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rnOttefiklerinıiz Boğazları askerileştir1 - Balkanlı 
mernizi müdafaaya karar verdi ! 

2 - Kuşadasında kazara öldürülen lngiliz zabitinin 
cesedi bulunup getirildi . 

3 - Taksimde feci bir tramvay kazası oldu . 

Recep Peker yeni parti 
proğramını anlatıyor: 

Fırkanın 6 vasfı devletin malı oluyor. Coğrafi bakım
dan bile Türkiyenin üstünden bin türlü rüzgarlar eser. 
Memleketimiz dört yandan yabancı 'cereyanlara ma
ruzdur. Bunlara karşı bizi ancak rnilliyetcilik korur! 
' İşçi ve patronun rnütekabilen biribirini ezmesine 

meydan vermiyeceğiz. 
Serbest ekonomi, ecnebi malların memleketi mah

vetmesine yol açar. 
( Yazısı 7 ci sayfada) 

Lavaı Moskovada 

(Yazılan ikinci sayfamızda) 

Si)r8Siıı~kôiiiiŞill8fur1 
ihtiyat zabitleri 

kanununda 
değişiklik yapıldı 

Yüksek ehliyetnamesi olanlar devam ediyor 
Fı ancız dış ba anı • • 

anının 

mezarını ziyaret etti 
Moakova, 14 (A.A.) - Dün Buna dair hiç bir tebliğ neıredil -

Öğleden sonra saat 15.30'da B. memiştir. 

Recep Pelıer 

Riyaziye hocasının 
evine talebe tarahn
dan atılan bomba! 

Lavaı ileB. Litvinof arasında bir Havasın hususi muha:birine gö. 
a Dün verdiğimiz haber, maa.le -
aat süren bir mülakat olmuştur . (Devamı 2 ncidc) 

sef, teeyyu"d ediyor: 
~----~---~~~~~~--~------------~----~! 

ı:ııııuıırmıııııııınıııııuıu~hııııuıtlllllll!thıtıtffllllllltnıııııırııınııınıııııııııfllllllllltııııııııfltl1lll1hınııfllllD Samsun, 13 - Cumartesi günü 
aktamı saat yirmi bir buçukta lise 
riyaziye muallimi Vedadın otur • 

duğu evin pencere kısmına meçhul 
bir tahıs tarafından konulan bom -
ba infilakı hadisesi tahkikatı de • 

vam ediyor .. Bu infilak neticesin • 
de evin duvarları yıkılmıf, sıçra • 
yan cam parçalan Vedadın karısı· 

(De,·amı 2 ncide) 

i mektebden evvel bir ay 
kıt' ada hizmet edecekler 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

ApOllon takımı uyuncularından bir k~ı: 
1 - Merkez muhacim Miıel Prokopiu, 2 - Sağ Müclali Konı-

8 İ r kaplan bir tantin V~CJuclaki•, ,3 - Sağ açık · Hacis~ııcu, ~ - ~ol ~ık Deliyaniı, 
5 - Sol ıç Panano•, 6 - Merkez muavın Kcmmati.• 

avcıyı öldürmüş Yunan Apollon 
Anadoluda kaplan 

ORMANIN KIZI 
~İ<!i meraktan meraka sürükliyecektir 

LJ romanın dekorunu Afrika ortasında 
Yaşayanların esrarlı hayatları 

süslemektedir. 

Aslanlı Hükümdar 
ııefrlkamızı okuyup beğenenler, bunu 
daha çok alalka ile takip edecekJerdlr 

Yazan: Rıza Şekib 

Yakında HABER'de , 
'"""""lllti1111llllNlllQıuUfYNlllUlyt11--.11111---.--------

Aydm~!r,:!~~~?haber al- takımı yarın geliyor 
dık: ( Yaz1sı 7 nci sayfada ) 
Aydın, 12 - Ortaklar köyün . 

den avcı Mustafa yapılan bir av
da ormanlara dalmıı, dolıı
f ırken diti bir kaplanla kar§ılat • 
mııtır. 

Kaplanın yanında üç le yavru
su varmıf. Avcı Mustafa çiftesini 
kullanmaya vakit bulmadan kap 
lan üzerine atılmıı, bir hayli 
müddet boğuımuılardır. Neticed~ 
Mustafa çiftesi ile kaplanı öldür
müf, kendisi de kaplanın pençe . 
lerile muhtelif yerlerinden yara • 
lar almııtır. 

Haber: - Anadoluda kaplan 
yoktur. Kaplanın derisinde uzun 
çizgiler vardır. Halbuki Anado -
luda rastlanılan pars nevinderı 
hayvanların postu beneklidir. Ma
amafih bunlar da yırtıcıdır. 

Beyannameye tabi Fenerin 
mttkelleflerln 

Maktu kazanç Inglllz antrenörü bu 
sabah geldi 

vergisi layihası Fenerbahçe 
Ankaradan bildirildiğine göre takımının, gel • 

beyannameye tabi mükelleflerden! mesi ne vakittir 
ayrıca alınacak olan maktu ka . beklenen İngiliz 
zanç vergisi hakkındaki layiha antrenörü, bu 
son teklini almııtır. Şöyledir: sabah saat 8,40 

1 - Beyannamelerinde karlar• da Semplon eka-
olmadığı veya zarar ettiklerini presiyle §ehrimi· 
gösteren mükellefler haklarınd rı ze geldi. 
tahakkuk ettirilmiı olan asgari 1tuyonda, 
mükellefiyetin varidat idaresine bir çok Fenerli • 
verecekler! ayrı bir beyanname i- Yeni antrenör M. )erle beraber 
Je müteakip senenin umumi mas- Ceym• Elliyot klüp idare heye~ 
r.aflarına ithal edileceği bildiri · tinden Said Selahaddin, Cafer, 
lır. <Devamı t4 ncüde) ;Devamı 7 incide) 
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Balkan antantı konseyi dağıldı 
- ,_, ,_, _2-2,_ .-. ._,, ,_, --- ... ~-.... 

T. Rüştü Aras Viyanaya gitti 
~'-.......,, .......,, ,_, ,_., ,_, ~ _......_.,....._.. U AK5AMKI HAIERL -~~ 

Balkanlılar Sovyet
Fransız birliğine 

taraftar 

1Fransa ile lngiltere 
Habeş - ltalyan ihtilafını ha~ 

Feci tramvay 
kazası 

için araya girmemiş 

Roma andlaşmasının şartlarını 
da, kendi meşr~ menfaatleri 
gözetildiği takdirde, hoş görüyorlar. 

iktisadi tedbirler arasında, bizim tek lif 
ettiğimiz bfr"Balkan bankası,,projesl de var 

Son dakika: 
.......... msı ............... ~ ...... 

Bugün 1aat on üçte Taksimde 
feci bir tramvay kazaaı olmuş, beş 
altı yaılarında bir çocuk tramvay 
altında kalarak başı ezilmİ§tir. 
Kazayı yapan tramvay 149 numa -
ralı Şişli - Tünel arabasrdır. Batı 

parçalanan çocuk yalın ayak, üstü 
başı parça. parça fakir bir aileye 
men.sup bir zavallıdır • 

Roma, 14 (A.A.) - İtalya, 
1928 tarihli andlaımanın icapla -
rından olan hakem komisyonuna 
iki üye tayin ettiğini Habeı hüku
metine bildinniflir. Bunların adı, 

Habeı üyeler ıcle tayin edildikten 
sonra ilan edilecektir. 

Tatil günleri 
layihası 

İyi haber alan bir kaynaktan öğ
renildiğine göre, İtalyan. Habeş 
ihtili.fmm hallini teni makaadiyle 
Fransa ile lngilterenin Roma ita· 
bineıi nezdinde mü§terek teşeb • 
ibüıte bulundukları tekzib edil
mektedir. 

Polonyanın 
siyaseti 

Bükreş, 14 (A.A.) - Söylendiğine göre Romanya, K d d Pazar ve bayram degv ı·şmiyecek 
Yunanistan ve Yugoslavya Balkan konferansında, bo- UŞa 8Sln 8 
ğazların tekrar askerleştirilmesi hakkındaki Türk is-

0 
.. fdu•• ru··ıen tatillerine dair Pilsudskinin ölümü dolayısiyle 

teğini müdafaa etmeğe karar vermişlerdir. B. Tevfik tafsilat Times (Ta~is) gazetesi siyasi 
Rüştü Aras, bugün Bükreş Sovyet Elçisi Ostrosky ile logillz zabitinin cese• Ankara, 14 (Hususi) - Tatil vaziyette hiçibir değiıiıklikolm1ya· 
uzun bir konuşma yapacaktır. dl lstanbula getirildi• g~nleri layi:hu~. Kamutay~ gel. cağını söylemektedir. Diğer gaze· 
Aym on birinde toplanmağaJ bulunan konıey ıu kararı vermiş· b Ü f l d.1. Yakın?a muzakere edılece:k • leler de ayni fikirdedir. 

baılamıı olan Balkan antantı tir: ug D meras m e tir. Layihaya göre, tatli günleri Dördüncü sayıfamızda Pilsuds-
kon~eyi dün iktisadi görüımele. A - Balkan antantı içinde ve gömlllecek şunlardır: ki'ye dair diğer bir yazı vardır. 
rini de bitirerek resmi tebliği neı· aher devletlerle olan ticaret mii • Geçen ıene Kuıadası sahille · 1 - Milli bayram yalnız Cüm- --o-
retti. badelelerinin teıiıi. rinde memnu mıntakaya yaklaı • hurluğun ilan edildiği 29 Birinci 

Tebliğden anlatıldığına göre B - Münakalitln inkiıaf ve ı;klan sırada sahil muhafızları . Teşrin 'günüdür. Yapılacak milli Bomba/ · 
ıulhü idame ve Avrupanın bu ıalahı. mızın dur emrini anlamamaları bayram 28 Birinci Te§rin öğleden 
kısmında komıu münaıebetleri • C -Turistik münaıebetleri. 1 1 1 sonra başlamak üzere 29, 30 gün. (Baştaralı l ncidc) 

üzerine açı an ateıten ölen ngi. leri devam edecektir. nı muhtelif yerlerinden yaralamıı· 
nin iyiliği bakımından Balkanla . nin teksifi. terenin Devinıayr krüvazörü za • 
rm vaziyeti çok iyidir. D - Banka meıele1erinin tet • d k R b 2 - Umumi tatil günleri §un· trr. 

bitlerinden o tor o ensonun lardır.· y ı· · t ''d"' .. t hk' Hatta "Balkan antanbnın Bal . kiki. a ı ve emnıye mu uru a ı -
ceıedi bfr aenedenberi buluna • A) 30 Ağustos günü, kata el koymuılardır. 

kanlardaki icraatında bir takviye Daimi konsey, ticaret hususun· d 
mıyor u. B) Her sene birinci kanunun o· ve geniıleme husule geleceği anın da daha açık ve daha basit kaide· 

Yakın oldugu" kanaatı·, , eld ... _ ed1'I · Ceset nihayet bulunmuı, Kuıa· tuz birinci günü öğleden sonra ve 
ler koyarak daha geniş bir ser • d h '1 · 

mi&tı"r. ' asından ıe rimize getirı mıı· ikinci kanunun birinci günü bay. 
% bestliğe doğru ve tedricen gidil • 
Konıey, dogu~ Avrupası emnı· . • h tir. ~ ramdır. meıı, i racat kurumlarının teşri • r 

yetinin müstakbel teıkilatımn bir ki mesaisi, ve daimi mahiyette Bugün saat on beıte İngiliz se- C) 22 Nisan öğleden sonra ve 23 

Vedadın iki sene önce de az not 
verdiği, bir talebe tarafından ai -
lahla tehdit edildiği düşünülmüı 

ve ibu zan ile liseriin ikinci devre • 

sinden 43 talebe nezaret altına a • 
eaaıı olarak telakki ettig"i Fran • . • d l farethanesi kilisesinde bir ay1n Nisan günleri, 

sergı, panayır ve ıaıre yar mıiy e Iınmııtır. Talebelerin ifadeleri a -
·~rz • Sovyet karıılıklı yardım mu" kartılıklı iatihaa\i.tın daha i7i ta - yapıldıktan sonra cenaze ıefare D) ~ywn 'biri.ad &iinü, lw" 

- ı· ·ı H d ''t" .. . E) Or gu",., ı: '·- ı.a.V1'amı. fiıimıf, evlerinde arama yapııınıf, ahedesıni sevınçle ka11ılamakta - nmması suretiyle Balkan antantı ın muıı e ay arpaşaya go uru· :z •. ., ,,. ~ ... w ,. r 

d A 1 ek adak" Kırını İngiliz me F) Dört gün kur1'-an ibayramı. ~ sonra ıe~best bırakılmışlardır. ır. memleketleri arasındaki mübade- er or 1 • ~ 
T hl. "d :1..: d R ı ı · · k" f ı .. " ··ı ekt" M • Hafta pazar gu'' nu"nden '-a•laya· S11rlular henüz tesbit edilememic-e ıg e ~oun an sonra oma e erı ın ıta ettirmeye matuf bir zar ıgına gomu ec ır. erasım • •11 ~ -= ~ 

1·z'a~masına geçiliyor ve deniyor taktm tedbirler almııtır. de polis müdürlüğü ve bahriye cak, cumartesi gün.ü saat on üçten tir • 
ki: Bir Balkan bankası kurulması den birer mümessil bulunacak- başlamak üzere her haftanın bi • Bu mevzua dair "(3) üncü sası · 
Dnlkan antantı kendi me•ru men m l · .__,.Jk d T"' k h t' t rinci günü tatil olacaktır. Mevadı famızın. birinci sütunundaki y aZI'-'l , ~ · ese eıı na.n; ın a, ur eye ı ır. J 

faatleri gözetildiği takdirde, 7 / l ı murahhasasınm tevdi ettiği pro· öl I .
1
. b' . • d' gıda iye satan dükkan ve mağaza • okuyun ... 

en ngı ız za ılının cese ı 
1935 I..aval - Musolini protokolun· je taslağı ihraç bankalarının tet- lar cumartesi günü açık buluna -

aylardanberi aranıyordu. Yapı • cakl d o· ·ı ı · da istihdnf edilen bütün memlc kikine vazolunmuıtur. Bu banka- ar ır. ığer tatı n.~.n erıne ait 
lan ara§tırmalar neticesinde bir k' ı ı I"' ı kt ketlerin teşriki mesaisiyle bu ese- ların miidürlerinden hiç olmazsa es ı rnnun ar ağuvo unaca ır. 

· k] · ·ı · d kar ceset bulunmuı, fakat bu CP.·ı--------------rın gerçe eıtırı mesıne yar mı e- senede bir defa toplanmalan rica % 

deccktir. , edilecektir. setlerin hüviyetini tesbit etme!< Laval 
Bundan sonra, iktisadi mesele • Keza, dört memleketin hususi kabil olamamıştı. 

lere sıra gelmiıtir. Konsey, bura. kredi mümeuilleri de her sene Son bulunan cesedin kundura· MOSkOVada 
da Balkan~antantı iktisat IComite- toplan.maya davet olunacaklardır. !arından ölen zabit tanınabilmiı· 

sinin Atinada ve :Aırka~da tanzim Dört devleti~ · dıt bakanlarmı tir. 
cti:i3i protokol ve raporların tas· Romanya kralı kabul etmiıtir. 
di,-= edildiğini bildiriyor. • • • 

Beraber çalışmak yolunda va • Tevfik Rüştü Aras, Viyanaya 
ziy~tin pek müsait olduğuna kani hareket etmiıtir. 

M ~rkez bankası! Midilli asileri 
Arka.ra, 13 (Haber) -Türikiye Atina, 13 (Haber) - MidiHi 
M:::ccz Bankası kanununun 40 ın· asilerini muhakeme etmekt 1 

dd . . d ... . 'l . h k e o an 
cı rna esının egııtırı mesı a • A · h d' k · . .. . . tına arp ıvanı ararıru vermıJ· 
kında Kamulaya bır layıha verıl · . B k 'b' Ad 1 ı· _ tır. u arar mucı ınce a ar ı· 
di. Buna göre, banka devlet, vi • 

vası kumandanı General Gulianoı 
layet ve l:>elediyelerin borsada 

Türk kadını 
asker olacak mı 

lki gündenıberi ıehrimizde Türk 
kadının da askere alınacağına da· 

ir bir ta:kım rivayetler dolaşmak • 
tadır. Bu sualin cevabı Atatürk 

tarafından kongre kadınlanna ve· 
rilmiştir: 

"Biz, erkeklerimizi bile harb a· 
fetinden uza:k bulundurmak iste -beı sene, Midilli politikacıları da 

kote edilmit tahvillerine mukabil · ı Fak h b k birer tene di~erleri daha hafif yen ıruan arız.. at, ar etme 
azami yüzde 80 nisbetinde ve di • • 

hapis cezalarına mahkUnı edilmit· zorunda kalırsak yurd kavgasın • 
ğer kote edilmiş sağlam tahvilata lerdir. da kadınlarımız erkeklerimizle 
mukabil de azami yüzde 70 nis · -o-- beraber bulunacaktır.,, 

betinde 3 ay vadeyle avans vere . p. T. umum MUdOr- Bu sözün parlak bir cümeleden 
bilir. Banka, bu tahvillere hazi ibaret olmadığı, kurtulut ıava§ı 
ne bonoları mukabilinde vadeıi ve IUğUnUn bUtçe açığı miıalleriyle de . meydandadır. 
faiz nisbeti hazine ile banka idare Ankara, 13 (Haber) - Poıta, Yoksa, kadınların kura uauliyle · 

meclisi arasında takarrür ettiril · Telgraf umum müdürlüğünün büt· erkekleri gibi yaş yaş askere çağ • 
mek ve 1934 senesi nihayetine ka • çe açığını kaqılamak üzere 1935 nlmaları günün mevzularından bi
dar itfa edilen yüzde 1 faizli ha . yılında 200 bin liralık bir istikra2 rini teJkil etmemektedir. 

zine bonolarını yüzde 80 i nisbe • yapması için Bayındırlık Bakan - - - -
tinde olmak üzere maliye hazine lığına salahiyet verildi. 
sine avana verebilir. 

Bu muameleler mukabilinde 

emiıyon yapabilirse de bu emis ı 
yon miktarı asıl kanunun 5 inci 

maddeıinin ıon fıkraıında yazılı 
hazine borcuna mtLhsup edilmit 

miktarı geçemez. 

21? 

(Baştarafı 1 ncide) 
re, B. Laval, B. Litvinofa Varto -
va göriİtmelerinin neticelerini bil
dirmif. iki Bakan, Fransa - Sov -
yeller andlaımaıınm tudikini ve 
ademi t~cavüz, danqma ve muh • 
temel mütecavize yardım etmeyi 
tazammun edecek, ve farkt Av· 
rupaya münhaıır kalacak bir uz -
laşmanm akti ihtimalini tetkik et -

•mişler, bundan sonra ewenıel du
rumu gözden geçirmitlerdir. 

B. Laval, Leninin mezarı ile yer· 
latı demiryolunun ziyaret etmiı • 
tir. 

Bugün Fransız bakan B. Stalin 
merkez icra komitesi reisi B. Kale
nin ve ıkomiserler heyeti baıkanı 
B. Molotof ile görüıecektir. 

Yeni sevklyat 
Roma, 14 (A.A.) - 16 Mayıı • 

ta şarki Afrikaya yeniden kuvvet 
ve harb levazunı gönderilecektir. 
Kolombo vapuru Gavinyana fırka
sından 1000 ki.ti götürecektir. 

Ayni günde, Leonardo da Vinçi 
vapuru, 1260 topçu neferi ile bir 
miktar top, Dalmazia vaıpuru da 
570 sübay, er ve itçiyi bimilen ha· 
reket edeceklerdir. 

17 Mayıata da Pollenza vapuru 
200 nefer ve harb levazımı ile kal· 
kacaktır. 

ölmeden 
öldürülen adam 

Yedinci kolordu mimarlığın · 
dan Mehmet Eıat dün müddeiu · 

mumiliğe bir istida vermiı, enit

teai ile kız kardeıinin kendisini 

ölmüt göstererek mallarını ıat • 

bklarindan dolayı haklarında ta • 
kibat yapılmaıını iatemiıtir. 

lıtidaya göre, Mehmet Esat A· 
nadoluda iken eniıtesi Kemalle 

kız kardeti Zehra mahalleden al· 
dıkları bir ilmühaberle kendisi" 

" ni ölmüt göıtemıiıler ve Kuru 
çeımedeki bir arsa ile Kapalı çar· 
ııdaki dükkanı ıatmıılardır. ' 

Bu müracaat üzerine Beşikta§ • 

ta Köyiçinde oturan Zehra ile 
Kemal tevkif edilmiılerdir. 

--o---

Talebestne komttnlst
llk aşılıyan bir boca! 

ÇORUM, 13 - Çorum Or " 
ta mektebi Türkçe - mualli " 

mi Ruten Ferid komünistlik suç\J 
ile zannalbna alınmıştır.. Ru§etl 

F eridin evinde yapılan aram ad• 
komüni.tliğe aid mektuplar, gaze-

teler, kitaplar bulunmuıtur. Tah" 
kikat derinleıtirilince Ruşen f e • 
ridin talebelerine de komünistli1' 
aııladığı a..."lla;ılm:ştr:". 

Orhan ve Necmi isminde iki ta " 
lehe de ayni suçtan. zannaltına a " 
hnmı§tır. 

dı 

bi 
dı 
aü 
d 
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d 
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Şifalar olsun! 
Bir lisede üç. beı talebe, lbir ar • 

kadaılarını bıçakla ağır ıurette 
Ya.raladılu .. 

Hukuk f akülteıinde bir tabanca 
Patladı; bir genç yaralandı .. 

Miıafir ıporculara dayak atıl • 
dı ... 

Hakemler dövüldü ... 
Ve nihayet, dün tereddüdle ver

diKimiz tu haber de teeyyüd edi • 
Yor: Samıunda mekteı' talebeıi, 
riyaziye muallimlerinin evine 
bomba koymuf, duvarlar, kapılar, 
~ncereler . uç.mut ve hocanın zev· 
ceıi yaralanmıf ... 

Muallim imtihanda az not ve • 
rir mit de Jcendisinden 
almak iıtemiıler ! ! .. 

,,. . . intikam 

Bütün bu saydığım vak'aların 
külhanbeylik muhitlerinde değil 
de maarif ve ıpor gibi manevi ve 
bedeni kültür muhitlerinde olmuı 
!le acınacak haldir. Lakin acınma· 
lrlızın neticeıi, yalnız bize "Ah, 
Vah!,, dedirtmemelidir. Bu itleri 
Yapanlara ferden ferda cezalar 
"ermek de ki.fi gelmez .. 

İntibahla ıunu tasdik etmeli .. 
l'iz ve ona göre davranmalıyız: 
b· Seviyeyi yükseltmek iç.in büyük 
ır tnücadele acmak zarureti var • 

dır. Bunu ıü~tla yahut gürültü • 
~Üzce geç.ittirmek haıtalığın kan • 

a kalına11nı kabul etmek demek· 
tir ... 

Gümrükte 
teftiş 

Yeni bir teşkil Atla 
tanzim ediliyor 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
gümrükler müf ettİ!lerinin mevcut 
ihtiyaçlara göre vazifelendirilme
leri için yeni bir proje hazırlamış • 
tır. Haziran bqında tatbik edi
lecek olan bu proje ile memleketin 
her tarafında gümrük müf ettiıleri 
teıkilitı değiıecektir. Tetkilitın 
bilh.@-11& lıtanbul kısmına büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Aldığımız malumata göre timdi 
lıtanbul ıümrüklerinde bulunan 
müfettiılerden büyük bir kıımı 

ve bilht11a müfettit muavinleri 
tafra gümrüklerine nakledilecek .. 
tiT. Bunun yerine lıtanbulda bir 
teftit heyeti ihdas edilecektir. 

Gümrükler teftit heyeti Bat· 
kanlığının da bu arada lıtanbulda 
bulunması muhakkaktır. Buna 
muadil olarak bir te§ıkilit da İzmir 
gümrüklerinde bulunacaktır. 

Şu vaziyete ıöre gümrük müf et· 
tiıleri önümüzdeki aydan itibaren 
l'iimrükler te'tkilatının alacağı 
tekle göre tanzim edilmit olacak
tır. Bakanlık bu tekli eskisine na· 
zaran daha faydalı görmektedir. 

-o-

• • • ilk tahsil çocukları 
.
8

en, kendi hesabıma, not ver· mektebsiz :? ... ~n ~ir muallimi öldürmeğe ve bırakılmıyacak 
ha.~ ('a~•Yet düdüğ'ünü çalan bir · 1Lk ta:hıil çafında bulunan ço .. 
nnıa7~ dö\'meğe kaHntmayı naaıl cuklarm mektepaiz kalmaması 
İtin d ıgn_nı ıöyleyeyim. Bunun için ,imdiden tedbirler alınması 
• 'V ~hır fıkra anlatayım: karaTlaıtırılm1tbr. Nüfus dairele • 

k ""~ .. ; -•-- ı.: .. : 1r-.---- rinde 'bu .eti*' tiftill çalma sirecek 0~an çıbanlar çıkarmıf .• Vü • 928 dojumluların ıayııı iıtenmiı • 
~Udu Yanıp tutuıuyor .. O merhem, tir. 

hu ltıerhem; o hocanın üfüğü, bu Lüzum görülürae yeni mektep • 
ocanın duası .. Hiç biri fayda ver· ler açılacak, veya yarım gün tedri

trıemif ... 
sat usulü yapılacaktır. Bu suretle 

_Nihayet, kendiıine sağlık ver .. talebenin bir kısmı ayni mektepte 
l'llıtler: 

öğleden evvel, diğer bir kısmı da 
h~; Balatta ihtiyar bir yahudi öğleden ıonra dörder saat den 
O ım vardır. Adı Salamondur .. göreceklerdir. 

n;: .. getirtin .. Devayı bulur .. 
ga, derhal bir sandal çıkart • 

~ıı .. Dokıanhk ihtiyarı, ma·halle
•dın~e. aaraak ıanak iki büklüm 

o] , 
llfırken yakalamıılar .• 

- Gel, seni ağa istiyor .. 
trı·Alclicele yeniçeri odalarına git· 
l~tler ... Ağanın huzuruna çıkmı1 • ... 
t 4 ia,derdinin dermanı ne oluca· 
\)~~ •orunca, yahudi doktor ijilip 

~ınıt: 

))ı; Y etirtirsin kir.k ıGluk. Ya • 
~-~ •rtaıın arkana.. iki yun sonra 
·n ol )" ursun ... 
""' eniçeri ajuı, fena halde kız .. 
"lif: 

~";-Ne? .. Kırk sülük mü yapıta· "' ...,. . a:·· ~unın arkasına?. 
~et ·~e ihtiyar yahudi, bu hid. 
ltJc~~n fena halde ürkmüt, tatkın-

ııı. ._ Yozun . k. QC!f u aeveyım, ızma ... 
lrrt ar:L- - d • 
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Yalovada yapılacak 
otel 

Y alovada yapılacak yeni bir o
tel için Yalovaya gitmit olan Akay 
müdürü Cemil tehrimize dönmüt· 
tür. 

Yalovada yapılacak olan 150 
yataklı aıri ote1in inpıına yakın -
da batlanacaktJT • 

iyi olunun! .. ,, demek iıtemi1 .. 
Riyaziye notunu ve ıpor terefini 

zorbalıkla kazanmak isteyenler, 
avucunuzu yalaym ! .. 

• 
Not vermediii için hocalarını 

öldürmefe kalkıpnlara, rol ye -
diği için hakemleri dövenlere de 
tifalar ohun!. 

Onlar da zor adam olurlar .. 
(Vl-nO) 

• 

Sür'at 
Devlet Demlryolları 

yeni tarif esinde 
bunu gözetiyor 

Tarife bugün
den tatbika 
başlanacak 

De"let Demiryollarında bu ge • 
ceden itibaren yeni bir tarife tat· 
bikine batlanmaktadır. Bu tarife 
ile devlet demiryollarının bititik 
hatları üzerinde, timdiye kadar 
mer'i olan tarif ede mühim deği .. 
tiklikler yapılmaktadır. 

Yeni tarif enin en bariz hususi • 
yeti §İmdiye ika.dar Eskitehir .. 

Konya hattı üzerinden geçmekte 
olan T oros ek,presinin bundan 

ıonra Ankaradan geçerek Boğaz • 
köprü • Ulukıtla • Adana • Fevzi· 
pata yolu üzerinden tertib edilme
sidir. Fakat yolcular Haydarpa .. 
f& .. Adana arasında meaaf esi uza· 
yacak iki iıtaayon için meıafe ne 
olurıa olıun aıgari ücreti vere • 
ceklerdir. 

Ayrıca Ankara • Samsun ve An
kara - lzmir araıında mütekabil~ 
haftada iki ıür' at katarı kalkacak· 
tır. 

Bu katarlarda ııcak yemek ve • 
ren vagonlar bulunacaktır. Bu ıu· 
retle bu ıeri katarlarla lzmir ·An· 
kara yolculuğu 32 saatten 25 saa· 
te, Ankara • Samsun yolculuğu da 
34 aaatten 30 N.ate indirilmit ola
caktır. 

Şimdiye kadar Samıundan iz
mire giderken bir gece Ankarada 
kalmak mecburiyetinde bulunan 
yolcular bu seya:hati inkıtasız ve 
hiç trenden çıkmadan yapaeaklaT· 
dır. 

Haftada iki gün için lıtanbul .. 
lzmir aruında Eskifehir tarikiyle 
ıür'ate ıeferleri ibdaı edilmiştir . 
Adi trenle 32 saat olan bu yolcu • 
luk 25 saate indirilmittir. 

Bayındırhk bakanlığı Devlet 
Demiryollarında tatbik ettiği bu 
tarife ile timendiferciliğimizde 

azami süra'ati temin eden bir İn· 
kılap yapmıt olmaktadır. 

--o--

Esnafın Belediyeye 
yazı-maları meselesi 

Bir çok esnafın belediye müı • 
tahdemin ıubesine kaytedilmeleri 
~'-buriyeti ilan edildiği halde 
cemiyetlerine müracaat edip be · 
yanname alan ve sonra beiediyeye 
gelen esnaf henüz pk azdır. 

Belediye, esnaf teıekküllerini 
bu vaziyetten haberdar etmif, bu 
ay nihayetine kadar esnafın kayt • 
edilmelerinin teminini istemittir. 

Çocuk 
esirgenıe 

Cemiyet, teşkllAtını 
bu sene 

kuvvetlendirecek 
Çocuk Esirgeme Kurumu vilayet 

kongresi bu ayın 28 inde toplana • 
caktır. Kurumun lıtanbuldaki bu 
büyük kurultayına büyük bir ~
hemmiyet verilmektedir. 
Aldığımız malumata göre Ço • 

cuk Esirgeme Kurumunun gelecek 
yılı için daha büyük bir faaliyet 
proğramınm eıaaları hazırlanmak· 

tadır. 
Kurumun kaza, bilhaua nahiye 

teıekkülleri maalesef tam bir fa • 
ali yet göıterememektedirler. 

Öyle naıhiye ıubeleri bulunmak
tadır ki yalnız iımi vardır. Bir def· 
teri bulunmıyan, heyeti idaresi bü
tün sene toplanmıyan nahiyeler 
çoktur. 

Bütün bzunlar yannın büyükle • 
ri için kurulmut olan bu kurumun 
lıtanbul teıkilitının oldukça za .. 
yif ve akıak ol/uğunu göstermek· 
tedir. Bir kıımı çocuk esirgeme 
lrunmıu azaıı gelecek yıl için Ü· 

mitler beslemektedirler. 
--0-

Unlversltede 
fmtlhanlar 

Dün Üniversitede fran11zca ve 
Roma hukuku imtihanları yapıl • 
mııtır. Fraıuızca imtihanına 400 
talebe girmittir. 

-0--

Beledlye sergi 
açacak 

Belediye ıtatiıtik JUbesi son ba
harda, lbelediyenin on iki sene 
içinde yaptığı itleri göıtermek 
makaadiyle, bir sergi açmağa .ka .. 
rar vermittir. 
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Çoban Mebmed 
Adanaya gitti 

Türk Milli güreı takımının iki de
ğerli uzvu olan Çoban Mehmedle 
Büyük Muıtaf a, federasyonun 

isteği üzerine, Adanaya gitmitler-
dir.. Orada bir kaç müsabaka 
yaparak Ada~alı sporculara alaf • 

ranga güreı hakkında malumat ve
receklerdir . 
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Sovyet Rusyaya 
gidecek sanatkarlar 

Konservatuvar muallimlerin • 
den bir grup Haziran ortalarında 
Sovyet Ruaayaya davet edilmiıti · 
Bu ıeyahat birinci teırine kalmış· 
tır. Muallimlerin bet ay aonraki 
seyahatleri ıefırimizde bulunan 
Sovyet aan'atkirlanna bir iadei zi· 
yaret teklinde olacak, bir kaç te· 
hirde konserler verilecektir. 

• .\i 1'14111&.. • emıt··· .. 
._ • derhal emri vermit: 

~.~aydi tifa niyetine ıunun ar
cıı,h k.,.k sülük yapı9tırın da iyi 1 ŞEHRiN DERDLERI J 
.:"·· ~~ .. i 'lll'. :&a.man, dinlememitler .. 

~o~~rıne ıetirmifler.. Biçare 
lı~, 1/k ~~~~n tirid, lcanı da emi· 
~~U.t,~ ıevıemit, evine 
"""'11t... l'ltlneic mecburiyetinde 

~ ~iderken a&a .. .. 
tötrıı .. ' • yı, pencere onun· 

.......... Uta 
"r 'i•Falar t 

ı._ ~i ha. 0 •un .... • de mit .. 
""'"-·-· 

1 
•e tavriy~ "sen beni ~.et~· 

tn unun, ten de w 

• 

işkembe kokusu ve sokaklar! 
Fatih Nişancasında Beyceğiz mahallesinde oturan çanıadığumz gibi, bu pis kokular günlerce geçmiyor. 

Şükrü anlatıyor: N_e k~balıatimi; var? Belediye memurlarına şikayet et-
- Çarf'll'lba günleri evimizin önüne r.:e bütün malıal· tını bır şey yal?m!ldılar. . . . ~ . . 

leye pazar kuruluyor. Sokak Meta bir panayır halini lıte de~tlcn~nızden bırı b.udur .. _Dıg!!rlerınc gelınce 
. . sokaklar bıttabı her yerdekıler gıbı pıs r.:e bozuktur. alıyor. Buna ıtir:az etmıyorum. Uzak semtlerde otu~~n Gazetenizi takip ediyorum. Dertler sütununda 1ıer gün 

halkın ihtigaçlannı kol,ayca ve ucuzca temin etmek ıçın muhakkak surette sokakların berbatlığından şikayet e-
br.ı gibi panagırvari pazarlar kurulmaaının zarardan diliyor, lstanbulun sokakları o kadar berbat ki, yapıl-
çok, fÜphesiz f agdaı vardır. mak istense baştan Of ağı bütün soka/dan yeniden yap. 

Fakat bu pazarlarda bamadan iıkembe ve ciğere mak lt'izım. Onun için sokaklardan şikayet etmeği lü-
kadar her ıe11 satılıyor. En f ecU bu iıkembe ve ciğer aa· zumsuz buluyorum. 
tanların evimlzin önünde durmalarıdır. Mademki bu ıimdUik imkdnaızdır. Biç olmaua çöp-

lfknıbe ve eıjer kolauıuulan bütlin giin pencere a.. çiller himmet etHler de sokakları temiz t,ltıalar/. 

P,uqiin için: -- - --- -
Sinema 

Bir çok mina11z feyler de gös • 
terdiği halde sinemanın, hugün 
hemen en uygun "iyi vakit geçir • 
me,, yeri olduğunu bilmem düşün· 
dünüz mü!?. 

Sinemada kitap var. 
Musiki var. 
Tiyatro var ..• 
Nihayet sinemanın kendisi var .• 
Gösterilen filmin mevzuu, c;ok 

defa bir kitaptan alınmıthr. Kita
bt okuduğunuzu zannedersiniz .. 
Sesli ve sözlü filmler çıkalıdanberi 
hem musikiyi, en zengin orkestra· 
lardan dinlemek imkanım bulu· 
yor, hem tiyatroda dinleyebilece .. 
ğiniz lakırdıları kulağınızla işidi

yor ve ne dediklerini saniyesi aa • 
niyesine anlıyorsunuz. 

Sinemanın içerisinde ilan da • 
ğıtmak, geç gelen miitterilerin 
körlemesine sizin ayağınıza bas • 
ması, uzun boylu reklamlar göster· 
mek ve biraz da manaıız a,rrılrk -
lar olmasa, bizzat sinemaya da hiç 
kuıur bulmamak kabildir. 

!Bununla 'beraber ıunu da söyH • 
yelim ki, ıihemada ne kitabın ge • 
niıJiği, ne mu•iki ve aktörlerin ta• 
bii ıesi vardır. Üstünkörü bir ifa • 
denin hayaller knnıltısı ile bir 
huni içerisinden ıea çıkarma hidi • . 
sesı ... 

Hikmet MUnlr 

Sovyet artistler 
Şehrimizdeki Sovyet ıan'atki.r· 

farı dün Franıı.z tiyatroaunda bir 
umumi konıer daha vermit, yüz • 
lerce halkın dinmek bilmiyen al· 
kııları ile karıılan:ııılardır. 

Bu ak§am ıehrimizdeki Sovyet 
konsolosluğunda Sovyet san'at • 
karlannın da iştirak edeceği" mu• 
zile.el bir auvare verilecektir. 

Buraya ıehrimiz hükiımet erk& • 
nr, ecnebi diplomat mahafili bir 
çok tanınmıı zevat davetlidir . 
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Heybelide tur yolu 
Belediye, Heybeliada büyük tur 

yolunu parke olarak yaptınnağa 

karar vennittir. Bu yol ayni za • 
manda Heybelinin bütün yolları • 
nın muntazam bir ıekilde yapıl • 
masının batlangıcı olacaktır. Bü· 
yük tur yolunun parke ile döten • 
mesine yakında batlanacaktır. 
ı-~~~~~~~~~~--~--

Kadın atlar mı? 
F eriköyünde çamatır fabrika • 

ıında çalıtan Ayte bu sabah Ha· 
mam köteainde tramvaydan atla • 
mıf, yere düıerek yaralanmıttır. 

Bçıak çıktı 
Eyüpte kahveci lsmailin üze · 

rinde büyük bir bıçak bulunmut, 
müsadere edilmiıtir. 

Baskın kiracı 
Ayvansarayda Atik Mustafa . 

pafada oturan lbrahimle kira • 
cısı Nabi kavga etmiıler, kiracı 

baskın çıkarak ev sahibini döv . 
mü§, demirle batından yarala 
mıftır. 

Alacaklı dövmüş 
Kasımpa,ada Karaman mahal 

lesinde oturan tütün amelesinden 
Hayri ile alacaklısı atçı Selim, 
kavga etmiılerdir. Atçı, ameleyi 
dövmü§, taıla ba§ından yarala -
mııtır. 

Taşla yaralandı 
Ayvansarayda Mollaqkı ma • 

ha.ilesinde oturan Sadık :T~!cfa~ 
geçerken 13 yatında Abdullah İl
minde bir çocuğun attığı tqla 
bqından yaralanmıttır. 



PJlsudskl'oln 
şehrimizdeki yeğeni IMb::BU SABAHKi HABERLER ;If\J 

anlatıyor M kt •bt• l b•tı • illi kahrama- a . ~ azanç ı ıya za 1 erı 
mn başmı vergıs~BQ§!~~i~!51 kanununda 
etirene para Bu beyannamelerde kazanç 

vergisi kanununun kazanç beyan. deg"' 1• ŞJ• klı• k yapıld vadedilmişti nameleri hakkında tayin ettiği i· 1 
Lehistan harbiye nazın ve ulu -. 

sal kahramanı Maretal Pilsudski • 
nin ölümü dolayısiyle dün şehri • 
mizde bulunan bütün yabancı ko:ı 
ısolosluk binalannda bayraklar ya
rıya kadar çekilmittir. Dün teh • 
rimizdeki Lehistna konsoloaluğun· 
da büyük bir teessür hüküm sürü • 
yordu. 

MarC§al Pilsudskinin yeğeni 
b y Ga§toft Lehistanın Türkiye 
elçiliği m tbuat şefi bulunduğu ci· 
hetlc, dün kendisini bulduk~ derin 
bir hüzün içindeydi. Bize Mareıa· 
lin dün gazetemizde nqrettiğimiz 
hayatmı bir de kendisi anlattı. 

Piiıudskinin §ehrimizde'ki yeğe
ni, Lehistan i&tiklali mücadeleai
nin bir ~ok ıafhalannda Mare al • 
le birlikte çalı§mıftır. 

Pilaudskinin bir vakitler kendi· 
ni deli gibi gösterd · i Siberya 
menfasından sonra bir hastaneye 
kaldırrlu k orndani>ir Leh dokto
nmun yardımiyle nasıl kaçmağa 
muv ffak olduğunu büyük bir he
yecanla nlauı •• 

Pilsudskinin Val'fC)Vad kim 
tarafından gör\ilmiyerek ''Robot· 
niku isimli siya 1 :gazetesini çı .. 
kardığı zaman .ı etireııe Ü· 

k" fatlar v dedilmiJtir. 
Lehiatanrn bu :ulu al kahr.am • 

nınm fehrimizd bulun n ye eni, 
epey zamandır Türkiyede bulun • 

dağu dhet1e Türkçe de 1ronuıa • 
bilmektedir. 

--o-

Bulgar ihtiyat 
zabitleri 

Krala sadık 
Sofy'1, 13 - Bulgar ihtiyat za. 

bitleri dün senelik kongrclerllıi 
yapmı§lardır. 

Bu münasebetle krala sadık 
olduklanna dair kuv'1etli t~zahü " 
re.tta bulunarak yemin etmiıler . 
dir. 

Bunu, siyast ma.hafil kral leh~
ne büyük bir tezahür o!arak 'ka . 
bul tmektetlir. Kongre uil içti • 
malarm y rın devam edecek • 
tir. Kongrede bugünkü idare he
yetine kar ı kuvvetli bir muhale -
fet issedi!mekte ve müzakere 
ler gürültülü epnektedir. 

Yarın ak§am yeni idare heyeti 
seçilecektir. .......................... .._. ............... _,, .... ._.: 

BORJiVA 
romanımızt 

.... -- ._, .--. -
l9phyar!l~r!I: 
- z:www;ı Lcd1 ....--~--
Formalarını ucuzca ciltletmek ia
istiyenlcr buıünkü cumartesinden 
itibaren her gün renkli kapaklarİ· 
le beraber Anlcara caddesinde 
(VAKiT) 'lrltaphanesinc bıraka· 

irlcr. 
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Cilt parası olarak yalnız { 1-0) i 
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kuru§ ödemcleri lli%ımdır. ~ 
ı ........................................................ .: 

ZAYi 

tiraz ve temyiz hükümlerine tab:. 

dir. Yüksek ehliyetnamesi olanlar 
2 - Beyanname usulü ile ka· 

zanç vergisine tabi mükellefler dahi mektebden evvel bir ay 
bu kanunun tatbiki noktasımları 
dört kısma ayrılmıştır. Birinci 
kısım bankalar, bankacılık itleri 
le uğratan §irket1er, tasarruf ·.;e 

kıt'ada hizmet edecekler 

taavün sandıkları, bankerler we 

bankerlik muameleleri ile uğra 

şan sarraflar, borsa ve acentele; 
ve mübayaacılar, aimısarlar, ikra
zatçılar, her nevi sigorta şiiket · 

Ankara, 12 (Haber) - İhtiyat 
zabitleri, memurları kanununda 
Milli Müdafaa. encümeninin yap· 
tığı tadile göre her aene yapılan 
son yoklama neticesinde asker e· 
dilenlerden tam devreli lise, yük
sek derecede mealek mekteplerin· 

leri, sigorta acenteJeri ve komia · den mzun bulunanlar ihtiyat za· 
yonculan, ithalat ve ihracat ve biti yetiştirilmek üzere tahsilleri· 
beynelmilel nakliyat komisyoncu· nin nevine, kabiliyetlerine göre 
lan, ticaret ve fabrika mümessil- Müdafaa Bakanlığınca muhtelif 
leri, toptan ihraç t cirleri, noter sınıflara ayrılırlar. Bunlardan 
muavinle.ri, noterlik vazifesini ifa. "Tüccar, kaptan ve çarkçı,, md<le· 
eden adlıye mensuplan. binden cıkanlar b hriye emrioo 

İkinci kuma, hu nevi fabrika· verilir. • 
lar ve :matbaalar. Üçüncü kısma, Aakeri ehliyetnameyi haiz o· 
beheri 300 ton ~e d ha fazl;ı lup olmadıklarına göre aşağıdald 
vapur i,letenler, transit depo ve müddetlerle talim ve tahsile tabi 
antrepo iıletenler, sahip o1du.kt · tutulurlar. 
rı madenleri, dalyanlan ve voli (Hizmet müddetleri mezun bu· 
mahallerini kiraya verenler, nü • lundukları mektebe nisbetle değil, 
fusu 10 ibm ve daha fazla,, olan ibraz ettikleri askeri chliyelname
mahallerdeki hani rla, ~ir ve nin derecesine göredir.) 
kaaabalardaki aparlımanl rı lop-

6 Ay kıt'a, 6 ay mektep, 6 ay 
tan kiraladıkları halde do.ğrudan 

;ı:abit vekilliği: Askeri ehliyetna
doğruya itletmiyerek parça parç'! 

mesi bulunmıyanlar için, 4 ay kıt'a 
kiraya verenler ve mültezimler 

6 ay mektep, 6 ay zabit vekilliği: 
·dahildir. Askeri ehliyetnamesi olup tam ch

Dördüncü kı&ma, bina vergi i 
liyetnamesi olmıyan ar için 2 ay 

kanunu mucibince gayri safi irat kıt'a, 6 ay mektep, 6 ay zabit ve· 
ları iki bin lira v ondan fazla o. 

killiği: Orta ehliyetnamesi olan· 
lan mahatlerde ticaret v~ sanat lar için. 1 ay kıt'a, 6 ay mektep, 6 
yapanlar ve kazanç vergisi kanu- ay zabit :vekilliği: Yiı'hek mektep 
nunun 47 inci maddesi mucihin • mezunlarından askeri ehliyetna· 
ce b~ya.nnameyi vermeyi tcıcib e- mesi olanlar is:in, bunlardan kıt'a 
denler. hizmeti yapan ve yifksek ehliyet· 

çilerin en liyakatlilerinden ihtyaca 
göre müdafaaya, lüzum görülecek 

miktarı tercihan mekteplerine, 
askeri sıhhi müesseselere; sınai 
kimyagerler, makine mühendisle· 

rinden lüzum görülecek miktarı 
imalatı harbiye, ihtiyaçtan fazla· 

sı aırufları ihtiyat zabitan mektep· 
lerinde altı aylık tahsil hizmetine 
tabi tutulurlar. Bunlardan tabip, 
kimyager, eczacı, ditçi ve baytar· 
la.r kendi tatbikat mekteplerinde, 
sıhhi müeaaeaelerde altı aylık hiz· 
mete tabi tutulurlar. Nihayette 

zabit vekili naıbedilirleT. 6 aylık 
hizmet sonunda iktidaruzhklan 
anl ıılanlar çavu rütbesile lata.la· 
ra gönderilirler. Urtidarları tasdik 

edilenler ihtiyat zabit vekili nas· 
bedilirler. Altı ay daha hizmet gö• 
:rürler; ihtiyat mülazim naısbolu· 

nurlar. Muvaffakıyet göstercmi· 
:yenler üç ay daha istihdam oluna· 
rak yeti§tirilir. Liya'.kat gösteren .. 
ler mülılıimlikle, gösteremiyenler 
zabit vekilliği ile terhis <>lunurlar. 

Askeri Ji.e mezunlarından ya
ban m ml tlerde a•kcri ımü• 

hendiı, fen memuru yetiştirihnek 

üzere ~eç11enler iki ay hazırlık kı
taımda hizmetten, sınıflarile ala
kadar asken fabrikalar vemüene· 
selerde on ny çah§tiktan sonra li
yakat kifayeti tasaik olunaıilar ih· 
tiyat zabit vekili nasbedilir. Talı· 
sil görecekleri mües:;elere gönderi· 
lirler. 

3 - Sanat ve ticaret grupların· nameyi haiz olan tabip, baytarlar 
dan birinci losI)la dahil olanların kamilen, .kimyager, eczacı ve diş· 
ödeyecekleri~ aagari :vergi üç kı • -------------·--------------
sımdan terekküp eder: nur. 1 Hı·tıer dı·yor ki· 

1 - Sanat ve ticaret icra edil • Bü..,.e encümeninin te bit etti · • 
~~ -

diği yere göre deği§en maktu ver- ği cetvel ~udur: l "Şarkta b1r misak 
;gı Beheri 300 tondan fazla vapur 0

2 - Sanat ve ticaretin icrası i- iş1etenler, transit depolan ve an· imzalamaktansa 
çin istihdam edilen memur v~ trepo1arı i§letenler, işlettikleri kendimi asarım,, 
müstahdem ba~ına ve çalışılan vapurların beher resmi tonilato- Nevyorktan "İvnin Standard,, 
yere göre aeğiıen mütehavvil veT- u için 1 kunıı ve idare merkezle- gazetesine bildirildiğine göre A -
gi. :ri tarafından işğal edilen binala merika, mecmualarından birinde 

3 - Sanat ve ticaret nevine gö- :rın gayri u.fi iradının yüzde be- Hitlerin bir beyanatı -çıkinı ve bu 
re ya1nız ticaretgahm gayri safi :şi, İpetilen depo ve ant~oların rada Hitler ıu sözleri aöy]emittir..: 
iiradı veya 1ıem ticaretgah, !hem gayri safi .iratlarının yüzde onu "Bize iyi muamele edildiği tak • 
ikametgah gayri aafi iratlarının verginin niısbetin~ teşkil etmekt~· clirde bütün dünya ile.ademi tec.a. 
mecmuu üzerinden ıtahakkuk etL· dir. vüz miısakı aktedeceğiz.. .Şarkta 
ırilecck isbi vergi. Neferi l O bin ve daha ziyade mütekabil yardıma müstenit bir 

Yukardaki vergilerin miktaT 
'-e i betleri bağh cetvellerda 
gösterilmittir. Bu .cetvellerde ya. 
zıh sanat ve ticaret nevilerinden 
hizalarmda yalnız ticaretgah ira
dı için nisbet gösterilip, ikamet • 
gah iradı tayin edilmemi -0lan -
Uarın nisbi vergileri yalnız ticaret
gahlarınm iradı üzerinden hesap 
edilir. 

ikametgah kaydinde sayfiy~ 
dahil değildir. Celvelde ikamet 
rgih üzerinden nisbi vergi alma 
cağı gösterilen ticaret ve sanat 
nevilerini yapanlar hükmi tıı.hıs -

olan yerlerdeki hanlarla ıehirler misak imulamıyacağız. Böyle hir 
ve kazalardaki apartımanları misak imzalamaktan ise, kendimi 
toptan kiralayıp parça par~a kira-

aıarım.,, 
ya verenler - ~ansiyonculuk ha· 

Hitler artık intikam harplerinin 
riç - kirayı verdikleri gayri men· 

modası geçmediğini, Almanyanın 
kullerin gayri aafi iratları mecmu· 

harb iatemet!iğini, ve harb olduğu 
unun yüzde ikisi nisbetinde mak-
tu vergi ~ereceklerdir. takdirde bir saatte bütün dünya 

Sahibi oldukları madenleri ve merkezlerinin tayyarelerle lıara'b 
dalyanları \'e voli mahallerini ki- edilebileceğini -ylemiştir. 
raya verenler verginin t allUk et- Hitler sözünü şöyle bitinni§tir: 
tği mali yıldan evvelki m li yıla "Biitün istekleri önceden .görü· 
ait beyannamelerinde yazılı ki · men, ve saf bir surette sulha dojru 
ra bedellerinin yüzde be§i nisbe . giden her hangi vesikaya imzamı· 
tinde vereceklerdir. zı koymağa hazınz ve her zaman 

da hazırdık.,, 

______________________ _.. __ __ 
!ar oldukları halde nisbi vergi ---·- Venı -•••• 
münhasıran ticaTetgah üzerinden 
nlmır, FELSEFE ZAYJ 

Liman cüzdanımı zayi ettim. Yaıi tadilat haziranda muteber 
Denizyollan İ§letmeai idaresin· 

den )makta olduğumuz eytam 
ve eramil maaı cüzdanı ile latbik 
mühürlerıimizi 'kaybettik. Y ~i a 

Yeni!ini alacağımdan eslrisinin o!acakbr. Şu kadar ki 935 de alı 
biı'lanü yoktur. :nacak vergiler için bu kanunu&J 

H MA YlS - 19~5 

Sabah Gazeteleri 
ne dlyorıar? 

PilsudE'klnin yerini 
kim tutacak? 

KUflUN - Awn VB f>ugün "partf. 
ve dedd" adlı ba gazısuula Cüm/ıd' 
riyct halk partisinin altı, esaslı prr.rı 
sibini ele alarak bunlann her birilf1 
deı-lctin baş ycuaaına knymak uc bd 
suretle (partO ile (deı•let) i üllı:ü aln· 
nutda birleştirmek faaliyetinden balı· 
t>eiligor. l'c diyor ki.: "Günün ifJir:indl 
Cümlıuriyct ltolk partisinden başf;I 

bir parti ıkurnuik istcyaılcr 91ksa bill 
artık bu prensiplere ayfarı bir g~ 
tutmalarına imJ.i.ô.n kalmıyacaktır." 

TAN - A1mıcd Şü1:rü Esmer Pil• 
suaskinirı ölü. ·ünü nıcr:uu'bcihsetmif 
tir. Ahmed 'Şıikrü E mer, Pilsudski· 
nin ölümünden Le.hi&tanda ycrıi bit 
diktatörlük daha 911..'tp çıkmıJ1aoai4 
meselesini göze alıyor ıve: "/slikrofl 
bir adamın hayatına bağlı gibi f/Örii• 
nen bir ül1:tdc o odamın hayattan çe 
'kilmesi bir sarsıntı meydana getiri' 
mi?,, diye sonıgor tte milwtlskinin Ô' 
Ulmü ile bu .ıualin cevabı ~abileuği· 
ni anlatarak; Leh ulınunun bu biigiİ~ 
kaoıptan duyd.ukları acıya ortak ol• 
mlık üıtigor. 

ZA.UAN - uhistan Na.--ırı Marl' 
§al Pilsud11kinin ölüm 1ıaducsiniftl 
bahsederken bunun, :aten kanpk O'? 

lan Avrupa ıyaıaıını daha 'kcrnştır 

mak Uıllmali olduğundan korkuJ!Of 
Pilsurlsklnin öliimiıufe AlmCl11Halfı1 
büyük bir tarafını ka,ubdtiğirıi ti 
bundan Fransrzlar:ın mtm111ı' 

nlacağını öylügor. Sonra PUsruls11 
nin "dil-.-taWr,, tnısfına ge~erek kendi' 
ai gibi birinill daha k1ımanda hemd 
zrılıur edebileceğine imkan görmcdd 
bcdbinliklc sö;lerini 'bitiriyor. 

CV!ttHURll'KT - Abidin DaIJCT 
"Almanya ile ökonomik miinasebetlr 
rinıi%,, mcr1zuu ü::crinilc bir mcikaff 
yazmıştır. Son defa AlmanyalfG gitfİ' 
ği için orada ö!"OTlomi iflerl üzeriJ 
yaptığı hasbühalJenn intibaını net 
ret 111<!/dcdir. Alman/ ann. üı:raeaiUIJZi 
lıal,kındaki .dü.ff}nil§lerini l:t:IJl~JIO. 
nfcosclii, ihracat mallarımızın dainı 

ayni cinsten çıkmailığıni!an, ıi'ktu/ 
edildiğini söylüyor ... 'Bu mevzuu m1 
teakip Abidin lJtwer şôli'lc deJneJdf 

dir: J 
"Türkiye ile Almanyamrı ökon 

münasebetlerini a1"ttı,.mağa kuvve' 
lemlirmrğc zemin çok müsaittir. 01'ff 
nomi Bakanlığımızın bu sahada hl 
ild memlekete faydalı -0laodk :peni fç 
aliycllcr 8Clrfcdcl:f'lfine filphemiz gtl 
tur •• ,, 

-o--
• 
ış anyor 

FnDl'lzca, esiri ve yeni lıarf' 
lerle yarıp okuma muhs 1 

&ebe ve daktilo bilen bir bayeJI 
münas1h Jeraitle iı aramaktadıt · 
isteyenlerin ga'Ze'temizde H. ıfı 
rumuzuna müracaat etmeleri.. 

Yeni neşriyat 

Muzlk we sanal 
hareketleri 

'Muzik ,.e San'at HaTeketleri~ 
isimli ıan'at mecmuumın "101"" 
zuncu sayısı muzikle ali.kası olt11 

ve olmayan lhemı kin ~k fayd'' 
lı bir tekilde çıkmıfhr .• içerisi~~~ 
muzikten anlayan1ara yaraya°d 
aynca bir nola da Ta!'Clrr. M"tt~' 
Sovyet artistlerinden babı~ 
güzei bir mab.te gô~ çe.rpmaW 
dır. / 
~~--~~~~~---_., 

ZAYJ 
Türk inkilip .dent~ine ait 1'-' 

nemi kaybettim. Y eniısini al-"' 
ğımdan .eakiainin muteber .o1"" 
dığım ıilan ederim • 
Edebiyat iakü1teai :talebes.iJıd' 

754 Zekeriya _A 

21? 
NEOJR? 

Akay idaresi tayfa1armClan \ tahakkukuna ait hükümler kanu -

Meşhur Oidero'nun 

Çeviren HAYDAR RIFAT 

35 Kuruş 
bnacağmd n eık:ılerinin bük-il•----------1111""" 

Nebi nun nC!rini müteakip tatbik olu- a·--••tım••••••••• mü -o1matl1ğm1 ;J&.n ederiz. 
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Blir Aşklln 
Hlikdyesi 

:················································ı ! Nakleden: l rto. i 
! Hatice Süreyya 14 i 
: ................................................ : , 

- Ah, niçin zengin değilim?., nın dudaklarından fı kırmasına 
Niçin müsta:kil olamıyorum?. Me - mani oldu, .•.• 
sefa fU arkada!ı.m Adnan gibi .•. Zavallı çocuk yarı yarıya bay -
O zaman saadetimi muhakkak bir gınlık geçiriyordu. Hezimete uğ • 
hale getirebilirdim .. Sevdiğim bir ramasına her şey yardım ediyor • 
katlının d bahtiyar olmasını te • du. Gecenin ılıklığı, yalnızlığı, 
ınin ederdim. kulağına fısıldanan aşk sözleri .. 

- Bunun için insanın zengin 
ıni olması lazımdır dersiniz?. 

Kurtulmak, mukavemet etmek 
istedi.. Kuvveti, şuuru artık ira • 

desine tibi değildi. Artık Rau • 
- Bittabi, hayır .. Hakiki, .sami

ıni bir aık, 'bütün bu !hislerin yu • 
karıııındadır. fun eııiri haline gelmişti .. 

Genç kız: 

- Aşk .... • diye dalgın dalgın 
rnırıldantlı. - Acaba, bu hakikatte 
lllevcut mudur?. 

-Ay, bundan şüphe mi ediyor· 
sunuz, Samiye Hanım? Evet, bir 
aşk bir hakikattir, mevcuttur. ln
ıanın yakalanabileceği dertlerin 
en büyüğüdür. Ancak o bizi teselli 
edebilri. Alçaklıklarımızı, sefa -
letlerimizi o tedavi eder .• Bizi, in
sanlığın fevkine çıkarır .. 

- Bu derece hararetle aşktan 
bahsetiğinize nazaran her halde 

Bunu anlayan genç adam; ce • 

saretin.i arttırdı.. Ve Samiyeyi 

kendine bü&bütün esir etti. 

Temmuz ayı ni'hayete eriyordu . 

Mevsim, bütün tabiatı ve bütün i;. 

sanlığı ihtişamına esir ctmi§ gi • 

biydi ... 

Şimdi artrk genç kız rüyada gibi 

yaşıyordu. Mücadele etmek kabi • 

liyetini büsbütün kaybetmişti • 

Sükutunun ertesi günü, utan • 
maktan yerlerin dibine geçerek, 

a§ık olmanız lazım, Rauf Bey.. iradesine hakim olmak istemişti •. 
... - Şüphesiz .. Kalbimde taşıdı· Lakin Rauf, buna imkan verme • 
gıın his, yegane ervetimdir... llk mitti ... 

tesladüfümüzden beri, bütün duy - Vadedici ibir takım cümleler ar· 
gu arıın, sevgilime dog" ru aktı ... f O ederek, kızı okşayarak, onun ıatı· 
b .. z~mandanberi aşkım büyüdü, 

uyudü .. Şimdi, artık bütün mev • 
cudiyet' . d 1 t b' .. h . ımı ay m a an ır guneş 

.... :1~~ ~elmiş ~ulunuyor. Onun ışı· 
~i;. utun iyi hislerimi tebarüz et -

•Yor .. 

raplarını, vicdan azaplarını din • 
dirmişti ... 

"Mademki sevışıyoruz, mea'ud 
olmağa hakkımız yok mu?.,, de • 
mişti .. 

llk fırsatta Samiyenin annesiyle , . B~ sözleri büyük bir coşkunluk-
~ ~"""'1 '' b b . . l __ .. _ Y'4""•"4İ'" Onu dinlerken, o. auna vazıyetı an atacaxh ve 
genç kız, bütün mevcudiyetini ya· evİenecelderdi .. 
"aş Yavaş garib bir hissin kapladı
ğını duyuyordu .. 

- Sizi temin ederim ki mes'ud 
olacaksınız! - dedi .. 

- Heyhat •. Bundan pek emin 
de"T · · gı ım. Zıra, karşımdakinin aşkı-

Yorum .•. 

(Devamı var) 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: ~2925 

mı knbul edip etmiyeceğini bilmi· 
~~rum .. Ona duygularımı ve dü • 
§uncelerini anlatmaktan çekinmi - ı 

Bir müddet sustu.. lzmlr Sürat Yolu 
~0?r~, sa.n~i insiyaki bir hareket - ı SAKARYA vapuru her 
e ımış gıbı, geriledi .. Ellerini yü- hafta PERŞEMBE günleri 
ıüne örttü .. Dedi ki: saat 16 da İstanbuldan lZMIRE 
... - Samiye .. Sevgili Samiyeci - ı ve PAZAR günleri de lZMIR-1 
8ırn. Sevğilim sensin .. Bunu anla· DEN lstanbula kalkar. J 
inadın mı?. 

- Çıldırdınn mı?. 
. l<açnıak, haykırmak, bağırmak 
ıatiyordu. Fakat rivilenmi• gibi 
)e . d ~ ~ ' 

rın e duruyordu .. • • HABER 
1\1 - Samiye!. Size çıldırıyorum. Ak şa. m 

es'ud olmam, yahut betlbaht kal· 1 DAR E EV I 

Postas• 
1 

inanı, senin elindedir .• Bana karşı ISTANBUL ANKARA CADDESi 

llcaha son derece insaf sn mı dav • 
rankacaksınız? Beni l"ed mi ede. 
Ce • • 

sınız?. 

bö - Susun, susun.. Allah a§kma 
t- ;ıe §eyler yapmayın .. Gidin bu • 
a an ..... 

St Zavallıcık, yaralı bir kuş gibi 
'l>ınıyordu .... 

hı - Benim fefkatimin samimi o-
§Undan . . .. h d' 

11 nıcın §Up e e ıyorsu • 
ltz? B . -

'tn · enımle mes'ud olamaz mı· 
. ız? Be • k d - . b. •na nı so mu egersız ır 
.,111:n farzediyoraunuz? Yoksa, a-

TeJgr~ AdrcBI: JSTANBUL HABEJl 
Telefon l'azı: 2887% idare: %4870 

..... AeoNe .. ŞAri:ri:;Ri .... I 
ı 8 6 ıı aylık : 

Türkiye: 120 350 660 2250 K,.., ~ 
Ecnebi: 150 4'3 840 1010 : 

iLArt TARIFES1 İ 
Ticaret UAnlannm aatın 12,30 i 

» Resml Ullnlnr 10 kuruştur. : : ................................................ : 
::mhibı ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Baeıldıtı yer: ( VAKiT) Matbaası 

""-tllzd k" 
lul' a ı Ya§ farkını fazla mı lbu- •,--------....-----~ orsunu? Ah . . d' ıı 
tıi2 .• , amıye, ıstesev ı-

' oyJe ' d }( nıea u olurduk ki. 
.. 12 kat'• ie h ' ı surete protesto etme • 
. .. at.ırla d F k . •• b\ltı nıyor u. a at, delıkan· 
ke"a· a_ fırıat vermedi.. Samiye 
lltad •nı toplamak imkanını bula -

l\b~~~ R~uf, onun \nerine atıldı • 
agzını ikapadı .. F eryad1 

KUPON 

126 
14-5-935 

~~-Yı_a_za_n_:_K~A_D_i_R_C_A_N~K_A~F_Z_l~~~~--~~~~N:..:.:.-0. 4 
Esirler dışarı çıkarılmı , zıl 

Kadırga hafiflenıişti .• 
Hüsmen bir kaç admı attı: 
- Sen söyle Sırık Ahmed, din -

lenmek mi istersin, yoksa denize 
açılmak mı?. ' 

Sırık Ahmed uzun boylu, ince 
bir adamdı .• Sanki küçük bir ka • 
vak, canlanmış, insan olmuş ve bu
raya kadar gelmişti. 

Kavgalarda onun başı ve kılıcı 
bütün baılarm üstünde görünür • 
dü. Kolu ile kılıcı da boyuna göre· 
uzun olduğu için düımanını uzak· 
tan vuruyordu. 
Yalnız yelken manewalarını, di

reklere tırmanmayı beceremezdi 
anıma, zaten bu işler ona kalmaz· 
dı. 

- Elbette denize açılmak iıte • 
riz, reis ... 

Onun yanında duran iri yarı, u· 
zun boylu, dalyan gibi bir levent 
söze karıştı: 

- Bunun da lafı mı olur? ~yle 
şey sorulur mu?. 

Bu Dalyan Mustafa idi. Savat • 
larda reisin yanından ayrılmaz , 
en korkulu zamanlarda, yürüyen 
bir dağ gibi dü manının üstüne 
saldırır, önün e\eni devirir, yı .. 
kardı. 

iki adım ilerisinde curan bir 
arkadaşına bakarak ilave etti: 

- Öyle değil mi Ko~a Veli? .. 
Ağzını açsana .. Yoksa kıyıda bek
liyen çipil gözlü Arap· karılarına 
mı vurgunsun?. 

Koca Veli kırk yaş1arında, ab
lak yüzlü bir yiğitti. Küçücük 
gözleri, orta boylu tıknaz vücu -
diyle bir fil yavrusunu andırıyor • 
du. 
Arkadaşına cevab verecekti .. 

li'akat ıözleri ağzında kaldı. Çün· 
kü Hüsmen reis Dalyan Mustafaya 
ba:karak şöyle demişti: 

- Biz de laf olsun diye söyle • 
dik .. Bunu böyle bileiin ! .. 

Dalyan Muataf a kılıcını çekti ve 
haykırdı: 

- Y ataıın reis! •.•• 
- Y aşaaın ..... nnn ! 
Tilki Ha'llan, biraz kambur ve 

ince vücudundan umulmıyan bir 
çeviklikle direklere f!rladı Kara 
Memiş adındaki yağız delikanlı 
forsaların ortasına yürüdü ... 

Onun işi seferde kürekçileri 
gözlemek, ~yi çalışmayanları kır • 
baçla dövmek yahut dövdürmek • 
ti ... 

Bir anda bütün gemi kaynaştı .• 
Son yükler ve esirler dışarı çıka .. 
rılmış, Kızıl Kadırga hafiflemiş • 
ti ... 

O bile küçük dalgaların oynaş· 
tığı yeşil denizde sallanıp duru • 
yor, engin ufuklara doğru kanat • 
lanmak için sabırsızlık ediyordu .. 

- Vira demir!.. 
- Yelkenler mayna! .. Mayna! 
Viraaa ... 

- Hey .. yyy!. Vardiyan! .. Yapış 
tokmağa! .. 

Direklerde birer maymun gibi 
dolaıan tayfalar yelkenleri koyu· 
vermitlerdi. Birisi İplerden aşağı, 
boşluktan dü§er gibi inerken, bir 

ba§ka151 flrandi direğinin tepesin· · 
de ufku gözetliyordu. 

Davul ve zurna kıç kasaranın 
üstüne {:rkmış, leven~ler şarkısını 
çalıyordu .• 

Varil varil sular gemiye alını -
yor, kaleden getirilen barut ve gül
leler yerlerine konuyor, sandıklar 
dolusu peksimetler, pastırma ve 
sucuklar kilere d.olduruluyordu. 

Bütün bunlar o kadar büyük bir 
hızla yapılıyordu ki.. 

Ne bir §A§kınlık, ne bir durgun· 
luk, ne de yorulmak •• 

Aradan çeyrek s'aat geçmemiş • 
ti .•. 

Vardiyan, tokinağını, önünde 
duran kocaman kütüğe vurmağa 
başladı: 

- Tak .. tak .. tak .. tak .. tak. 

de olsa Tir~nyen denizi onların 
sıksık dolaştıkları, her yıl bir kaç 
defa gidip geldikleri yerdi. Fakat 

Adriyatik tarafına giden alimcılar 
henüz yoktu. 

1 

Hüsmen, kendisinin de isteme· 
sine rağmen bu düşünceyi bir ke· 
naro. attı. Çünkü o yalnız akına 
gitmiyordu.· Ayni zamanda Tur • 

cud filosuna karşı Mesina taraf • 
larmda toplanan bir düşman do • 

nanmasının ad bulunup bulu;;ma· 
dığını anlayacaktı. 

Yola cıkarken Hüsmen Reisin la· 
sarladıkları sağlam bir · karara 
bağladılar ve yoldaşlar yerlerine 
gittiler ... 

Şimdi genç reis yalnızdı .. Ara· 
sıra doğruluyor, engin denizleri 

gözden geçiriyor, yelkenlerib;,1 
bol şişiren güzel ;üzgara b kmak. 
tan sonsuz bir tad buluyordu. 

lşte küç.ükten beri· yüreğinde 
beslenen rüyalar hep hakikat ol -

Koca Memİ§ dümene geçmişti .• 
G l 

muıtu .• 

Kızıl Kadırga zicirini kıran .bir 
deniz ejderi gibi burnunu limanın 
ağzına çevirdi Denizi yararak, 
iki yanına köpükler saçarak ileri 
atıldı •• 

öz erini geminin burnuna ve · 
(Devamı var) 

limanın ağzına saplamı~ gibi dim 

dik duruyordu. Hüsmen Reis biraz Rcyoğ(u Sulh z inci Hukuk Hft-
beride sol yumru~nu !kalçasma, ldmliğindcn: 
&ağ e1ini de belindeki kuşağa da • 
yamı§, yoldaşlarının manevraları
nı, geride kalan limanı, ilerideki 
engin ufukları gözden geçiriyor • 
du. 

Karayel tarafına giden Turgud 
Reia donanması artık görünmüyor 
du. 

O dosdoğru yıldız tarafına gi -
decekti. Böylelikle sancaktan esen 
poyraz onu son hızla ileriye götü -
recekti ... 

Limandan çıkarken vardiyanın 
tokmağı gittikçe ııık vurmağa baş
lamıştı: 

- Tak .. tak.. tak.. tak, tak. 
tak ..... 

Şimdi yelkenler alabildiğine şiş
mif, kürekçiler durmuşlardı. 

Gemi ikide bir tahlanır gibi de:. 
nizi yarıyor; yeni zaferlere, yeni 
ganimetiere doğru sanki uçuyor -
du. 

Davul zurna büsbütün coşmuş· 
tu .. imdi leventler de gür sesleriyle 
çalgıya arkadn,Iık ediyorlardı 

Yol ver köpüklii Ak deniz, 
Biz Hüsmenin erleriyiz .. 
Düşmanlar nereye kaçsa. 
Yakalar, başın ezeıiz .. 

Gemimiz sanki bir kasırga, 
Dinlemez fnima, dalga .. 

· Kahpe düşman ininden çık, 
Geli)'or Kızıl Kadırga!.. 

-4 -
Turgud'un 
armağanı 

Hüsmen Reis kıç kasarada bir 
Anadolu halısının üstüne lJ.Z&n • 
mıı, başlıca leventleri'yle yeni akın 
için nerelere gideceğini konuşu, • 
yordu. . 

Bazıları bu sefer ltalyannın 

,ark kıyıl.~~~na gitmeyi i~~ri sü~dü- I 
ler. Bu duşunce fena degıldi.. Ne 

1 - Hüsniye ve Azime1erin muta
~nrrıf oldukJnı Kasımpaşada Yeldc
ğirmeni mahallesıinde hastane nrka 
sokağında 12-14 numaralı ahşap ve 
tamamına (2111) lira kıymet ta) in e
dilen ~aa bahçe ı;; odalı hane şuyuun 
izale i zımnında açık arttırmaya ,.a. 

' zedildiğinden 1:> - 6 - 935 t rihin~ 
müşndif Cumartesi günü saat 15 den 
16. ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkeme· 
sinde bilmüzayede satılncaktır. • 

2 - Arttırma bedeli kıymeti mu· 
hammenenin ylizde 7:; şini bulur a 
o gün ihale edilecektir. Yüzde 7;; şini 
hulmadığr takdirde en son arttırma

nm tnahhüdü baki kalmak suretiyle 
ikinci arttırma 30 - 6 - 935 günline 
tesadUf eden Pazar günü ant 15 den 
16 ) a kadar icra olunacak ve en çok 
arttıranın ii tünde bırakılacaktır. Bu 
defadan ha:;lm iliınat yaprlmıyacaktır. 

3 - Tarihi ihaleye kadar ,~ergi, \.'8· 

krf icaresi, belediye re mi ve de11ft1iye 
mlişteriye aittir. 

•l - Arttırmaya iştirak edecekler 
kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat akçesi ve· 
yn milli bir bankanın teminat mektu· 
bunu getirmesi şarttır. 

5 - .ı.\t-ttırma bedeli tarihi ihale· 
den b gün zarfında ryhkeme kasa· 
sına tevdi edılecektiı·. Ak i takdirde 
farkr fiyat 7.arar ve ziyan, faiz \'e 
mu arifi saire bila hüküm ı·endisin
dcn tahsil edilir. 

6 - 1\tczkiır gn) ri menkul \'akıf 
paralar müdürliiğüne 37;; liraya ipo
tek cdilmi:. tir. Başh"ncn ipotek ahibi 
aJacaklılnr ile haklnrr tapu sicilli il 
ahit olmıyan ipotekli alacaklılar ve 

herhangi bjİ.- iddia edenler tarihi ilan· 
n itibaren 20 gün zarfında 'evrakı 

müsbiteleıi) le birlikte satış memuru
na miiraca.at etmelidirler. Ak i tal • 
dirde hakları tapu siciliyle sabit oJ
mıyanlnr satı bedelinln ,pnyla masın
daıı hariç kalırlar. ' 

7 - ~nrtname 12- ii - 93:; tarihin· 
de mahkeme dhanhanc inde herkesin 
görebileceği biı· yere nsılmrştır. Dos
ya.} 1 görerek fazla malümat almak 
f tcyenlcrin 31 - 932 ntımarasryle 
Beyoğlu Sulh 1 nci Hukuk Mahkemesi 
Ba katipliğine müracaatları ilan olu
nur. (114:i8) 
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di; dm olmalıydı, çunku golge ınce 

- Biraz dolatalım, dedi, bak ve zarif bir vücut gösteriyordu. 
hava ne güzel! insan bu ilkbahar Penceresinin önünde hareket • 
gününde kendisini yirmi yat siz duran meçhul kadını - ken
gençletmit hissediyor. Hem biz disini değil, gölgesini - uzun za-

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; N9. 19 

yaıtakiler için yürümek çok iyi - man seyrettikten sonra, ihtimal y t • • 
dir, göbek yapmamıza mani O• sessizliğin Ve yanlızJığın verdiği - e 1ş1 n kendini astı! 
ıur ı b~~ .~esaretle, elimi. ~~~~~.1ar_ıma ğ 1 r 1 yo r·d u . Bu 
Arkadaşımın hakkı vardı. Böy- goturerek çapkın bır opucuk ışa • yalan 

bir netice 

diye ba
intihar az 
alıyordu ... le bir havada biraz dolaımak hiç reti yapbm ! Duvardaki gölgem daha C İ d di 

te fena değildi. Yürümeğe batla· bu hareketimi tekrar etti. 
dık. Arkadan gelen güne§ ense- Meçhul kadın, bu hareketi gör
mizi yakıyor, önümüzde bizimle müş olmalıydı. Çünkü hemen pen· 
beraber yürüyen gölgeler vücuda cere kapandı ve gölge kayboldu. 
ıetiriyordu. Enver bu gölgeleri Ertesi gece, erkenden, tarassut 

göstererek gülümsedi: mevki ine geçerek beklemeğe bat· veçhile asistanlardan birine teslim 
- Dünyada bir gölgeden daha ladım. Bu sefer daha ihtiyatlı dav ettiler. Elbiseler muhafızların ö

ıevimli ne vardır acaba? Hakikat ranmış, lambamı söndürmüıtüm. nünde bana getirilmi§ olsaydı şüp-

Bu tazyıka rağmen ümidim kı -
rılmaclı.. Eve gizlice bir rnektub 
yazdım, bir kat elbise istedim. El
biseyi getirdiler ve talimatım 

daima çirkindir! Onun çıplaklı- Bu ihtiyatımın mükafatını bi - heyi celbedebilirdi. 
ğı bize hiç tahayyül imkanı ver -
mez. Yanına yakla§tığımız zaman 
ite bizi ıukutu hayale uğratır. 

Fakat gölge öyle midir ya! O
nu yakalayamayız. Elimizi uzat · 
tığımız zaman hemen kaçar ve 
böylece cazibesini, esrarını mu · 
hafaza eder. Ayni maddi görünü§ 

arkaımda biz onu istediğimiz 
tekilde tahayyül edebiliriz. inan 
bana, eğer gölge olmasaydı ha -
yalin zevkinden mahrum ola
caktık! 

Durup hayretle kendisine bak · 
tığımın farkına varmıftı. Gülerek 
devam etti: 

- Saçmalıyorum, değil mi? 
Bütün bu felsefeyi ortaya dök-
meme eski bir maceramın aklıma 
gelmesi sebep oldu. Bak sana 
anlatayım. Fakat evvela bir ci -
gara ver. 

Cigaraıınclan uzun bir nefes 
çektikten sonra söze başladı: 

- Tam yirmi sene oluyor, azi· 
zim, yirmi sene ..• Yani ilk genç
lik zamanım ••• Hayatı müthi! se -

viyor, harikulade aşk maceraları 
tahayyül ediyordum. Fakat bir 
kaç tecrübem beni büyük bir su· 

kutu hayale uğrattı. Bununla be • 
r.:ber her defasında "gelecek se -
fere daha tedbirli davranır, daha 
jyi bir intihap yapar ve ilk hisle
rime körü körüne kapılmam!,, 

Diyordum. 

O zamıt.n Beyazıtta bir evde o
turuyorduk. Karıımızdaki büyük 
konağın ibahçesini, sokaktan ayı· 
ran koca bir duvar evimizin man· 

:zarumı tamamile kapatmıfb .. 0-
Ciamın penceresi bu manzarayi 
Yüksek duvarın yosunlu tatlarını 

aötteriyordu. 

Çok •ıc.ak bir yaz gecesi saat -
lerce kitap okumu§, ıcaktan bu
nalmııtım. Yatmadan evvel biraz 
hava almak için pencerenin önü
ne yaldaıtrm. Lambayı söndür • 
memiftim. 

Kartıki duvara vuran gölgem
den hqka sokakta bir ıey görün
müyordu. Bir müddet öylece dal· 
sın durdum. Sonra birdenbire ak· 
hma geldi: 

Acaba duvarda ayni ıekilde 
bqka kimselerin gölgeleri de gö
rünüyor mu idi? 

Pencereden biraz sarkarak ile
riye doğru baktım. Her yer ka -
ranlıktı, yalnız bizden üç ev öte· 
de bulunan I<omtu binalardan bi
rinin penceresinden kar§ıki du -
vara a1dınbk YUrUyordu. Bekle • 
jim. 

Adeta bir stnema perdesi vazi
fesini gören duvı.rda biraz sonra 
bir aölge belirdi. Bu bir kadm 

raz sonra aldım. Duvarda güzel 
komıumun gölgesi .göründü. Ba -

na, ilk tahminimden daha genç, 
daha sevimli ve daha güzel gibi 
geliyordu. Pencerenin onune o

turmuş, diki§ dikiyordu. Elinin 

muntazam hareketlerini, ipliği çe· 
ken parmağını oynatı§ını, en İn· 
ce tef errüatma kadar duvardaki 
gölge sadakatle bana bildiriyor • 
du. 

Böyle onu ne kadar zaman, 
kaç saat seyrettiğimi bilmiyorum. 
Pencere kapanıp gölge kaybol -
duğu, duvarı tekrar karanlık bü
rüdüğü vakit, içimi ele bir sıkıntı 

kapladığını hissettim. Kendimi 
bu güzel yaz gecesinde odamda 
yalnız, yap yalnız buluyordum. 
Ağhyacak gibiydim. 

Ah gençlik! Atık olmuıtum ! 

Aıık olmuttum ! Hem de kime, 
bir gölgeye! Bu çılgınlık için in· 
sanın on yedi ya§ında olması ve 
yirmi sene evvel benim bulundu· 
ğwn sıkı muhitin içinde bulun
ması lazım .•• 

Artık çılgın gibiydim. Her gece 
penceremin önünde sevgili göl -
genin ne yapbğını, duvara baka· 
rak takip ediyordum. Bu, böyle 

haftalarca sürdü. Komtumuzun 
o evden çıkıp başka bir mahalle
ye tatındıkları güne kadar .. 

Susmutlu. Bir kaç dakika bir
birimize bir ıey söylemeden, ses· 
sizce yürüdük. Hikayesine devam 
etmediğini görünce ben sordum: 

- Kendisile nasıl tanı§tınız? 

Arkadaşım bu sualim üzerine 
derin bir uykudan uyanır gibi 
titredi ve sordu: 

- Kiminle? 
- Nasıl kiminle, gölgesini gör-

düğün kadınla .. 

'Enver saff etime hayret ettiğini 
bell1 eden bir ifade ile cevap ver· 
di: 

- Kendisini 

- Nasıl hiç 
- Evet! 

hiç görmedim! 

görmedin mi? 

Şatırmıttım. Hayretle sordum: 

- Peki hiç merak etmedin mi? 
Uzaktan olsun görmeğe her hal • 
de imkan bulabilirdin. 

- Evet görebilirdim. Fakat 
bunu istemedim. 

Hayretim gittikçe artıyordu: 
- Peki amma niçin? 

Arkadaşım durdu, gözlerimin 
içine bakarak cevap verdi: 

- Hayalimi mahvetmek tehli -
kesi vardı, bundan çekindim. Çir-
kin veya ihtiyar olmasından 

korktum! 
F. M. 

Bir sabah yatağımdan kalktım . 
Hariciyeci asistan Abdurrahma -
nın yatak odasına gittim. Muhafız 
bermutad arkamda idi. Odaya 
girdim. Kapıyı kapadım .. Anah-

tar deliğine bir kağıt tıkadım ve 
dakika kaybetmeden gıyınmeye 

ba§ladrm. Elbiselerin üstüne enta
riyi onun üzerinde de hastahane 

hırkasını giydim. Odadan çıktım . 
Muhafıznna bir sigara uzattım .. 
Hiç bir §eyin farkında değil... Ağır 
ağrr yürümeğe batladım .. Merdi -
venleri indim, bahçeye çıktım ... 
Asker peşimi bırakmıyor. Heye -
candan kalbim hızlı hızlı atıyor .. 
Allı, bir dakika yalnız kalsam, her 

ıey hallolacak ve bahçenin arka 
trafında da toprak tümseğinden 
atlayıp kaçacağım .. Bahçeden do -
la§ryoruz .• O beni gölge gibi takip 
ediyor •• Duvara doğru yakla§ryo -
ruz. KaTannzlık i indo deli oleca
ğım .. Yandaki tahta kanapelerden 
birine oturdum.. Muhafıznnı da 
yanıma çağırdım .. Yanyana otur
duk. Konuşuyonız: 

- Hemıebrim ~ene beni takib 
ediyorsun?. 

- Emir öyle ajlam • .• 
- Ben kaçmak istese,n bana 

yardım eder misin?. 
-Edemem .. 

- Ben senin gibi müsl\!.mar,1m, 
Türküm. Beni dütmanlarn. öl~i."ı- -
tecekler. 

- Biliyorum ağ:'\m y• .. regın ya
nıyor .. Fakat nic:!eyim .. A!lal: kur
tarır .. Siz kaçarsamz, bizi kur§una 
dizecekler .. Emir kat'i. .. 

Heyecandan sigarasını sıksık 

çekiyordu. Yüz:ü karışmıttı. Dii -
~ündüm: Onun da bir evi barkı, 
onun da çoluğu çocuğu vardı. Ben 

kaçsaydım onun başı yanacaktı .. 
Koğuıa döndüm .. Asistanın oda -
sında tekrar soyundum.. Artık 

kaçmama hiç bir suretle imkan 
kalrnarnı§lı. 

Nemrud Mustafa mevkuf ltti -
hatçıların hepsini, Beyazıtta, 

Köprü başında, Sultanahmette 
grup grup asmak için bir plan ha
zırlıyor<lu. Mithat bu planı öğre -
nince kaçmıştı. Biz kapanda bek -
liyorduk. 

Sun'i deliliğim devam ediyor ..• 
Hatta bu ıite hayli ileriye gittim . 
Bir gün bahçede dolaşırken elime 

uzun bir çamaşır ipi geçti. ipi ke
ment yapıp kuvvetli ve yüksek bir 
ağaç dalma taktım .. Bir ilmik yap· 

lım, boğazıma geçirdim .. Kendimi 
daldan afağı koyuverdim .. Bir kaç 
metre ileride çakmaklarını ateıle • 

yip sigaralarını yakmakla uğraşan 
askerler beni görememişlerdi. Yu
karıki pencereden bir çığlık kop -
tu .. Beni gören bir hasta bakıcı: 

-Y elitin kendini astı! diye 
bağrıyordu. Filhakika, bu yalan 
intihar az daha ciddi bir netice ve-
riyordu. 

Mesafeyi iyi tahmin edemedi -
ğim i~in ip kısa gelmiş ve ben yer
den bir metre yüksekte asılı kal -
mııtım. ilmik boğazımı gittikçe 
sıkıyordu. Bereket versin ki yağlı 
değildi. Yüzüm mosmor kesilmiş
ti. Nabızlarım kuvvetli kuvetli a
hyordu, damarlarım gittikçe §iti -
yor, gözlerime kan doluyordu. Ne
fesim kesilmişti .. Hava gırtlağıma 
sızıntı halinde damla damla giri -
yor, patlayacak gibi oluyordum. 

On anda sanki bütün kan 
damarlarım eriyecek ve ben 
havası bozulmuı bir balon 
gibi sönüp düteceğim.. Ben 

bu halde cabalarken bir asker ye· 
tişti .. Kasaturası ile ipi kesti .. Bir 
külçe halinde yıkıldım, kaldım. 

Doktor Mithatın hastahaneden 
kaçmaaı geri 'kalanlar için hatırı 
sayılır bir tazyık ve tedhi~ siyaseti 
tatbik edilmesine sebep oldu. Bu 
rada divanı harbi örfiden Gümü§ 

suyu hastahanesine benim hak -
kımda kat'i ifadeli mektuplar gel· 
nıeie bMlaclı. 

Divamharb riyıueti bu emirle
rinde benim mahkum olduğumu, 

hastahanede kalmaklığım doğru 
olmadığını, umumi hapishaneye 
na!kledlimekliğimi, İcab ederse o· 
radaki doktorlar tarafından teda -
vime devam olunacağını bildiri • 
yor, icabına göre hareket edilme· 
sini ihtar ediyordu. 

Hastahane idaresi, bunlara lı\ • 
zım olduğu gibi cevaplar veriyor . 
Benim hastahaneden çıkarılmak • 
lığımın mahzurlu olduğunu ileri 
sürüyor; bu suretle bana karşı gös
terilen himaye ve insaniyet devam 
etmiş oluyordu. 

Tam on iki gün bu karııhklı 
mektuplaşma devam etti. On ikin
ci günü hastahaneye bir manga 
süngülü asker geldi. Beni muhafa
za altında umumi hapishaneye 
naklettiler. 

Siyasi mevkuflar hapishar.e m::
düriyet dairesinde bir odaya yer -
leıtirilmitlerdir .. Beni de bu kısım
da bir odaya koydular .. Bu suretle 
hiç olmazsa katillerin, hırsızların. 
serserilerin içine dütmekten kur • 
tulmu! oluyordum .. Beni koyduk -
ları odada daha dört mevkuf ,·ar
dı. Bay Ruten Eşrefin kaympede· 
ri gümrük müdürlerinden Meh
med Ali. rahmetli Boğazliyan kay· 
makamı Kemalin jandarma ku -
mandam olan ve idamdan kurtu • 
lan yüzba§ı Tevfik, bir de bayrak
tar Hacı Veli namiylc tanınmıt bir 
~;kiıehirli .. Bu Eskitehirli Bay • 

İngilizlere karşı bazı isyankAr ha .. 
reketlerde bulunduğu için İng~liz· 
ler tarafından yakalandığını ve 
mahkum edildiğini öğrendim. Ya· 
nımızdaki odada eski dahiliye na· 
zırlarından Hazım bulunuyordu. 

Hapishanenin bu kısmında 

münzevi, ümidli bir hayat geçir • 
meğe başladık. Her gün, her ııaat 
korkunç. akibetin bizi gelip bt.ıla • 
cağına emin idik. 

Bu sırada yeni yeni haberler 
gelmeğe başladı. Ziyaretimize ge· 
len arkadaşlar yiizümü güldCren 

müjdeler veriyorlar. Öğreniyoruz 
ki, milli kuvvetlerimiz Geyve boğıı 

zma baskın yapmışlar .. Kuvayi in· 
zibatiye Adapazarı cephesinde bo
zulmuş.. A11zavur Bandırmada 
pel"işan bir halde inhizama mec • 
bur kalmıştır. 

Bu inşirah verici haberler gön • 
Jümüze su serpiyor, gönlümüzdeki 
karanlığı yırtıyor .. Milli kuvvet • 
lerin bu muvaffakıyetli hareketle
ri milli gururumuzu canlandırı • 
yor .. Yava§ yavat idam korkuaunu 
unutuyoruz .. 

Ben bir taraftan asabi hastalığı· 
mm icabatma ! göre hareket edi .. 
yorum. Hapi.hane dokturu Zati 
beni muayene ediyor .. Bazan an· 
biyetim f azlalaıınca beni umum{ 
hapishanenin hastahanesine yatı· 
rıyorlar, üç bet gün orada yatara'k 
yalnız çıkıyor ve diğer siyasi mev• 
kufların bulunduğu daireye nak • 
le diliyordum .. 

Bir gün arkada!larla hapisha ' 
nenin avlusunda dolatıyoruz. Gü ' 
neşli bir ilkbahar günü... Bütüt' 
mahpuslar grup grup olmuşlar. ki• 
mi dola~ıyor, kimi dertleşiyor, ki• 
mi birdir bir oynüyor, kimi oku• 
yor •• 

Avlu cepçevre kalın taş duvar' 
larla muhat ... 

Duvarlarm kalın ve geniı k~te' 
lerinde süngülü jandarmalar dol•' 
tıyor .. Burada harici hayatla ali· 
kamız tamamen kesilmit bir hal ' 
de ... Şehrin eksilmiyen gürültü•~ 
uzak bir fabrikanın uğultusu gib1 

bize kadar aksediyor .. Ve berr~ 
gök yüzünde göz kamattırıcı bİf 
parlaklık i~inde duran bahar gii ' 
neıi.. lşte hayatla temasımız bu ti' 

ğultu ile bu ıtıktan ibaret... Y•' 
nımda eski mahpuslardan biri dır 
ruyor. Öteden beriden kon~uyo' 
ruz .. Bir aralık yanımızda otur-" 
bir kaç kişinin yanına uzun boyltl• 
za}4f, tüysüz bir genç geldi. 

( Deı·amı var) 

..... ·-ı-:r.::---·:ı:-n::n:::r:•nı••ın~ 

l.r ... ···~~f ~;~~~I raktar Veliyi ben eskiden tanır • _ Haydarpaıa hcutaneıi beıJliY' 
dım. ittihat ve Terakkinin öteden- r: 

~ mütehaııııı beri aleyhinde bulunurdu. Onun !! 
için bir ittihatçı aleyhtarı olmak g Urologue - Operateur 
sıf aliyle o zaman mevki ve iktidar !! Babı ili caddesi Meserret ate' 1 
s~hibi oh~_a&.1 _lazım gel~r~en ha - ii li 88 numarada her gün öğ)ed'"·ı 
pıshane ko§esınde ve hızım ara · :: t "k"d k" • kad-'' 

1 

.. sonra saa ı ı en se ı7:~ -~ 
mızda bulunmasının sebebini ev • :: , •::w:::==ı:::rna=- nursllP' 
veli. anlayamamıttım. Sonra onun • 

1 
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Kolera ve tifo 
aşısının kôşiU Uldü . 

yapılır, bu suretle insan bir ıene _Fel),!!rbahçe~·~. Yunan A pollon Kolera ve tifüs aşısının k3şifi 
Kollenin öldüğünü, dün, telgraf 
haberi olarak, bildirmiştik. lnsan
lrğa bu derece büyük faydası olan 
alimi ve hizmetlerini okuyuculan
mıza iyi tanıtmak için Operatör 
doktor Kazım lsmailin gazetemiz 
için yazdığı aşağrki makalesini 
takdim ediyoruz: 

için kolera almaz. ·ıngı ız antrenoru • 
Tifoya k~rtı muafiyet iıe, (BtqtaralılncldeJ takımı yarın gelıyor 

Bakteriyolog Kolle modern bak
teriyoloj1yi kuranlardan biridir, 
Vauerman ile müıterek yazdığı 

külliyab buıün kliaik, mükem · 
mel bir eserdir. 

Mikrobu 1883 de Koch tarafın· 
dan ketf edilen kolera, aari ve iı -
tillt bir hastalıktır. Mikrop bar -
sakta yerleıir, kana geçmez ve 
inaandan insana eller, kul!anılan 
eıya ve saire ile geçer. Büyük İı· 
tilllarda kolerayı yayan, mikrop· 
la bulatnııt ıulardır. 

Tarihte pek meıhur kolera iı -
tililan vardır. Bilhassa harp za -
manmda, kan koruma vasıtaları . 
nın pek iyi tatbik edilemediği 

muhaceret zamanlarında, temas 
dolayıaile mahallelerde, tehirlerde 
hatti arazi kıtalarında yayılan ko
leralar görülmüttür. 

1888 de W ıdal ve Cbantemene Mtıbmed Retad, müeuialerden 
tarafmdan tecrübe edilmit, bun • Tevfik, oyunculardan Ali Rıza, 
lar öldürülmüt tifo mikroplannı Namık, idaresi C.C Kemal ve milli 
ımnıa etmek ıuretile öldürücü takı.mm lnıiliz antrenörü Mister 
miktarda mikroba kartı muafiyet Siley de lbulunuyordu. 
kazamldıimı ıörmiiflerdir. Tren durur dmmaz İngiliz ant· 

lıte bu prenıip Erlich mektebi· renörün kim oldujunu anlemakta 
nin kuvvetli muakkipleri olau ıüçlük çekilmedi. Kırmızı ve ıüler 
Kolle ve W auermann tarafından yüzlü bir lnıiliz pencereden bakı· 
kliaik hale getirilmiıtir. yordu. Vaaondan qaiı ınınce, 

Kolle tifo aıııınm doğrudan brtdamıya gelenler, karıılarm • 
doğruya kitifi deiilıe de meto· da, kahve renai lbir 9P0r elbieeai 
du bir çok tecrübelerle tatbik ıa - ıiymiı 90 • 100 kiloluk uzun boylu 
huma ıeçirenlerdendir. tam minuiyle iriyarı, yürürken 

Tifo da banak yolundan teza - aol ayafını biraz içeri baaan, vtt 
hür eden ve fakat kana mikrobu aaia aolıa hafif yalpalar yaparak 
karıtan bir entani hastalıktır. yürüyen kolları katbank ve yuzu 
Hastaların ifrazları, etrafı, damia ıülen 40 - 41 yaılarında bir 
bilhassa ıulan bulqtmnca İngiliz 'f>uldular. 
salim insanlara ağız yolundan ıi · Tam bir sporcu tipine salıib lnı
riyor ve ıehirlerde, ordularda İlti- lunan Miater Ceyma Elıyot, lıetke • 
lalar yltpıyor. Mikrobu Eberth sin ayrı ayrı elini eıktıktan 90nra 

tarafından keıfedilmit bir baıil • kendiıine aonılan suallere kı•ca 
dir. fU cevabı verdi: 

Tifonun muhtelif ıekilleri ol • "Tothem Hotapur talmnında 10 
duğu için bazdan üç nevi aıı - ıene oynadmı .• Ekseriyetle untr • 
nın karııık olarak yapılmaımı for, sal iç mevkilerinde yer aldım. 
tavıiye etmiılerdir. Tifoya kartı Fllllrat hemen bleciden b-.ka 
elimizde bulunan aıı, ya ıııtılmıt her yerde oynadım di,ebilirim •. 

-~-------~---~--~ 

Atina-Pire ikincisi olan Yunan 
takımı oldukça kuvvetlidir 

Şehrimizde iki maç yapacak o 

lan Yunan Apollon takımı yarın 
öğleden aonra Romanya bandı -
rab (Recel Karol) vapurile geli · 
yor. iki idarecile beraber takım 
17 kitiden mürekkeptir. 

Apollon Etnikoa ile yapbğı fi. 
nal maçında 1 - 1 berabere kal· 
mıf ve ikinciliie dütmüttür. Et 
nikoı beraberlik ıolünü aon da 
kikalarda atmqbr. 

Buna muvaffak olmuaydı, A
pollon Atina - Pire f&Dlpiyonu 
olarak lıtanbula ıelecekti. Bu te-

burada da üç eene oynadmı. 
2 sene Valıamia (lepanyada), 

3 tene İ4veçte, 6 ay ~a Guatamla 
(medıeat Ammibda)antrenörlük 
ettim.. Şimdi .,..da,...... " 

Fenerhahçenin l>üyük feda • 
lcirbklarla ıetirdiii bu yeni ant -
renörden azami iatifade elmeaini 

kilde Etnikoı birinci, Apollon 
ikinci, Panatinaikoı üçüncü, 0-
limpiyakos dördüncü, Enoıiı be
ıinci ve Gudi altıncı olmutlar 
dır. 

Apollon takımı, ağlebi ihtimal. 
qağıdaki tekilde sahaya çıkacak-
tır: 

Fronimidia 
Vuwdakiı Hacıvuiliı 
Gaepan. 

Vuvudakiı Kuimatis Siıu 

Hacıaavaa, P. Dimitriu Ru.oa 
Prokopiu Pananoı, Deliyaniı 

Bunlann içinde Sof yada yapı . 

lacak Balkan birinciliklerine Yu· 
nan milli takımmda kaleci Fronİ· 
midiı, aai açık Hacıaavu, ıol mu-

avin Siras, muavin Vuvudakia v• 
merkez muavin Kaıimakiı bulu 
nacaldardır. 

Kolerayi bulathran maddelerle 
teınaıtan tevakki ve bilhassa 
Yenecek, içilecek, ıeyler üzerinde 
ciddi tedbirler almak suretile ko-I 
lera almamaya dikkat etmek müm-/ 
künae de bilhassa iıtili zamanla
rında insanları koleraya karsı 
r."l\lzlf kılmak için aıı tatbiki bit -
tabi .ı.tıa ciddi bir uauldür. 

veya eterle takim edilmiı cinsle - ikinci takmmn, Bnnlpo~r-ki tememıi ederis. 
Takım oyunculan l1tanbul ıpor 

cularma yabancı delildir. 

Bu~ elimizde Ferran Haff
l.ine, l<al,e'nin çah~maları neti -
~o lıwca• I ; 111 o •• ilci 
at hararet müvaceheıinde &idil • 
1'\ilmüı kolera vibriyonlarından 

ibaret. hir aıı vardır. Bu a§ıdan 
e\'\'eli. bir santimetre mik'abı şı

rınga ediHr ki, içinde dört milya:
ı,ı:>1era vibrİ!'onu vardır. Bir haft~.ı 
~ .... .,r~ iki misli bir şırınga daha 

ridir. 
Kolle daha bir çok aahalardaki 

uzun tecrübe ve tetkiklerile bu • 
gün bir çok hutalıklann kat'ı 
tevakki ve tedavi yolu olan qı 
ve ıerom gibi en müeuir bir teda
vi bahıini yapanların aramada yer 
almıttır. 

İstilaları, ölümü tahdit etmek 
, \a 

mimi olarak hürmet ve minnetini 
çeken Pasteur, Koch, Raux, Wi
dol, W aısennann, Erlich, Eberth .. 
gibi büyük isimlerin arasında 

muhakkak ki bir de Kolle var-
dır. 

Dr. K. 1. 

~~ fnem'leketlerde, meae16 Jngilterede, §ehirlerdeki ôbideZeri arasıra 
• ....,lar, a:ıerleriw biriken t<mı, toprf!4ı temi.ılerler. Mesela i§te yukar· 
falt "-'nade Londrada buıtınan dik dö Velington AeykeZinin Kralın Jü· 
ile . ~beffyıe nanı temi.ılendiğini gMyorsumu: .. DanM bi.ftm dbi
,,:;:;ızin başana diyelim! Çünkü bizde moorese/ böyle bir l}ey yapıldığı 

• 2'akaimdeki Cii.mhuriyet abidesi, zannediyoruz ki, yapıldığı tct
nu. beri lXJıle bir. temilZik görmeMiftir.,. 

Recep Peker yeni parti 
proğramını anlatıyor: 

program müzakereüne ıeçileceti· 
ni bildirdi ve encümen mazbatası 

okundu. Bundan .onra parti ıenıel 
kitibi Receb Peker proframm ana' 
hatları etralmda mühim he,anatta 
'bulndu. .Receb Peker ezcümle 
tunlan eöyledi: 

"- Yeni proiramm the çarpan 
bqlıca farikası yeni Türkiyede za
etn bqtanberi devletle bir ve be • 
raber çallf&n Cümhmiyet Halk 
partiıinin varlıiı, devlet varlıtı 
ile biribirlerine daha ılkı bir auret· 
te yaklqıyor •• 

Eauta partinin ana vasıfları o
lan Cümhuriyetçiliık, uhuçuluk, 
devrimcilik, devletçilik, laiklik 
yeni pn>iram onaylandıktan aonra 
yeni Türkiye devletinin de vasıf • 
lan halini alıyor. 

Coğrafya bakmımclan Türkiye 
dünya içinde öyle ·bir vaziyettedir 
ki ıimalden, cenuptan, doiudan, 
batıdan her taraftan, her çqit rüz· 
ıirlar l>izim üzerimizden ıeçer .. 
Yurdumuz için coğrafi bakımdan, 
bu her cereyana maruz kal19 hali, 
fikir, politika propağandalan ha· 
kmundan da aynidir. Anartiet, 
Fqiat, hilafetçilik ve beynelmi • 
lelcilik propajandalan buna ben -
zer bir çok propaiandalar hep iil
tümüzden ıeçer.. Bütün bunlar 
karı111nda Türıkiye ancak arla bir 
ulusçuluk imanına aanlmıt olma· 
bdır ki; biri ötekini bealiyen ze • 
hirli cereyanlara kartı kendini ko-
nıyabihin .. 

Bu cereyanların kartıamda Tür
kiye halkım korumak için timdiye 
kadar partinin ana vaııflarmdan 

t»iri olarak aa1ılan uluaçuluk kili • 
cU ile TüıtiJ.enia lcapıamı allDAla 

...,,,ı ıikili.-•...---.. 
malolaalatır. 

Patron ve işçi 
meselesi 

Recep Peker, bu mevzu etrafm
da ıu ehemmiyetli .özleri .öyle • 

:...:.. 
m~-= 

·u_ İtçilerin çolduiu ve parti 
kuvTetine dayanan kuvvetle ulu -
aal çalıftD&nın a.henıini bozacak 
zorlu hareketlerine ve öte taraftan 
sermaye aalıiplerinin, büyük İf sa· 
hiplerinin para ve varlık ıücüne 
dayanarak itçilerinin haklarmı 
çifnemesine yol bırakmıyoruz .. 
Binaenaleyh suuf kavıuı, tahak
kÜID, imtiyaz zilmiyetlerini kökün
den ıileıı bir zihniyet, memleke\ 
tin zihniyetini tamamlayacaktır. 

Devletclllk ve 
liberallik 

Biz devletçiyiz, hükiimetçe de 
partice de devlet.çiyi .• Buna kartı 
olanlar • lfberallik de aerbeet ol • 
ıun· diyorlar .• Arbdatlar bunun 
ne demek olcfuianu, davanın e • 
hemmiyet ve deierini hepiniz an· 
larıma •• 

Liberal siıtem demek bu.ıün bu 
ulusun varlıimda ıözlerimizi b· 
mqtıran, en büyük munff.luyet 
yollarını kapamak demektir. Bir 
devletin tun mlnuiyle müatakil 
aayılm .. için amırlarmm diifman 
ıililılarmdan ve ordueundan mah· 
fuz olmuı kifi detilclir. 

Ayni zamanda milll pazarları 

ili ...w., dnletçilik de - .. ~ 
ti qafı olarak b..,..,,.Jı, devletin 
YUtflan aramda yerini almalıdır. 

Bmm bir aöz delil, içinde bulun. · 
dujumuz denin bir hayat meaele

ıi olarak kaydetmeliyiz .. 

Italyan • Fransız hava 
anlatması 

Roma, 14 (A.A.) - ltalyan ve 
Fransız havacılığı arasında tek · 

n · 1~ i, birliiine, dünkü sün iki 
ı ;.:n'eketin mühendiıleri arasın 

da açılan müzakerelerle bqlamıt 
br. 

Bu münaaebetler, ezcümle, ya

pılmakta olan ocaklar hakkında 
birbirlerine malGmat verecek · 
!erdir. 

Roma, 14, (A.A.) - Bay Mua
ıolini ve ıeneral Dönen, bir hav• 
andlqm•u imza etmiılerdir. 

Bu ancllqma, dütünülen, ya 
but yapılması karatlqtmlan ha 
va hatlannm türlü noktalarım• 
ve hava istaıyonlarmda yapılaca) 
bazı kolaylıklara aittir. 

Yeni andlqma, T orino F ran 
ıız • İtalyan hava mukavelesinin 
yerine geçecektir. 

~Y Valle ve general Dönen, 
Londra ve Stresa konferanların . 
da konuıulan hava projelerinin 
tatbik tekilleri hakkında ıörüt -
mütlerdir. 

ecnebi malların istiliamdan da ı-------------
ahf kal ak ı"'zımd J'Lı" u••'lıwn u n mwı.,. 

m uz m a ır. Şişli Etfal hastanesinde 
Bqün rahat yqıyoruz, yurd • Göz müahıssısı doktor 

kurtulmuttur, derken iç pazar ec • ı Rıfat Ahmed Gözberk 
nebi ürümünün istiliaı altmda c. Balk pna. mumda im li
mahvolmaya malhldnn oldukça ya· sesi brpouta S2 nmnarada. Mua
rınımız için en derin yokıuHuk ve ı yene saatferi saat 15 ten 18 e kadar 

felaketlerin varlıiımızı aa~. wrn w as s•:a:ıırnıııuıııııır-. ~ 

- fiiP.118 ~lidir. 
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Gazi köprüsü inşaatı eksiltmesi -c -lstanbul'da mevcud Unka

panı köprüsü yerine " Gazi 
köprüsü,, adı ile yeniden ya
pılacak dubah demir köprü
nün yapılması eksiltmeye çı
karllmıştır. 

A - Eksiltmeye konulan iş: 
Proje ve şartnamelerine göre 
yapılacak duba üzerinde de
mir köprü ve teferrüatı olub 
keşif bedeli " 1,690,84 7 ,, 
"Bir milyon altıyüz doksan bin 
sekiz yüz kırk yedi,, Türk lira
sıdır. 

B-Proje, şartname, izahna
me,mukavele projesi ve eksilt-
me şartnamesi bir dosya halin
de olarak 50 lira mukabilinde 
lstanbul Belediyesi Levazım 
Müdüriyetinden tedariK olu
nabilecektir. 

C - Eksiltme, şartnamesi
ne uygun olmak şartile 
17 /10/935 perşembe günü 
saat 15 de lstanbul Belediye
si daimi Encümeninde yapı
lacakdır. 

D - Eksiltme kapah zarf 
us~~~lile yapılacakdır. 

E - Muvakkat teminat mik
darı 64, 7 50 " Altmış Dört Bin 
Yediyüz Elli,, Türk lirasıdır, 

F - Eksiltmeye girecekler 
e siltme şartnamesinin 4 ncü 
maddesinin " F ,, fıkrasında 
gösterildiği üzere ehliyeti fen
niye vesikası almak için Be
lediyeden teşkil edilen ko
misyona 12/8/935 günü ak
şamı saat 17 ye kadar mü
racaat edeceklerdir" 

G - Eksiltmeye girecekler 
teklif mektublarını ihale günü 
nihayet saat 14 de kadar Be
lediye daimi encümeni, Re~s-

liğine makbuz mukabilinde 
vermiş olacaklardır, 

H - Daha fazla malumat 
almak isteyenler Belediye 
Fen işleri Müdürlüğüne müra
caat edebilirler. B. "2366,, 

Arnavutköyünde Liltfiye mahallesinde Elçi so

kağında yeni 32 - 61 No. 2 kat 4 odalı kargir ev 

Kapalı çarşıda Takkeciler S. yeni 16 No. ahıap 

dükkan 

Hasköyde Keçeci Piri M. 199 No. kargir dükkan 

Kapalı çar§ıda Divrik S. yeni 21 No. kargir dük-
kan. 

Betiktat tramvay C. 'Sinan pata medresesinin 4 

No. odaıı 

Nunıosmaniyede atik Ali pata M. Mehmet pata 

S. yeni 3, 5, 7 numaralı 3 kat ve a!tında odayı ha 
vi kargir ev ve dükkan 

Topkapıda Fatma Sultan M. Cami avlusu S. Ah

metpafa medresesinin 1 No. odası . 

Osküdarda T enbel Hacı Mehmet M. Demirciler 

S. yeni 71 No. kargir dükkan 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde Küçük 

Ayazma S. yeni 14 • 39 No. iki kat 4 odalı kir· 

gır ev 

Fatihte Kirmastı M. Cami avlusu S. 1 dershane 

bir küçük odalı Bahriıefit kütüphn.neai 

Kapalı ça11ıda Sandal bedesteni S. yeni 12 No. 
ahıap dükkan 

Oıküdarda Tenbel Hacı Mehmet M. Atlas çık

maz S. 73 No. dükkan yanındaki arsa 

Arnavutköyünde Lutfiye M. Orta S. 10. 21 No. 

2 kat 3 odalı kargir ev 

Senelik Muvakkat 

kirası 

72 

6 

18 

48 

36 

240 

42 

108 

84 

48 

39 

36 

84 

teminatı 

5,40 

45 
1,35 

3,60 

. 2 70 
I 

18 

3,15 

8,10 

G,30 

8,30 

Z,70 

2,70 

6,30 

> 
tO .. 
'° QJ 
'C 
L. 
GJ 
> 

Doktor ---" 

Emin~~.~~~ı~.~~ !,nı ndal 
Telefon. 241 31 

ç 
1 
L 
L 
E 
R 

L 
E 
K 
E 

Kanzuk eczanesi mU tahzarl:ı . m<lan: 

Balsamin eksiri 
Büyük Çekmecede Cami S. 541,50 metre murab

baı arıanın 4/ 1 iueai 50 lira kıymetli ()() 3,75 
Cildin daimi yumuşaklığını ve ta- tiri 

zeliğini arttırır. Yüzdeki çilleri \ 'C le- l er keleri alır. SMlceleri tamamen yok 
Yukarda senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan mahal -

ler 936 ıeneai Mayıs ıonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayn 

açık arttırmaya konulmu! olup ihale gününde talip çıkmadığından 

ihale müddeti 15-5-935 tarihine uzatılmıttır. Talip olanlar teraiti 

anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, 

arttırmaya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile ihale günü olan 15-5-935 çarpmba ıünü 

saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. "I,, "2601,, 

!inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
Çamaltı Tuzlasından Karadeniz ambarlarına 15000 Ton 

Çamaltı Tuzlasından Akdeniz ambarlarına 10000 ,, 
Çamaltı Tuzlasından Adalar denizi ambarlarına 1000 ,, 

Çamaltı Tuzlasından Marmara ve İstanbul ambarlarına 4000 ,, 

30000 

Yukarıda mahal ve mıktarı yazılı tuzların fartnameainde yazı 

lı teraiti dairesinde nakliyesi pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. Pa· 

1arlık 16 - 5 - 935 tarihine müsadif pertembe günü aaat 14 de icra 
kılınacağından talip olanların ıartnameyi görmek üzere her sün ve 

pazarlık için de tayin olunan gün ve ıaatte % 7,5 ıüvenme paruiyle 

birlikte Cibalide alım, ıatım komisyonumuza müracaatlan. (2244) 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya bihakkın tercü 
meye muktedir bir mütercime i°htiyaç vardır. (100) lira ücretle ta. 

eder. Traştan sonra cilde latif bir ta· 
zelik ve serinlik verir. Tanınmış ec:· 
zanelerle ıtrıyat mağazafarında bu· 
lunur. 

üsküdarda 
satıhk hane 
Güzel manzaralı, gayet kulla • 

nıılı, içi dıtı boyalı, 650 metre mü• 

rabbaı 7 oda, hava gazı ve su teıi· 
satı, hamam, büyük bahçesiıf de 
meyva aiaçları,çiçekler ve limon• 
luk, kuyu, havuzlar, ve Amerikall 
ıiıtemi kümesler, f ııtık ağacı. 

Tramvay durağı solunda Yaz • 
macı Şerif aokaiı No. 9 • 13 numa• 
ralı hanede komıulara müracaat • 

(4266) 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vrolog - Operatör 

Bevllye MUtehaaaıaı 
Krakög - Ebelıiyor mağaz06' 

11anuula.. B er gün öğleden ıonra 
ı • ün 8 • e kadar.. Tel: 41135 

d,r 
'orı 

tlr 
d, 

lip olanların 16-5-935 pertembe gününe kadar memurin tubemi· iş arıyorum 
ze müracaatları. Diğer bir ecnebi lisanı bilenler tercih olunacaktır. · 25 yqındaymı, liıe ıon ıını~11 ~i 

(2539) taadilmamem vardır. lngilİSC" d, 
· b. ı 27. il! 35 framızca bilirim hesap ve ~· l'iil 1 _ Şartnameaınde yazılı evaafda 50 ın tuz çuva ı ~9 ' b.lh ım' 

1
.d. 1 11ıll ... , 

.h. .. d.f rt . .. .. t 14 d l ki t l k çem ı aıaa vvet ı ır. ıte q tarı ıne muıa ı paza eıı gunu H.a e pazar ı a sa ın a ınaca - .. il" 
t miktarda kefalet göıterebilırt t· 
~ ~o 

Ayda net altımı liradan af&a• 2 - Talipler prtnameleri her gün İzmir batmüdürlüğünden il1I , 
mamak üzere it arıyorum. G · 

ve Cibalide Levazım ve mübayaat ıuheainden alabilirler. h M düz vazifeyi geceye terci• e ' 
3 - isteklileri yüzde 7,5 muvakkat güvenme paraıile birlikte le.· • t\i 

rım. 

yin olunan gün ve saatte Cibalide Alım komisyonuna müracaatları. Adreı: Kadıköy Poste Reıı-11· di 
(2607). te A 22 



ULUSKIZI 
ı ································· : Yazan: ! 
~ Kadircaın Kafh ! No. 17 . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••• t 

Giden athların Üzerlerine düşen 
vazife okadar korkunçtu ki .. 
Tugay, şimdi ulusa bağı§lıya • 

tağı atetin batında, Hazar Hanın 
Yarınki kızgınlığını, yasını düşü
llerek sevinsin!.. 

Zavallı, asıl kırgınlık ve yas 
aıtun payına mı düşecek?. 

Tangut: 
- Madem ki ateıi yeniden ya

ratmış, onu ateşten ayırmamalı! •• 
lJtu hakanın dediği gibi ateşin 
kollnrmda can versin! .. Eğer ha
kan bu sözünü unutursa ben onu 
hatırlatacağım .• 

Diye düıünüyordu. 
Atların sesleri, ıssız yollarda 

lok sesler çıkarıyordu. Bunlar, 
l'alnız Tugaya değil, yüz binlerce 
:a~allı insanın ölüm ve yoksul • 
Ugunu uzatmak için gidiyorlar -
dı. 

İşleri o kadar korkunç idi ki ... 
Bunu kendileri de kavrar gibi 

~luyor, taştan yüreklerini bile biı 
orku sarıyordu. 

d l<endi atlarının nal seslerin • 
den, içlerine bir ürkeklik geliyor

u. 

Tl angut, arkadatlarının duy -
Ru arını .. ~ . . 

ogrenmııtı. 

tık~teısiz ülkenin sınırına yaklaı-
arı V• H H "' lk • · ayı '"' azar anın u eıım 

za~a.n duvarın dibine 'geldikleri 
an, durdular. 

ku~ıların ayaklarına kalın tüylü 
er, ezler, aardılar. 

ta köprüden geçtiler ve ta uzak . 
dağın yamacında görünen T U· 

: fayın nıağarasına doğru yürüdü • 
İ er. 

T ıı' . angut, adamlarının aralarına 
· l ırıyor, onlardan her birinin ne . 

fJ~~ .~apacağını anlatıyor, hu iti 
"'Utült" ·· · li usuz bitirirlerse Hazar 
t.andan alacakları armag""anları 

• lltr b' 
~ ın katarak sayıyordu, 

da.r Y .. u~ukta kayboluncaya ka
la Ytirudüler ve çok geçmeden, 
~ 11 aydınlık silinmeden önce ma· 
~a.ranı .. d k d n Yuz a ım adar uzağın • 

• l durdular. 

}'&.~rada dalları büyük ve yap . 
.. tatrı arı Yerlere kadar eğilen ko • 
e h._ an bir çınar ağacı vardı. O • 

"'llJl d·b· A. 1 ınde biraz beklediler. 
)) tC§siz ülkede tıs bile yoktu. 

hiç. k~ek ki onların gelitlerini 
•nıse duymamııtı. 

~ ht A.tlarını ağaca bağladılar ve 
I> b b ... 

, 

dl)" era er Tugayın magarasına 
~ru sessiz adımlarla gittiler. 

.ı anD1·t ... ... .. 
11cl\ eı: ı ~agaranın agzını g0z. 
l~lll· Reçırdı. Kolaylıkla içeri giri-

'Yeceğini anladı. 
!!unu · · ~8.)ı ıçerıden açtırmak, Tu • 

ii~cddııarı çıkarmak ve bu iti 
t\itill ~n.. tasarladığından daha 

C ~&uz bitirmek gerekti. 
erı Çek'ld' A. ,_ 1 ı. 

\>e rıtadaşlannın yanına döndü 
Otılara: 

ll\'' Cözün" .. d'" B ır " uzu ort açın. en e-
da.tıırı 'tıneden yerinizden kmııl • 
l"\il •Yacak v k'' "k b' .. li.i e en uçu ır gu-
dığ,bt Ynprnıyacaksınrz. Ben çağır 
•itıi~ ı 2:aınan da hemen yetişecek· 

b,d: 
ı. 

l naıu.tü 
ti.i ~l\R\ıt d ne ... 

ıı· d· til'in '. - anılarından en kö • b: elhi, ın,•ı olanın elbisesile ken-
~ '••rıi d ... . . d' o ıtlt p egııtır ı. stünü 

~S-ladı. Toprağa ve sa· 

mura buladı. Yerlerde yuvarlan
dı. 

Saçlarını dağıttı, yüzünü kir· 
letti ve mağaranın ağzına gitti ... 
Orada , en acıklı bir sesle içeriye 
doğru bağırdı: 

- Tugay! ... Tugay! ... 
içeriden kartılık gelmedi. 
Dı§arıda ınlemeler, sık sık ne-

fes almalar vardı. 
Tangut gene seslendi: 
- Tugay! ... 
Bu sefer mağaranın derinliğin

de bir çıtırdı oldu. Sonra ağır a
ğır yakla§an bir ayak sesi quyul
du. 

Tugay sordu: 
-Kimdir o? •.• 
- Ben ... Tangut ... Hazar Han· 

dan kaçtım. Seni öldürtmek için 
beni zorladılar •. Senin ne büyük 
yürekli, ne iyi adam olduğunu 

o canavar adamı gördükten son· 
ra anladım ... Beni llffet !.. ' Sana 
diyeceklerim var .. 

Tugay §&§trmıştı. 
Böyle karanlık bir geceni°n çok 

geç vaktinde kimsenin gelmesini 
1 \ 

beklemiyordu. 
Kurt sürülerinin ovaya indik -

leri günler çoktan geçmİ§, bahar 
olmuttu. Ondan yardım istiye -
cek değillerdi. 

Böyle e olsa her halde bunu 
iıtiyecek adam, Tanguttan bat • 
ka11 olmak gerekti. 

Hele Tangut gibi bir canava -
rın, onun mağarasının kapısına 

kadar gelerek yalvaracağına ak
lı ermiyordu. Fakat o da bütün 
iyi yürekli, temiz insanlar gibi, 
ıoydaılarının iyi taraflarını gör · 
meğe ahıkındı. 

T angut, sözünü bitirmem it ti: 
- Hazar Han ıenden korku . 

yor. Seni öldürmek istiyor. Senin 
ne dütül)düklerini, ne yapmak is
tediğini duymuı. Sen aletsiz ül
keye ate§ verecek, Hazar Hanın 
kalesini batına yıkacakmışsın! •. 

Tugay biraz daha yürüdü. 

Mağaranın ağzında kocaman 
ve her biri bir kaç yüz okkalık , 
tatlarla ·bir duvar örülmüttü. 
Bunların ortasında büyücek bir 
delik vardı. Bu deliği de kalır' 
kütüklerin yan yana konmasın J 

dan ve bağlanmasından yapılaı · 
kalın bir kapı, kapatıyordu. 

Tugay, kapının arkasında ko 
demiri itini gören ağır bir kütü 
ğü çekti. Aralıktan dıtarı baktı ı 

ve sordu: 

- Bunları Hazar Hana kir: • 
söyl~it? .. 

- Senden baç istiyen adam!. 
- Ona kim söylemi§? .. 
- Celme'nin karısı ... Daha 

batka kadınlar ... "Bu sızın sor 
talanınız olacak!.. Tugay sizi ce 
hennemin dibine yollıyacak ! ... ,, ı 
demiıler. , 
Kapı büsbütün açıldı. 
Tangut büsbütün coıtu: 
- Sen büyüksün Tugay! .. Gün 

kadar ııcak ve gece kadar temiz 
bir yüreğin var ... Beni bağıtla ! ... 
Sana haber vermeğe geldim. Ne
redeyse Hazar Hanın adamları 
gelirler ve seni de, Ulcayı da a
tqte yakmak için götürürler. 

{Devamı var). 

DENiZ TARiHi DE 

~4!zv· 
~~~ 

En büyük yolc k 
--------------~--..._.--~~-------No.4 Türkçeye çeviren:· Ahmed Ekrem 

Fillere karşı h.arbetmek 
Portekizliler için- qeni bir şeqdi .. 

Albukerk'in cevabı şu kısa 
cümleden ibaretti: "Nasıl ister 
sen!,, 

Sultan tereddüt içinde idi. Bir 
kulağını mağreplilere, ötekini 
Portekizlilere vermi§ boyuna din 
liyor1 fakat kesenkes bir kara~ 

alamıyordu. Tehlike kokusunu ça 
buk alan Çinliler ise limandan 
bir an evvel sıvışıp gitmek için •j. 
zin istediler. Portekiz kralının 

vekili de bunlara: 
- Hele biraz bekleyin de Por· 

tekizlilerin kahramanlık hikayesi 
ni Çine kadar götürün 1 

Dedi. 
1/- * ~ 

Savaş denizde olmıyacaktı. 

Bu kara harbine mihrak noktası 
olmak üzere Albukerk toprak SU"

lar, tuhaf tuhaf kalelerle çevril . 
miş şehre doğru giden küçücül\ 

, hir derenin köprüsünü seçti. Sul
tan, Mısırlılarla diğer müttefikle
rin kuvvetleştirrnit olduğu 20,000 
kişilik ordusile, 1,400 Portekizli 
asker ve bir kaç yüz Malabari 
okçudan müteşekkil yabancı or . 
duya kcırş1 yürüdü. 

Bu ordu Cavalıların rengarenk. 
elbiseleri ile göz kamaştıran bir 
geçit alayına benziyordu. Cicili, 
bicili flandira arınr algalandı -
rarak, süslü ve acayip kılıçlarıru 

sallayarak dütmana doğru yürü 
yorlardı. Bunların arkasından bir 
sürü fil geliyordu. Sultan da ~n ;. 
lcrideki fWn sırtına bağlanmıt 

muhteşem bir köşkün içinde elin· 
deki uzun mızrağı aıöstererek 

ilerliyordu. Etrafını bir alay pi • 
yade sarmı§b. 

Fillere kartı harbetmek, Porte
kizliler için yep yeni bir §eydi. 
Bilmedikle~i dt> işlerine çok ya -
radı; çünkü filli süv:ırilere saldı . 
racakları yerde, önlerinde duran 
toprak kaleye taarruz ettiler. Hız
lı hızlı koşmakta olan hayvanlar
dan bir kaçı tam lazım oldukları 
yerde durarak ayaklarile toprağı 
eşelemeğe başladılar geriye ka -
lanları da başlarını aldığı gibi or 
manlara kaçtılar. 

ltlagellan'ın ardından ko§an gemiler ı.~tc bunlara benzerdi. Sclcb adalan· 
nın Mcıkassaıı limanından kopra şimdi bu gemilerle ihraç edUmektcdir. 
Gemiler bundan ilç yüz yıl önce Portekizlilerden 1;opyc cdilmi§tir hiila da 
o biçimde in§a edilmctkedir. Kopra denilen mal kakao ceviz1erinhı k"Uru-

tıılan etidir. Bundan vc;etal.in yağı çıkarılır. 

Zebu adlı öküzlerin çektiği kağnılar Kolombo rıhtınılannı doldıırmakta· 
dır. Yapı§ık OktJamls a.ddlanndmı gelen. muhtelif kabile reisleri Magclla· 
na baharat kaynağı olarak Seylan adasını anlatmt§lardı. Resimde görciıl· 
ğünüz anbarlar bu adanm payıtahlı olan Kolombo'nun ticaret bakımın • 
dan ehemmiyetini gösteriyor. Burası için lngiltcrcnin "Şark incisi,, laka
bı takılmt§tır. Kaşiflerin harıl 1ıarıl aradıkları darçın lıiı.Ui buranın mühim 

. bir ihraç maddesidir. Bundan ba§ka §imdi beyaz insanların sıtm~ya kar§ı 
ba-§ltca il6cı olan Tdninin yapıldığı Sinçona ağaç kabukları buradan 

ihraç edilmektedir •• 
Şehre girdikten sonra yapılan da bile göremiyecekleri zengin • 

yağma, Portekizlilerin rüyaların· likleri ele geçirtti. Güzel silahlar 
pahalı taşlarla kakmalı zırhlar, 
abanos ağacından konsol ve do -

1 laplar, çekiçle dövülmüş pirinç 
; takımları, bronzdan küçücük hey 

f 
keJler, gene bronzdan muazzam 
toplar ve bunların hepsinin fev • 

~ kinde de bizzat Malaka tehri, 
1 Portekizlilerin şarktaki müstem • 
. lekeleri arasında bir inci idi. 

1 
Burası şarkın sayısız müstebit

lerile .uluslarının gemileri için 
1 en işlek bir limandı. Adeta Akde-

nizle Hint denizi arasında hir tran 
sit merkezi idi. Baharat adaların· 

' dan, Filipinler<len hatta hayali 

l>n Afrikalı kiJçck, adımlarını §aşırmaz mı dcrsiniz1 

Kalaydan gelen gemiler zengin -
tikleri tel<rar Hindistan, Mısır, Sü 
veyş ve Akdenize taşınmak üzere 
buraya boşa1tırlardı. 

(Devamı var) 
Kenya nıüstcmlekcsiııdeki Monıbaza köçekleri, içlerine kii.çiık trı§lar 
konmu-§ konserve kutularını ayaklarına bağlarlar ve ç,alan d.avul dümbe
leğe göre tempo tutma!~ için bıı kutulardan çıkacak saslcre kulak verirler. 
Yerli köçekler nefesleri kcsilinciyc ve yorgunlu.ktan yere yuvariatmıcıytı 
kadar oyuna devam ederler. Eıı son kalan mükafatı kazanır. Vasgo D6 
Gama'nın seyahati?ıdcn sonra /.!ombaza Portekiz ile Hindistan araS'lndtı 
bir uğrak limanı olmuştu. Magcllan'da Şarki Afrikaya giden ilk yolcu· 

luğunda buraya uğramıştı .• 

'>1 9 
-.ı. 

NEDiR? 

1 

1 
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• 16 Mayıs Perşembe 

Harbiyede B E L V Ü bahçesi 
ALATURKA KISMI AÇI UIYOR 

Yağmurlu ve soğuk havalarda salonda saz devam edecektir. 

D~uıet Denıiryollnrı ue linıanıorı i~lelnı~ ~mum i~aresi ilôlnorı 
Devlet Demiryollarının bitişık hatları üzerinde (Haydarpafa - 

Samsun, Eskişehir - Elaziz, Alayunt - Balıkesir, Afyon - lzmir 
- Bandırma, Uluktıla - Kayseri, Menin, Çankırı, Adapazan) kul
lanılmakta olan vakti hareket tarifeleri 14/ 15 Mayıs 935 gece yarı
sından baılıyarak değiştirilecektir. 

Bu tarifeler muhterem yolculara fağıda yenilik ve kol ylıkları 
temin etmektedir. 

1 - Şimdiye k dar Eskitehir - Konya yolu üzerinden i !emekte 
olan T oros sür'at katarları, bundan sonra Haydarp §a - Ankar 

- Boğazköprü - Ulukııla - Adana - Fevzipaıa yolundan gidip ge
leceklerdir. 

Adi katarl 24 saatte katedilen Ankara - Ad na mesafesi, T o
ros sür'at katariyle 15 saatte katedilecektir. 

2 - Toros sür'at katariyle ıeyahat dolayısiyle H ydarpaşa -
Adana rasmd mesaf eai uzayacak herhangi iki istasyon araund yol
cular, gidecekleri hakiki me fe ne olursa ol un, bu iki istasyon ra
ıındaki en kısa yol ücretini ödeyeceklerdir. 

3 - Ankara - Samsun -Ankara, Ankara - lzmir - Ankara 
arasında haftada iki defa ıeri birer yolcu katan yapılmı§tır. Bu katar-

larda birer yataklı vagon ve yolculara bulundukları kompartımanlar
da ucuz tarife üzerinden sıcak yemek verecek yemekli - furgon bu
lunacaktır. 

Şimdiye kadar 32 saatte yapılan lzmir - Ankara yolculuğu haf. 
tada iki defa itleyecek aeri yolcu katarlariyle 25 s ate indirilmiıtir. 

Adi ko.tarla 34 ı tte y pılan Samsun - Ank ra yolculuğu yolcu 
liatariyle 30 a te indirilmi tir. 

Şimdiye kadar Samsun - Izmir münasebatında yolculuk, An
k rado. bir gece kalmak suretiyle inkitaa uğramakta idi. Yeni ihdas 

olunan ıeri Jzmir katariyle Samsun tarafmdan gelen ve Samsun tara
fına giden Eskiıehir - Afyon - lzmir istikameti yolcuları inkitasız 
yollarına devam edebileceklerdir. 

4 - Haftada iki gün B ndırma tarikiyle lstanbuJ - lzmir seri 
seferlerinden b ka h ftada iki gün Hayd rp ı - Eskişehir - iz. 
mit. r kara tarikiyle de iki eri münaıebat teıi edilmi~tir. di 
trenlerle 34 ıaat tutan bu yolculuk haftad iki gün 25 saatte y pıl bi. 
lecektir. 

5 - Haftada bir defa i lemekte olan Haydarp ta - El aziz ya· 
taklı vagon ıervisi iki defaya ç.rkanlmıı ve bu hatta ucuz tarif eli bir 
yemekli v gon ıerviıi de il'"ve edilmittir. 

6 - Toros k tarlarının Ank radan geçirilmesiyle haftada bir 
defa Adanada aktarma auretiyle Ankara - Elaziz - Ankara ara
aında yataklı vagon ıerviıi temin olunmuıtur, ve §İmdiye kadar 57 
.s atte yapılan Elaziz - Ankar yolculuğu Toro katarlariyle 44 

te indirilmi tir. 

Bütün ıebeke üzerindeki yolcu servisini gösterir ilanlar istasyon· 
lamnıza ıılmıJbr. Fazla izahat almak istiyen yolcuların istasyon 
larımıza baş vurmalarını dileriz. (2498) 

• • • .{. ; ' •• ~ .. , .... , - • .J ' .. • • • .,,.,,,,,.,,,.. • • • • c • ' • l 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
inlerce kişinin yüzünü güldürdü 

2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •.. 

RAHER -- Akşam P.osfasr 13. M 4. YIS - 19"i 

l giyi. mek r! 

Blblselerialzl 
SOMER BANK. 

Beyoğlu 

Yerli Mallar Pazarı 

oda 
T rzl konomldl•ln d r aht 1 

Erkek terzihanesinde 
yaptırınız 

Temiz dikiş, güzel biçim, ucuz fiat .. .. .... 
Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

91!!511935 vaziyeti 

' AKTiF 
Kes : Lira 

Alıın: safi kllogram 15.910 923 L '22S80.033 52 
Banknot ............ . .. .... .......... ,, 8 46fi.167. -
Ufaklık ...........................•.....•..... ., 695.337. 85 31 .541.53837 

Dahtldekl uh biri r: 

PASiF 

Serm ye .......................................... "···· . 
Jhtivat aı.çesj .................................................... · 

T edavUldekl Banknotları 
Deruhte edilen enakı naktiye ı L t 58 748.S~ -

Ur 

f S.000 orfJ 
( 026.79 

!ırası -·-·········--··-······· L 364.392 76 -

tf rlçtekl Muhabirler : 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
364 892.

76 lerlııe tevfi kan hazine tara 

fından vı1d tediyaı 10479480 -

Altın: San kılogram 3.S06 985 il 5.354.842. 10 
Altına tahvili kabil Seı besı dcl\iZlt-• 

1
12 517.884 t 2 17 872 i~6 82 

t< zine Tehvlllerl: 
O eruhte edilen eHakı naktiye 
kar~ılıt,ı 
Kanunun 6 ve 8 incı mad-

r ~ 1 ss.14s 563.-

delerine te\11 kan Hazine tara- 148 969 08° 
d . d. .. 10.479.480. - ·- i} -fıo an vakı te mu 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonolan · · ··· · · · L 3.6( J .500 -
Ti cart senetler • · · ·· · · · •. 2.60 Ul2fi J6 6.412 826.16 

E ham ve Tahvil t Cüzdanı: 

.. 30.436 202 50 

( Deruhte edılen e\'nkı nak· 
A { tiye nin karşılığı esham ,.e 

( tahvil At l itibari kıymetle l 
B) Seıbest Esham v~ Tahvi!At .. 4.690.619.l'O .'lS.126.822.20 

Alun ve döviz üzerine avans ,. 26.389.99 
Tah,·llAt üzrrine avans • 2.250.541 . .RS 

Hl sedarlar ................................... ·· .......... ·· · 

muhte~lf 
YekOn 

22':'693137 

4500000 -
9824524 69 
~ 8§.84!i.37 

l 

neruhtc edilen iC\'rll\l nıl\tiy~ 

ba ·ıyesi ........ ······················-· 1'8269083 -
Kar~ılığı tamamen altın olarak 
tedavüle llAvctcn vazedilen \L l 0.000.000. - ı 58 269 osf 

TUrk Lira ı Mevduatı : 
Vadesiz 
Vadeli ::::::::::::::::::::::::::: 1 ı 7. 172 9".:'3 1i JTS? ~ 

Döviz Mevduatı: ·------ı 

Vadesiz •··•··· ..•...•.. _. ......... ~ J 1.482.132. ,/ 
Vadeli ............................. li -813.42009 ı2.295J"'

1 

Muhtelif ···············-···-·--···-···---·--···-·· :52.424'9 

Yekin 

2 Mart 193S tarfh1nden itibaren. ı-9 
1 konto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine avana yUzde 4 
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Toptan fiyatına perakende ui19 

Hakiki (J UV81 )9azocaklan -Hasan Hasan
r aldiderlnden akınınıs. Pirinç renpcie yaldızlı 

tenekeden yapılınlıtı klt'iyyen almayınız: TRAŞ 
JUVEL Pirinçten Yapılmq 

dıyanıklrchr ~·iyadarı! 180480 kuruı arasinda her BIÇAGI 
Çefit ve No. vırchr. Dikkat: Satış yı!nız IsranbuJda 1 • 2 • 3 ve 4 numaralı gayet 

kealda ve husu taraftan varKurutahvecl han No 21 ( Giyarmati) Taşra slparlfleri 
kabul olunu ( DEMO~ 144 ) fıtllll mavi alevli 27S kurup ocatlanmız dır ki her bir tarafıyle JAakal 
ve her flflt OD der., tırq olmak kabildir. 

...... 5 kantluk Wr ·___ tlA_R_T_H_E_L_K_A_Y_n_A_K __ L_•.•_•_A_L ...... M_l_M_ı_z_v_n __ •r _ _.__ det s.-. tirat 'blptıyle 40 

------------ ••-•••--•••••l!I defa Ye ll1lak bardak ile bilen-

::]
~ dlldıt ,.. ..,. &ırat ,apdıuk 

ihtiyarladım 

J888 kapılmayımz. .. 

• ml .... ftr ld dünyanın hiç · 
rı peJDI lllr lilplıncla ttu meziyet :rok· 

tar. 
Gelmiıtlr lluaa 1ılfalı latedltlnlz 

.. Jde bqb marka nrirlerse 
------------ aldaua&Jum. Taklitlerinden 

aJrmmn. l'IJatı 1 adedi 5 ku· 
ruştar. 10 adedi 45 .kuruştur. 

' 
Traş· Sabunu 

VE 

Sabun Kremi 
Çok köpürür ve köpüğü devam 

eder. Cildi yumuşata ve traı:ıı 
9illıületle yııptınr. Adeti 26 
kutusu 20 kuruştur, Til'IŞ krem 
sabwıunun adedi 30, kutusuz 25 
kuraftur. . 

HA AN 
Traş Pudr ı 

Nefis kokuludur. Ku~ ı 5, 
orta 25, büyük 40 kuruştur. ' 

HASAN DEPOSU: Ankara, lstanbul, B Y.oğlu 

EKSÜLIN 
Bctzulan alnl~rl kuvetlen 
dlltr, yorgud beyinlen 
ih..,.cı olan f'l&Nru vererek 

kana gen~iğüf hararetini 
AŞILAR • ...... 
t<UJUSU '200 K,. 

BeeiR KWL • IAHIUT CEVAT 
ECZANESi SIRKEOI 

Herkesin evinde her MAZON 
liafaı,.,,.bcbr. lçilm•i kolay va aevkliclir. Müferrih, müley. 
~:mlir. MiDE ve B.\RS .. \rO..\RA zar:ır ve~me~ \"O r!qbnn~"" 
G6' hu!mleri lc#aylqtırtr. K:\BIZL!Cl lefecfor. •t:JMi YArf. 
MALARINI ı~ Faz!a lr.r ramek ft lgıiaoc!a a:»r.a"& Liaee
dil..-a YOOCınn.tJK -.c ŞIŞKINLl<lt haQflet~. A~clcld • 
..ılk -ve kokuyu iat.-... MAZON iıim •• ...n..ma 4'fldsaL 
l>o?OtU M~zcn ve Bottoa ecn Mpı ... •bv'npr it l.nı.u 
ut&Mmcl'a tlo. 12. 

eyden evvel bir e YVA 
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- Madam! dedL 
Genç kadın şiddetle başmı salladı: 
- Gidiniz! Kaçrnrz ! Bir daha gel· 

meyiniz! Sakın gelmeyiniz! 
Manfred: 

- Geleceğim ! Ofrenmek isterim! 
diye diifherek merhametli bir tavır
la: 

- Allahumarladık Madam! dedi. 
Bir kaç aanlye llOllra drpnya pkıp 

bir deli gibi kon11f111ap bafladı. 
Madlen hıe ya1nız ka1mıt ve başını 

)'BSttklarm arasına gömmilt olduğu 
halde: 

- Ne badbahton! Ne bedbahtım! 
diye inliyordu. 

-31-

RABOLE 
Ertesi sabah Jılaafrecl Lanteneye 

wda etti. 
Gea~ adlım ukadqmı biç olmazsa 

birind knak yerine kadar seFıaek 
lltiyorda.. 

Llldll Manfred buna mtilaade et
medi. 

Jipaf Ana ba kODllfllla eenuında 
orada bulunmuı ve handan dolu se
Tincini saldamaia muvaffak olmuştu. 

Lantene meyatu: 
- Seni geçirmlyeeetfm lyle mi? 
Jip81 Ana, Lanteneyi titreten bir 

Msle: 
- BiTle ol_.. daha iyidir, dedi. 
Lanteae: 

- Nlçia? diye sordu. 
- Soma bent yalnız kalıma. Man-

fredin seni daha uzaklara göttirmiye
ceii ne malam ı Evet sonra ben yalnız 
Jalınm. 

liaafnde dindi: 
- Nereye gfdecebln? 
- ııaın,._ 
- ltaı,.,. mı?. 

Biraz dtitflndiikten IOnra •nla· 
rını silkti. 

Lantene: 
- Hiç olmaua kale kap .... kadar 

eenlnle beraber ıe1eyfm.. Ne olur ne 
olmaz, declL 

- Ne olaeakıntt? .. Mi9JI dl Monk· 
lar, benim dndiisiia ParillD lflnden 
a&Ja pçtliimi, •al atın almak itin 
giden bir tüccar gibi kale kap181ndan 
~ıktığımı duyunca herhalde sevinecek 
kadar iyi bir polis müdUrtidtlr. 

Manfred bu sözü söyllyerek kah· 
kaha ile 1UldU. 

Veda pek kısa oldu. iki ukadat 
biribirlerinin önUnde atlamak tatemi
yorlardı. Manfred atının tiltfinde Ha
prat Yatağından çıktı. 

Azametli bir tavırla duuyor, gil. 
lümsilyor, rutladıfı tanıdıklanaın se
Jlmma bflyUk bir neaket1e kaqıbk 
veriyordu. 

Fakat kalbi kan afbyorda. 
Hqarat Yatatuun bir kaç )1lz a

dım uzağında 16zUne bir araba llittL 
Manfred dünyada kendine ait ol· 

mıyan feylere kanf111aıdı. 

Fakat bu aefil mahallede, rezalet 
membaı olan bu yerde bir ara'8nın 
bulunması hiç umulDU)'all bir teY ~
dutu için Manfred eterin Uatfinde e
ğilerek baktı. 

Arabanın iP.de çek dal w kibar 
)'lldade belinü Wr ~ lltrl hla· 
nan bir kadın birladal bekler rlbl otu· 
111)'0rd11. 

Birdenbire Manf recli eterin berin· 
de dofrultan bir 11a: 

- Yolunuza ıidbôsl cliye drledi. 
Bu SÖltl IÖJlf7ea adim, arabaanm 

yerinde bulu1119rt1 .. 
Manfrecl hanetie _. baktı. Ken

dfalne blyle ah llJltllaeelal btlytt 
bir hlclilıe olarak bqdadl. Sllineı. 
Je: 

TUZU 

Oan l"n daa etmekten kendini a
lamadı. 

Ve 11a kahraman adamın bahçealnin 
k~ kaplllll& dayandıtmı ve yeni 
hficamlar altın4a' mahvolmak Uzere 
ltuludufunu cörünn acele ile qait· 
1& bldL 

• • • 
Duvarın dış tarafından haydutlar 

bahçeye ıfrmek için bir yer anyarak 
deli gibi 6teye beri1e koşuyorlardL 

E89e: . 
- Kapıyı lonnl dedi. Fakat Laşa

ten,erl ,ere J&tan ceeetlerl ona ıtiete· 
rerek: 

- Bu •ece de ka~rrdık t Parüyi kay· 
bettlk. Ba evin bir aerserl yatalı olup 
olmadıfnu bllml1oru. Geriye dille
n. r Sislerini llyledL -·-IMK.ANBIZ AŞICLAR 

Madlen Ferron ausmuou qaret e
dereli Manfredfn elini yakaladı. 
Davarın ite tarafında, ktiftirler 

ve hiddetle nzaklapn ayak seslerin· 
den sonra ortalıfr bir sealıllk kapla· 
clı. 

O vakit Madlen lubcım imana so· 
kan delikullJI içeriye tltlrdfl. 

Birkaç saniye sonra son dereee ds
lti ve dıprdan priiyıiyecek bir şe
kilde aydmlamillf bir odaya sirdiler. 

Maafred: 
- Nerdeylm? diye dtifilndL 
Madlen lılr lülf fırlatarak hara· 

retli bir Mille: 

- Madam, m bir kadın mwnız, 
yokla ,eri mWnf&.,. Bal 1turtarch. 
aıs.. Sis olmua7dmn ben llecektim .. 
dedikten IOIU'& prurla bir dllmae
Jitl• illve etti 
- Yün ilmek bere huiun111orduın. 

MacUa1 
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- Ben peri deflllm .. Yalmz bir ka
dınım, sözlerini söyledi. . 

- Blr bdnİ iyle mi? O halele Pa· 
riste bulunan kadmiann en ıttdl ve 
en kahramanıanıs ! 

-Güzel mi dediniz? .. Evet daha biı 
kaç da lçla-

Fransuıxı Raböle'nln talata iizerine 
hakkedilmlf nki bir rnml 

- Hem o kadaı: giiıelsiniz ki .. insan 
ufrunuzda çok teYlere katlanabilir. 
Yalnız kimsiniz, onu öirenmek iste
dim. 

Madlen ıfliı yilzüne 
Tatlı bir sesle: 

' 7aklqtırcb. 

- Beni tanımadınız mı? Halbuki 
ben sizi hemen tanıdnn ! dedi. 
Ahkta, eikf bir Yunan lllhealniır hey. 
keli kadar muntazam vUcucUle, ıplna 
altmcla pul pul ,..... alr l•ıNlka 
saçlariyle, etH ve mlak dadaklarile 
duru Madlen, ba anda en 90f u bir ke--Fonıta: il 



Kara Maske 
Polis hafiyesi ( X: 9 ) un 
harikulade macera'arı : No. 23 

Türk matbuabnda bir yenili~ 
olarak •ayılacak bu roman birin ' 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro 

manı bir ıinema seyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana dü
ıecekainiz. 

1 
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--~------------· 
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M AS K Enin 
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8~/l{/)e t:iEl-ECec1iNt .. 
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i~i baştan çıkartacak kadar çıldırtı
cıydı. 

l\fanfred onu hayretle ve kendinden 
gtçerek se)Tediyordu. 

Genç kadın ayni tatlılıkla de,·am 

"Uıi: 
- Siz de beni tanıdınız değil mi? 

nunu gözlerinizden oku) orum. Bizi 
ilk defa olarak karşılaştıran müthiş 

uıka unutulmaz hatıralardandır. 

- Madam ••• Emin olunuz ki •• 

- Susunuz .. Beni tanıdınız. Fakat 
nezaketiniz, yüksek kalpliliğiniz izi, 
beni tanımamazlığa sevkediyor. Hen 
l\fonfokon darağacından kurtardığı
nız kadınım •• 

Bu tatlı sözlerle kendinden tama
nten geçmek derecelerine gelen l\lan· 
fred: 

- Ö)Je mi? diyebildi. 

- Siz bir mertsiniz .. Bir kahraman-
sınız .. Kalbiniz de, kolunuz gibi, titre
miyor .. Demin, miithiş kılıcınızla kah
ranmnhğınızı i pat ettiğiniz zaman si-

zi f:akdir etmiştim. Şimdi daha çol< 
takdir cdiyorunı. Çünkii bükiilmcz hir 
kolun arka ında en yiik~ ck bir kahı 

taşıyanlardan olduğunuzu goru) O· 

rum. İşte bunun için: Ben Monfokon 
daı-ağacından kurtardığınız kadınım! 
diyorum. Başka ismim yok! 

- Evet sizi tanıdım madam? Bir 
saniye kadar gördüğüm güzel yüzünü· 

zil unutsam bile ılık hir okşayışla beni 
hal:i. büyiiliyen ~e inizin tatlı ahengi
ni nasıl unuturum •• 

1\tanfred ayağa kalkdı. Odada ge· 
zinerek kendi kendine söyleniyormu) 
gibi de\'am etti: 

- "Fakirseni1.. takip olunuyorsa
Bft. ~ttrap çekiyor an11.,) ardıma ihti
yacınız \'Ursa, herhangi ·aatte olursa 
ol,..un 'J'iivi) leri meydanındaki kiiçük 
t\e gelip isminizi söyJemeniz kafidir.,, 

Görüyorsunuz ya işte.. Hatırladım .. 
Sözlerinizi aynen tekrarlıyorum. };"'a· 
kat kendinizi tuhaf bir şekilde tanıt
manızın sebebini anlıyamıyorum. Siz 
ki gençliği, güzelliği, sevimliliği, ka
dınlığın he) ccan veren, yürek ç:ırptı
tıran bütün hazinelerini kendisinde 
toplıyan bira k tim~lisiniz! 

- Bedbahtım! Vücudumda ölümü 
taşıyorum .. 

Bu özleri işitmek istemiycn Ye i itmi
yen l\tanfred hararetle dc,·am etti: 

- Sizi niçin kurtardım? Beni nirin 
kurtardınız'? Ah madam •• Jlu iki vaka 
size talilerimizin biribh·inc gizli biı' 

surette bağlı olduğunu anlatmıyor 

mu? Bu gece ben buraya ... etmiyor-

dum. Evimden çıktım. Nehrin kıyı ına 
geldim. Bir sürü ha) dutların hücumu
na uğradım. Kendimi korudum ... Tek
rar sıkıştırıldım .. Artık mahvolacağı. 

mı anladığım anda arkamı sizin e\'iııi

ze ,·ermiş hulunuyordum. \Te siz hana 
hayatımı kurtaran kapıyı açtınız! 

Bunlar hep iuli hir tesadiif olamaz 

madam .. Hayır .. Hayır .. Beni size doğ
ru ·üriik1i) en ı;e, ki tabii idi. Hii' ·;n 
bunlaı· bir a~l\ı anlatmaz mı madam! 

Su tu ... 

Bu kelime ona grtrip bir heyecnr 
\'erdi. 

Jiyetin hayali gözlerinin öniindcn 
geçerek: 

- E\·et! Bütün bunlar bir a~kı an
latmaz mı ... diye tekrarladı. 

Sonra kendi. ini titrctr.n 'c ) U1.iinc 
J ei li bir güzellik nren heyecan ile: 

- Evet madam! Aşktır. Sizi seviyo
ı·um ! Bunu hissediyorum! Artık her
. ey bitti. Sizi sevmek i tiyorum .• 8izi 
se,·irorum .. Hayatım sizindir .. dedi ... 

l\fadlcnin eJledni tutarak kendi el
leri içinde oğuyordu. Gene kadın ise 
birdenbire tasan hu aı:k duygularına 

hülasası 
Polis hafiyesi X: 9 Şikagoda 

Karamaıke isminde bir ho.ydud 
çetesiyle çarpıfmaktadı . Bu çete 
Marlo isminde zen~in bir adamı 

bir hile ile kaçırmıtlar ve Skul 
çiftliğinde kayaların içindeki bir 
mağaraya hapaetmiılerdir. X: 9 
işe evvela telsiz istasyonundan bat 
lamak kararını veriyor. Fakat bir 
pusuya d~üyor. 
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karşı gelemiyerek onun her hareketi
ne müsaade ediyordu. 

Bununla beraber bu a9kda kalbini 
pek ziyade üzen bir sır keşfediyordu. 

Delikanlı bu hararetli sözleri kendi
sine söylemiyor \'C gözlerile başka bir 
yüz arıyoı· zannedilirdi... 

Fakat ne zarar? .. Meçhul bir yesin 
toplanmış bulunduğu bu aşk onu he
yecanlandırıyor. kendinden geçiıiyor· 
du. 

Kendis.ine o zamana kadar hiç kim
~e böyle heyecan veren, kalbini bu ka
dar çarptıran sözler söylememişti. 

~ir saniye kadar birinci J<~ııınşuva

nın yiizünü gözünün önünde canlan· 
dırdı .. 

Fakat kaqjısmda duran l\laııfred 

çok güzel \ 'C çok sevimliydi. 

Ya\'aş yaYaş ona doğru yaklaştığını. 
Onun sıcak ncf esinin ) üzün ti okşadı
ğını ... ~ihayet onun kolları arasında 
bulunduğunu hissetti. 

Dudakları uzun ve ihtira lı bir öpü· 
ciikle birlesti. 

\"c ikisi de hu öpüciiğün yahancı ol
dufrunu hi. etmcdi1er .. 

Madlen birinci 
frcd Jiyeti art1k 

Genç kadın: 

Pransuvayı, !\fan· 
düşünmüyorlardı. 

- Oh se\•mek ! G«.>ne ._c,·mek ! Bu 
tatlı duygular i~iı•de gene ya~amak! 

I\:nlbimin yeniden canlanı ı ile tekrar 
cliinyaya gelmek ... diye diişlinüyor, 

Manfredse kendi ken<ti ine: 
- Jiyeti unutac,ıgım ! Bu güzel ka

dın onu bana unutturacak .. Bunu se
viyorum •. 8c,·nıek isterim .. diyoı·du. 

ikisi de ağır ağır kendilerini kay. 
bettiklerini hissediyorlardı. 

l\lar.!red g .. ::; bdm: bütün ihtir:l· 
sile kolfarınm arasında sıkarak: 

- • ı•ni • c' i) onınt ! diye mııı I dandı. 
l\tadlen del'in bir haz iirpertisi kin-

'de: .. 

- Bende seni .• cevabını ,·erdi. 
Artık hiçbir şey düşünmüyorlardı. 
Gözlerini kapattılar •• 
Manfred: 

- Benim olacaksın değil mi! dedi. 
Madlen: 

- Jfret. Senin olacağım.. Seninim! 
Siizlerini mırıldandı. 

l<"'akat, l\lanfrcdın bütün kun et ile 
sıktığı \'ekendi inin de artı!\ her şeye 

mii. aade edeceği bir ılnda Madlen bir
denbire geri çekildi. Ağzınclan )Cİ:sli 

bir sayha fırladı .. İki eliyle l\lanfi·edi 
iterek 

- Git! •. Git .. dedi. 

- Gitmek mi? •• Aklınınıı bozdun? 
St'n hl'nim~in ... 

- Asla! Oh .. Ne bethahtım, ne bet-
hahtım ? .. 

- Sen henimsin ! 
Manfred kadına ar,ılmak i tcdi. 
Madlen onun eJinden kurtularak 

şaşkın ,·e sersem gihi bir halde kol· 
tuğun yanına diz çöktü .. Ba.,ını elleri· 
nin arasında gizliyerek hıçkıra hıçkı
ra ağladı ve: 

- Ne betbahtım ! •. Ne betbahtım ! 
diye tekrarladı. 

Bu özl<'r ölmek üzere bulunan hir 
insanınki kadar acıydı. 

l\lanfrcd durdu. 

lki elini ter içinde kalan yüzlinc 
götür«.>rek hayl'etle etrafına bakındı. 

- Nerdeyim? Rüya görüyorum ga
liba .. F.yet bir aşk riiyası.. J,akin Jf
yet nerdc? diye mırıldandı. 

Diz çökerek ağlı)an genç kadını 
gördü. 

O nkit bu kadının da hayatınd:t, 
hatta itiraf ettiği atkında kendialnklo 
ne benziyr.n acı bir ~ır bulunduitunu 
anladı. 

J<;ğildi. l\ladlr.nin omuzuna dokunn· 
rRk tatlı bir sesle: 


