~ 
duğu halde diğer Balkan devlıt 
leri elçileri karıılamışlardır. 

Y evtiçin yerine Bükret top 

mmda Yucoalav Dıt itleri 
nı yardımcısı Puriç kalmıtbr· 

ti. 

riç, §ehrimize gelip Ankaraya 1 
gibnit ve Balkan dıt ~ i 
Ankara konıeyine Yugoılav ot' 
rahhuı olarak iıtirik et:miftİ· 

Bu projeleri, buıüılkü Bükret / lı 
toplantıamda tatbik ıahasına ıe . Kazanç vergtslndetJ d 
çirmeii konupnalan muhtemel. beyannameye tabi t 
dir. 

Bu,un, Bükret toplantuı hak • mtlkellefler 
kında bir teblii ne,redilecek- Ankara, 12 - Ka.za.nç v~ 
tir. _ den beyannameye tibi mükell 0 

Dün, Balkan devletleri mümea.- lerden aynca alınacak ımktU ~ 
ailleri BükTet parlamentosunu zi· ıi hakkındaki liy)ha bütçe ~ 
yaret etmiıtir. Parlimento reiıi meninden çıkmqtrr. Encüıne.,. ti 
ve tehrimizdeki parllmento kon ~ kUmetin teklifinde eheminwedı 
f~rans~a da a:elmit bulunan Sa· dilit yapmamıfbr. Y alnrz ıi~~ 
vıa~o .zıyaretçdere fU nutku SÖY· cdardan ahnacak yüzde 3 1111 

, 

lemqtir: Ökonomi encümeninin kabul 
"Büyiilı miittelilılaimis Ballıan ii gibi yüzde ikiye indirih:ni,tit• 
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Rauf, bu sırada, içeriye doğru ı tıyordu .. Artrk adamakıllı içli dış
bir adım attı ve kapıyı kapadı. lı oldular. 

- Korlanaym, Samiye Hanım... Bütün ev halkı uyV.muş bulunu-
Burada, sizin yanınızda ancak bir yordu. Yalnız civardan, geceye ait 
kaç dakika bulunacağım .. Rica e • sesler geliyordu. 
derim, lambanızı yalanayınız.. Böylece, hatıraları arasında 
Belki de burada bulunduğumu kay'bolmu.ş gibiydiler.. Zamanı 
bahçeden görebilirler.. da, mekanı da unutmuşlardı. 

Samiye, büsbütün hayrete dü • Samiye, delikanlının odaya ilk 
§erek: girişinde biraz şaşırmış ve kork • 

- Evet, görebilirler! - dedi. muşsa da, şimdi bu hislerden ken· 
- Dinleyin, bakın, niçin geldi- duinde eser kalmamıştı .. Masanın 

ğimi size anlatayım. Annem, bu • yanına mihaniki surette ilişti .. 
ll'Ün size karşı gayet fena bir mua- Erkek, yanında, ayakta duruyor • 
tnelede bulundu. Bunun için fev • du. Karanlıklar, onların cürme 
kalade müteessirim.. Böyle bir benziyen bu beraberliklerini örtü· 
hadise olduğu için itizar etmek ü- yordu. 
lere· buraya geldim. Umanın ki Seslerini alçalttılar ve biribir • 
hana darılmamışsınızdır. lcrine daha yaiklaştılar .. 

- Bu kadar ehemmiyebiz bir -Evet, görüyorum, anlayo-
ıey için ra:hatsız olmamalıydınız .. rum .• Hayatınızda asla mes'ud o
liadiseyi unutmu§tum bile... Sizi lamadınız .. Sizin ne kıymette in -
temin ederim. san olduuğunuzu kimse anlayama-

- Unuttunuz, unutmağa çalış· dı.. Ne hafif ve nezih ruhunuz 
tınız, çünkü iyi kalpli ve naziksi • var. Erkekler nasıl oluyor da gizi 
lliz.. Lakin benim hafızam daha takdir edemiyor .. 
kuvvetlidir. Unutamıyorum .. Bu sözler, Samiyenin yanakla • 

Samiye bir şey söylemeğe çalışı- nru kızarttı. Hatırasmd bir et"kek 
Yordu. tiikin, Rauf, bunu işitme - hayali canlandı: 
ınezlikten geldi: Mecdi Tahir .•• 

- Annem çok haşin ve müste • Reıadiyede bulunduguw zaman· 
b't b. 1 ır kadındır ... - diye devam danberi ondan bir çok kartpostal· 
e~i,. Dünyada bütün emeli para bi- lar almııtı.. Delikanlı, lzmirden 
rbı~ırınektir. Hasislikten başka hiç onu mütemadiyen hatırlanuştı. 
ır tey d.. ·· F-~-- ka 11 d U§unmez.. cuuıt rtposta ara sa ece se • 

hü-k·· Onun hakık:mda çok imafsız lamlar ve alelade cümleler yazı· 
unılr . d 

"erıyorsunuz.. yor u. 
vi - Acab ikiz kardeşlerimi se- Evet, bu erkek onu, aradaki 

Yor ınu?. Bu pelk §İrin yavruları. mesafelere ra w en eviyordu. 0-
11 nı sevdiğinden bile §üpheleniyo • nun kenCli liatırasına gayet saclık 

ruın .. Hayır, değil mi?. Söyliyeyim olduğunu biliyordu. Geri döndü -
t~' benim çocukluğum da onların • ğü zaman, bu a.şkm mükafatını o-
ın::Itn daha mes'ud geçmemi tir. na verecek miydi?. 
Sesinde bir hüzün ifadesi belir- Hayır, hayır ... işte buna imkan rn. . ,_._ __ 
~~ı. Daha yavaş konu~tu, daha YOKuı •• Zira, biribirlerine hiç ben-

tnulayimle§ti.. • zemiyorlardı. Aralarında bir u -

. Çocukluğunu, mağdur gençliği . çurum vardı. 
llt sayıp dökmeğe başladı.. (Devanu 1 ar) 

, Evet, filYaki, annesinden başka 
;-~kınları da vardı: Babası, hem
tıresi. .. Fakat babasmm iıi gücü 
~cak evle meıgul olmalttr. Kız
b~rd~i Denize gelince, o da hot. 

1 

~ndi; aklı, fikri &Üste, kırıtmak • 
l'dı ... 

NASIR (lJCf Nasmmı k!SkOnden •Onsız çılı.ardı 
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Dalkılıç olrn , anki 
orduda en bü ü fdi 

Bir adlan Serdengeçti olan dal- Radosa gitti. 
kılıçlar,yanlarmda geniş ağızlı bi- Oradan da zaferle döndü. 
rer kılıçtan başka silah taşımaz- Türklere koca Macaristanr ka· 
lardı. Kalkan, ok, topuz, balta gi- zandıran Mohaç sav~ma da gene 
bi şeyler onlar iç.in birer yüktü. Bali Beyin ardında olarak girdi. 
Onlar, atlarının eğerlerini bile Evvelkilerden <laha büyük, da
mümkün olduğu kadar hafifletir - ha parlak bir dönüş yaptı. 
Ier ,sıyrılan kılıçlarım birer ölüm Ve bu savaştan sonra bin kişi -
çemberi gibi sallayara:k tek bat· lilc bir akıncı fırkasına kumanda 
larına binlerce düşmanın ortasına etmcğe bafladr .. 
atılırlardı. Çok zamanlar bunlar • Bir nkmcı, hele bir <lal kılıç 
dan yüz tan.esi beş on bin kiıilik için evlnemek kadar manasız bir 
dü§Dlan f ırkalarmı darına dağm i-ş olamazdı. Fakat Kurd Ali böyle 
eder, kartal yuvanmı andıran ka - dütünnıedi. Onu ne zamandanbe
lelerini kaırp kavururlardı. ri iç.ten içe seven, yalnız kalan Fa· 

Savat zamanlarında yağmadan dime lialaya hastalığında ve sağ • 
uzak lmlırlar, bir dirhem gümüş lı~ında yoldaş olan Türk kızım 
bile alamazlardı. Bunun için de nıe o da evdi .. 
geniş ülkeleri bir kasırga hıziyle Büyük Türk yiğiti bu ela gözlü, 
geçerler, dört bucağa korku sa· buğday renkli, tirin ve fedakar 
çarlardı. kızla güzel bir yuva !kurdu. 

Fakat savaı bitince sağ dönün- O k~dar meı'ud idi ki .. 
ce de hazineden kese kese altm a· Fakat kahpe felek bu bahadır 
lırar, bütün zorlukarı bir anda u- dalkılıcı kıskandı mı?. 
nuturlardı. M6!hur Viyana muhasarasmtta 

Dal kılıç olmak o zamanki Türk bir gülle onun bir bacağını ta' kö • 

ğu sularında dü§Jnan olup olmadı· 
ğma bakacaktı. · T urgu.d reis kaç 
defa Deli Hüsmenin haber vermesi 
üzerine a~ak onun açrk gözlülü: 
ğü, atikliği sayesinde pusuya düş· 
mekten kurtulm tu. 

Sanki bu level\1: reisi hiç gözü • 
nü kırpmıyor, bir an bile ufuklan 
gözetlemekten geri !kalmıyordu • 
Zaten T urgud asıl busebepten onu 
kendisiyle beraber gelmek iç.in 
zorlamıyor, başı b<>§ bn-akıyor, 

düşman filolarının buhmmalan u • 
mulan yerleri onunla kolaçan et • 
tiriyordu. Hüsmen reisi geriye 
döndü. 

Hüsmen reis geriye aöıic:Hl. 
Çalışan, gidip gelen leventleri • 

ne gururla baktı. Sonra gittikçe 
dalın güzelleşerek esen poyraz· 
la ciğerlerini doldurdu ve haykır· 
dı:: 

- Heeeey!.. 
Bütifu leventler bir e.nOa cmn 

dik duroular ve reislerine döndü • 
ler. · 

ordusunda en büyük §refti ve künden kopardı. Cesur akıncıyı en _ Yoruldunuz mu? Her halde 
bunların hepsi de, başka milletler· dinç ve genç yaşında götürüm bı • dinlenmek ister mi iniz?. 
den devtirilerek kurulan yeniçeri ralru. • Bir uğultu ortalığı uold~ 
or.c:Jusunda değil, öz Türle olan Tek bacakla, kır.gm, bitkin bir Her kafadan Jiiç §Üphesiz ayni 
Rumlei ve Anadolu sipıahileri ara· halde evine döndü .. Fakat orada ses çıkıyordu, fakat biribirine\Jm.
smdan çıkarlardı. bir oğul buldu. Tıpkı kendisi gibi n§tığı için ne dedikleri anlaşıla • 

Bali Bey o gün süt beyaz atma gürbüz, dinç bir çocuk .. Babasına mıyordu. 
binmşi, beyaz buluta binen hava büyük bir hasretle bakıyor ve gü- Duclakfarmm üstüride ince bir 
ejderi' gibi safların önünden geç - lümsüyordu. .,, bıyık çenesinde ivri ve ~k bir 
mişti. Karısı da onu şimdi daha çCik sakal taşıyan biri reise sokuldu: 

Beş yüz yiğit seçti. • seviyordu. Çünkü temiz ve güzel _ Bu llavada dinlenenler, çalı. 
Hepsi de uzun boylu, dine, genç, a~kma bir de merhamet eklenmiş. 

binici, yılmaz delikanlılardı. Pa • ti.... • şanlardan daha !?OK yonılurlar •• 
dişah bile onlann yaptıklan diziyi - 3 - ~:f ~süyor'du.. 
görünce Bali Beyin kulağına iğil • 
di: LEVENTLE Bu, frenk Süleyman e.~m0a bir 

- BÖ!/le on bin yijitle bütün Hüsmen reis ufukta kaybolmak yiğitti. Pek küçükken ltıalyan kor-
kafir ellerini alt üst edebilrclin de- üzere olan Turgud reis filosuna sanlarının ellerine düşmüş, ısabt -
ğil mi?. uzun uzun baktı. mrş, orada ltalyancayı öğrenmiı, 

- Evet padişahım?. Leventler gemideki esirleri, top sonra kaç.mı§, fakat bu sefer de 
- Yüz bin kişiyi ardımıza tak • top kumaş, altın, gümüş kıapkaçak İspanyolların ellerine <lüşerek Y& 

mak gerekmezdi. • ve öteberiyi Trablusgarb kalesi _ niden satılmıftt. 
- Elbet padişahım.. ne taşıyorlardı. Orada İspanyolcayı öğrenm 
Kanuni Sultan Süleyman göğ - Halli, kıyıya birikmiş, bütün ve ancak on sekiz yaf111dan sonra 

il\ - Hayatımda daima yalnız kal
li~k benim için mukaddermiş ... 
~, amma hiç kimse beni anla • 
~· k teşebüsünde bulunmadı.. Si
d ~·~C?nin ederim ki, bunu düşün. 
~ ~e hazan ağlayacak gibi olu -

··Fakat .•.• 
..._ 

sünü lmbartmış, gülümsüyordu. Akdenizde ün salan ve bütün dün- engizisyon mahkemelerinden ka· 
A k.şa m pos tas 1 Beş yüz dal ~kılıç, kılıçlarını 11 • yada bir örneği olmıyan bu gmiyi çan yaliuailerle beraber Cezayire 

yırdılar. Başta Bali Bey olduğu hayretle seyrediyorlardı. geçebilmişti . 

HA ER 
. . . 

...._ lDARE EVi ~ · · ·Fakat sizi bu hikayele - ISTANBUL ANKARA CADDESi halde ovada bir manevra yaptı. Esirler ve diğer ganimetler de Zelti, Yılmaz bir adam~ı .. He. 
d~le, şahsi dertlerimle rahatsız e· lar. onların ağızlarını sulandıracak ka- nüz otuz ya!larında yoktu. Bulun-
Yoruın B I' . . b Tclgraf AdrcSJ: ısTA1'.tıUL HABER B d V d k 11 bi • " uraya ge ı§ımın se e • TcJcton Yazı: 28872 idare: 24870 u, kocaman ovayı kaplayan, dar değerli idi. uğu ene i i erinde gördüğü 

~iİ;~ıe kendimden bahsetmek de- ................................................. : gök kubbeye yükselir gibi koşan, Leventler sanki zorlu bir sefer - gibi bıyık ve sakal bırabnıştı .• 
~ ı:·· Fakat bakm neler anlatma- ABOF'IE ŞARTLARI i uçan, kıvrılan, dönen bir kasırga den dönmüş değillerdi. Yüzlerin • - Ulan .. Nedir bu maskaralık 

CLJladnn.. 1 8 8 ıı nyllk : idi. Zaman oldu ki 3'\m~en kalkan de ve hareketlerinde yorgunluk. be? .. Gavurluk ilikle_rine İ§lemi• .• 
Ce kı Türkiye: 120 sso GGo ıno KJ'8. ! ~ 

nç z: Ecnebi: 150 us s.ıo 1610 : toz bulutu arasında bir tek adam tan iz yoktu. Zaten Hüsmen de bü- Kes şu sakalınla bı),klarmı ! .. 
~~Anlatın ... • dedi.· Bu hislerin ILArf TARiFESi ~ görünmüyordu. tün bu yiğitleri birer birer seçerek Diyenlere ~u cevabı veriyordu: 
der~:uğunu ben pek iyi takdir e - Ticaret UAnlnnnm satın 12,GO i Kurd Ali Bali Beyin ardında gi- yanma e.lmış, hepsini bir kardeş _ Yağm yok .. Bir daha onl • 

I ı.' ncs:nı ruınıar ıo kıınıştur. ~ diyor, atının burnu, büyük akıncı· kadar sevmişti.. rın ellerine geçcrse:m bö'ylelı'kle 
r.,.ht uu ınecraya girdikten sonra, ••••·····•·····•·····•·•··••·••·•·····•••••••••••· ı t ku w d ... d G · · h. ·· h · - 11 } ""•' k ::Sahibı ve Ne rıyat Müdürü: n nıa mm yrugna egıyor u.. emısı ıç §Up esız çwc güze ve kendimi kurtaracağım .. Onlardan 
... ,,} ız da, kendi hislerini anlat • HASAN R SiM U K d Al' k d • . d ğl d F k • . d k "'"na baıtla .ı A S ur ı o a ar sevmıyor u sa am ı. a at ıçın e i gemici • görünerek onları haklamak fena 

O d ;\' ~n.. Basıldığı yer: (VAKlT) Matbaam ki..... ler usta olmazsa en gu··zel V\e sagw·· ? a ı mı .. 
~it• • • Yanız L-~ma büyum" üş Sank· 1lU gökler şu dawl ~' lam geminı'n b 0 I d w · d. ? 0ı;-d1 J(• ·~ 1 ;\' ' g ar, y-

1 e egerı ne ır · · Bir def asında on b~ yirmi kişi 
~b~llıanı;~tı ımAse on~nla muk.~yyt et ovalar, binlerce defa ufalmış, o • Keşiften dönerken 0 gece Trab- birleşerek onu tutmak, zorla, onun 

ıtti S ~ · nnesı gayet mus e • ıa--------------ı nun atının ayaklan altında, can lu.~da yabnayı • ve anca:1C ertesi frenk taklidi yüzünü Türkle•tir • 
di. ·..., abası ıtüphesiz onu •ever• -·•-· b 0 h t d" " t•· 1 tl b d 1 d ,. "aka :ı- "' Çe.Kl§en ır as aya onmuş u. gun, even er ıraz in en ikten I me!c istemi:ı;lerdi. Fal,at fr:enk Sil-
de11 t ekser günleri biribirin- K U PO N Dört bin bet yüz a:kmcı da se - sonra yola rıkm t ] aYr -= ayı asar amıştı .. leyman Hüsmen reitin sayesinde 

lia}"r ı geçerdi. çildi.. O zaman da Sardonyanm doğu bu felaketten kurtulmuştu. 
'•tıd, h etle, Rauf ve kendi ara - 12 5 Ba1i Bey ertsei sabah gün doğ • taraflarından ge~erek Mesinaya, O bir tutam kıl, fr nk Süleyman 
l'~liJe .ir ntüıu.be1ıet buluyordu . madan önce Srrbistan illerine dog" - oradan da Amnlf N ı· k · -k tın· 1 ve apo ıye a- ıçin, kılıcı, kalkanı ' re l:ialtası ka • 
ı~ <le d:::ı!u kadar benzediğine 13-5-936 nı havakndı. dar sarkacaktı. BöyleliHe Turgud dar işe yarayan bir silah sayılıyor· 

l>elika t ebnemişti. Kurcf Ali Belgrnttan zaferle reis filosu Korsikıı ve Sardonyanın du. 
nh dA bu benze'"cı.i anla- d .. d11 b t ' 1 k H d __________ -, _________ ~ __ -~ _____________________________________ o_n __ u_ •• _. ~----------------------------------------a----ıı_ı_no __ a_a_v __ an_ı_r __ e_n_, __ iu~m-e_n ___ o-__ 1 ________________ ~(~D_:_:_evarnıvar~ 
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Haber'in 
hikayesi 

Turfanda çilek l Yakın tarihten 
=~~:;·;:~.::1:ı~~: biliyor kanlı yaprak 1 ar Yolda tesadüf ettiğim bir di·ı 

lenciye bir kaç kunıt vermek ü
zere idim ki kolumdan birinin 
çektiğini farkettim. Dönüp bak
lnn; arkadaınn Kemaldi: 

- Bırak, diyordu, buna par. 
verme! Profesyonel bir dilen • 
ci olduğu bir saatlik yoldan anla 
tıhyor. Merhametini batkaları 
hakkında göstersen dR.ha iyi olur ı 

- Hangi baıkalan? 
Arkada§IL-ı omuzlarım silkti: 
- Azizim, b,mun kaidesi yoK 

ki n.na öğ:eteyim ! Jiakiki müh 
taçlar ilk bakıJta anlaşılır, amma 
nası)? Bum:: ben de tarif edemem. 
Bak sana batmıdan geçen bir 
vakayi anlatayım: 

- Geçen kanunusanideydi. Bir sa· 
hah Kadıköy vapurundan çıkmıf, 
Karaköye doğru gidiyordum. Gü· 
Def açmıfb, fakat kuru bir soğuk 
insanın iliklerine kadar iıliyor, 
Herkesi paltosunun içinde bir kat 
daha büzülmeğe sevkediyordu. 

İstanbul tarafında hiç bir işim 
yoktu, lakin can sıkıntısı beni böy
le bir havada evden sokağa atm11 
bulunuyordu. 

D...,-ı çıktığıma yari pi§man, 
Karaköye doğru giderken, köpr~ 
albnda gazete satılan kulübenin 
tam kartı tarafında, köşeye büzül 
müt bir kadın gözüme ilişti. Bu 
kadın dilenmiyordu, ağzım açıp 

tek bir kelime söylemjyordu. Ora 
ya büzülmüf, sessiz ve hareketsiz 
duruyor, açlıktan çukurlarına 

büsbütün gömülmüı gözlerile, a· 
deta görmeden, dimdik ileriye 
bakıyordu. Bu aoğuk havada pek 
hafif giyinmit olmasına rağmen , 

üıüdüğUnü helli eden bir hali yolı 
tu. MaCidi al~le .alaka.mı kes-
mit ıibi dalgın ve düfiinceli du 
ruyordu. 

Onünden geçerek ilerledim. Fa· 
kat bir kaç adım sonra tekrar ge· 
riye döndüm. Bilmem neden bıı 

kadına fevkalade acımıştım. Ya • 
nma gelince sordum: 

- Ne kadar paraya ihtiyacmn 
var? 

Yanma geldiğimin ihtimal far 
kmda bile olmıyan kadın, kend: 
eine hitap edildiğini anlayınca, 

evveli. irkildi, sonra gözlerini 
bldırarak bana baktı ve kıpkır· 
mızı oldu. 

- Ne olursa olsun .. 

Di°ye mrrıldandığını duydum. 

Cüzdanımı açtım ve ilk hisle . 
rime tabi olarak bir beı liralığı 

hiç düıüruneden kadının avucunn 
alaımdım. 

Fakat köprü üstüne henüz çık· 
mıthm ki merhamet hislerimin bu 
p.leJ6nına pişman bile olmuı bu. 
hmutordum. Kendi kendime: 

- Bu zamanda heı lira az pa 
ra değil.. Bu yardımı hakiki bir 
mühtaca yaptığıma emin olsam 
neyse, lakin... · 

Olduğum yerde durdum ve ge· 
riye baktım. Deminki kadın hızlı 
hızlı, adeta koşarn.k Beyoğlu ta -
rafına doğru geliyordu, yanımdan 
beni görmeden geçti. 

Yapacak hiç bir itim olmadığ!· 
m söylemittim. Dayanılmaz bir 
tecessüs hissi beni onun peıinden 
sürükledi. Yüksekkaldımnı, onu 

takip ederek çıktık, istiklal cad
desine doğru yürümeğe baı ladık. 
Parmakkapıya yaklaımııtık ki, 

bdmm oradaki bir yemi~çi dük· 
klnma girdiğini gördüm. Adımla· 
rımı hızlaıtırarak yaklaıtım. Hay 
ret! Biraz "9el sadaka verdiğim . . . 

Demek aldanmı§tım; benim za. 
vallı, fakir zannettiğim kadın, kış 
ortaımda turfanda çilek yemek 
lüksünü bile yapan profesyonel 
bir dilenciden bqka biri değildi. 

ihtimal, han, apartnnan sahibi o-
lan dilencilerden biri ... 

Kadın, bir avuç dolusu kadat 
çileği paket yaptırdıktan sonra 
beı liranın - zannederim bir kaç 
kuru!tan ibaret olan - üstünü al· 
dı. Ve dükkandan dıprı çıktı. 

Hayret ve hiddetten adeta do
na kalmıı tım. Onu takip etmek, 
nereye gittiğini, nerede oturduğu· 
nu öğrenmek arbk benim için bit 
ihtiyaç haline gelmitti. Pe§ini hı· 
rakmadım. 

Galatasaraydan saparak lngiliz 
sefarethanesinin yanındaki sokak. 
tan aıağıya, Kasımpafaya doğru 
hızla yürüyordu. Yokuşu ayni hız· 
la indikten sonra, bir takım kar • 
ma karışık, iğri büğrü sokaklar • 
dan geçti ve ilk kuvvetli rüzgard3 
yıkılacakmı§ gibi duran harap ve 
bir kulübenin yarı açık durn.n ka· 
p11ını iterek içeri girdi. 

Kapının önünde müteraddit bir 
vaziyette kalmıttım. Kendi kendi· 
me kızıyor, bu kadının ara sıra 
bu kadar yol yürüdüdüğüme §8.§C• 

yordum. Hayatımda ıhiç bir kadm 
beni bu kadar peıinden koıturma· 
mıştı. Fakat tecessüs insanı her 
şeye sürükler: Kadının girdiği ka
pıdan ben de içeri girdim. 

Yarı karanlık bir bodrumday • 
dmı. Sağ tarafta bulunan bir oda 
kapısı bu karanlık içinde adeta 
hayal meyal farkediliyordu. Dur· 

dum ve etrafı dinledim: 
Odadan hıçkmk sesleri geliyor· 

du, kapıya yaklattım ve tecessÜ· 
sümü daha fazla yenemiyerek içe· 
ri girdim. 

Küf, ilaç ve rutubet kokusu o
danın havasını zehirlemit, tenef· 
füs edilemez bir hale getirmiş~: 

Kadın bir köşedeki yer yatağının 
üzerine kapanını§ ağlıyordu. A 
yak seslerimi işitince batını çevir 
di. Tanımış olacaktı, çünkü hiç 
bir hayret eseri göstermeden: 

- Çok geçe kaldım! dedi. Ve 
hıçkırıkların boğduğu bir sesle İ· 

lave etti: 

- Halbuki yetitmek için o ka· 
dar koşmuı tum. 

Ellerime sanldı: 

- Onun istediği çileği almak 
benim için imkansızdı. Çünk1ı za 
ten yarı aç yaşıyorduk. Bunun i· 
çin dilendim. Ne yazık ki bo§U 
na ... 

Bir adım ilerliyerek yatağa bak 
tım. Sekiz dokuz yaşlarında bir 
çocuk, ellerinde hiç dokunulma . 
mıı çilek paketile, yatıyordu; öl. 
müştü. 

F. M. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 18 

- Son sayıfa okunuyor, 
idam kelimesini bekliyen 
larınıa inanamıyorum ... 

her an 
kulak 

- Benim muhakemem hitti, 1 Seben sayfa tutan kararın son· 
mahkU.?1 oldum. Daha ne istiyor· !arma do~ kanaatim büıbü~n 
sun? dıye bağrrdnn.. - kuvvetlendı: Arkamda duran asıs· 

Nemrut Mustafa, şikarmı pençe- tana döndüm. Yavaıç.a: 
sine geçirmiı bir vahşi hayvan gi- - Galiba, bugün, son günüm!,, 
bi sırıtıyordu: dedim. O cevap vermedi. Gözleri-

- Daha'bitmedi, daha bitmedi. ni önüne indirdi. Bu vaziyette du· 
Tela§ yok; dur bakalım. Yaptık· ruyoruz. Son sayfa okunuyor. Her 
lannm cezasını görmeden kurlu· an idam kelimesini bekliyen ku-
luş yok. laklamna inanamıyorum. Çünkü 

Ben atıldun: ikinci divanı harpte, bilahare lt-
- Biliyorum. Sen beni asmak tihat ve Terakki müfetti§, murah

için buraya getirttin. Yalnız beni has ve katibi mes'ullerinin toptan 
değil, bizim hepimizi asacaıksm. muhakemelerinde ben.im de son 
Çünkü sende vicdan yok ki... muhakememe b&1anak kaydile 

O, pek güç anlqılrr garip ıive- Dürzü Eıa.t divanı haminin verdi. 
sile bana mukabele ediyordu: ği kararın ibkasma ekıeriyetle ka-

- Sus habi1, suı ! Muhakemen rar vermiş bulunuyordu. Ne tuhaf 
tekrar görülecek. Ben divanı tem- oluyor .. Ölümden bir kere daha 
yiz fafan tanımaz. Ben salahiyeti kurtulmU§tı,ım. Fakat sevinçten e
fevkalide ile divanı harp reisi eer yoktu. O an içinde ya ölmek, 
oldum. 

- Millet de seni. tanımaz. 

- Ben de yalnız KtD''anıker:im 
ve padişahı tanır. Bafka bir ıey ta
nımaz. Benim muhakemede öyle 
sivil müddeiumumi, avukat bulun
maz. (l:ki taraf ma bakarak ve di
ğer azalan kasdederek) burada. 
ancak benim hülanüm geçer.,, 

Bu ınn-etle ka b'lm Gn. dakika 

bağırdık. Bundan sonra, muhake
me devam etti. A:lqam hastaneye 
döndüğüm zaman ~ok ümitsiz bir 
halde idim. Çünkü (Nemrut Musta 
fa)nın maksadı açık olarak belli 
oluyordu. Elinden kolay kolay 
kurtulamıyacaktım. Herif bana 
o kadar diş biliyordu ki ölümle bi
le hırsını kolay kolay yeneceğe 
benzemiyordu. 

İkinci muhakememiz 7 cesle de-
vam etti. Sonuncu celsede, Nemrut 
reis bana seslendi: 

- Muhakeme bitti. Müdafaanı 
yap! 

Ben sustum. ihtarını tekrarladı. 
O zaman: 

- Sana kartı müdafaa yapmıya 
tenezzül etmiyorum. Millet naza
nnda masumum.,, dedim. Cel
seyi tatil ettiler. Ertesi günü tek
:rar divanı harbe götürüldüm. O 
gün bitkin bir halde idim. Çünkü 
ka:rar okunacaktı. Bu kararın ne o
lacağı ise bence malum idi. 
Bana için için di§ biliyen bu heri· 
fin elinden cannnı kolay kolav 
kurtaramıyacağnnı biliyordum. 
Bu itibarla maneviyatım tamamen 
rneflUç bir halde tahta sıraların 

üzerine çöktüm. Karar okunmağa 
başladı. Benden baıka herker, 
dinliyordu. Çünkü bende dinle .. 
mek ve anlamak hassası da kalma-

yahut da tamamen. serbest olmak; 
kaldmmlar üzerinile kalabalığa 

ik:anıarak saatlerce yürümek, kot-

mak, göklere uzanan dağlara tır
manmak, deniz kenarlarına inip 
kıyrlarm fı§ırtısmı dinlemek ciğer· 
!erimi enginlerin temiz havasile 

doldurmak ihtiyacını duydum. An
ladım iki, hürriyet baareti ölüm 
kadar acı bir §ey.. Yerimden bile 
kımıldanmadım. Geçirdiğim ruh 
buhranından çok yorgun düşmüş
tüm. Muhafızlarım koltuklarlma 
girdiler, beni ayağa kaldırdılar. 

Bu sırada Nemrut Mustafanm ib· 
lis kahkahasına benziyen sesini 
duydum: 

- Öleceğim diye korltuyordun. 
Şimdi memnun değH misin? .. 

Neronun cellatlan gibi ağır ağır 
öldünnekten zevk alan bu kara 
vicdanlı adama döndüm. 
mütevekkili.ne ıallıyarak 
cevap verdim: 

- Memnun değilim. 

Başımı 

kısaca 

Beni tekrar hastaneye götürdü
ler. Yolda temiz k1tlpli genç asis
tan bana mütemadiyen sigara ve· 
nyor: 

- Eh artık dütünme, üzülme! 
Kurtuldun sayılır. Şunun ıurasm
da bir zaman sonra bir de af çı-

kar. Tamamen kurtulursun,, diyor· 
du.Ben Nevrut Mustafamn planı
nı biliyordum. Ondan kat'iyyen 

emin değildim.Çünkü bütün icraa· 
tı kanun harici olan bu adam, bizi 

temizlemeden dünyada rahat ya§ı 
yamazdı. Beni ıimdi idam etme· 

mesi, herhalde kendi iradesi hari
cinde kuvvetli bazı amillerden ile· 
ri geliyordu. 

gibi hayatı tehlikede olan bir a"'" 
kadaş kendisini kurtarmııtı. 

Oziildüm: O kaçmak için imkin 
ve vasıta bulunduğuna göre beni 
neden haberdar etmemişti. ikimiz 
beraber kaçabilirdik. Mitat benim 
de kurtulmamı isterdi. Bunu ne 
diye yapmamı§, firarından beni 
neden haberdar etmem itti? Bu 
sorgu çengeli beynimi ağrr bir de
mir külçesi gibi ezdi. Canım sıkıl
dı. Hastane asistanlarından B. A-
rif ve Zekiye bu düşüncelerimi aç· 
tım: 

- Mitat, dedim. Benim arka· 
datımdı. Benden firanru ıa.kla.ma· 
smı doğru bulmıyonım. Onlar ha· 
na Mitatm şu mütaleada bulundu· 
ğunu haber verdiler: 

- Cemal Oğuz burada çoluğu
nu çocuğunu brrakıp benimle ıka· 
çamaz. Firar planına onu sokar
sam it büyür, benim itim de boZU" 
)ur. 

Neyse.. Bir arkadaşın int:Ka.m 
hırsiyle gözleri kanlanmıf olan bu 
adamJ.arm kirli ellerinden yaka" 
sıru kurtarması da bir teaelli oldu. 

Sonra, Mithatm nasıl k:açtığınf 

öğrendim .. Hastahanedeki muha -
fızlarnnrza emniyet telkin el.mit • 
tik • 

O kadar ki 'bizi biıw. içinde ta -
mamen serbest bırakıyorlardı· 
Mithat, bu aerbestiden ist1Eade et• 
mif .. Gece yarısı gizlice yatağın -
dan katlanış.. Büyük bir yastıi' 
kabartarak yatağa uzunlamasrıı' 

yerleştinniş, üzerinde de yorga11t 
çekmi§ .. 

Elbiselerini dolaptan çıkara -
rak gizlice apteshaneye gitmiı, 8" 
yinmiı, arka kaprdan çılanıı, balı' 
çe duvarından atlamıf, kaçmq ·" 
Tabii kendisine içerden yardım 1' 

denler de var .. Nöbetçiler saat ı,.• 
§ında gelerek koğuşları kontrol 1' 

diyorlar. Mithatın odasına bak-" ., 
muhafız da sabaha kadar bu vaS" 
fesini ihmal etmemi§.. Etme111İf 
amma, nasılsa yorganının aJtındl 
insan yerine yastık bulunduğuııd 
farkına varılamaını§ .. Saba:hleyitl 
vizite zamanı gelince İt anla9ıl' 
mış .. 

Firar hadisesi merkez kumarı ' 
danlığına, div3:_nı harbi örfi!' 
haber verildi. 

Kürd Mustafa hastahane idare' 
sini tazyık etmeğe başladı. Muh•.' 
faza tertibatı arttırıldı. Adeta br' 
zim pavyon kordon altına alrrı~• 

Hastahanenin sertabibi TıŞl;t. 
' I 

doktor Mithatın firarına sebebt 

' mıştı. Yalnız zabıt katibinin kalın 
sesi kulağımda es:rarengiz bir di
namo gürültüsii gibi oğulduyordu. 
Bu oğultular arasmda bana ma-

Ben ikinci defa hüküm giydik· 
ten sonra da Gümüııuyu hastane-· 

sinde kaldım. Burada haatahk, ıs
tırap, heyecan içinde geçen yek
nasak, hararetli günleri saymaM 

yet verdiği için tevkif ve di"'-1'~ - ,., 
harpte muhakeme edilerek altı 
hapse mahklım oldu. 

Doktor Mithatın firarı üzeri~ 
ben de kaçmak için fırsat koli~ 
ğa batladrm. Fakat muhafıı , 
göz açtırmıyorlardı. Beni :nıuh- , 
fazaya memur manganın -0n~~jf 
sı Hakkı, peşimden iki neferıb'' 
dakika eksik etmiyordu. Aptel rJf 
neye gitsem kapıda bekliyorl• 1''' 
Yatağımın başında da sabaha t 

dar nöbetle!C nöbetleşe oturuY'
0 

naları yabancı gelmiyen bazı ke
limeler ititiyor gibi jdim: ittihat· 
lar, hainler, ihanet, millet, harp 
mes'uliyet, padiıah, din, hilafet, 
Ermenilik, katliam ... Fakat. bu mü

ğa batladım. Bir sabah gözlerimi 
açtım. Baktım: ortada bir telaı. 
bir koıupna ... Sebebini yetiştirdi·· 
ler: 

cerret kelimeler, kun>etli bir esin- - Kulağından hasta olan hasta .. 
ti ile dağılıveren sonbahar yap· neye gelip yatan katibi mes'uller
raklan gibi kafamın içine serpili· den timdiki saylav Milat kaçmı§ .. 
yor ve dimağım tekraT kontak ya- 'ı Bu habere hem sevindim, hem 
pan bir ampul gibi sönüyordu. üzüldüm. Sevindim: Çünkü benim lardı. 
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KORKU 
Tabiatte 

yoktur! 
7 ecrübeler, mevcud ka
naatleri kökünden qıktı 
Korku, insanda ve hayvanda 
sonradan telkinle doğmaktadır 

Bir kurdun kokusunu alan ko- Hubbard gazetecilere §U beya-
Y\ln niçin acı acı meler? natta bulunmuıtur: 

Tazıların havlamasını işiten 

tav§8.Il niçin korkudan dona ka
lır? 

Y danı görür görmez niçin bü • 
tün tüylerimiz ürperir? 

Bunların hepsi, hiç ~üphesiz 

korku adım verdiğimiz manasız 
bir aksülamel neticesidir. Bize 
öğretildiğine göre: Korku, kötü · 
lüğe ve tehlikeye karşı olan bir 
duygu şeklidir ki bu, insanın üze
rinde doğup beslenmekte ve sinir 
lcr ürerinde kendi kendine telkin 
Yapın.aldadır. Fakat bundan bir 
iki hafta evvel, tunç yürekli bir 
delikanlı bilginlerin karşısına çık
ınış ve onların korku hakkında i
leriye sürdükleri bütün düşünce • 
lerin yanhş olduğunu söylemiş
tir. 

Bu delikanlı " ' ynant Davis 
liubbard adlı bir seyyahtır. Af • 
rika ormanlarmdan henüz dön -
rn·· ... uı olan bu adam, yabani dedi • 
gı . 

lllı~ hayvanların anadan doğma 

"Küçücük kızımda da korku 
hislerini hiç görmedim. O yerde 
debreşen her hangi bir cismin 

üstüne atılır ve tutmak isterdi. 
Kobra, Mamba ve Çıngıraklı yı · 

lanların, yabani hayvanlarla, ze · 
birli böceklerin kaynaştığı bir ül· 
kede, bunlardnn kendisine zarar 

gelebileceği dü§Üncesi, çocuğu 
muzun aklına bile gelmiyordu 

Çocuğa, evde olan hayvanları 

sevmesi öğretilmişti ve onla.rr bü
tün yüreğile seviyordu. Bir gün 

Mister T omasın Misk kedisinin 
kuyruğunu yakaladı. Bereket ver 
sin ki hep orada idik. Mister T o

mas hemen sıçrayarak çocuğun 

elini çekti ve kediyi de uzaklaş -
tırdı. 

O günden sonra ise gerek kedi
gerek çocuk birbirinden uzakta 
dunnağı tercih ettiler. Ancak ge· 
celeri bizim çocuk elinde süt Lar· 

dağile yatağına girince kedi ge

ne gidip karyolanın ayak ucun 
da kivrılırdı. 

168 'kilo nğırlığında'ki aslan 
yavrusuna gelince, bizim çocuğun 

HABER - ~m Poslur 

l'edi metre 
boyundaki 
yılandan 

korkmıya,. 

kız 

Hubbard 

• 

orku lJok! 
Küçük bir piliç, 
Koca boldulc köpeğiyle 
Ne güzel de oynaşıyor! 

lı:edisi 

yavrwunun 
?gnaşmaları 

IBter inan, 
ider inanma: 
Terbiye Mllmlf 

'" f tll'tl ! iedl 
ile bl lll;te avnl 
kcibtan ,H~me[t 
ul110rl .. 

Yabani olmadıklarım, ancak or • 
~an hay tının ihtiyaçları ve ana 
ıle babanın tesirile yabanile.ştik -
lerini iddia ebnittir. 

Gerek hayvanlarda, gerekse in 
•anlarda "tabii sevk neticesi kor
ku,, denilen şeyin olmadığını söy
le.nıiıtir. 

ondan hiç le çekindiği yoktur.-,-----------------------------------------

Ona yapmadığını bırakmadığı b •• • • k ' 
halde aslan bütün bunlara karşı eş oce erının aş ı 

Bu eyyahın Afrikada arslan 
avı Pe§inde dolaşırken karşılaş • 
hğı bir hadise bu ilmi hakikati 
0 rtaya koymağa sebep olmuştur. 
Bu adam arkadaşlarile çölde avın 
~inde dolaşırken, geyik aileai -
llın en yabani cinslerinden ve 
4frikanın en büyük geyiklerinden 
olan bir Harteeste sürüsüne tesa
d.?f etmiştir. Hayvanlarm küçü -
~k bir yavnıdan maadası şimşek .... · ı ı:ı e uzaklaşıp kaçmıılardır 

Hubbard yavaş yav&.§ bu yav
~Ya. yaklaıarak, tatlı tatlı sözler 
~0Yleıniş, hayvan hiç bir korku 
l)!j D .. t k • • Qos erme sızın adama bakmıt 
0

1 da eğilerek yavnıyu kucağın~ 
l tp olqanuştır. 

d 'Y avnı bütün bunlara kartı ne 
b:rreınıit, ne de kaçmak için ça-

a.ınıştır. Bu sıralarda yavru • 
•unu • ' 'n.I gende bıralanıt olduğunu 
i . ayan diıi geyiğin ayak sesleri 
!•lili b ilce, Hubbard yavruyu yere 
A111lkını1 ve biraz uzaklaşmıştır. 

şt ""llne . "k 
. , i~ 8•ttı çe yaklaımış yavru 
1

1
, ~ayağa kalkarak annesinin ar-:j t'\ı ~d~ ~eğil, fakat adama doğ 

teı: lınıştır. Hubbard ise onu 
il" t\irın~ alarak annesine doğru gö
l' def Uf Ye Yere bırakmıştır. Bu 

1~ da~::av.runun gene adamlara 
, ~ gıtmesine meydan kal-

' , ~ış, çünkü ayağa kalktığı 
~jf ~t!tan annesi kendisine yaklaş -

11 tr. 
,: t> 

rJf itııa.~ek ki bu küçük yavruya 
1'~ htnuı \1: h !ka hayvan korkması 

ğretılmemişti. 

en küçük bir huysuzluk göster - --- · • 
memektedir. 

Aslan en korkunç narasını at
tığı zaman bile çocuk katıla ka
tıla gülmekte ve onu daha çok 
bağırtmak için elden gelen her 
İ§i yapmaktadır. 

Hayvanlar hiç şüphesiz dersle
rini çok çabuk öğrenmektedirler. 
Çünkü aslanın hücumuna uğra
yan bir yaban eşeği için, ikinci 
bir ders almağa ne fırsat, ne de 
imkan kalır. Ya anası babası ona 
aslandan korkmağı öğretir, ya -
hut ta ortalıkta öğrenecek yaban 
eşeği kalmaz. 

Hele medeniyette korku için 
makul hiç .bir sebep yoktur. 

Biz adam oğulları da esas iti -
barile hayvanız ve bu mahlôkla • 
rın bize öğretmekte oldukları en 
büyük dersi de hayatın pek o ka
dar dallı budaklı ve karma karı
şık olmadığıdır. Onu biz medeni 
insanlar böyle içinden çıkılmaz 

bir hale koymaktayız. 

Ben bu kadar yıldır kendi tabii 
muhitlerindeki hayvanlarla bir a
rada ya§amış olduğumdan, mek • 
tepteki hayvanat muallimlerine 

artık hiç bir saygım kalmadı. 

Yabani hayvanlar hakkında söy
lenenlerin hemen hepsi sadece 
nazariyattan ibarettir. Hele esa -

rete düşmüş ve terbiye edilmiş 

yabani hayvanlar, tabii yaşayışa 
hiç le örnek olamazlar. Çünkü 
bunlar ormanlarda tabiatın ver -
diği dersi usullerile büsbütün 
başka tiirlü hareket ederler.,, 

Geceleri ışık veren erkek 
ateş böcekleri dişi/erile 
böqlece işaTetleşirlermiş ! 

Ateı böceklerinin geceleri niçin 
ı§ık verdiklerini hiç düşündünüz 
mü? Bunda dü§ünccek ne var ki 
diye kafa yormağa lüzum bile 
görmediniz değil mi?. Hakkınız 
da var, doğrusu! Böyle yaratıl • 
mıtlar işte, deyip geçersiniz .. An~ 
ca:k mesele hiç de düşündüğümüz 
gibi değilmiş; meğerse böceklerin 
geceleri uçuşarak ışık salmaları 
bir aşk ve çapkınlık işareti imiş!.. 

Amerikada John Hopkins ilim 
müessesesine mensup John Son -
ner adlı genç bir alim, geçen yıl 
bir yaz gecesi elinde kronometre 
saati olduğu halde tarlalara ~ık -
mış .. Bu gece gezintisinden mak· 
ıat da: Ateş böceklerinin sanki 
müşterek bir işarete itaat ediyor· 
muş gibi niçin hep birden ışık sal
dıklarını anlamaktı. Böceklerin 
hep birlikte hareketi okadar dü • 
zenlidir ki, bu iş alimleri yıllardan 
beri hep düşündürüyordu. 

Hayvan:~t ınütehassısı buuun 
sebebini izah etmektedir: Ateş bö
cekleri ışık saldıkları zaman çap -
kmlrk yapmaktaymışlar!. 

Havada rast gele süzülerek gi -
denler erkek böceklerdir. Bunlar 
Vl\sati 5 - 7 saniyede bir ışık sa • 

)arlar. Dişi böcekler de yerdedir . 
Ve erkeklerine vasati 1 • 2 saniye
de ıııklarmı gösterirler. 

Erkeklerin baştan çıkarmak is
tedikleri di§ileri muhakkak gör • 
meleri lazım değildir. Fakat bun· 
lar kendi ı§ıklarıru kesmek isteyen 
diğer erkeklerin saldıkları ışıkları 
görürler. 

Genç alim elinde bir elektrik 
feneriyle muntazaman ve ayni za· 
manda ışık salmak suretiyle erkelt 
ateş böcelClerini sinirlendirmekte 

güçlük çekmemiştir. Ekseriya er -
kek ateş böceci bir dişi ye işaret 

veriyor ve bunun karşı1ığını baş • 

kabir dişiden alıyor. Yahut bir 
kaç erkek hep birden ayni dişiye 

ilanı aşk ederler. Ancak erkekle -
rin havai m~repliğinden ve tam 

kendisiyle mercimeği fırına verir
ken başka bir kokete koşmak huy
larından inkisara uğrayan ve bıkıp 
usanan dişiler de, onlara ayni si
lahlarla mukabele ederler ve böy • 
lece umumi muaşaka meydana çı -
kar!.. 

Bir erkek, aşağıda otların ara • 
&1nda kendine e buldu mu hemen 
J§ığınr söndürmektedir! 

Ateş böcekleri arasında aık it • 
leri daima tabii zorluklara maruz• 
dur. Çünkü esen bir rüzgar hu 

ışığa fa.sıla verir. Rüzgarın qk o
yununa fasıla vermesi, erkek bö-

ceği alıp ötelere sürüklemesin -
den değildir. Bu böcekler müessir 
bir surette ışık .alabilmek için çok 
sakin havaya muhtaçtırlar. 

iki sevdalı biribirini bulur bul -
maz, dişi böcek ışık salmak 

kuvvetini kaybeder. Evlenmeler 
pek fazla olunca, havadaki erkek· 
lerin bazıları kortezanlık yapacak 

dişi bulamazlar, böyle ne ışık ka
lır ne de ahenk!.. 

Görüyorsunuz ya dünyada ne. 
oluyormuş da, biz bunları bi1mi • 
yormuşuz!.. 

"Ncvyork Taymis,, gazete 
sinin (Bilgi kısmından) ter
cüme edilmiştir. 

................ .__ ....... ...._ .................... r 
: : 
i HABER i 
! lstanbulun en çok satılan ha-~ 
i kiki akp.m gazetesidir. 11.Anla ·! 
i rmı HABER'e verenler kar e ·i 
: derler. : . . ·-· .. ----..... ----....... .-. ......................... . 
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e kaz r n 
in " neşred · oruz 

iki lıafla eı:vell:i resimli bulmııca· 
mızda (kayıkcı) ağacın üıtilnde idi. 
Doğru bulanlardan Cibalidc 72 Ali 

Emrullalı Can 1 inci, Kadıköyünde 
Moda cad. Şerife Nevzat 2 inci hediye
mizi kazanmışlardır•. 

KAKAO KAZANANI,JAR 

3 - Sultannhmet 476 SüheyHl, 4 -
12 ci mek. 213 Nejat, 5 - Kızıltoprnl;: 
Talip Ziya Baysal, 6 - Ortak. Gülö
ren Ertürk, 7 - Beşiktaş 11 Önce, 
8 - Bakırköy 147 Ulvi, 9 - Ge1enbevi 
orta mek. ,242 Ahmet, 10 - Kumkapı 
Baha Gcnez, 11 - Kadırga 50 l\1eIA
hat, 12 - l{nragUmrük 24 Sabriye, 13 

;3 - l\:aragtimrük sarmaşık 42 Uuhsar 
Cemil, 14 - Dc.,.cıikta5 20 Sabiha Oktay, 
15 - Sultanselim 19 Şadiye, 16 - Ba
Jat 6, Baha, 17 - ·InhisarJar idaresi 
Mehmet, 18 - 1s. erkek L. 779 lsmail, 
19 - Tepcbaşı Ayşe 'l'nrı, 20 - 37 inci 
mck. :ıı;; Ncjat. 

JJISKlJI KAZANANLAR: 

21- Edirne K. Üycyt oğlu özde
mir, 22 - Bakırköy Nadir idris, 23 -
Topknpı 15 Hnndan, 24 - Samntya 
Şükrü, 2:; -Zafer S. 5 Fahrünnisa, 26 
- Gcclikpaşa 2 inci No. İsmet, 27 -
12 inci mek. 3S8 Şevket, 28 - Nuruos
maniye 3 Cemil Eroğlu, 29 - 46 ıncı 
mek. ermin, 30 - Dcyazıt Serrin Bi
san, 31 - Izmit Ulu Gazi mek. S. 3 471 
Zckcriyya, 32 - Üsküdar 22 GUngör, 
33 - Fener C. 4 Mitat Akın, 34 -
Samatya 36 Enver, 35·- Gelcnbevi or
ta mek. 229 Feridun T.~. 36 - Kız L. 
321 Nikter. 37 - Feriköy 131 Keşişyan 
ap. Noyemi, 38 - Beyoğlu 69 Saime, 
39 - Kadıköy 137 Turhan, 40 - Be· 
yoğlu 26 Mihnl, 

KiTAP KAZANANLAR 

Kumkapı Baha Genez, 109 - Tophane 
96 No. Baturalp, 110 - Boğaziçi LQtfi 
111 - Şehzadebaşı 110 Ismct Abdi, 
112 - 2 inci mek. 003 l\lakbulc, 113 -
Boğaziçi Y cniköy Feriha, 114 - Bağ-
larbağşı Hayrı. 115 - Beyoğ-
lu 39 Saffet, 116 - Sil 
leymnniye 29 Nesrin, 117 -10 uncu 
mek. 480 Saadet, 118 - Bakırköy. 45 
Şemsi, 119 Tarlabaşı 30 Turan, 120 -
Üsküdar 174 Nimet,121 - K.Toprak 
6 cı mek. Füruz, 122 - Vefn L. 701 
Atilla, 123 - 46 mcı mek. 164 Ferhan, 
124 - Beşilttaş 3 Muzaffer Hakkı, 125 
- Karag-Umrük 3 Sezai, 126 - Beşik
taş 4 Gült>eyaz," 127 - Çapa kız mual
lim mek. Melahat, 128 - Is. erkek L. 
rilO Fikret. 129 - 20 inci mek 320 Sa
ime, 130 - Beyoğlu 12 Berber 'Niko, 
131 - Yeniçnr:.ı 39 Anastasya, 132 -
13 üncü mel<. 108 Hanife, 133 - Kız 
orta mek. Saniha, 134 - Aksaray 75 
Vcsa, 135 - Çenberlitaş 47 Piyer, 136 
- Mnhmutpaşa 8 llhami, 137 - Ha
raççı S. 36 Uzar, 138 - Esnaflar ce
miyeti Bakiye, 139 - Fener 78 li'afü, 
ı40 - Beyoğlu 24 İsmail, 141 - ıti 
ci mek. 3 ten l\lelfihat, l •J2 - Vefa L. 
760 ırenan, 143 - Kadıköy, 160 Enver, 
144 - Uzunçarşı 6 Ril\ide, 145 - Sun
diye 3 Orman, 146 - Beşiktaş 4 Suzan 
147 - Maltepe 2620 Fethi, 148 ~ Ba
kırköy, 80 lrfnn, 149 - ü. K. O. 317 
Mukbile, 150 - Kadıköy 8 Nüveyl'C, 
151- Yeniçarşı 41 Şöhret, 152 - Be-. 
yazıt 14 H. Otrnz, 153 - Tı·m\•ny şir
keti 246 İrfan, 15'1 - ls. Galata 292 
Necdet Bayram, 155 - Nişan taşı Meş

rutiyet m. 16 1''eriha, 156 - Sirkeci 
Beldr, 157-Tnksim 332Pembe,158-
61 inci mek. 178 Muzaffer, 159 - Sir
lieci Osman, 160 - Çapa kız muallim 
mek. 345 Malike, 161 - 44 üncü mck. 
93 Ümit, 162-Bakırköy 180 Nejla I{nn 

11 J~dıl..iiv .i.c !ug,U:l, d.2 _ no~ _ su, 163 - Tak im kız orta mele. Uü ,._ 

lcrl ) i 211 Snnd~t, 43 _ Gazi o man zan, 164 - Galata Sıhhi) c m. Ş.O. 
P. 877 Sabri, 44 - Gabtnsaray 671 Turgut, 163 .._ Cüınhuıiyet orta mel~. 
I'erruh, 45 - Tepe başı 8 ı~man, 46 _ 274 Ltitf iye, 166 - Beşiktaş 28 1\1ch
Çarşık;ıpı 18 Hafız Mehmet, 47 _ Di- met, 167 - Erkek L. 428 Rükneddin, 
vanyolu 128 Salih, 48 _ Beyoğlu 22 16 - Samatya 10 Hasmiyet, 169 -
1\Iarika, 49 - Fatih 25 Feriha Veli, Bostancı ilkmektcbi 132 Naime, 170-
50 _ Ortnkköy 12 Reşat, 51 _Orta 27 inci mek. 75 Sabri, 171 - Beşiktaş 
mek. 66 lbrahlm, 53-Kadıköy 3:; Ka- 33 }t'üruzan, 172 - Vefa L. 272 Necmi, 
sım, M-1\lüsevi ilk mek. Aneta, 55 _ 173- l ci mek. 223Ester,174-Maçka 
Fatihte Yalçın Kaya, 56 _ Haydarpa- 1 l<'ahreddin Altay, 17:> - Ji'atih 15 
şa 1764 Vecihi, 67-IuzL1537 Sema· Lütfullah, 176 - Yeni L 189 İbrahim, 
hat, 58-Hamam 129 Mıgırdıç Samur- 177 - Iloyacıköy, Bülent Varol, 178-
kaş, 58-Pangaltı L. 412 Nubar, 60- Cskiidar 9 Yaşar Kural, 179 - 9 cu 
Samntya 54 Naciye. mek. 159 Mualla, 180 - Hağlarbaşı 

60 A) ten, 181 - Galatasaray 834 Se-
DEFTER KAZANANLAR dat, 182 - Galatasaray 40 Suat, 1S3 -

61 - Cümhuriyet orta mek. 248 Nu. Şi~nne karakol 2 .Ayer, 18:1 - 6 er mck. 
riye, 62 - n. paşa 21 Sabiha Sumer, 205 Siizan, 185 Galata. arny 14 Jüli 186 
63 - Pangaltı 5 ıMaide, 64 - Büyüka- - Pcncr -Şahic;er Hamdi, 187 - 46 cı 
da Menczya oteli Nermin. 65 - Malta mek. 162 Perihan, 1 ~8 - 3 cü mek. 2 9 
çarşısı Mesrure, 66 - Tepebaşı Kız Hayriye, 189 - 1 ci mek. 442 Hikmet, 
sanat mek. Semiha, 67 - Ticaret mek. 190 - Tepebaşı 48 Zehra, 191 - 4 cü 
G Faik. 68- Kumkapı 33 Poliros, 69 - Fakiye, 192 - Dokumacı Halit, 193 
33 üncU mck. 180 B. Şükrü. ;;9 uncu mck. Arşaluys, 194 - Erkek 

KART KAZANANLAR L 396 Durhan,195- Sarıyer 117 Fa
hire, 196 - 3 eti mek. 327 Nigflr, 197 -

71 - Fa't 1 Mehmet 1Jh1, 12. - Pangaltı 7 füıranfilyan, 198 _ Beyoğ
Kasrmpaşa 31 Asiye Meral, 73 - Kn- lu 15 Paykoff, 199 - Kabataş L. 446 
bataş L. 2 Ümit, 74 -15 inci rnek. 5 - 3 Suat, 200 - Aksaray 28 Erol. 
248 Sabahat, 75 - 36 mcı mck 308 Be- ----·--------
ria, 76 - Beşiktaş 20 Enver Sumer, 
77 - Kız r ... 1313 Meliha, 78 - Akbı
yık m. 3 Hilmiye, 79 - ts. erkek ı .. 
1022 Mehmet, 80 - ls 3 fincU mek. 87 
:Muammer, 81 - Gelcnbevi orta mek. 
224 Tosun, 82 - 30 uncu mek. 298 Le· 
man, 83 - ls erkek L. 239 Tarık Akın
cı, 84 - Sülcymaniye 6 E. Gü1geç, 85 
- Kandilli kız L Muazzez. 86- Şeh
remini 11 A Haydar Aktuğ, 87 - Ka
dırga 84 Lem'i 88 - Tarlabaşı 113 Ko
ço, 89 - Sirkeci 9 Orhan, 90 - Orta 
inek. 165 1\1, Kut, 91 - Harbiye gazi 
C. 55 J\lukaddes, 92 - Emirgan 25 
Semah, 93- Vali k. 6 cı D. 34 Yegane, 

lş arıyorum 
25 yaşındayım, lise son sınıftaı, 

tasdiknamem vardır. İngilizce, 

fransızca bilirim, hesap ve türk 
çem bilhassa kuvvetlidir. istenen 

miktarda kefalet gösterebilirim. 
Ayda net altmış liradan a§ağı ol· 
mamak üzere iş arıyorum. Gün • 
düz vazifeyi geceye tercih erle· 
rim. 

Adres: Kadıköy ·Poste Restnn· 
te A 22 

94- Eseyan kız L 505 Anjc1, 95- ?IEK!Dii!Z=:~mn~!B!!EC:;:z:ısz:ı;ıl 
Cağaloğlu 23 Remzi, 96 - Beyoğlu 126 
İsmail, 97 - 17 inci mck. 20 Ragıp, 98 
- ~ inci mek. 44 Selameddin, 99 -
Üsküdar Saadettin, 100 - Kadıköy 
504 Jale, 101 - Üsküdar 50 Emin, 102 
- Bakırköy, 3.(. Tiirken, 103 - Gedik-
-~ n ı;u:1ımcı., 104 - Mustnfnpnşa 

DOKTOR 

Kemal Özsan ~ 
tJrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - Eksclsiyor mağazası~ 

yanında. ller gün i)ğlcdcn sonra 
2 - den S • c kadar.. Tel: 41235 85 Osman, 10:; - ı ~afıa fen memuru 

En ise. 106 - U nkapanr Snmiye Agber, liilSOiiiı:a:::;;ıa.iiili:iıi&ii::illii:ilailı::c::aı.ı~iiiil 
107 - Fındıklı 104 Hikmet, 108 -

HABER - Aksam Postnsı 

Irak kralı Gaziyülevvel ve a§çıba
§t6ı Nazil usta 

Irak kralı Gaziyülevvel Haz-( 
retlerinin aşçıbaşısı Nazif usta ... 
Ablak güler yüzlü, tıknaz vücut -
lu, muntazam giyinmit, orta yaş
lı bir adam ... Onu bana Beyoğlu 
pastahanelerinden birinde tanıt -
tılar. Sokağa kartı olan cameka -
nın önündeki masalardan birine 
oturmu§, etrafını dalgın dalgın 

seyrediyordu. 
Nazif usta, Bolulu imi9.. Ma

lum ya, Bursanın şeftalisi, lzmi -
rin inciri, Gümüşhanenin elması, 

Kırkağacın kavunu, Yedikulenin 
marulu gibi Bolunun da aşçısı 
me§hurdur. · 

Uzun zamandanberi Bağdatta 
kralın sarayında aşçıbaşı ımış ... 
Memleket hasretine dayanama -
mış, izin almış gelmiş... Etraf mı 
bayram yerinde bir çocuk neşeai
le seyrediyor. Bir aralık bize dön
dü, içindeki duygulan dışarı vur
mak ihtiyacile konuşmağa başla -
dı: 

- Canım seveyim, bizim mem
leket gibisi yok! Saray değil, cen
nete koysalar insan gene vatanını 

· arıyor. Dünyayı dolaştım şu Is . 
tanbul gibi şehir görmedim.,, 

Bolulu aşçıbaşının son sözleri-
ne mim koydum. Onu deşmek 
istedim: 

- Devri alem seyahati mi yap
tın? 

- Yok efendim ... Devri alem 
seyahatinde işim ne? Hani laf 
temsili çok yer gördüm. Bir kere 
küçükken benim gibi o zaman at
çı olan am~amm yanında çırak 
çalışıyordum. Amcam da sadra -
zam Sait Halim Paşanın yanında 
idi. Onun ailesile Mısıra gittim. 
Prenses Fabnanın sarayına aıçı 

oldum. Orada uzun müddet kal
dım. Sonra memlekete, sılaya 

geldim. Oradan lstanbula dönü§
te prenses Fatmanın sarayında 
. ' o vakitki şehzadelerin yanlarmda 
aşçılık ettim. 

Bu sırada Karadağ isyanı çık
tı, harp başladı. Tahsin (Pa§a) 
beni yanına aldı. Selaniğe gittik. 
Orada esir düştük. Diri diri doğ
ranmaktan bir tesadüfle kurtul -
dum. Tekrar lstanbula geldim. 
Buradan Mısıra kaçtım orada 
prenses Rukiyenin aşçıbaşısı ol
dum.,, 

Dinlesem, bizim a§çıbaşı haya-
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tını bet yüz tefrikalık bir romant 
gibi anlatacak: 

- İyi, iyi dedim. Sen bana .. 
Lafı kesti: 

- Acele etme be paşam. işin 
tatlı yerinde kaldık. Karadeniz -
de batıyordum, onu da anlatayım 
da .. ,, 

Çaresiz: 
- Anlat bakalım,, dedim. O 

kendine bir çeki düzen verdi Bir 
facia kahramanı .gibi .el k.Ql, kaş, 
göz i~aretleri Yru>arak ıanl lmağa 
başladı: 

- Umumi harp ba§ındayız. 

Ben Seyri Sefainde çalışıyorum. 
Bir emir geldi. Enver (Paşa) bi -
zim Alem vapuru ile Karadenize 
gidecek, hazırlık yapınız diye ... 
Hazırlandık. Karadeniz boğazın
da beklemeye başladık. Yanımız
da iki gemi daha vardı. 

Hepimizde bir heyecan .. O za
man Enver (Paşa) astığı astık, 

kestiği kestik. Ha geldi, ha gele
celc derken gece yarısı oldu. Va -
punın Alman kaptanı hareket em 
rini verdi. Başladık açılmağa ... 
Bütün ışıklar söndürülmüştü. Ka
ranlıkta gidiyorduk. 

Bir gün evvel Yavuz Sivasto -
polu topa tubnuştu. Düşman ge· 
mileri boğazı sarmı!lardı. Biz ne
reye gidiyorduk? Bilen kimse 
yoktu. Uzatmrıalım: Sabah ol -
du. Baktık İnebolu açıklarında -
yız... Ahmet, Mehmet demeye 
kalmadan uzaktan Rus torpitola
rı göründü... Bir top, bir daha, 
bir daha, bizim gemiler battı, biz 
de döküldük denize... Beni nasıl 
kurtardılar bilmiyorum. Gözümü 
açtım, baktım Rus gemilerinde -
yim. Sonra esir olarak Rusyada 
senelerce kaldım.,, 

Kral Hazretlerinin aşçıb!l~ısı 
bana Rusyada geçen uzun e~aret 
hayatını da anlattı. Onu da din
ledikten sonra sordum: 

- frak kralı hususi hayatında 
nasıl vakit geçiriyor? 

- Kral Hazretleri genç ve 
çalışkan bir zattır. Sabahları saat 
dörtte kalkar. Saat altıya k:ıdar 
atla saray civarında bir gezinti 
yapar. Tam altıda gelir, kahvealtı 
eder. Sa.at yedide (Balat) sarayı
na gider, on ikiye kadar orada 
devlet umurile uğraşır. On ikide 
sarayına döner; yemeğini saat 

birde yalnız zevcesile birlikte yer. 
Bir saat istirahat eder. 

Sa.at ikide sa.ray dahilindeki 
tamirat fabrikasına gider. Kral 
Hazretleri, otomobile çok merak
lıdırlar. Elliye yakın arabası var
dır. Bunların tamirlerile bizzat 

meşgul olur. işte bu fabrikada 
saat altıya kadar çalışır. Akşam 

üstü kraliçe ile sekize kadar de -
vam eden bir otomobil gezir.tiıi 

yapar. Akşam yemeğini saat se -
kizde yer. 

Gece de sarayda sinema ovna
tır. Çünkü kral sinemayı çok se -

ver. Avrupadan en güzel filmleri 
getirtir. Makineyi kendi idare e
der. Kral Hazretlerinin hayatı 

münzeviyane geçer. Sarayda kra
liçeden ve Anadoludan gitmiş Er
meni kadınlardan olan bir kaç 
hizmetçiden ba~ka kimse yoktur. 

Sarayda ekseriya türkçe konu -
şulur. Kraliçe lstanbulda büyü • 
düğü için, türkçeyi çok iyi bili -
yor. Kral Hazretleri de kuswauz 
türkçe konuşuyorlar. 

Maiyet erkanına gelince, bun • 
ların hemen kaff eai eski Osmanlı 
ordusu zabitleri olduğundan hep
si türkçe konu§maktadırlar. 

- Kral hangi yemekleri sever? 
- Alaturka yemekleri tercih e-

der. Gözlemeye bayılır ve sofra • 
sından eksik etmez. 

- Bağdatta ne var ne yok? 

- Bağdat zengin yer.. Fakat 
ticarete yahudiler hakim. Halk 

türkleri çok sever. Mini mini mek
tepli çocukların birbirlerine (Ben 
büyüyünce Mustafa Kemal olaca· 
ğım) dediklerini çok duydum. 

Kral a§çısına bir de mesleğine 
ait sual sordum: 

- İyi aşçının Boluda çıkması
nın hikmeti nedir? 

- Köylerde adettir. Her deli .. 
kanlı kendi köyünden kız alır· 
Bolunun köylerinde de iyi yem~ 
pişirmek nasılsa adet olmuı. On
dan sonra aşçı yetişmiyenlerc Jc.ıı 
vermemeye başlamışlar. Delikan .. 
lılar ne yapsın kızların aşkına Ç-1'" 

lışıp çabalayıp aşçı yeti§mitler ! 
Ben çocuktum. Köyümüze bit 

gün Hasan isminde birisi geldi· 

lstanbulda aşçı olmuş ... Ayağın ' 
da çuha şalvar, belinde Tosf' 
ku§ağı... Gümüş kalın köstekleS' 
kuşaktan sallanıyor. Anam Ha -
sanı görünce beni çağı;dı: 

- Nazif, dedi. Hndi bakal~ 
Git lstanbula sen de Has n gib' 
ol ..•• 

Biz de lstanbula geldik, çalı~ .. 
tık, Hasan gibi olduk. 

- Köye dönünce kız aldf11 
mı? 

- Hayır almadım. Bir Istaıı· 
bul yosması beni daha evvel b!lf 
tnn çıkarnn~tı ! 

Ihsan Arif Gökpınaf 
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Ateşin Hazar 
lunmasına 

hanın elinde bu
razı olmuyordu 

Tugay he rteyi yapabilir haka· 
nım, Yalnız atq Tanrıya güve
nenlerdir ki onun kadar ıert konu· 
1urlar. Bu adam her feyİ yapabi
lir. Ondan korkulur. Onu yok et
meli .. Sizin varlığınız ve yap.ma· 
'lız için onun yok olması, yatama· 
maaı gerktir.,, ı 

Susur sözlerini bitirmitti. 
Kenardan iki adam, ortaya -çık

tılar. Hakanı yerlere kadar eğile· 
rek ıelamladrlar. 

Bunlardan biri ayı gibi kanbur 
ve kısa, diğeri 11rık gibi uzun ve 
ince idi. 

Bunlar T angut ile Kuçlukdan 
batkaları değillerdi. 

Tangut söz aldı: 
- Evet, ey ulu Hazar han! .. 

Tugay her fCY yapabilir. O teytan 
nın ta kendisidir. Ateıin, yalnız 
Ji..azar hanın elinde bulunmaıına 
bir türlü razı olamıyor. Ateşi her
~:se vermeli, .diyor ve dağıtmak 
•çın uğratıyor. 

Şimdi Kuçluk söze başlamqtı: 
h - Tugayın güttüğü dütünceyi, 
akanrmızın iyi yürekli adamlan 

tarafından ölümden kurtanldığı -
mız ·· 1 ti Bun an atmııtrk. Eeğer bu a· 

a.rn Yarına ıağ kalrrıa Haızar ha
ndm. büyüklüğü ve hepimizin aaa
etı b' 1

" nıasal olacaktır. 
Herk- b' 'b' . b , ..... _ T ... ırı ırıne a.ıuı. 

d . angut biraz daha ileriye yürü
u. Bağırdı: 

- Onlarm çifte su verilmiı par
lak kılıçları, gergin yaylan, ıivri 
okları olacak. Onlar da kal~ler 
r•Pack, kızgın suları bqımıza dö-

erek bize kartı koyacaklar ... Av· 
etler' · · · · · k d ını P•tırıp yıyece ler ve gün. 

1 
en iÜne çoğalacak, zorlu olacak 

ar. Bu gece hcrıey bitmeli. Tu
gay yaratmak istediği ateş Tanrı
nm kollarında can vermeli .. 

Hazar han ayağa kalktı. 
• Altın saplı kılıcmı ııyırdı. De. 

illi ır kafeslerin ardmda yalrm ya· 
ıın "kael . ı,r Yu en atcıın ııığında, yüz-

ce kılıç, kınlarından fırladı. 
" Parıltılar, vahti titremekr du
arlara çarptı. 

liazar han bağırdı: 
) i; Ateı yalnız benimdir onu 
l:k.an var ebnek, bir hayaldir. 
re ın eğer çalıp da Tugaya götü· 
blln olnıutaa vay haline! .. içinizde 
l nu Yapabilecek bir alçağın bu
~e&ğını ummuyorum. Lakin 
tt :tle olmadıkça aletsiz ülkenin 
b efe kavuıacağını aöy)emek de 
h?' •Özdür.Benden batka alete sa-

tı> olrn k · · 1 ~oll a ııtıyen er, ate§ Tanrının 
dtt. ~ında ca;ır cayır yanacaklar
rı,d"·~dcınkı Tugay, benim iıte-

b •gınıi İstiyor, ölecektir. 
oelki .. k' . h b' ~İr .. Y\lz tfı ep ır ağızdan 

ı~.-ı R~k gürültüıünü andıran ses
e aykırdılar: 

- Tuga ··ı kt' ' 't Y o ece. ır ... 
~i. s:~a.~ ~ sıra~a mağarasında j. 
k,., gıh kızı ıle yan vana aletin 
1 ''••na . , ~l>i otunnU§tu. Böyle gece-

n tna .. 
te.lt ol garanm ağzından çıka· 
teai . ~n dumanlar hiç görünmiye· 
lil>o.-;Çın, kuru odunlarla onu bes-

i ardı 
ki,· d . 

"" de ertesi günün büyük bay. 
~-t ~ il!Unüyorlardı. Ulusa ra· 
~drıı: ~~nginlik vermenin büyük 
ı-.,otl t•mdiden ıönüllerinde bu-

"'dı, . 

Hazar Han tahtından indi. 
Salonu ıeçti. Avluya indi. Orada 
atı üıtünde ve kılıç elde bekliyen 
askerlere baktı. 

Kumandan Sorguçiye döndü: 
- Tuzay, sabah olmadan bu-

raya getirtilecek. 
dedi. 

- Baıüıtüne Hakanım ... 
Tangut gene ıinsi bir ayı gibi 

kalabalığın arasından sıyrıldı. 
Meydana çıktı: 

- Bir sözüm var ... 
Dedi. 

S .. 1 ' - oy e ... 

- Bu iıe on kitiden çok gön· 
dermemeli ... 

N .. ., 
- iÇi!\ ... 

- Kimsenin haberi olmama • 
lı ... Ulus ayaklanır, kavga olur, 
Tugay kaçabilir. Sonunda gene 
ele geçeceğine f Üphe yok; fakat 
ııı sessizce ve ansızın bitirmek 
varken niçin gürültüye boğma • 
lı? •. 

- O halde, bu bir baskın ola
cak! .. 

- Evet! .. 
Hazar Han, Tangut'a doğru 

yürüdü. Onun salondaki coıkun -
luğu, söylediği ıözler, Tugaya 
karıı beslediği derin hınç çok 
hoşuna gitmitti. 

Tungut'un ıırtmı oktadı : 
- Öyle iae bu iti aen yap! ... 

lıte aakerlerim ... Onlann içlerin • 
den istediklerini ıeç ve git ... Sana 
inanıyorum. Dediklerini yapabi -
linin, kartdığını bol bol göre
ceksin! ... Yapamazsan artık bu • 

d.. ' raya onme ... 
Tangut, arkasında yalnız on 

tane genç ve dinç atlı ile kaleden 
çıktı. Yalçın dağlann üzerinde, 
solgun ve ıarı atfayan bir ayın 
ııığında, atetıiz ülkeye doğru 
uzaklaıtı . 

-11-
Kaleden çıkan atlılar, Tangu

tun kumandaıında ovaya doğru 
yol alıyorlardı. 

Tangut, gecenin yan karanlı • 
ğında ve ufka doğru inen ııan 
ayın ııığında öç duygularile do
lup taııyordu. 

Karlı bir kıt gecesi, ormana 
yakın ağaçlardan birine sun sıkı 
bağlanmıı olarak kurtların dit 
ve pençelerine düımek üzere hı -
rakıldığını düıünüyordu. 

Boılukta biribirine çarpan u • 
lumalar battan bqa yaıamak hır
sile yanan bu ayı kılıklı adamı 

zangır zangır titretmif ve bağırt
mııtı. 

Saatler geçmiıti. Korku gittik· 
çe çoğalıyordu. Ölümün keskin 
tırnaklı soğuk pençesini enıesin
de buluyordu. 

Fakat itte Hazar Hanın adam
laır onun ve Kuçluk'un bağırma
larını duymutlardı. Onları kurtar 
mağa ıeliyorlardı. Çünkü Hazar 
Han da baba11 ve dedeleri gibi, 
ateııiz ülkede ölüm cezasına 
çarpılanların, kendisinin en aa . 
dık köleleri olacaklarını biliyor . 
du. Onlan elinden geldikçe kur -
tarıyor, ıonra aletsiz ülkenin yok
sul zavallılarına birer kuduz kö
pek gibi aaldırtıyordu. 

.<Devamı var J. 
~ 
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En büyü y 
Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem No. S 

:terli sultan Porf ekiz qemicile ·ne 
müf lıiş bir tuzak lıiı.zırlı1Jordu 

Bet gemilik küçük filo Seylan 
adasını geçti, Sumatraya uğradr 

ve Avrupa gemicilerinin, timdiye 
kadar hiç gönnemit oldukları 

sulardan yürüyerek 11 eylül 1509 
da Malakaya vardı. 

Malaka uzun zamandanberi 
Avrupalıların rüya ve hayalle
rinde yaıattıkları baharat cenneti 
idi. Portekiz kalyonları Hint li · 
manlarından ve Çinden gelme 

daha bir çok yerli gemilerinin 
yanıbaıında demirledi. Portekiz 
gemicileri de karada Arap, Bur

malı, Cavah ve baıka ulusludan 
tayfalarla düıüp kalkmağa baıla-

dı. Limanda bir panik bil! gös · 
terdi. Tüccarlar, mutavassıtlar 

I 

anbarcılar, Bengal denizcileri 
Portekizlilere karır gelmeğe -aa -
vatmıt olan Kaliküt, Koten ve 
Dabulun akibetlerini öğrenmiı • 
lerdi. 

Lizbonaa bfr 1§1iemb" 8atımM 
Sınğın uçlarına bağlı iki sepet i§ini ilk Porte~ M§fflmi Şar'TCtan g~r-

mi§lerdi bu usul oralarda MM uardır •• 

• • • 
Yerli ıultan ancak üç gün ıon· 

ra Manoelin elçilerini huzurul~a 

, ölümden tam zamanında lrurbıl. 
du, Malaylılar da gözle ita§ ara -
sında gemiden kaçblar. 

kabul etti ve kurmata olduğu 
tuzağı belli etmemek için güler 
yüz gösterdi. 

Biber ticareti yapmak baha • 
nesile yerliler, karıncalar gibi, 

Portekiz gemilerine üıüıüyordu. 
Çabuk anlayııh olan Graçya de 

Susa çevrelerinde örülen ağı gör· 
dü ve Mage!lanı imirala haber 

vermek üzere Sekeiranın gemisi

ne gönderdi. Gemiye varan Ma

gellan, amiralı bir yerli ile aatTanç 
oyununa dalmıı ve çevresinin de ~--~~::..Lı...---~~~ ....... ıııı..;;ıo.ı 
kanlı gözlü, elleri hançerlerinde • 
sekiz yerli tarafından çevrilmit Magellan'nın dağlık yurdunda Ö· 

olduğunu gördü. Genç gemici, küz arabaları hala en mühim na· 

amirahna tehlikeyi fısıldadı be • kil vaııtalanclır. Bu çocuk "dağla· 
rikisi ise fazla ehemmiyet vermi· rın arclı,, mana11na gelen Traz:-a..
yerek yukarda Vardiya bekliyen Monte• vllôyetincle nk nk görülen 
nefere gözünü açmasını emret - bir araba aürücümdür. Magellan 
ti. burada doğmU§tu. Arabayi ~eken 

Vardiya apğıya bakmca, bir öküilerin kalalan o günlerde na· 
Malaylınm hançerini yan çekmit ırl •üılenirae, hala ayni bifimcleki 
olduğunu gördü bunun üzerine çeki düzenler vardır. 
onlardan birisi bu adama biraz -------------
daha beklemesini ip.ret etti. 
Çünkü katliam itareti henüz ve

arkadatlarmm denize doğru 

koıtuklarmı gördü ve "basılıyo · 
rilmemiıti. Tam bu kertede gene ruz!,, diye bağırdı. Sequeira sat-

ayni vardiye karada Serrao ile ranç masasından yana fırlayarak, 

1490 yılında yanm adanın en i§lek limanlarından biri .. 
Lizbon, tarihte bilyük ün almt§ bir çok kô.§ifleri yeti§tirmi§ olmakla if ti
har eder. Do Bry'nin bu tablosu o günlerde diinyayı çepçevre dola§mı§ 

olan gemilerin ne biçim olduklarıncı dair bir fikir verebilir •• 

Bu iıler olurken Serrao ile ar
kadqları kıyıya vanmı ve bir 
yerli kayığına kapağı atmrtlardı. 
Etraf mı yerliler çevirmiı olduk • 

larmdan ilerliyemiyordu. İmdadı

na ko~ulmazsa hepıinin . oracıkta 
öldürilleceği beJJi idi. Magellan, 
arkasına taktıfı Portekizlilerle 

kayıklara atladı ve onlann imda. 

dma 1eti§ti. Amiral da bütün Por

tekiz gemilerine demir alıp taamı 

za geçmelerini emretti. Portekiz 

topları yerlilerin entipöfti gemile· 

rini batırmakta güçlük çekmedi. 
Magellan'nm Serrao ile dostlu· 

ğu itte bu aav8.§ta b8.§lamıı ve dün 

ya çevresinde birlikte yapacakları 

yolculuğa kadar her gün biraz da
ha arbnı§b. 

• • • 
Magellan buradan Koıene Cf&ı. 

dükten aonra yurda gibnek için 

emir aldr. Ancak Lizbona doğnı 
yola çıkan gemilerden ikisi Laka· 
div adalannda karaya oturdu, Ma 
gellan da bu gemilerden birinde 
idi. Küçük gemiler kurtarılamadı. 
Bunların içindeki insanları öteki 

gemilere yerlettirmek iti güç bir 

mesele halini aldı. Çünkü hepsi İ· 

çin yer yoktu. MünakC1Ja büyümek 

istidadını gösterdi. Bunun üzeri . 

ne Magellan geride bırakılacak • 

lan tabnin için kendisinin de ka
lacağım söyledi. Yanında da ar-

kadqı Serrao kalmıştı. 
lki arkadaı memleketlerine var

mak üzere iken bile Hint yolların· 
dan yakalarım kurtaramamış, az 
sonra yeni tayin edilen kral veki
li Albukerkin bayraklarla donan 
mıf filosu onları almı§tı. Bu do . 
nanma 1511 yılı temmuz ayında 

top atarak Malnka limanının a

çıklarında göründü. Top seslerini 
neye hamledeceğini bir türlü kes
tiremiyen Sultan, gemilere elçiler 
göndererek: "Harp mi ? Sulh 
mu?,, sualini sordurdu. 

(Devamı var) 
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lstanbul Tramvay 
Şirketi 

Dr. CEMS'in 

NASIR iLACI 
,,~ 

Evlerinizi SlneklerJn ve Böceklerin 
istiUlsına Karşı Muhafaza Ediniz 

7935 /'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 

sonra 1 Mayıstan 
No. Sınır 

10 Şişli • Tünel 

11 Şişli • Beyazit 

12 Harbiye • Fatih 

12 A Harbiye • Aksaray 

15 Taksim • SM· .. ..t 

16 l\laçka • Beyazıt 

16 A Maçka • Eminönü 

17 Şişli. Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy • 
Eminön:.l 

l9 Kurtuluş - Beyazit 

19 A. Kurtuluş-Eminönü 

22 Beb~!· - Emfn~nU 

23 Ortaköy. Aksaray 

34 Bqiktaş • Fatih 

32 

33 Yedikule. Sirkeci 

37 Edirnekapı • Sirkeci 

Kalkış 

(Şiıliden • Tünel• 
(Tünelden • Şişlige 
(Şi§liden • Bcyazita 
( Be:çitlan • Şiıliye 
(Harbiyeden • Fatihe 
<Fatihten • Harbiyeye 
(Harbiyeden: Abarapa 
(Aksaraydan ·Harbiyeye 

(Tablmden. Sirkeciye 
<Sirkeciden • Taksime 
(Maçkadan • Begazita 
(Bcyazittan. Maç1.-aya 

(Şişliden • Eminönüne 
(Maçkqdan • Eminönilne 
(Eminöniinden • Maçkaya 
<Şifliden ·Sirkeciye 
(SirUddat • Şi§liye 
(Meeidiydôg • Emlnönllne 
(Eminönünden • Mecidiyek. 
(Mecidigeköyünden • Emlnö. 
(Eminönilnden • Mecidlgek. 

<Kurtuluıtan • Beyazlta 
( Begazlttan • Kurtuluıa 

(Şl§Uden. Emlnönüne 
(Kurtuluftan - Emlnönüm 
(Emlnönünden • KurtulUfa 

(Beflktaıtan • Bebeğe 
CBqU...t.aftan • Emln6nilne 
(Bebekten • Emlnöniln• 
(Emlnonünden. B•ue 
(Bebekten - Be§iktaıa 

(Orlaltöyden • Abaraga 
(Akıanıgdan • Ortaköye 

< Bqi./."ttlJÜln • FatlM 
(Fatihten • Bef'Udafa 

(Abaragdan. Topkapq/a 
(Topkapıdan • Sirbd,. 
(Sirkeciden • Topkapıga 
(Topkapuian • Ak8araya 

(Abaraydan • Yedlkulege 
(Y edikuleden • Sirkeciye 
(Sirkedden • Yedllaüe-ge 
(Yedlkukden • Abaraya 

(A.'lcaaraydan • EdlT'Mkapıpa 
(Edirndapuian. Slrkedye 
<Sirkeciden. • Edimekapıga 
(Edirnekapı'dan • Aksaraga 

Ara llk Son 
kalkış varış 

3' 6' 5.40 ZJ.40 
9' 6.00 24.00 

!2' 6.20 23.80 
26' 7.02 24.12 

5' 7' 
En eski nasırlan bile pek kısa bir 1 

9' 

14' 17' 
28' 

6.40 23.30 zamanda tamamen ve kökünden çıka· 

6.00 22.50 nr. 
Umumt deposu: lngtlls Ka.nzuk 

6.30 24.00 
5A6 23.2() 

5' 7.ı5 19•10 eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 

7
.35 19.30 ve müessir bir nasır ilAcıdır. 

5' s· 6.15 23.20 
17' 6.55 24.00 

7' 6.10 -
14' 7.10 20.20 

6.40 2M5 
8' 6.25 20.00 

12' 6.55 20.30 
6.45 9.40 
7.17 ıo.ı2 

21' 14..28 18.45 
15.00 19.15 

6' 9' 6.00 23.10 
17' 6.45 23.55 

7' 
15' 

6.05 -
7.05 20.10 
6.35 20.40 

5.25 -
5.35 -

Parkl 
oteli 

Yaz mevsimi açıldı 
Meşhur 

MAZARiCK 
ORKESTRASI 

Her gün: 
DANSLI ÇAY 

VE 

YEMEKLER 6' 
10' 
20" 

5.(5 23.AO. 
5.55 24.20 ·-·--------1111 LOO ---- Yeni ---Pl 

8' 
15' 

T 
1'' 

16' 

5.50 20.50 
6.352L30 1 
6.30 20.40 
7.10 21.20 

5.25 - 1 
uo 23.30 
6.12 24.00 
- 24.35 

5.30 -
6' 5.45 23.35 

10' 6.17 24.05 ı 
16 - 2UO 

5' 5.25 -
10' 5.45 23.25 

15' 6.14 23.55 
- 24.25 

FELSEFE 
Me9hur Dldero'nun 

Çe•iren HAYDAR RlFAT 
a8KUl"Uf ................... 

TL:!J Q K iVE 

llRtıAT 
BANKA51 

lıtan&rıl 'YHbıd lera Mmıurlrı
lrmdan: 

BİT borçtan Clolayı liapaedilen 
aalon talamı, jardiniye, maun or
ta meaa11, salon gramofonu sahi
binin sesi ve ev eıya)armm Kur
tuluı caddeıi tepeüstü, Titi apar • 
tnnam ve 6 cı daire içinde 16 
mayıa 935 Pertembe ıünü aaat 
12 - 13 te birinci arttıımaaı ve 
mezkUr eıyalara takdir edilen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde 25 mayu 935 cumartesi 
ıünü aaat 12 - 13 te ikinci art • 
tırmaları yı..pılacağı talihlerin 
gün ve saatinde mezkur mahalde 
bulunacak memura müracaat -

1 
lan ilin olunur. (11422) 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Orolog - OperatlJr 

Bevllye MUtehau•ı 
Kraköy - Ebel8iyor mağazaaı 

yanında. Her gün öğleden sonra 
Z. den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

FAYDA. 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, öriimcek ve 
bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzeri· 
ne ve odaların havasına ve t.ahtalarm, duvarların kenarlarına, 
aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakunı yuvalarını 

FAYDA ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan 

kurtulacak ve rah.3.t edeceksiniz. Bilhassa apaıtmıanlarda, 
mutfaklarda yemeklerinizi, r.rza.klannızı, telvis eden hamam 
böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcek
leri, trrtıllan, kümes hayvanlarında, köpeklerde bulunan pire -
leri, hayvanlarda bqlunan geneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
üzerindeki tntılları, behemehal FAYDA ile imha ediniz. Kutu-
su 30, büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA 
PARA VERMEYlNtZ. Tesiri daha az olduğu halde eenebi 
malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. FAYDA 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Taklitlerinden 
sakmmız. 

Hasan Deposu: Afıkva. Jtta.nlNI, BeyoJlu. 
• 

latanbul Belediyesi ll&nları 
hl 
lip 

' Belediye amın içinde çalııan resmi ıhuauai ve takae otomobillerif ~e 
le kamyon, kamyonet, otobüa ve motosikletlerin aenelik fmnt mul' 
yenesi qafıda göıterilen gün ve mahallerde yapılarak itleme rult 
aatnamesi verileceiinden muayeneıi yaptırılıp itleme nıhumameai ' 
lamıyan vesaitin çalıımuma mtiaaade edilmiyeceii ilin oluımr. 

(B.) (2596) 
Beyoiflu, Bqiktaf, Sarıyerdekl ICirada çalqanlar 1 l Hazin., 

resmi ve hususiler: cla.iı 13, 15, 16, 18, 20ı 22. 23, i 
sün.üne kadar. 

TAKSIM STADYOM ONONDE 
1 Haziran 935 ·den 2, 4, 6, 8, 

9 uncu ~üne kadar. 
Eminönü, Fatih, Bakırköydeki 

reami ve huauıiler: 

BEYAZIT NAHiYESi ONONDE 
27 Haziran 935 den 29, 30 ve 

2 Temmuz 935 den 4 de kadar. 
Kadıköyündeki remıi ve husu

ıilar: 

HAL BiNASI ONONDE 
14 Temmuz 935 den 16 sünü

ne kadar. 
Üsküdar ve Beykozdaki remıt 

ve huauıiler: 
USKODAR iSKELE 

MEYDANI 
Temmuz 25, 27 nci günlerin.de. 

KiraCla ÇAlıtanlar 6 T ea:iJd1 
dan 7, 9, 111 13üncüaününe1'I' 
dar. 

Kirada çalqe.nlar ıs Tdl 
muz, 20, 21 günlerinde. 

KiraCla ~lııanlar T ~ 
28 ve 30 U!l~ aünlerinde. 

E. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimeıi aizi bü· 
tün bu hutahklardan kurtarır • 

Eczanelerden Kinin alırken daiıDa 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tü?ler içeriıinde , 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Depoıu: Ankara Cad. No. 881 

lıtanbul. 

• ' '•• ,I'\_ A 

lstanbul Marangozlar Ce lyet indeo: ,,.. 
Belediye müstahdemin şubesi mUdürlüğünUn tebligatı mucibince, ,~ 

fnnıım 31 - Mayıs - 1935 tarihine kadar belediyece tescili ile eUzcial' r'" 
malan mubu:ldir. Binaenaleyh ~emi yetimiz zümresinden olan nuırsSI ~ 
doframaa, dUicı, kutu.cu; tornacı, tezgthçı, par:maklıkçı, sandıkçı, fı~";.41' 
pe.~i ve b1Jcüm1e aiaç itleri sana);i ile meşgul usta "'' işçilerimizin Ga: )1' 
Bankalarda Adalet hanındaki cemiyetimiz merkezine müracaat edere ~ 
husustaki tescil muamelelerini yapttr ma1arını , .c alı:sinc hareket edeli 
belediyece cezalandınlacaktarmı llAn ederiz. 

iti 
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Herhangi bir cereyan prizine takılabilir. 

Elektrik vantilitö u •• 

Sayesinde istediğiniz kadar 

.. 
ş erı: 

Salıpaz.ar mağ zası 
Sahpazar rtecati Bey caddesi 

l'to. 428· 3s, el. 45963 
Metro Han: 

Tünel meydanı, Beyoğlu, Tel.44800 
Elektrik Evi: 

Beyazıd Mürekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi, Tel.: 60790 
Büyükada: 

23 nisan caddes§ Tel. 55-128 
Üsküdar: 

ATiE' e Şirketi Hayriye iskelesi· Tel. 60312 

Ta s·mdeki 
• 

12 AY VADE iLE SATILIR · sergiyi ziyaret ediniz 
m ..................... 11111 .. mmım'*• ...................................................... ;;;;ı ............... :5JlI:l~~CA.>~ ...... :am ...... ISI 

--- . 

!inhisar ar U. Müdürlüğünden:! 
Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya bihakkın tercii 

~eye rnuktedir bir mütercime ihtiyaç vardır. (100) lira ücretle ta 
ıp olanların 16 - 5 - 935 per,em be gününe kadar memurin gubemi 

<:e ll:ıüracaatları. Diğer bir ecnebi lisanı bilenler tercih olunacaktır. 
(2539) 

-----~~~~~·---~~~~~~~--~--~--~~~----
ve Ademi iktidan 

QANKAYA 
YATJRILAN PA~A ~Yi 

EKilMi~ TOJ.fUM GiQi V~ılif1liDiQ. 

Akay işleMt'!'de~i ı ·· v • • d giderir. Eczanelerde bulunur. n. 
yatı Istanbulda 150 kuruştur. 

Adres: Galata Posta kutusu 1255 
UOlANTS( DANr DNi~~ 

. l( 
ıtibaren 

u urugun en: 
1c:öy • Hayd rpaıa hattın da 15 - ı - 93 ri inden 
tatbik olunacak yeni tarife iskelelere asılmıştır. (2589) 

120 - RAGASTANJN OGI.U-

l\1 , • crl hiddetinden kucluran San· 
saka Lağırch: 

- Siz udi bir haycludsunuz ... iyi 
caniler seçmeği bHmiyorsunuz. lşte 
bir dnhn •• Bununla oldu şekiz ... 

llakil\nten sekiz hnydut kumun üze
ı'in de yatıyordu. 

Dl erleri knçtılar •• 
Yınnfr('d kılıcına dayanarak kahka· 

ha ile güldü, 
- Gülüniiz .Marki .. Benimle beraber 

siz de gülünüı. 
r.ıkat bu anda Sansağın yanına iki 

l,i i d ,ıha geldi. 
O rnkit kılıcını kaldırarak cesur bir 

ta\'ı:Ia ilcrliyen Sansak: 
- Daha uzun müddet gülmiyecek

sin ! diye homurdandı .. 
!\fanfred etraf ma bakındı. 
Durnrla ÇC\TUi bir bahçe içinde bu-

1 umın bir küçük e'in yanında olduğu
nu ~ördü. 

I>umrda ufak bir kapı vardı. 
l\lnnfred bu kapıya arkasını veı·di. 

Bu ı:;ırada yeni gelenler de kılıçlarını 
çc .erek Sansağa yardım etmeğc baş

lndılnr. 

Bu seferki çarpışma sessiz ve soğuk 
kanlılıkla oldu. 

Manfrcd gür sesiyle: 
-Müselles tamam oldu. Ben de bu 

tl~als_!!lftan yalnız birisini görerek 
di.gerta.rini göremiyeceğim diye Uzülü
Y.Qra.um. Donsuvar, kadın hırsızı Mös
Y!.. Esse! Bonsuvar Armalı serseri 
l\!§sy~ Ulşatenyerl! Vay kurnazlar 
''~·· Galiba geçen geceki dersi az bul
dun uz! 
Diye. bağırdı .. 
Laşatenyeri haykırdı: 

- Cesaret! 
'Oç Jantiyomun Manfredc hücumu· 

nu gören dört beş ücretli haydut koş· 
tu. 

Sansak kahpece bir manevra ile 
Manfredi sağ tarafından yaralamak 

için ileri.>e atıldı. Lakin blr aö~ söyle· 
meden yere yuvarlandı .. ~anfredln 
kılıcı suratına demir bir tokat gibi 
inmişti. 

Esse ile Uışatenyeri hiddetle: 
- Şeytnn herif? diye haykırdılar .. 
l\fanfred: 
- Serseriler, hırsızlar! .. 
Diye cevap verdi. 
- Uldüriln ! Gebertin! 
Mnnfredin önünde yedi kılıç var· 

dı •• 
Saldıranların başında Esse ile LA· 

şatenyeri bulunuyordu. 
Haydutlar Jnn_tiyomlara güvenerek 

iddetle hücum ediyorlardı. Menfre· 
din kılıcı ise vurmağa vakit bulamı
yarak ynlnız müdafaa ediyordu .. 

Birkaç saniye kadar müthiş n ses
siz bir çarpışma oldn. 

Mnnfred mahvolacağını anladı. 
Dudaklarında tuhaf Iıir gülümseme 

belirdi. 
Laşatcnyeri Manfrede şiddetli bir 

kılıç salladı: 

-Artık elimize geçecek! diye bağır
dı. 

Fakat kılıç boşa gitti. Ve Lfişaten
ycri müthiş bir küfür savurdu. 

l\lanfred ortadan kaybolmuştu. 

• • • 
Bağırmalar, küfürler, hakaretler 

yağdı._ 

Manfredsc bu sırada bahçede, ayın 
ışığı altında bir kadının önünde hür
metle eğiliyordu. Kapıyı açarak tek
rar kapıyan bu kadındı. 

Bu kadınsa Madlen J?erron'du 
Penceresinden her şeyi bütün dÖ\'Ü· 

şü seyretmişti. Haydutların evvelA hü
cumunu, sonra korkuyla kaçıştıklan
nı görmüştü. Yalnız başına on beş kişi 
ile çarpışan bu meçhul adama kar ı 
kalbinde p('k büyük bir takdir duygu
su uyandı. 

AIAl18Ci lJIN 

- KAGXSTXNIN OGLV .._ 

AJDl zamanda blrlblrlerini kucak
laını§lardı. 

Mnnfredı 
-Kardeşim! Ne kadar yüksek kalp

llsin ! lşte anladın .. Oh .. Seni terket
mek istediğim için beni aff etı 

- Çocuk! .. 
- GörUyorsun ya 1 Artık o fikirden 

nzgeçtlm. Burada ölmlyeceğtm .. 
Ve yamşca: 

- O kmn yakininde •• sözUnO ilAve 
ettL 

- Hangi tarafa gideceksin?? 
- Ne bileyim ben- Şimal veya ce-

nuba .. Hepsi bir bence .. Yeter ki alnı
mı serinletecek yağmur onun da saç
larını ıslatmasın.. Elverir ki nyni 
memleketin güneşi ikimizi de ısıtma· 
sın! .. 

- Kardeşim .. Kendine gel? 
- Bak .. Aklıma bir şey geldi. ltnl· I 

yayı görmek istiyorum. ltnlya beni çe
kiyor. Niçin? .. Bilmiyorum. Jipsi ha
zan ltnlyadan... Romadan bahse
der. Oh, bilhn sn Romndnn .. Onu tarif 
eder. Bana yabancı olmıyan bir lev
hayı gördüğümü 7.annederim. Geçmiş, 
maziye knrı mış zamanlarda onun ha
raretli hararetli anlattıb'"l o yerlerde 
yaşamışım gibi gelir .. 

Birdenbire durdu. Sonra yavaş ve 
derin bir sesle: 

- Evet, mutlaka ltalyayı görmeli
yim! Bilhassa Romayı ... diye ilfive et
ti. 

ı~antene heyecanını gizlemeğe ça
lışarak: 

- Ne vakit gideceksin? diye sordu. 
Sonra l\lanfredin cevap · vermesini 
beklemeden: 

- istersen ynrın yola çık olmaz 
mı?- decli. 

- Yarın mı? •. 
- Evet kardeşim? Esasen yolculu-

ğa karar vermiş değil misin? 

- Ah Uıntene.. Ben rolculuğu de
ğil seni düşünUyorum.. Hem seni yat. 
nız bırakmak .. Hem senden ayn kal
mak. Ne acı? 
iki kardeş bir çok şeyler anlntan bir 

bakışla uzun müddet gözgöze kal· 
dılar .. Sonra l\lanfred kılıcını kuşan .. 
dr. Siyah tüylü şapkasını giydi. 

Lan tene yeisJi bir sesle s~rdu: 

Kral birinci Fransuvamn meşhur 
ressam Titien tarafından yapıl· 

mı§ bir resmi 

- Solmğa mı ~ıkıyorsun?. 

- Biraz havn. alacağım .. Bir şer• 
den korkma!. Bu a)sız geceler bizim 
iç.indir. Şimdi zenginler korkar, dev
riye saklanır, Kral Fransuva sarayın
da uyur, l\lonklar konabrında düşü .. 
nür •. Yarın sabaha kadar Paris bi· 
zimdir. 

Lanteno görre baktı: 
- Ay biraz daha yükc;rlfr 'o rüz

gar bulutları dnğıtır a iki arı e J,a. 
dar gece aydınlamr. Ben de beraber 
geleyim mi? 
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manı bir sinema seyreder gibi takipl 
edecek, heyccandnn bcycaına dü-

ıeceksiniz. 

ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi 
BOBiNiN YARIŞI: 

us 

- İstemez .. Bo~ yere yorulma •. 
Lantene içini çekti .. 
İki dost biribirlcrinln ellerini sık-

tılar. 

Sonra 1\fanfred gitti. 
Nereye gidiyordu? 
Tapılan ve iğrenilen kadından e

bediyen ayrılmak için 'yemin eden a
,ıklar nereye giderler? 

Manfred Luvra gidiyordu. 
Oh .. O kadar derin, o kadar saf bir 

a:.kla sevdiği bu JlyetI 
Onu kalbinden koparıp atmağa, u

tnktan ebedi bir zaman için ,·edalaş

mağa gidiyordu. 
Ondan nefret ediyordu .. 
Çünkü bir asalet ünvanı için nn· 

mu unu satmıştı. 
Ona doğru, onun uyuduğu büyük 

sarayın gölgesine doğru gidiyordu. 
Bu gidişte ne bir maksad, ne bir 

ümit, ne bir düşünce ,·ardl. 
Yalnız, bir saat kadar, ona biraz 

daha yakın olmak emeliyle gidiyor
du. 

Sonra her ey bitecekti. 
Sonra kaçacak, bu ümiUz aşlu bo· 

ğaeaktı. 

lşte Manfred, bu kara düşüncele

rin altında ezilerek korkunç n karan
Jık Luvr'un önüne vardı. 

Durdu. Gözlerini karanlığa alış-

tırmağn çalıştı. Bakışı gerisinde 
sevdiği ve nefret ettiği bir kadınla bir 
erkeğin yattığı duvarlara çarptı. 

Yavaş yavaş sarayın etrafını dola
arak nehrin kıyısına geldi. Ateşli 

bakışları hala sarayın dunrlanndny
dı .. 

relerin ardında Kralın bulunduğunu 
zannediyordu. 

Ve Jiyetin de .. 
Hakikaten Jiyeti gördü. 
Kral ona yaklaşıyor, onu kucağın· 

da sıkıyor .. Ya o! Oh .. O da bir Kral 
olan aşıkının kucağına ablmaktan bü
yük gurur duyuyordu. 

Hummalı kafasının icat ettiği bu 
hayal onu kıskançlıktan lrndurma de· 
recelerine getirmişti. 

Yumruğu bu pencereye uzanarak 
dudaklarının arasından bir tahkir ke
limesi fırladı. 

Sonra birdenbire, bu sessizlik, bu 
karanlık içinde kabaran yeis ve istira· 
bı hiddetini yatıştırdı. 

Şimdi yalnız ondan, hem de her za
man için nyn kalacağını düşünmek· 

den doğan bir azaba düştü. 
Boğuk bir sesle: 

- Ah Jiyet ! diye mırıldandı. 
Bir damla gözyaşı, yiizünden ('C· 

nesine doğru yu\'arlandı. 

Bu anda, göğü karartan bulutlar 
yırtılır gibi oldu. Ayın ışığı eski Pari
si aydınlattı. 

Ve Manfred bir kayığın nehıin yu
karı kısmından süzülerek geldiğini 

gördü. 

Bu saatte bir kayık, miihim bir 
vak'aya delalet ederdi. 

Manfred bir sıçrayışta ihtiyar ka
mk ağaçlarının siyah gölgeleri arası· 
nn saklandı. Oradan kayığa bakmağa 
haşladı. Üç kUrekçi acele kürek çeki
yorlar, bir delikanlı dümeni idare e· 
diyordu. Kayık sahile ynklaştı. 

Aydınlık bir pencere görmek i ti- l\Ianfredi geçerek ahşap barakanın 
rordo. karşısma yanaştı. 

Gördl. Delikanlı: 

Uzakta, bahçelerin ötesinde, iki 
pencereden hafif bf r ışık sızıyordu. 

Manfred orada, o aydınlık pence· 

- Gemici meyhanesi mUşterile.ri ! 
diye dü ilndU. 

Fakat bu anda kayığın dümeninde 

. 
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Karamuke isminde bir haydud 
çeteılyle çarpqm.aktadD'. Bu pa 
Marlo isminde zen(in bir adamı 
bir hile ile kaçnmqlar ve Simi 
çiftliğinde kayalann içindeki bir 
mataraya hapaetml§len:Ur. Xı 9 
ite evvell telılz btuyommdan bat 

1amak keranm Yeri7-0J'. Fabt bir 
pusuya dtııtiyop. 

- lfXtnlrl'AMrf OOLU ~ m 

oturan adam sahile sıçramak f çln aya· 
fa kalktı. 

Mrınfred onu taruyarakl ,,1 

- Mösyö lö Marki dö Sansak diye 
mmldandı. 

Sonra Jlyetle kralm bulunduğunu 
zannettiği odanın aydmlık pencerele
rine baktı .. 

Oradan gözlerini Sansağa çevtrdL 
Bu bakışla beraber, kalbinde kayna

yan kin ve düşmanlık duYa'Ulan da 
Sansağa döndü. 

Birdenbire meydana çıkarak: 
- Zarafet yıl dm ?tfösyö lö Marki 

dö Sansak? Sizi selimlarım. Marki, 
bu gece gene hangi güzel kızı kaçıra· 
caksınız? Oh, biliyorum. Ke~diniz iç.in 
değil t Sahibiniz için! Kral için 1 E 
ücrctniz ne oluyor?. Fransuva ~k 
cömertdir değil mlT diye bağırdı. 

Birdenbire, gemici meyhanesinin 
kapısı açıldı. Bir takım sesler: 

- Haydi, haydi! diye bağırdılar. 
Ayni zamanda bir düzilne kadar a

dam dışarıya fırladı. 
Sansak bir işaretle Manfredl gös

terdi. 
Manfred: 
- Cehennem alası herifler! Bu Jan· 

tiyomlar sandığımdan çok alçak n 
korkakmışlar! diye bağırdı •• Ve kılı
cını çekerek: 

- İşte düşündüğüm büyük yolcu
luk için fırsat çıktı. Elveda kardeşim 
Llintene .. diye dllşllndü. 

Sesler tekrar etti: 
- Oldürün ! Gebertin! 
Manfred bir kahkaha savurarak: 
- Ben de onu istiyorum zaten? ce· 

vabını verdi. 
Ve mUthiş kılıcını sallamağa başla

d.r. 
Haydutlar l\fanfredin etrafında fı

rıl fırıl dönüyorlaTdı. 

Manfred her tarafa yetişiyor, her 
hamleye cevap veriyor ,şimşekler çakan 

lalıa düşmanları lcln bir • daha Wli
llkell olu10rdu. 

Seri bir pllk tü:ırdw rbgt.rla • 
fuldayan ka..U. ataçlo.rmm dlzlldlll 
sahlll okşıyan Bll şınltımna kanpyor. 
nehrin karaıı1ık sathında panltılar u. 
çuşuyorda. 

Manfrecl yesin verc1W pJgm bir ce
saretle dôTlt§Uyor, hayatım hl,Se ~ 
rnk delicesine atılıyordu. 

Bir boğuk çıtlık.. 
Sonra bir çığlık daha.. 
Hiddetli bir homurtu.. 
Bfrküfnr-

lşte bunlar hep Manfredln bbdyJİ 
yaralananların ağzından fırlıyordu. 

Manf red ağır ağır TUvlylerl meyda
nına doğru çekiliyordu. 

Orada, kiremit fabrikalannm doı.. 
§ık yerlerinde, Umitstz btr mttdafaa ı. 
çf n istediği glbl bir kUşe bulaeafını 

dilşllnilyordu.. 

Çekfliyordo. Fakat bıraktığı yol 
knn i~Jnde idi. Kendisine saldıranlar
dan dördü yerde ölO yatıyordu. 

Gözleri yılan haydutlar şimdi daha u 
bir cesaretle saldmyorlardı. 

HAlA: 
- Oldilriln? Gebertin! diye baltr

mafa devam ediyorlardı. 
Fakat pek de sokulamrynrak olduk· 

ça açıkta duruyorlardı. 
Snruınk hl ddetle: 
-Ne bek11yorsunuz sem herfflerr 

Hücum ediniz diye bağırdı .. 
HUcum eden l\lanfred oldu.. 
Çarpışış pek müthişdL Uzun krtrg 

vızlayarak uçuyor, bir yılan gibi ~ 
nlarak saldırıyordu .. 

Sokulmak fstfyen bir haydut hayta. 
rarak yere ynvarlnndı.. 

Manfred mütemadiyen ileriye atılı· 
yordu-

Bf r kişi 'daha düştfi
Sonra bir ki t daha.. 


