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Dikkat! 
Anneler, babaları 

Mecburi difteri aıııı hakkında
ki taf ıilit üçüncüde. 

Serie: 4 • Sayı: 1126 

' 'Ebedi dostlukla Türkiyeye 
Habeşistana sevkiyat devam ediyor bağlıyız,, 

F CJ§İlt rejiminde tabi ye olan gen~la 

ltalqa 7 kur' ayı 
altına aldı 

Bulgar Başbakanı 
böyle söyledi 

.__.... ...... ---.'°"'"••••••••·----· ... ·--· ..... -•-www--•__,_••---• 
Zlatel, bazı Türk gazetelerinin, resmi Türk elkanna tercüman 
olmadığına inandığını söylüyor. Biz de, Bulgar hükUınetinin Bul
garistandaki zülümlere ve Türk diiı manlığı ne1reden gazetelere 
aleyhtar olduğunu ve bunu iıbat edeceğini görmek iıteriz. 

: ........................ __ _...._. ............................................. ..____... .................... . 
Her Türk, komşu Bulgarları 

tanımahdır! 
BQfbakan Zlatelin dün radyo

da ıöylediği büyük nutuk 4 üncü 
ıayılamıuadır. 

Bulgar ordusunun tarihçeli ve 
bugünkü vaziyeti 6 ncı ıayılamız
dadır. 

· --~----~~----------------~~~------------------

• A 1 Topkapıdaki cesed bir 
szlah idam mahkômuna aidmiş 

lkl cinayetin faili de anlaşılmadı 
~ 1 A) K hile almıt olduğu §U telgrafı neı. Biri Maalakda, dijeri Topka • 

l· apo İ, 25 (A. - onte pıda ıurlar üzerinde iflenmit iki 
tık. Her iki cinayet hakkında ad -
tiye ve jandarma kumandanlıklan 
tarafından ehemmiyetle tahkikata 
devam edilmektedir. İstanbul 
jandarma bölük kumandanı bu 
aabah Ramiye giderek bu meaele 
etrafında tahkikat yapmııtır. 

"-1'canıano vapuru, ahalinin al • retmiıtir; 
L..1 (Devamı 4 Unctıde} cinayeti dünkü aaynnızda yazmıt-
;: &rı araımda Napoliden Meıi -

~:.::::=:.::~:: Komünistlerle Sos-
fit' °"ıün tarkt Afrika1a sitmek • ' 
ıe:e _Meıinadan vapura bindiri • yalı· stl er Şuşnıg e 
~ ktır. Birinci kraım, Ceneral 
~ tt\anı harbiyeaile ıbirlikte Cu • • • • t 
~••iaünühareketebniftir. numayış yap ı 
~0nte Biancamano vapuru, 
36QÖ ton mühimmat, 100 zabit ve Londra, 25 (A. 

N nefer nakletmektedir. ıA.) -Bay Şuf-
~ apoJi, 25 (A.A) - Conte Bi- nis ve Beraer 
~en~ano vapurunun hareketin - l .Valdeneg dün aa 
•~ı 'e>nra, bugün Lomıbardiyadan ı! at 17.20 de Vik-
~:..._ tn Naaarn Sauro vapuru, mü - 1 • 
;~,t, k 1 ·ıe bar 1 torya ıltaayonu "et erza ve ame e ı e-

edec:e .. · .b. L d d y· na varmıılar ve cj gı gı ı, eonar o e m ,. '•tb·-- d 1 __ u '.I J_ orada Sir Con 
''" --~ a ame e 1U11A.1euecea • · · Simon ile harbi-

>erılluıünden itibaren muhtelif fe müatqan B. 
•erd S h F "-b lt ~n, muhtelif amrflara men· an .~.ve ~~ 

~lcl 1~ alann Meainaya akm ede- ıız buyuk elçııı 
Q erı h-.ber verilmektedir. 18. Korben tara -

!'it h Muaolini'nin Meainaya ıele • j fmdan selim -
' ~larm . hareketi eınaıında j lanmıtlardır. 

A~lunmaaı mulitemeldir. 1 Londra, 25 (A. Avuaturya b~ ııe dl§ bakanlan son 
8e b kur'a efradı A) - B. Şuı • ıeyahaıleri esrwmda 

~t~,· 1.f~dda çıkan Politika ga • nir Viktorya iıtaıyonundan oto • ra 300 kadar aoıyaliıt ve komü • 

~la' ;;k K:;~iii; ikieki~; hı ni~ tezabün~ i~yon clva~ ~ ~ gelmiılerdir. Hadise obnamııtır. 

- Avusturya istikraz 

llıenedildi 
~~s 
\l~ ~k olan dlğerplyes 

lnıterln Usteslnl 
't lleşredlyoruz 

" 'lh ) E~da U.t uınum müdürlüğü ta • 
'trt) 11 trıenedilen ı'nema ve ti -

A e~t) • t ""ttia erı !Unlardır: 
~le tler birliğinin "Roçild,, ve 

yapmıyor 

Londra, 25 (A.A.) -Avuıturya 

Batvekili B. Schuschnigg, Daily 
Expreıa gazeteıine verdiği bir mü 
lakatta lngiltereye, A vuıturya 
için para istemek makaadile ıel • 
mediğini ve Avuıturyanm artık 

dilenmekten vaz geçtiğini aöyle • 
(Devamı 4 Unçüde) 

Oldilrülenlerin kimler of dulu 
kat'ı ıurette mılatılmıttır. Surlar 
araımda bir mahzende bulunan 
ceaed, Türkiye Cümhuriyeti teba
aıından 30 yaımda Mısırlı Abdül

hay oğlu Ahmeddir. Ahmed 1925 
senesinde Mııırda idama mahkiim 
edilmif, yokalanmıyarak Türki· 

yeye kaçmıya muvafak olmuıtur. 
Ahmed buraya gelince Tıp fakül-

tesnie ginniı, fakat bitirememiı • 
tir. 

Bir müddet Buraada, ıonra Ba· 
hkeairde Sıhhat memurluğu yap • 
mıf, bir ay evvel de lıtanbula gel-
mittir. (Devamı 4 üncüde) 

· Nutku ıöyliyen General Zlatel 

Stratosfere çıkmak irin yapılnuş bir 
tayyare- (Pilotun bu seyahat için 
hususi bir 'kılığa girdiği görülüyor 

lngilizler Stratoıfere uçmak i
çin yeni bir tayyare yapmak üze· 
redir. Bu tayyare ile aatte 800 
mil ıürat elde edileceği ümid o

lunmaktadır. İngiliz hava nezare· 
ti Stratosfere galebe çalmak ümi
dindedir. Dünya havayı neıimisin 

den yukarıya çıkınca, tayyare ıa· 
atle800mil yol alabilecektir.Büyük 
tayyare fabrikalarından birine ilk 
hızda 50 yahut 60 bin ayak yük-
ıekliie çabuçak çıkabilecek ve i· 
çindeki plotun oksijenle yaıaya
bileceii mahfuz bir kamara bulu
nacak bir tayyare ıiparit i verile
cektir. Tayyare dünyayı aarmıı o· 
lan hava tabakaımın üstüne çıkın
ca, insan oğlunun timdiye kadar 

(Devamı 4 ünçüde) 

"i ~ .. ~anyaıınm '1>ünya iler· 
lı 1\ ._. ~ri ile Halid Fahr'nin 
'? ~,, n.lod Farerin "'Katil 

ı

1
=·---··H-·A··a·E·R ......... _. 

lstanbulda en çok satılan 
. - Oğlum, yarım ıaattiı parmağını clolQfhnb duruyorsun. Sana 

• gazetedir. ilanlarını • "HA-
.. 'Sisıı 

oııe Mari,, , "Atala,, , 
: Fransanın demir madeni nerededir? diye •ardam. ;l BER,, e verenler kir ederler • 

- Ahmed parmağıma mıknatı• sürdü.• Maıılene tesadüf edince . --· ..................... "·--·······-······ .... Natmk Kemal 
(DeftDll 4 llndlde~ YGPlfır dedL 
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lngiliz - Alman 
görüşmeleri 

Fransız resmt maha-

HABER - i\kşam Poıtaaı 211 ŞURAT 193:i --~ 

Odun fiyatları 
düşük 

fi~~!~!~t~!!~t0:?bit Fransa ile ticaret anlaş-
edilen Fransız • İngiliz teklifine 

Kok büsbttttln dttştik" 
iliğe sebeb oldu 

Ökonomi Bakanlığının lstan • 
bulda kok kömürü ihtikarının ö • 
nüne geçmek için verdiği emir bir 
taraftan kok fiyatlarını indirirkell 
diğer taraftan diğer mahrukat fr 
yatlan üzerine de tesir etmiştir· 
Odun fiyatları son ilci gün içinde 
bütün ıehirde umumi bir şekilci' 

verdiği lastikli cevab üzerine in - mamız o·· bu·· rgu·· n hı· tı• yor giliz hariciye hakanı Sir Con Si • 

mon, Berline, Bay Hitlerle ko -

nuımaya gidecek midir? Memleketimizle Fransa arasm-

Biliyorsunuz ki, Almanya,"fn - daki ticaret anlaşmaaının müddeti ~·yam Mü da .& a a Baka 
giltereyi karıılıklı bir fikir deği • çarıamha günü bitmektedir. Eğer .:Jl f t -
timinde bulunmağa çağırmııtır. bu müddet zarfında Fransa ile a- • J_ d l' J 

dütmüttür. . 
Eeaasen bu ıene bir türlü iyi fı• 

yat bulamıyan oduncular, halkJJS 
kok kömürlerine kartı da rağbe • 
tini ıörerek, 350 - 380 den yuk•'1 

fiyatları çıkarmağa cesaret ede • 
memitlerdi. Fakat Ökonomi B•• 
kanlıiının emrinin kok kömürü • 
nün tonunda birdenbire üç dötl 
liralık bir tenezzül yapması oduıt' 
cuları da çeki batına 300 kuruf' 
kadar indirmeğe ıevketmittir. 

Ve anlaııldığma göre .Bay Hitle! ramızda yeni bir ticaret anlaşma• nına SUlKQS qapı al 
bir İngiliz bakanının Berline gel · sı yapılmaz veya eski. mukavele 
mesi isteğindedir. temdid edilmezae Franaız idhaiat 

Fransaya gelince, lngilizlerle emtiasına tenzilatsız tarife tatbik 
Almanların baıbqa konutmasm · edilecektir. 
da bir mahzur görmemektedir. Fransa ile ıidmiye kadar ara· 
Fakat bu gibi konuımalardan ön. mızda bizim lehimize yüzde otuz 
ce ıunlann yapılması muhtemel- farklı bir clering anla§ması tatbik 
dir: edilmekteydi. Bu tarife ile Fran .. 

Bangkok (Siyam), 25 (A., HABER- Siyam Müdafaa Ba 
A.) - Bir adam, bir futbol maçın· kanını vuranın, kral taraftarların· 
dan sonra otomobiline binmek dan biri olduğu anlatılıyor. Sıya~ 
üzere olan Müdafaa Balkanına a. kralı :nemleketinde değil, İngil • 

teş etmİ§tİr. Bakanın yarası ağır 

ağır olmadığ[ zannedilmektedir. 

1) Fransa ve Jngiltere arasında sanın memleketimizde 100 mil • Londra, 25 (A.A.) -Londrada 
Kral tararmdan olan Siyam ma • 
hafili, Bangkok ıuikastinin büyük 

karşılıklı bir konuşma.. ·ı yon frangı geçen bloke parası bi-
. l rikmiştir. 

2) Almanyaya, hır Fransız· n- F T ·· k' d ı nı 
k ransamn ur ıye en a ııı 

giliz notası verme · d l ı b · t' d 
bir siyasal manası olduğu kanaa • 
tindedirler. Zira müdafaa Baka • ara tmış o ması u vazıye ı o • 

3) Almanyanın bu notaya ceva- ğurmuştur. Yeni anlaşma her 
bı.. halde bu açığı kapatacak şekilde 

kanı krahn memleketinden ayrıl

masına sebeb olan hadiselerde Fransız resmi mahafili, vaziyet olacaktır. , 
hakkında Fransız matbuatından Bu müzakerelere batlangıç ola- mühim bir rol oynamıttrr. 

daha nikbindir. cak tekilde yapılan bazı noktai 
Bağdat kabine

si istifa etti 
Diğer taraftan Almanyada, 

Fran11z gazetelerinin yazdığı ten
kitler esefle kartılanmakta, an
cak, lngiliz gazetelerinin, Alman 
vaziyetini daha genit bir görüt le 

takdir etmesini bekledikleri ıöy • 
lenmektedir. 

--o-

Bay Venizelos -----
Suikasd işinde Çaldaris 

hükumetini şiddetle 
ittiham ediyor 

Atina, 24 (A.A.) - Dün ıui
kasd mücrimlerine aid muhake-

me c.anasmda okunan tahriri ifa
desinde, eski Batvekil B&y Veni-

zeloı, kendi aleyhine yapdmıt o
lan auikasdi aiya.ai sebeplere at • 
fetmekte ve cinayete hakiki bir 
teşvik mahiyetinde olan matbuat 

neıriyabna müsamaha ettiğin • 
den dolayı Çaldaris hükfunetini 
mucıhaze eylemektedir. 

Bay V enizeloı, eaki emniyeti 
umumiye müdürü olub batlıca 

müttehim bulunan Polychronv • 
poulJoı'un, auikaatten sonra, da • 
biliye Bakanı Rallisin iltimaslı 

hareketinden 
yazmaktadır. 

istifade ettiğini 

İttihamnamede, suikast hazır-
bklariyle tatbikinin en &§ağı 

2.000.000 drahmiye malolduğu • 
yazılıdır. Hiç §iiphe yoktur ki, 
müttehimler bu kadar paranın 
ıahibi değillerdi. 

nazar teatisinden her iki taraf da 
iyi bir anlatmaya varda.cağı neti
cesine varnuşlardır. 

Fırtına • 
Yirmi metrelik 

dalgalar 
Toulon, 125 _(A.A) - Fırtına, 

dün Atlanıtik denizinde olduğu 
gibi Akdeniz kıyılarmdada yeni • 
den bqlamııtır. Ciolat mevkiin
de bir med o]mu~ ve dalgala?l>a
zan 20 metre irtifaa kadar yükıel
mittir. 

Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli 

bir fırtına lngilterenin kısmı aza· 
mı üzerinde hüküm sürmektedir. 
Fırtma yüzünden, yol ve timendi
fer uıünakalatı ciddi surette müte· 
essir o1duğu gibi, bir çok vapur -
lar da, Mallf ve Şimal denizi li .. 
manlarına ilticaya mecbur kalmış 
lardır. 

Hizmet uçuşları yapan bir çok 
bombardıman tayyareleri de mec -
buren yere inmişlerdir. 

Bağdad, 25 (Hususi) - Kabine 
dün akşam istifasını Kral Gazi 
yülevvele vermiJtİr. Kral yeni 
kabineyi 'tetkile henüz kimseyi 
memur ebnemiıtir. 

--0--

Çfnlller tazminat 
verdi 

Saneh•JT, 2S (A.AJ - Maliye 
Bakanı, 1927 de çıkan Nankin ha· 
diseıinden dolayı Amerikan mües
sesesi olan "Nanking Oniveraity,,
ye 200.000 dolar tazminatı teslim 
ebniştir. Bu hadisede Amerikalı· 
lar ba~ta olmak üzere, bazı ecne • 
biler Nan.kinin Komintang milli -
yetperver orduları tarafından it • 
galinden ıonra bu ordularm tiddet 
ve cebir hareke~lerine maruz kal
mıtlardı. 

-0--

iJiuslar arası tediye 
bankası mildUrlilğtl 

Bal, 25 (A.A.) - Felemenk 

Paraguay Ulusal Bankası müdürü ve l;Jlus .• 
Jararası it bürosu idare meclisi 

Uluslar kurumundan ikinci reisi B. Trip'in, İ•tifa eden 
niçin çıkmış? B. Fraser'den açıkta olan Ulualar-

Auompıuon, 25 (A.A.) - Pa- arası Tediye Bankası müdürlüğü
guay hü~eti, uluslar demeğinr ne tayini ihtimali pek kuvvetlidir. 
de~ çekileceğine dair Uluslar İsviçre telgraf ajansına göre, B. 
Derneğine verdiği notada, Boliv- Trip bu vazifeyi kabule hazır bu· 
ya hakkında yapıldığı gibi silah lunmaktadır. lntihab 13 Mayıs 
Ambargosunun bir taraflı olarak ı heyeti umumiyesinde yapılacak • 
kaldırılmasmı protesto etmiştir. tır. 

terededir. Orada bütün kune • 
ti hükUmetin eline geçirmek iıte • 
yen bir parti, kralın memleketine 
dönmesini her gün biraz daha ge
ciktiçiyor.. Bununla beraber, bet 
iki taraf m arzularını birleıtirmek 
ve kralı getirmek üzere ıon defa 
Sıyamdan lngiltereye bir heyet 
gelmit ve kralla konuımaya giriı
miılerdi. Bundan henüz bir netice 
çılcınamıttır. 

insan mı 

Diğer taraftan hu yıl odun klS • 
't -mürü fiyatları da çok dütük gt 

mektedir • 
Oduncuların söylediğine gör• 

bu yıl kı4m az olmasından lııaıı · 
bul ihtiyacı için ayrılan oduo&ıJI 
yarısı bile aatılamamıttır. 

----o-

1 n g iliz Nazırları 
bahk mı? Varşovaya ve Prags 

Buenıosayres, 25 (A:A.) -Ar- da gidecek J'j 
Var§Ova, 25 (A.A.) - tng 1 

J·antin yüzücüsü Pedro Kandioti V ı.1' 
nazIJ"larırun yakında arto"' d 

Santaf - Buenos ayrea arasını 87 ·ıı e 
ziyaret etmeleri ihtimali üzerı . 

saat 19 dakika yüzdükten sonra yazı yazılmamaktadır. Psr••: 
bırakmış ve ıbu ıuretf.e 1933 den • Londra, Berlin ve Moskovıa a.r'.

11 beri 71 saat yüzme ile gene kendi- smda cereyan eden müzakereler1. 
si~e olan dünya rekorunu kırmıı- · tekli serahatle anl&§rlmadığr b~ 
tır. zamanda, Lehistan'ı il:z .. - - _..ı ~=JI 

• • L~3~ ~ · · L •• ~--6 ı 1111· yer11z tezanu .. 
lngiltered~ milli· müdafaa ·çekinilmekte otduğu anlaşılıyor·tr 

Bakanlığı Varıovada, İngiltere hükUJll~it 

Londra, 24 (A.A.) - Sunday 
Dispatch'ın haber verdiğine gö· 

re, ordu hizmetleri reisleri, kara, 
deniz ve hava idareleri itlerinin 
tanzimi lüzumunda ve bir "milli 
müdafaa bakanlığı,, teşkili husu· 
ıunda mutabık kalmıılardır. 

-o-

Sovyet birinci süvari 
ordusunu yıl dönümü 
Moıkova, 24 (A.A.) -Tu a

jansı bildiriyor: Birinci süvari or• 

dusunun ihdaımm on betinci yıl· 

dönümü münasebetiyle gazeteler, 

Bay Stalinenin Komünist fırkası 

merkezi komitesinin, mel'kezi ida· 

re komitesinin ve Sovyet Ruaya 
halk komiserleri meclisinin mez· 

kur ordunun efrad ve kumandan• 
1arına göndermit oldukları tebrik 

ve teşekkür telgraflarını neıret· 
mektedirler. 

niıi p.rk misakı meselesinde ,, 
hal sureti teminine teşebbüs etı1' 
si beklenmektedir. . • 

b·rı Pat ajasırun Londra muha 1 , 

ninizahma göre, mütekabil Y"1 
.. 

h
.p .. 

dım misakının evvelce Le 1 • 

ile Almanya ve Lehistan ile it~,. 
ya arasında aktedilmit' otan a i. 

. .. . ki aser 1 mı tecavuz mıs!- arı esası tJttİ 

ne müıtenid istitari misaka a 
edilmesi dü§ünülmektedir. dlı 

Bu misakın, Şarki A vrul'9 ,.tı 
bu tarzda muahedeler yapıı:ı•1 ,. 

·ddl memleketler araımda yenı ıif' 

demi tecavüz misakları akdi • 
tile ikmali mevzuubahiıtir · ~ 

Bütün bu nıisaklar. '3rkf """' 
paya aid iıtiıari bir misak ile 
lanmıt olacaktır. co" 

Londra, 25 (A.A.) - S~~ ~1 • 
Simo1'un Praga da gidecegı • 
lenmektedir. 

-0-

lngilterede 
Mahkeme, 200 ıahid dinliye • 

cektir • 
• 

r l işsizler leblJ1e 

---- 1 Sahalı ~azeleleri ne diqorlar? Londra~~:~~1!_v~,.~~ 
Yugoslavyadakt • I 1 d sol fırkaları tarafından,.. ~i~.~ 
nttmaytşıerıu "Türkiyenin bir tersanesı , o rna ı ır.,, ıeh:ne tertib edilen nürO .,,,,., 

şut1 ., Sebebi Deymiş 'l KURUN_ Asım Us, bugünkü ya-, sanesi olmalıdır,, dır. Yazıy"a g~re 1 Ajansına cevab vererek T~r~~e~le Bul Avusturya başvekili B. deP ~ı 
Belgrad, 25 (A.A.) _iç itleri zısuıda Jıciler Bakanlığı tarafından bundan elli altnuş sene evvel Halıçte gar gazeteleri arasında güru!lü çı~. • lngiltereden tardmı talebe fi>~~ 

'tsb il hazırlanacak olan toprak kanunun • mükemmel t ersanemiz olduğu halde masma sebeb Bulgarlar oldugunu soy takrir kabul ve AvuıturYa ,.yr 
!Bakam B. PopoVl ' gazetec er k k u - 0 ı bd l l kted'r dı'ktato·· ru··nu"' n lngı'ltereye "taraflJ)da.n &OrUla.n bir"ıuale ceva· dan bahsetmekte, ve bu kanunun pe şimdi yo ·tur. qwııu ııar e yara a- eme ' • t"r ", 

Çok faydalar verecegvini söylemekte - nan Jıarb gemilerimizin burad« tamir AKŞAM - Akşam~ı ıaadetin •art· basması protesto edilmiş 1 • a-tr vaben bilhusa tunlal'ı aöylemit - r d J ... 
dir. Yazı şöyle bitiyor: edilmesi burada bir tersanenin kuru- larından bahıeden bir yazı yazmıf ve Binlerce nümayişçi ffaY 0,ııJı'1 

tir: "Şimdi bu temelli yöndenı bugünkü labilmes,inin mümkün olduğunu isbat m"alılm felsefeleri tekrar etmlıtlr. d k k V'k " 1taıY ı' 
" - Slavonski Brod mıntaka - an çı ara 1 torya 1 der j 

8 k ulusal varlığımızın icabına göre yeni etmi§tir. Bizim için bir askeri, bir de SON POSTA - iki yıldız imzalı doğru gitmek istemişlel'ıe ıet' 
smda, ayn]ık taraftan Pra.s. it • bir biçimde canlandırılacaktır. Ondan aleld.de iki tersane kurulması müşkül- yazı Bulgarlann Türkleri Balkanlar- ~1oı 'f' 
Ch,ı·n tahriklen' netı',,.-ı'nde tevkı'f at pragvın v• tarlanın igvesi ol b ak '-t ki ith bıta, enternaşyona. 1 m.

1 
arrı· 

1
..J,_te ........ ıonr 0 

"' • dii.r. En iyi 11ol lzmitte büyük ve tek daki sulhu ozm Je' eme • anı ~ 
edümiı olan on kitinin tahliyesini mak ve iğeai kalmak istiyenler onu bir t ersane kurmaktır. Bu tersane bir etmelerine karı~ cevab vererek bunun nüm eden nümayışçı e ' 
istemek maksadiyle, sarhoı bir i§liyecek ce işletecektir. Ve ancak böy taraftan harb gemileri yapabUdiğt lıiç bir zaman doğru olmt.tdtjuu; H muvaffak odlmu-~tur.. ,·Jer -"~' 

lelikle bu hakkı ellerinde tutabilecek- B e numayı§Ç _,, 
çok köylüler tarafın.dan yapılmış gibi, bir taraftan da tüccar gemileri Tllrklerln hlr bir zaman böyle bir ar· u saye iıt..- ·~' 

tir.. r turya Başvekili ViktorY3 d•Jıf olan hareketler derhal baatırılmıt CVMHURIYET _ Bııgünkü baş- yapabilmelidir. zuda bulunmadıkları gibi. eski"Türki- h " ~ 
k nunu terkettikten on e? I ' __ ___:v~e:..;s::.,:iı:..:" kii::.:"':..:n:.:e:::t~k::a:.:t.:.:İY:..:e:.:tl:.;:e:_i::a.::d::e:....:e:.:d::i=lm::.:..:it~·_ı..~m~a:.:.:k::::.al:.::e'.!ty.:.i ~A;.::::b~id:..::in:..:....::D:..::a:::.ı·.:::..:er:...y!!.:a=z~m~ız:.t::.ır:...:•....:Y:...:a::...·...____;ll;.;.:'l;.;;.l;_L_L.::..../ Y.::....E:::....::..T __ B_a ·~·çn_ıa_k_·a_le......;;;y_o_kt_u_r_ • .&....;;,y_e_il_e .... yi....e_n_i _T_ü_r_ki_y_e_a_r_ası_nd~a_d_a_ç_o_-_._ ___ ___ _..'-'-: lrrııt 
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:8eııün q.ötiişüffı: -Şair 
c 

0~enlerde bir karikatür netr -
b· .U§tu •• 
oırı: 

.... "': Oğlunuzun ıairliie istidadı 
-.c gal'ba tOc 1 

•• - diyor •• 
u.khabası: 

ltl; liayır, çok tükür, oğlumun 
"' l'azenesi yerindedir! - cevabı
' "eri li Yor .• 

f'ı afızarn yanıltmıyoraa, ~er, 
~l Nadirindi .. 
~en: ~ostwnla, doğnuu, hiç de 
httı {1kır değilim.. Çocuk ana 
'-ir~~rr, bana kalırsa, evlatlarını 
a ge ıevketmelidirler. 
'l. unun bir çok karları vardır: 

~~ aıtnetnıeyiniz ki, tairtiğe bat
' tt ~ 0 n yedi yaıında bir çocuk, 
~l~~Yatında peritan olur .. 

İlih ikıs, fan, daha ilk günlerden 
b,;~~n b.atlar .. Şimdi "Paşalık, 
~lık 'beyefendilik, hocalık, mol
d~ı' hacılrlc,, kalkmıftır. Vatan • 
etr ar, eıtir. Biribirinden ayırd 
~ıre~ek rütbe, derece fukı yok. 

·· ıııerke "B 'i s ay,, ...• 
~i:ha.lnı:ı profesörler, doktorlar, 

.. end' J 
L 'b ıs er, generaller ve bun • 
~ıı . 
~f 1 Yıllarca ve yıllarca emek 
lar e.~en, ınektepler bitirip staji -
d goren .. l .. k'I ~ munevver er, ole ı er. 
ı~, tefrik edilmek imkanını bu -
~r, hakkını kazanıyor. 
'lalbuki d h 'Ik • >~ , a a ı manzumeyı 'ar Yazrnaz, on yedi yatmda ve 

hir d ltlektebin arka kapı mezunu 
lf&~:1ikanlr, Fuzulr, Abdülhak 
~i~d, Tevfik Fikret ve Nazım 
-.or. :~le ayni sıfatı kazana bili • 

• 'i<l. ' }'f ır ...• 

~ ele, bir iki J&kp.kçı arkadq 
~)ı'::!unca, mesele büsbütün ko -
f -ıtr. A 
tlli ı,._ ·~ vrupa ti_yQ,t.,.olarında. 

ti""- ~lryan piyesleri reklam et-
·-qett •• 

~rl, •sın, parayla alkı§Çı tu -
-.~İfrıtı~§ •• Bu arkadaılar, itte o 

erı görürler .• 

: A\1h ... Müthit "etof,, u var. 
allahi da· hı' ' , ... 

....._ Öyıe bir aeziti var ki .. 

(?) .. ~ilha.aa. Dinamo. ritmik 
bi 'll'lerde muvaffak oluyor. 

l• ~o •t • ... • ld "' ' " •iı • rı mıgın ne o ugunu 
' '0rınağa (cehaletiniz mey
~'ıa· S~ktnasın diye) ceaaret ede. 
~ lrııı· h 'tılı:n ' Ya ut da, soraamz bile, 
tı az cevaplar alıramız-
~ "~sr "Ş . .. ! ş . tı,, , , aır apgı aır yu • 

~k··· Bi~ tan k.azanılmıttır. 
~ ~\lba delıkanhlar için, her 

~lıtıa.k, htır ••. A~ğ.mı ~~nu~~ 
~lliıi ~rp gıyınmek, ötenızı 
r~:~ Ybetmek, memursa va-
'~a.:eç ııelmek, yahut hiç uğ-' ... ~ t Sur 
~ "\pr· 

1
un aa.n'e.tkirlarda bu gi-

~~r ~· ~r, küçük anzalar olur •• 
~· ş,iti ıc: annı tetümmatıdır ... 
~t "'d' ~P böylelikle ede -
\: ltiı:n 11

11le ayak atmak istiyen 
l'rtıı ~ler vardır. Delikanlılar, 

\ıı sk a Yardımmı görür .• 
~ ~~~ ~ ~ir diye ismi çıkıp da 
'>.. --~ ~tıamar ederek bir bal
~-'eı. · 0 .nıamıt hiç kimse göı • 
~ ,~llız. Böylelikle "Bet 
l' het •Yor!,, aanı1an manzume
\~ >ilıllllııraı, - iyice hesab edi-
A~~:~le, belki binlerle liraya 
... ~ ır. 

t.ı~ ~&1:r, ha baları 
~~ı~ l • • •• 

~·~d snı, oğullarmızı, sakın, 
~ tıı ıoğuımağa uğrqma· 

~"'-:~ haftada bet on fİİr 
~ ~ .. ~ çıkmaaı da bu mes • 
'taat2 1~1nı ve mükemmelli • 

t, ~~Yor nıu?. Altına hü -

(Va·MO) 

HABER - Akşam Postası 

Anneler, babalar, dikkat! 
~~~~-----------------------------~~-----

Çocuklarınız difteriye karşf aşllanacak 
Sıhhat Bakanlığmdan verilen 

emir mucibince 2 yaımdan 12 ya
tına kadar olan çocuklann difteri 
aalgmma kartı qılanmaları için 
bütün hazırh~lar ikmal edilmit 
tir. lstanbul Sıhhat Müdürlüğü qı 
istasyonlarını vücuda getirmiıfr. 

Diğer taraftan ilk okullarda da 
okurların aıılanması itine hugün 
bat 'anacaktır. 

Bu ıuretle 7 yaımdan 12 yaşı· 
na kadar olan çocuklar okullarm
da mecburi ıekilde aşılanacaktır. 

Tahmil ve tahli~ 
ye dedikodusu 

Songünlerde lstanbul Deniz 
Y otları Tahmil ve Tahliye idarui 
etrafında bir takım dedikodular 
çıkmıştır. Bazı gazetelerde bu 

· idarede mühim bir su~stimal ol -
duğ'una dair yazılar int~tar etmek· 
tedir. Tahmil ve Tahliye Cemiyeti 
etrafında yaptığımız tahkikattan 
yapılan ıuiiatimalin yeni idare 
heyetiyle iliıiği otmadığmı öğren
dik. 

Bi!huaa cemiyet doktorlarmm 
son iki ay zarfında 2570 hastaya 
baktığı ve bunları tedavi ettiği 
söylenmektedir. 

-o-

Bebekte tramvay 
durağı 

Tramvay Şirketi tarafından Be 
bekte bir tramvay durak yeri ya· 
pılmıttır. Bununla ıon bir ay zar• 
fmda yapılan durak yerleri üçü 
bulmuıtur. 

-<>--
DarUIAceze 
memurları 

Darülaceze memurları sıkı bir 
teftişten geç'rilmektedir. Şimdiye 
kadar dört memurun vazifeıine 

nihayet verilmittir. 
--o-

Pi Ak ldha IAtı 
latanbuldaki plak f abrikuı ve 

diğer plakçılar Ökonomi Bakan • 
lığına müracaatla plak idhalinin 
men'ini iıtemiılerdi. Ökonomi Ba 
kanlığı ulusal musiki cereyanında 
garb tekniğin'n hakimiyeti ıçın 

garb memleketlerinden gelen plak 
lann da oynıyacağı rolü nazan 
dikkate alarak plak idhalatmm 
tahdidine lüzum olmadığı kararı
nı vermiıtir. 

Su şirketi tarifesi 
Kadıköy Su §irketmin tarifesi 

yeniden tesbit edilmi,tir. Şimdi 
16 kurut olan su ücreti 14 buçuk 
kuruta indir:lnıi!tir. 

---o;-

Blletçtlerln mua
yenesi 

Biletçilerin üç ayda bir yapıl· 
makta olan muayeneleri yalanda 
gene haılıyacakbr. Sıhhi vaziyet
leri bozuk olanlar tedavi ettirile· 
ceklerd:r. 

o 

Ulçll ve ayarlar 
başmftf ettlşl . 

Marmara mmtakaıı ölçü ve a -
yarlar baımüfettifliğine Ankara 
belediyesi su itleri fen müdürü 
Orhan Tuksavul tayin edilmit ve 
dün vazifeıine batlamıfbr. 

Yedi yatma kadar olan çocuklar 
da mahalle mümessilleri taraf m· 
dan atı istasyonlarına sevkedile
cektir. 

Sıhhat Müdürlüğü ıimd"lik 
difteri vukuatmm en çok görüldü 
ğü mıntakalarda istasyonlar kur
muıtur. Sonra bu istasyonlarm 
görülecek lüzuma göre mmtakala 
n değiştirilecektir. 

Sıhhat Müdürü 
ne diyor? 

Srhhat işleri Müdürü Bay Ali 
Riza dün kendisiyle görüıen bir 
muharririm'ze lstanbulda difteri 
qısı şimdiye kadar yapılmadığı
nı haber veren bazı gazetelerin 
verdikleri haberin yanlıı olduğu· 
nu söylemit ve demiştir ki: 

"- lstanbul<la difteri aşısmm 
tatbik.ne 1 Tetrinievvelden itiba· 
ren başlanmıf ve şimdiye kadar 
devam edilmişti. Şimdi de Sıhhi
ye Bakanlığının münasip gördü.
ğü vechile umumi bir difteri aıııı 
yapılacaktır. Bunun iç·n bir proğ· 
ram hazırladık bu proğrama göre 
okullarda 6 yaımdan 12 yaşına 
kadar r ... cuk1ara bulundukları o

kula tay ~n edilen doktorlar tara• 
fmdan atı yapılacaktır. Evlerde 
bulunan ve iki yqmdan 6 yaıma 
kadar olan çocuklar için de her 
mmtakada birer aşı istasyonu kur 
duk. Bu istasyonlarda her gün sa· 
at 14 den 14 bu~ia kadar getiri· 
lecek her çocuk doktorlarımız ta· 
rafından aıı·lanacaktır.,, Aıı için 
hazırlanan proğram ıudur: 

ilk mekteplere difteri aşısı ya
pacak olan mmtakalar 

Eminönü mıntakaaı 1 ekip 
Fatih mmtakası 2 ,, 
Beyoğlu mmtkaaı 2 ,, 

1 ,, Be~ikta9 mmtakaaı 
Oıküdar mmtakaıı 1 ,, 
Kadıköy mmtakası 1 ,, 
Adalar mmtakası 
Sarıyer mmtakaaı 
Beykoz mmtakası 
Bakırköy mıntakası 

Çarpışma 

1 ,, 
1 ,, 
1 . ,, 
1 ,, 

Dün Üsküdar beled:yeıi temiz
lik itlerine aid toför Midhatm ida 
resindeki kamyon ile vatman Ra
gıbın idaresinde 167 numaralı 
tramvay çarpışmışlar. Neticede 
her ikisi ·de haf:fce hasara uira -
mııtır. 

Ka~ak et 
Bomonti caddesinde et kaçak • 

cıaı Sudinin çifte cevizlerdeki ahı 
rmda kaçak olarak hayvan kesti· 
ği haber alınarak 35 kilo kaçak et 
yakalanmıştır. 

Hırsızftk 

Nitancada Mabeyn çeşmesi, 34 
numarada oturan İranlı AH, baı
ka eve taşmırken kendisine yar -
drm eden Şaban ve Hakkı tara • 
fından kendisine aid foson ve 
iskarpinlerinin çalındığını iddia 
ettiğinden suçlular yakalanmııtır. 

Yaralama 
Kumkapıda kalafat yerinde 59 

numarada oturan 13 yaflarmda 
Hayik, elindeki tahta parçasiyle 
ayni sokakta Mari ismindeki kızı 
yüzünden yaraladığından yaka • 
lanmııtır. 

2 - 6 yaş arasındaki çocukla· 
n aşılayacak aşı istasyonları. 

Kadıköy Belediye Dispaıueri 
Eyüp ,, ,, 
Üsküdar Süt ve mektep çocuk· 

luı Dispanseri. 
Beş 'ktat ,, ,, 
Edimekapı Sıhhat merkezi 
Beyoğlu Belediye Başhekimliği 
Beyazıd Belediye mevkii he

kimliği 

Beyoğlu Belediye hastanesi 
Haseki hastanesi 

Buğday ahm 
satımı 

Ziraat Bankası tarafından ida
re edilmekte olan buğday alım aa
tmu itinin iyi idare edilmediği ne 
t:cesine varılmı§tır. Bunun üzeri
ne, hükumet, timdiye kadar tat
bik edilen usulün değ'ştirilmesini 
tetkk etmeğe baılamııtır. 

Yeniden buğday alım ve aab· 
mma nasıl bir cephe verileceğini 
tayin '.çin, bir defa da alakadar
ların mütaleaımm alınması mü • 
nasip görülmüı; bunun için de 
bütün buğday tacirleri ve müba
yaacılar Ziraat Banaksına davet 
edilmitlerdir. Buğday itiyle uğra· 
tan komisyoncu, tüccar ve müba-

yaacdarın ayrı ayn fikirler:ni aJ. 
mııtır. 

Şimdiye kadar . Ziraat Bankası 
kendisine buğday koruma kanu
nunun verdiği aali.hiyetle memle· 
ketin muhtelif yerlerinde buğday 

mübayaa ediyordu. Banka latan· 
bula gönderdiği bu buğdaylan bu 

rada münasip zamanlarda elden 
çıkanyordu. Bankanm bu iti layı
kı vechile yapamadığı anlaşılmı§'" 
tır. Buğday tahkikatiyle meşgul 
olan heyetin dinlediği tüccarlar 

hemen umumiyetle hu İ§i hükUme 
tin hususi sermayedarlara bıra.1'· 

masmı, ve pr·mıe buğday ihraca
tmı bir taraftan korurken bir ta
raftan da hükumetin borsalar ve-

ya bürolar vasıtasiyle nazım va· 
ziyette bulunmasını tavsiye etmit 
lerdir. 

-0--

Llmanın inkişafı 
lşlerl 

Ökonomi Bakanlığı Deniz Müs. 
teıarı Sadullah iki güne kadar 

tekrar ıehrimize gelecektir. Sa • 
dullah burada limanın inkişafı 
iıleriyle meşgul olacaktır. 

-0-

ftol verslte talebesi-
nin hocalığı 

Evvelce Kültür Bakanlığı tara 
fından verilen bir emirle üniver
site fakültelerine devam eden ta• 

lebeleri ~nebi ve ekalliyet okulla 
rında hocalrk yapabilmekte idi. 
Bu yıldan if haren üniversitede 

devam mecburiyeti birinci tart ol 
duğuna göre Kültür Bakanlığı üni 

~ 

versite rektörlüğüne bir buyuruğ 

göndererek üniversite talebesinin 
bundan sonra ecnebi ve ekalliyet 
okullarında hocalık yapa.mıyacak 
larmı b"ldirmittir. 

Bu gibi hocalann yerlerine mu 
allim okulu mezunlan tayin edile· 
cektir. 

• 

'ile u.ac, 'ne tJOfl 
-., awwwa,.....,ııws ._~ 

Spor mu - iş mi? 
Amatör ve pr9f esyönel sporcu 

kimdir, Ve bu ne §ekilde biribirin 
den ayrılır? Bunu layıkıyle tetkik 
etmek gittikçe güçleşen b'.r mesele 
olmağa batladı. 

Dünyanın her yerinde bu iki 
şekilde seviye yapanlar çoktur. 
Şu farkla ki oralarda bu işleri ko
laylıkla ayırabilen teşekküller, 

nizamnameler ne bileyim bir ta• 
kım eıaslı yollar vardır. 

Bu h ·ç §Üphe yok ki.bizde de 
var. Ona sığınarak seviye yaptığı•. 

mız nizamnamenin hatta yedi 
renkli olduğu da malumdur. Pro· 
fesyönel ve amatör ıporcu Türki· 
yede var mıdır?. Bunların mev· 
cud olduklarını bilenler de var, 
bilmiyenler de var .• 

Ben para alarak ıpor yapan 
kimseyi tanımıyorum. Kulaktan 
kulağa gelen sözlere de esasen al
dırı§ etmem çünkü ya aslı vardır, 
ya yoktur .• 

Burada anlatmak istediğim bir 
fey var ki o da biz de profesyönel 
hinin yokaa bile başlamak Ü· 

zere olduğudur. Futbolcu arkadat 
larımdan biriyle ıpor idarecileri 
için lafa tutulduk. 

Bilmem ötedenberi bende bir 
kanaat var. Bir atletizm takımını, 
veya bir futbol takmımı, yahut 
bir boksör ve güreıç'yi nasıl saha 
da yeti9mit antrenör hazırlıyorsa 
klübleri de o şekilde yetişmi9 kim 
seler idue etmelidir. 

Bunların f aydalarmı burada i
zaha bile lüzum görmüyorum. Her 
keı yaptığı veya yapacağı işde li
aanmı b'lmelidir. 

Ben bir klüb idare heyetiyle 
o klübde mevcud ıporlarm en ile
ri gelenlerini getirmeli derim .• 

Tuhaf değil mi arkadaıım ıpo• 
ru oldukça iyi yapmasına rağmen 
bu tabii fkre ittirak etmiyor. 
Spor klüblerinin idarecileri spor
dan anlayan, it bilenlerden değil, 
açık~a kalan sporcuya it bulanlar
dan olmalıymıt. Bu mantık acı 
amma doğrudur. Şöyle bir taraflı
ca dütünecek olursak bu fikire 
ben c!e ittirak edeceğ'm siz de! .. 
Maalesef bu dütünce bizim S[\Or 
klüblerimize hakimdir. Ve o ha· 
kimiyettir ki klüblerimizde it ba
tma get'rdiklerimiz hep, hepimi· 
ze it verebilecek ıahsiyetlerdir. 
Bilmem· ki bizde profesyönelliğin 
ve anıtörlüğün vasıflarını taşıyan 
lan tefrik edecek kimse çıkmıya
cak mı? .. 

Hele o kitaba uyan yarım pro· 
fesyönellik olmasaydı! ..• 

O B~aim KOŞALAY 

Hamdi Osman ihtifali 
Müzelerimiz·n ilk kurucusu ad

dedilen Hamdi Osmanın 25 inci 
ölüm yılı dolayısile dün bir ihtifal 
yapılmııtır. Hamdi merhumun 
yaptırttığı uki uerler müzesindt! 
yapılan bu ihtifalde bir çok aa~ • 
lavlarımız ve batta Vali Muhid • 
din Üstün dağ olduğu halde şeb -
rimizin tanınmıı zevatı bulunmuı· 
tur. lhtifalde müzeler müdürü A • 
ziz, merhumun hayatından ve e • 
serlerinden bahseden çok değerli 
bir söylev söylemiştir. Bundan 
ıonra müze tarafından bir çay ve• 
rilmittir. 

-o-

Posta ve Telgraf 
kanununazeyl 

Posta ve Telgraf umum müdür
lüğü Posta ve Tel[~·af kanununa 
zeyil olacak hir kanun layihası 

hazulamııtır. Bu layiha ile devlet 
muhaberatmdan da nısıf ücret a .. 
bnmuı tekli konulmaktadır. · 
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Bulgar Başbakanının 
mühim beyanatı 

:Bulga: Batbakant General Zla- zim .için müphem bir formülden 
tef, yeni hüku.metin iç ve dıı siya- ibaret deği!dir ve biz Türklerle 
&asını anlatan nutkunu, dün, Sof- iyi komıuluk münasebetleri, $8.lllİ
yada, Krallrk Tiyatrosunda söyle- . mi bir doıtluk ve barq isinde ya· 
miştir. Nu'tUk, raydo ile ıe:le veril • ıamayı en sa.mimi ve değişmez bir 
""Uİştir. tuzda arzu ediyonız.,, 
IB~ milli vahdet teessüı Anadolu Ajan.ar, nutkun arka 

edinciye kadar ordunun bUkUmeti tarafmı lfÖyle anlatıyor: 
~ıkı bir kontrol altında tutacağını "Bundan sonra General Zlatef, 
söyledikten sonra Georgiyef hü • bazı Türk gazeteleri tarafından 
kfımetinin niçin düttüiünüı ez _ arada 11rada Bulgariıtana tevcih 
~ümle, §Öyle izah etmittir. edilen §Üphelerin ve hücumların 
"- Ec.ki JıükUmet, Makedon ... Türkiye ida~ adam1ariyle hiç bir 

ya ihtili.l kurumunun dağıtılma- münasebeti olmadığına imanını 
sı kararma rağmen, bu kurumun söylemi§ ve Bulgar - Türle ıryaıa 
iki hizbinden birine, ezcümle mahafilinin dirayetinden ve açrk 
protogerovist hizbina kartı mü . görütlerinden kat'iyyetle emin ol-
&amalıada bulunmuftw'. Bu hizb. duğunu ilave etmi§'tir.,, 
dan bazı kimseler müaclli.lı idi- Bu münasebetle, Bulgar Ba§ba· 

kanına cidden biz de, sırası gel • Jer, memuriyet alıyorlar vo bat-
ta tethit gurupları teıkil ediyor- miıken ıöyle demeği vazife biliyo 

ruz: 
·,rdı.,, l • · "- Bazı Bulgar gazete erının 

Bilhassa fU nokta üzerinde te • neşriyatını ve bir çok Bulgar f erd 
-.akkuf etmiftir: ve tetkilatlarmm Bulgaristanda'ki. 

"Bay Georgief'in, · b!r ka- Il'kda§larrmrza reva gördükleri ha 
ramame ile f3atbakana hudut- kal'etleri ve ::ulümlcri ile Zlatef 
ıuz salahiyetler ve ezcümle hü.'."" h'UkU.metinin lhiç bir alaka111 oltnı .. 
kiimet salahiyetinin ve lıatta yacağını öğrenmeMe :memnunuz. 
ordu %abitlerinin tayin ve azli Zlatefin bu "ZUlümlerin önüne ge· 
ıa!ahiyetinin verilmesi hususun- çerek Türk - Bulgar aıyaıasmı 
daki tasanurdur. Bu karama • amelteeeğine inanmak isteriz.,, 
me, kraldan tqkilatı esasiye ka- Bafbe.'kan, bunaan aonra, Ro • 
nununun kendisine verdiği aali.- manyaya, Yunaniatana ge~if ve 
hiyetleri de almakta idi. Yüksek bu ıon bahiı hakkında ıunlan aöy 
önderine sadık olan ordu böyle lemiftir: 
bir karlU'I kabul edemezdi ve "Son zamanlarda Yunan mat -
~eorgief'ten itimadını ıeri aldı.,, buatının ıösterdiği şüpheler res-

General Zlatef, bundan aonra, men tekzib edilmi§ olduğu için 
harici siyaıa bahsine -geçmi§tir. bir kıymeti haiz değildir. 
Bulgaristanm lcardeı Yugoslavya Başbakan General Ziatefin 
ile araıı iyilepneıi için, iki taraf nutku bir çok def al ar sür.ekli al
hükümdarlarmm sarfettiği gayre- krtlarla kesilmiıtir· General söz. 
le temas ebniıtir. Ondan aonra, lerine "Yatasın Bulgaristan, ya -
Türkiyeye geçerek demiıtir ki: tasın Kral, yaşasın ordu ve ya -

"Ebedi bir dostluk muahedesi ıaım cesur ve azimkar milleti -
bizi cenub kom§umuz Tüririyeye miz,, sözleriyle nihayet vennit • 
hağlamnktadır. Bu muahede bi - lir. 

17 yaşında 
lngiliz çocuğu 
Nereye kaybolmuş? 

Kurultayda ilk 
toplantı 

'A.nkaradall Tan gazetesine tel · 
graf Uı bildiriliyor: 

lngikerede 17 
aydanberi orta- "Be~inci Büyiik Millet l\Iecli i · 
da olmıyan 11 nin ilk toplnntm l\lertm birinci g\l· 

nü olacaktn. Bu ilk toplantı günü 
yapnda bir ço- merasimcleıı ibarettir. Ertesi gilnü 
cuk bundan ilri en ya~lı bir mebusun - ihtimal ki, 

HABEF - Ak~m Poıtası 

"Mülakat 
kraliçesi,, 

Gazeteci kadın 
Yakında Türklyeye 

geliyor 

Amerika'nın methur gazeteci 
muharrirlerinden "Mülakat Kra • 
liçesi,, lakabını lcazanmıt olan 
Mis Betti Ros ltalyadan ülkemize 
gelecek burada kadınlığmıızm ile
ri hareketleri hakkında tetkikler 
yapacal:tır. 

Acunun h4mlen her tarafmı 
gemıı~, b !r çok uluslara mcnsub 
buyüklerle konuşmut olan bu 
genç kadm gazeteci, yaphğı mü • 
ıahedelerden aldığı ilhamla ''Bat
Iar ve kitablar,, adlı bir eaer raz· 
mııtır. 

Genç gazeteci Anliaraya da 
gelecel"tir. _(Ulus) 

ltalya 7 kur'ayı 
silah altına aldı 

( 8C1§ taralı 1 inciJe) 
Triye.te, 23 - Jtalyada akı 

kur'a efradı siltJl aiiiiıa almmıı
tır.Bunlar 1908, 1909, 1910, 1911, 
1912 ve 1913 doğlımlularaır. 

Roma, 25 - ltalyanın toplıya
cağı 1911 doğumlu efrad 100,000 
kiti tahmin ediliyor. 

Bitaraf mıntaka 
Paris, 24 - Habeı elçill~i, hü • 

kQmetinin İtalyan - Habe§ 'budu 
dunda bitaraf ibir mıntaka:nm te • 
ıisi tekHfini kabul ettiğini tebliğ 
etmiıtir. Habeş hüldmıetinin, bu 
teklif hangi §artlar altında kabul 
ettiği bilinememektedir. 

Londradan kalkan 
ıün önce, bir po- sı üncü yıldönümü yapılan Şair N k 
lis mevkiine gir· Abdfilhak Haınidin - bnşkanhğı al· tayyare evyor ta 
mi! ve evinin ad- tm<la Büyük Millet l\Iecfüi Reisi, ( Baştaralı 'f lntl de) 
·esini vererek bundan eonrn da Ctinıhurreiei se· hiç İ§İtmem=9 olduğu bir hızla ıey· 

çilecektir. Türk Teşkilatı Esasiye 
annesine, baba- K c··ml .. h" d redecektir. Tayyareye konacak anununca u ıurrcısı ır evre 

\ma bildirilmesini istem;ftir. için seçilir. Bu iki 1ıeçimden sonra makine Stratosferdeki gayet ince 
Poliı mevkiinden derhal mü- Cümlıurre.i i Büyük Millet ~fedisı hava tabakasında iıliyecek biçim• 

dürlüğe telefon edilmiı, aileıine önünde mntacl olan yeminini eder. de olacaktır, 
haber verilmit ve 17 aydır hay- Bu da olunca hükumet reisi kabinf'· Stratoaf er için yapılmıı bir ha• 
dıdlar tarafından bçınlmıt oldu· !inin mU~terek istifa!!ını ''erir. Yeni va gemisi sabahleyin Londradan 
iuna hi.ikmedilen çocuk, ev!nden kahine te§ekkUlünden on iki gUn kalkınca öğle yemeği za.manında 

sonra l\IecHsin hur:unına gelir. 
kotarak gelen babuma karakol· Nevyorka varacaktır. 

Vekiller arasında yapılacak olan 
da kavufmu§ ve biribiriyle kuc..k- hafif J~i~iltlikler istisna edilecek Bomba tafıyan bir Stratosfer 

· .la§mrılardır... olur a bütün hu safhalar bir takım gürültüsüzce herhanıi bir §Chire 
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Şuşnig' e iki yerde 
nümayiş yaptılar 

' -~ (Btq taralı 1 incide) \ziyaret ettiği zaman alman sa~ 
mit, Avusturya maliyeainin bugün tertibabna dair bugünkü lııi"' 
fena vaziyette bulunmadığım kay gazeteleri dikkate değer bir hl' 
dottikten aonra, lngiliz nazırlan her veriyor. · 
ile cereyan edecek müzakereler • v· -'-- . . _ı-J 

ıyana ~p.ı.:::ımın .- , 
de, Hah.burg hanedanının tahta bek) 5 Gar d"' Le ·~ 
. d . el . . :: ... -Le.. enen en o ı -~il 
1a eaı mea esının m~a e - bütü" ·· l'~ ·· yı'~ 
d·ı . ... .. il" . . nuna n ıoaya Jın. numa d' 

~ mıyecegını ave etmııtır. toplanmifhr. Fa.kat ekspres ıel r 
Londra, 25 (A.A) - B. Şut - w• h ,_, · · · d A:vuı"tııtf . . ... • gı awe ıçerısın en 

nıg, bır mülakatmda., ilk defa gel- Ba k'li rKmamı tır 
d•w• 1 'li i ak b f'Ye l Ç f • ıaı qı z topra ma ay ut,. . . . 11' 
ğmdaıı dolayı bahtiyar olduğunu Hakıkat h~lde, Bqv~I~ ~ 
ve Avusturya ulusunun lngilte- gon~ ba§ka ibı.r .. yola !~rıl b~ 
reye doıt olduğunu takdir etmek- Parısten 30 mıl otede küçük , 
te bulunduğunu söyledikten son • köy iıtaayonuna getirilmit 'fe}. 
ra: . vuaturya Baıvekili orada F~ 

''Eğer izyaretimiz İngiliz - A· Baıvekili ve Hariciye Nazuı I"'' 
vmturya bağlamıın kuvvetlenme- f .:ı • ..., mQan kartdanarak hazır.iV'" 
ıine hizmet ederae çok memnun /.' 

otomobile bindiriHb doğruca 
olacağız.,, demqtir. line getirilmifti.r. 

Parisde zabıta nasıl 9 Trenin gelmesinden önce 1 dl 
tedbir aldı den fazla kitlııin ihtiyati Dl•rı' 

Avusturya Baıvekilinin Parisi tevkif olunduğu bildiriliyo~ 

Topkapı~aki cesed 
am malı .Amunıı 

.d • 
~ımış 

(Btlf taralı 1 incide) 
Ahmedin lstanbu1a it aramak 

üzere ıeldiği Z'8Jlnolunmaktadır • 
Öldürülğü yerde ceaed ppka.aı ve 
ceketi çıkartlmıı bir halde bulun
mtlfhır. Mahzenc!e bir J&nmlf 
mumla, para c.üzdam içinde 30 
lira evrakı nakliye, iki lira kadar 
da yii. po.ra bnl~u,t--. 

Sağ ve ao1 bileiinin damarları 
keıilmiı, bu suretle öldürülmüt • 
tür. 

Bu yaraları açan çakı cinayetin 
yapıldığı yerde bulunmuıtur., 

Ahmedin hovarda meşreb olduğu 
ve so~ günlerd~ Beyoğlunda bir 
doktorun yanında çalııtığı da 
eöylenmektedir. Cinayetin neden 
yapıJdıiı henüz anlaıılamamıttır. 

Maslak cinaye
tinin iç yüzü 

Maslakta Derbend karakolu 
civarmda Kurttepe köşkü hendek
lerinde tamnmamaıı için k.afuı • 
nm derili yüzülü bulunan ve y.J .. 
nız hnistiyan olduğu anlaşılan 
cesedin üzerinde bulunan eski ve 
okunması mütkül bir k&.ğıd zabı • 
tanın çok itine yaramıfttr. Emni • 
niyet ikinci fube el yazııı masası 
memurları bu kirli ve yırtık xağı • 

Namık Kemalin iki 
kitabı menedildi 

(BCI§ taralı 1 incitle) 
lbaen'in "Halle düpnanı,, , Mah • 
mud Yesarinin "Tatili iıgal.,, 

dm muhteviyatını oliumag• ~ 
vaffak olmuılardır. Bu kifı~~ 
nüfua muamelesi takibi için ,;ti' 
edilmitti ve Bayazıd nüfut 
mur1uğuna aiddi. ~ 

Zabıta derhal bu ~ .... 
tutmuı ve Bayazıd nüfus nı~ 
luju kaydinden hn -awo.IP f' 
e--r • .::ıce Çemberlitqta me..r~ 1, 
luk yapan ve iti iyi gitmediiil' J4'' 
bir aydır dükkanım kapaY~ ,f 
zaros is!.mli birine aid oldur 
lqılmı§tır. ,, 

Hazaroı bir aydanberi ıneY~ıV 
da yoktur. Bunun üzerine •• u 

·ıe il"" 
Hazarosun kard~i Kanata 1~ 
bası Si•li mezalığında bekçi -~ 

... :x' •""-ef,, 
bulunmuı ve Hazarosun dıS ,ı1' • 
kada_şlarının ifadeleri ah~d8'' 
Bunlar cesedi ıol kolund.k1 'fJI 
melerden kolayca teıhiı etııl1 
dir. otf 

Bu esnada bir taraftan d• ~ )" 
da yapılan otopside maktul~ 
fumda bir de tabanca ~tilJS ı 
bulunmu§tur. Yapılan bıJ d~.' 
rqtırmalar maktulün bir s1 ~r 
beri meydanda o1madığı ıı~t ~ 
ni vermiftil". Fakat cinayet•~~ 
bir hafta kadar evvel iı~ 
muhakkaktır. 

Çocuk: formaliteden ibarettir.,, vanr ve müdafaa tertibatı alm- "Kör General,, , "Bora,, , "Devlet 
1 • magw a imkan bırakmadan taııdıjı kuıu,, , "Üçüzler,, , "Rahibin a§ • 
-Baba, dıye haykınnıttır: Ben 

.a.. , l Lm k · '- D kt bütün bombları atıp tekrar kaçar. 
uuraya ÇOA evve ie e ; ııze !K&· ~_,.. o or ~- ı·ır.llJll 
vuımak istiyordum, amma... H .. . u 1 Soy adı 

Anlaırldığına göre, kaybolan USeyı O SffiaD Tabib Miralay Bay Şerafeddin 
çocuk, §İmdiye kadar bir İJ mü- Haseki hastanesi _ ve refikası Bayan Bedia, eniştesi 
essesesinde çalıttırılmaktaydı. fa. i dahiliye mütehassıs 1 Maliye Bakanlığı merkez muha.se-
kat b!r ara, öldüğüne dair iki meç ~ , .ar 

1
. Lü "f A 

1 
be mümeyyizi Bay Eadullah ve re 

h 1 k al LA e ı tu partımacı ıoat .,__ B ... 
u me tub mıılar ve çocuktan 1 

4
• 
7 

k d T 
1 

f 
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:: fıKa.aI ayan Munıre oğulları 
bir müddet için ümid kesilmitli. l.i. u~~ınıı:m:: Selanik Bankası lstanbultubeai 

Fakat annesi bu mektublarm muhaberat servisi memurlarından 
a&hteliğinden §ilphelenmit ve çocu Bay Sacid Pertevniyal lisesi tale -
ğunu kaybetmif olmağa ne katlan doatluğundan bahsetmi§tir... besinden Bay Hamid, yeğeni Hay-
mak, ne de inanmak istemiftir. Çocuk bir kaç defa bu yabancı darpaıa timendifer deposunda 

Çocuğun anneai, son zamanlar ile birlikte görünmüttür... Onontör Galib kızları Binnaz ve 
da !beliren bir yabancı adamdan Meselenin ileride daha iyi an- Kadriye, oğlu A1i soyadı olarak 
:ve çocunyle bu adamm ilerliyen laıılacaiı muhakkaktır. (Sözer) adını almıslo.rdır .. 

kı,, , "Reji kızr,, , "Karnaval ko • 
kozları,, 1 Namık Ke-malin "Vatan 
ve Karabeli.,, , Aka Gündüzün 
"Muhterem Katil,, , Cenab Şeha • 
beddinin "Kör ebe,, si, 0 Adalar 
ıarkısı,, , "Bir millet uyanıyor,, , 
"Değirmenci kız,, , "Ekmekci ka· 
dın,, piyesleri. 

Bundan bafka menedilenler a • 
raımda bulunan ''Üç saat,, opere
ti tidil edilerek tekrar tetkik için 

gönderilmittir. iddia edildiğine 
göre tuluat kumpanyuı oyunla • 
rmdan da çoğu menedild:tinden 
bunlardan bazılan b:oanacaktır. 
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• 
1 'ın 

................. 
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, l<adirean Kaflı ! ............................... ; ocu i Rüyük Deniz Romanı 
1 ·······-·-·················-·· 

limana girmeden önce sehrin 
beğine haber saldırlldı 

Oünkü bu Şeytan adası yağma-
"nda.n h b" • .. d .. k er ırıne en az yuzer u-

t. altını d·· ·· t"" Gemi irin ay-" l UfmU§ U. ;ı-
•l &n d b Pa.y a ca a ... 
~ı F llkat Deli Mehmed, bu zafe
d il aiıl büyük yeğiti, taaa çekiyor
a~: ~abasını diri bulmak isterken 
l uıunu bulmak onu çok ıaramıf· 
ı. 

d Artık babaaına kavuımak için 
. 'iil, fakat babasının dü9manla · 
~le dolu olan Batı ellerinde, el
d··n aeldiği kadar fazla adam öl-
\ltınek için yaııyordu. 

d Zaten Şeytan adası definesin · 
ı_~n 'kendiıine aynlmıt olan en 
QltYük ,,,.. payı da yoldaılara dağıt · 
""' 1ttı. 

diğe girmekti. 
Uzaktan yakından geçen Ve

nedik Cenova gemilerine ağızla
rı sulanarak bakıyorlar, fakat 
yoldan kalmıyorlardı. 

Üçüncü gün dümeni •ancak 
tarafına doğru yarı yarıya kırdı

lar. Zaraya ıapmıılardı. Şimdi 
vaktile küçük bir kayıkla, aili.h
sız ve yorgun bir halde geçtikle
ri, az daha Dalmaçya kora&.nla
rmm eline düıecekleri bu deniz
de alınları yukarıda olarak dola
ııyorlardı. 

Geniş bir boğazdan henüz geç
mitlerdi. ileride kendi önlerinde 
giden başka bir gemi gördüler. 

Direğin ucunda duran Sansar 
Osman bağırdı: 

Üç yolcu _Provada bir gemi var .. 
r -Ali Reis Meainayı güzel bir Bu ses baıka zamanlarda bü-
ttı~lir albnda, rahat ralıat geç • tün korsanları ayaklandırmağa, 
d 

1
:ti. Şimdi ltalyamn cenubunu av görmüt aslanlar gibi hat kal

,, 0 'tını§, Otrantoyu geçmiıti. Su dırarak baktırmağa yertedi. Fa-•e • 
d ) 11Yecek depolarını sıkı sıkıya kat artık bu sese alıımışlardı ve 
·t°ı durınal.~in Avlonyaya uğra - yolda hiç bir gemwe ilitmemek 

1 ar. 
için söz vermiılerdi. 

itti limana girerken de bir yan · Y almz bir ülkü!.. Y aJnız bir 
fi)~k ~lınaıın diye önceden bir §ey vardı: Şahin reisi kurtarmak. 
li·· a. ıle Kara Yusuf ve Küçük Kimse aldırmadı ve Sansar 
~~eYin gitmif, ıehrin beğine Osman da bu sözü tekrarlamadı. 
a ~r. Vermiıti. Çünkü Ali reisi11 Ondeki gemi, ağırdı. 
f:~ııu bir Venedik ı:emisinden O da bizimkileri görmüıtü. 
~ sıı olduğu için topla ka11ı · Gövertesinde bir kaynatma oldu. 
~e}{~a.aı, şehirde panik olması Gemi yava,ladı. Herhalde arka
tt enebilirdi. Gemm•·· ~: .. tii• ı ..... u.ı ... n soloui holluy••la.r4' •• o 
htr eenıisinden farkı olmamakla nun tüccar kılıklı olduğunu ~nla
)'-ra.1ber her ihtimale kartı böyle mıtlar, yağlı parçaya çattıkları-

l>ı rnı~tı . 
• nı zannetmit lerdi. 

l\ı, ~~.aya uğradıkları iyi olmut - Deli Mehmed ayakta duruyor 
t·, .. 

1
hnkü Mezit beyin birkaç ay du. Ali reise haber verdi: 

YC .... , 
d1ı; / arayı Venediklilerden al - - Öndeki tekne yavatladı. 
~ın 1 •• ~ 

ogrendiler. - Ne haltederse etsin! .. Bize 
1 Ali . S l . d ıt) - r~ıs • eytan adasından ayrı· i itmesın e ... 

"'nv I.~. - aleryonun kotrasını da ar. - Göz koymuta benzİ~pr .. 
·ına b 

rı·ı. aulamııtr. Bunun Vene- . - Bize göz koyanın gözü ÇI· 
~ ' Yol--uı .. d · .. k ·~~l' ~ ugun a ışe yarıyacagmı ar. 
~r 1l'tnışti. Sonra da kendisinin Ali reis ayağa kalkmrıtı. Di-
l ~ta~ Yusuf ve Sanıar Oamanla ğer leventler de onunla birlikte 
d~tı 1 er Venediğin biraz beriıin . doğruldular. Öndeki gemiye ba
tt f trrn.yn çıkmasını, orada teh- kıyorlardı. 
' bi;~nıe~e~ini, geminin de kar§ı Ali reisin gemisi eskis~ gibi ve 
~ ~i ~k1k1 küçük adaların arası- biJıliği gibi yoluna devam ediyor 
til.~ ~ enrnesini, bir gün kollıya- du. Fakat öndeki gemide bir 
)trq () ~n gene karaya çıktıkları başkalık vardı. Gövertede hala 
~l.ıtı: 

1 
uluırnalarmı taıarlamıftı. gidip gelmeler görülüyor, top 

d'-t ı n "' beraber dönüt iti o ka - bat larında toplanan adamların 
~tiaj 0~ değildi. Na11l olsa, Şahin kımıldanışları sezilebiliyo:du. 
~ıı,c ~rdıktan sonra, denize Kara Yusuf gözünü döt t aç-
'"di. ak hır kayık falan bulabilir· mıştı: 
~ ~ld~Ünkü parası da, cesareti - Bizi avlamak istiytdar ! 

llk• Diye mırıldandı. Deli Mehmed 
~tı_d~otrayı geminin ardına cevap verdi: 
,ili'"• n ıonra Venediğin ya • - Atalar sözüdür. Ava giden 'elt:- kadar gemisiyle birlikte avlanır!.. 
~~ 11 l'azgeçti. Bu korkulu Küçük Hüıeyin birdenb~re rei-
~}tti. \lıa.kta iken kotraya geç • se doğru batını uzatarak: 
-~ -.e En doğrusu Venedikten - Tanıdın mı? 
~ile ı· ona. binerek doğruca Ve- Diye sordu. 
'lt ıi:a.nına kollarını sallıya. - Neyi? 

Otll ekti. - Dalmaçya korsanlarınt .• 
~'lllt.r 'Yenedikte bulundukları Kara Yusuf atıldJ: 
\ ~da. &eminin açıklarda u- - Sahi, Venedikten kaçarken 
ll._ li,.. 11 kalması da korkuluy- bizi kovalıyan aç gözlüler bun-
.""\ıt leyi ··ı 1 1 T k d 1 ' ' S..l o çerek, biçerek yap- ardır. fte... a en i eri-. Yel-

~!\ \1 1
ta.n Ali reis Avlonyada kene iyi bakın .• 

tİtı t.t,d: Ça_resini bulmutlu: - Evet ... Kuru kafa ve ;aprast 
~l... ~~ rtıkı Zara artık Türkle- kol kemikleri ... 
~·· Reç.ınitti, gemi orada Ali reis birdenbire o e5ki ve a-

ıt li ta: .:ı 'hatıra ile yüreğinin sız.e.dığını "\ •. ... •• t' 
~i: .ıtti.ıt• . 1tndi her ıeyin tıkırın· duydu. Birdenbire elini lnhcına "t\i tlll'\ı o•• •• 

t\ ~ oOJ'Uyor, sevinıyordu. altı: 

•u bir an evv~l Vene- (Dc\'amı \'ar) 

HABER - Akşam Poıtaıı 

--=\ RADYO 
6.UQUH 

İTANDUL: 
18: F'ransızta ders 18,35: Dnnı., 

musikisi plak. 19: Knramon - Ope· 
rat - plfık. 19,50: Hnhcrler, 20: 
Konferans: Selim Sırrı Tarcan, 21), 
30: Bayan Jale Çnn - piyano ile, 
20,35: Hafif musiki - plak. 21,15: 
Son haberler, 21,30: Bayan Bcdriyı• 
Tugiin, ra<lyo Tango 'e caz orke-tra· 
ıil. 

223 Klız. VARŞOVA, 1345 ın. 
18: 'Dan, - .Sü:dch, 18,35: Şar· 

kılar. rn,50: Sözler, 19,l 5: Piyano 
kon_eri, 19,45: Plak - Sözler, 21: 
Şarkılı hirliğiyle saksofon konseri~ 
21,45: Haberler. 22: enfonik kon · 
l'er. 22,45: oKnf erans, 23: Rektum· 
lar. 24: Dnns musikisi. 

175 Khz. MOSKOVA, l 12ı m. 
18,30: Karı~ık konser. 19,30: 

Kolkaz neşriyatı (musikili). 21: 
Karışık konser. 22: Almanca ııe§ri· 
yat. 2305: f ngilizre neşriyat, 24,05: 
:\lacan·a neşriyat. 

545 Khz. BUDA PEŞTE, 550 m. 
19: alon kuarteti, 19,25: Alman· 

ca ders. 20,30: Konferans. 20,45: 
Haemlelin cserlerin<len "JOSH· 
HUA., adlı oratoryum. 22,40: Ha • 
herler. 23: Salon kuarteti. 24: Çin· 
gene mu~ikisi, 1 ,05: Haberler. 

950 Klı;ı:. DRESLAU, 316 m. 
17,30: Hafif musiki, 19: Sözler. 

19,20: Küı;ük hikayeler. 19,50: Söz· 
ler. 21 : Haberler. 21.1 O: 4'Unterıı 
kundaner kolman,. adh skeç. 22.25 
Piyano konseri. 23: Hnberler. 23,25: 
Dans musikisi. 

BÜKREŞ: 
13 - 15: Gündü:r: plak ne§riyatı, 

18: Radyo orkestrası, 19: Haberler, 
19,15: Radyo orkestrası, 20: Konfe
rans, 20,20: Plak, 21: Sözler, 21,15: 
Plak, 21,30: Oda musikisi, 22,15: . 
Konferans, 22,35: Mandolin konse· 
ri, 23,05: Haberler, 23,30: Konser 
nakil. 

tanbul Sultanahmed Beşinci 
Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Küçükler; Yatar Sulhiye vesa· 
irenin mutasarrıf oldukları Fatih· 

te Altay mahallesinde Meymenet 
sokağında 4 sayılı ve açık arttır
ma suretiyle mahkememizce aatı· 
lacaktır. Muhammen kıymeti 600 
liradır. iBrinci satış günü 27-3-
935 Çar§amba gün üsaat 16 dan 

17 ye kadar, ikinci ıatıı günü 
13 - 4 - 935 Cumartesi ıünü 

saat 16 dan 17 ye kadar, diğer §art 
lar mahkemedeki şartnamede ya· 
zrlıdır. lstiyenler yüzde 7,5 nishe· 

tindeki pey akçesi ile İstanbul E
m :nönü Kaymakamlığı binasında
ki mahkememize 935 - 127 dos
ya i!e müracaatları ilin olu· 

'nur. ( 3998) , 4 
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Birdenbire, Vahid, yüreğinden ı de ... Aş'ka 8.§ık olduğu için, bun
gelen, ıamimi bir aesle adeta inle- ları da seviyordu. Şu güzel Kimi· 
di: leyi koiları arasına alacak olan 

- Ah, Kamileciğim ... Kamile· Vahidin yerinde bulnmak istedi. 
• v • Bu nemli dudakları öpmek, bu cıgım ... 

Bu snada, kapı açıldı... Kulü - saçları, bu gözleri ... Bu taze göğ
bün garsonu, Feride doğru ilerle· ğüs, Vahid için kabarmıı duruyor 
di. du. 

- Banka satılık, efendim, .. 
- lki yüz lira var ... 
Garson, uzakla9tı. Fakat, Krup· 

yenin seai duyuldu: 
- Banka yüz elliye ... 
Diğer bir seı: 
- Yüz yirmi beı ... 

- Yüz elli .•. 
- Yüz yetmit bet··· 
Garson, F eridin verdif) waka • 

mr haber vermitti .. 
Gene Krupyenin seıi: 

- Bankada iki yüz lira var .. 
- .... 
Artık arttıran olmadı .. 
Ortalıkta bir sükut hüküm aür-

dü .•• 
Ferid, kapıya doğru yürüdü .. 
Vahid, onun arkasından, gü-

Jümsiyerek baktı.. ihtiyar adam 
ise, geriye dönmüf, hem heyecan· 
lı, hem de gayri memnun bir yüz • 
le bakıyordu ... 

• 
• • • • • • 

-10-

Henüz hiç bir ıeye karar veril
memitti .. 

Buna raemen, Ki.mile, müreb· 
biye ile "farzı muhal,, Vahid ge • 
lirae oda.sının neresi olacağına 
dair münakaşa etti .• 

Hatta fU garib cümleyi bil<1 
söyledi: 

-Görüyoıunuz ki, kabil değil .. 
Çünkü, ev pek küçük ... 

Sonra, birdenbire, batını dim 
d•lt kaldırdı: 

- Matmazel... Yoksa onun bu· 
l'ayl gelmesinden korktuğumu mu 
anıyorsunuz? ... 

Bu ıualle birlikte, dudakların
da çizilen çizgide hiç de samimi • 
yet ifa.desi yoktu .. 

Bir müddet ı~ince, Kamile, 
vücudunda bir takatsizlik duya • 
rak, yataia devrildi .. 

Mürebbiye, için için memnun -
du: 

"-Ah, ne kadar mea'ud !,, diye 
ılütünüyordu ... 

Kimile1 gözlerini kapamıf, ha -
ımı yastıkların arasına gömmüt • 
tü ... 

Matmazel Jackson, ancak yüzü
nün alt kısmını, etli dudaklarını, 
boynunu ıörüyordu ... Saçları, du
var taraf mdaki pano üzerine bir 
ılemet çiçek ıibi yaytlmııtı .• 

Dudakları biribirine sürtünü· 
yor ve güzel bir nemlilik manza·· 
raaı arzediyordu. Burnunun ka· 
nadları açılıp kapanıyordu. Bu 
son harekette nasıl bir aıkla mü
cadele ifadesi vardı. 

Kamile, yavaı yava,, kuvvetli 
omuzlarını oynıtltı. Matmazel 
Jackıon, hali, kollarını zayıf göğ· 

Kamilenin kolları çıplaktı. 

Matmazel: 

"-Bu koUar, Vahidin boynu· 
na sarılacak!,, diye dü§ündü. 

Bunların ne kadar kuvvetli ol-
duklarını ve ayni 2amanda okşa
masını nasıl bildiklerini düşündü. 

- Bir ıey söylemi>:orsunuz Mat 
mazel. 

-Ne söylemeli? 
- Fikrinizi, 

- Siz, kararmızı vermit değil 
misiniz? 

Kamile, gözlerini açmadan ha·· 
şını salladı. Sonra, kollarını kal
dırarak, ensesinin arkasında ka· 
vuıturdu. 

Bu haliyle, ne çocuktu!. 
- Haydi, gidin, artrk uyuyun,· 

Matmazel! ... 

-Ya aiz? 
- Ben, düşünmeliyim. Hem, 

size birıey söyliyeyim mi; müsbet 
bir l<arar vereceğimi de umma• 
ym ... Bunun imkanı yok .. imkanı 
yok. 

Matmazel Jackson ,uyumak ar· 
zusunu duymuyordu. Lakin, çe
kilmek zaruretindeydi. · 

- Allah rahthk versin, l<ızım ... 
Hiaaiyatmın taraflısı ol... Hi11İyat 
insanı a'datmaz 

Gene, içinden: 
"Bu kadın, bütün tamamiyl-e, 

onun olacak!,, 

Yavaı yava§, ayaklarının ucu· 
na basarak ve öksürerek uzakla§• 
tı. Etikte durdu. Odanm içine bir 
kere daha baktı. Genit yatağa ve 
tatlı bir ıtıkla aydınlanan güzel 
kadına baktı, baktı ... 

Kamile, kendi odasıyle Mat· 
mazelinki arasında bulunan tuva
let odasında kuru bir öksürük İ§it
ti. Sonra, bir kapı açıldı, kapandı. 
Der:ken, denizin hıtırtısmdan baş
ka bir §ey ititilmez oldu. 

Atk mübtelaaı olan Jackson'un 
karıısmdayken, Ki.mile: 

"- Onun gibi olmamalı!,, di
ye dütünmüştü. Şimdi, yalnızdı; 

ha,ka dütünüyordu: Kendisinin 
de aıktan nefreti yoktu. 

.'- lmkinı yok! Jmkam yok!,, 
derken, kendi sözlerine kendi de 
inanmıyordu. 

Daha iyi düşünebilmek, yalan. 
cı tereddüdünün zevkini daha iyi 
tadabilmek içi, karanlıkta kalmak 
istedi. Lambayı söndürdü. 

Böylelikle, deniz ve denizin hı. 
f trtısı daha fazla yaklattı. 

(Deı·a11U var) 

Yeni neşriyat 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US sü üzerinde çapra:zlamııtı. Bü-

Buılaıtı 1erı (VAM.n> ... ,.,_.. zülüyordu. Buna rağmen, ü9ümek 

Uyanış devirlerinde 

Tercüme 
••••••••••••• .. ! teydi. Belki fazla harareti vardı. nin rolü 

1 
KUPO I"( 

51 
25·2·835 

Şöyle dütündü: 
"- Ah, aman yarabbi! Bu ka· 

dm ne mes'ud .. Güzel ve bekli-. 
yor ... ,, 

Ve ilave etti: 
"- Kocaıı da ne mes'ud bek· 

Profesör Hilmi Ziyanın uzun emek· 
terle, derin tetkiklerle bir ~ok kay
naklardan alarak vücuda getirdiği 

25 formalık parlak bir eserdir. Son 
formaları doğrudan doğruya memle
ketimizi alft.kadar eder. Basışı da bü
itinalnra ve zahmetlere mal olmu:. tur. 

leniyor !,, 
K~ileye de itıktı, 

Ehem mil etle tnvsiye ederiz (100) ku
Vahide ruş. 
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Bulgar Ordusu nasıl SJIAh ticaretini azalt-

ma yolunda ne ltalya futbolu yavaş yavaş 
teşekkül etti ; şimdi Cen~!~~:!fa~~? uluılar düşüyor mu ? .. 

ne Vazı.yettedı·r?. arası silah iflerini gözden geçiren 
4'Silah Ticareti Komisyonunda,, 
lngiltere, Amerikanın fikrine uy· 

Bulgar Ordusunun Tarihçesi: 
Bulgar ordusunun ilk nüvele -

ri, 1877 harbinde teıkil olunan ve 
ayni zamanda Bulgar ve Rus za -
bitleri tarafından 12 gönüllü ta • 
burudur. Ayastafonoı muahede -
sinden sonrfa Bulgar ordusu, üçer 
taburluk 8 alaydan mürekkebdi. 
1886 da Şarki Rumeli ile birleşil
dikten sonra alayların adedi 12 ye 
çıkarılmıt ve ayrıca orduya ıuva· 
ri ve topçu alaylan ile fen krt'ala· 
rı ilave edilmiştir. 

1912 yılında, Balkan harbinin 
arefesinde, 2 veya 3 yıllık mecburi 
hiDDete müstenid Bulgar ordusu 
9 fırka ve 11 müstakil ıuvari ala
yından mürekkebdi. Bulgar piya • 
deıi Manliher tüfeği ile topçusu 
ise ıeri ateıli Şnayder topları ile 
mücehhezdi. Barq halinde Bul
gar ordusu 55.000 kWlikti. Bal -
kan harbi esnaımda ise Bulgaris
tan, 620 bin kişiyi silah altına al
Dllf ve cebheye 11 fırka gönder -
mitti. 

Büyük harpten 
sonra 

29 Eylul 1918 mütarekesi muci
bince, Bulgaristanm elinde her bi
ri 16 piyade taburundan mürek
keb 3 fırka ile müstakil 9 suvari 
alayı bulunmakta idi. 

bin gönüllü toplanmasına müsa -
ade etmişlerdir. 

Bulgar ordusunun 
bugünkü teşkilatı 

Bulgar Harbiye Bakanlığı, Ba -
kanlık dairesi ile büyük Erkanı 
Haribyeden mürekkebdir. 

Büyük Erkanı Harbiye, kıt'ala
rın tetkili, ahzı asker muamelatı 
ve askeri vaziyetlerin tetkiki iıleri 
ile menul her biri üçer kısımlık 
iki daireden te~kkül etmektedir. 

Ayrıca, topçu, fenni kıtaat, su -
vari kıtaatı müf ettiılikleri ile ida
re ve levazmı da~resi, sıhhiye da
iresi, topoğraf dairesi askeri di
van ve Harbiye mektebi vardır. 

Bugün Bulgar ordusunda ala -
yın fevkinde bir askeri cüzü tam 
yoktur. 

Bulgariıtanm 8 alay piyadesi 
vardır ve bunların garnizonları 
Sofya, Plevne, Ruscuk, Eski Zağ
ra, Sliven, Şumnu, Vratza ve Dup 
nitzadır. Her alay, bir Erkinıhar
biyeden ve 3 taburdan mürekkeb
dir. Her taburda bir erkanı harbi
ye, 3 p!yade bölüğü ve 1 ağır ma· 
kineli tüfek bölüğü vardır. Bir bö
lüğün azami mevcudu 2 zabit ve 
120 neferdir. Her alayda bunlar -
dan bafka bir de kontrol kıt'ası 

denen bir bölük vardır ki bu da 
bir Erkanı Harbiye ile üç takım -
dan mürekkebdir. 

mama.kta devam ediyor. 
Bu aefer Fransız mütehauıaı 

da, lngilterenin hot görmediği 
düşünceler ileri sürmütttir. 

Amerikan mürahhaaı Bay Vil
ıon, "her silah için bir teıhis ve· 
ıikaaı lazmıgeldiğini,, ileri sür
müf, Fransız mürahhası Ober ise, 
"her yılın başlangıcında gelecek 
silah imali proğramınm herkese 
bildirilmesi,, dütünces!ni söyle
miştir. 

İngiliz mürahhasmm cevabı 
§Öyle olmuıtur: ı 

"Her iki tasavvura göre de, bir 
çok statistikler yapmak lazrmge
lecektir. Bay ViJaon her s:lahm 
meydana konuı gününden başlı· 
yarak tarihini istiyor. Bay Oberin 
ise, bunlann daha doğmasından 

önceki hayatını ister gibi bir hali 
var •. ,, 

Ş:mdiki lialde umumi vaziyet 
şunu gö&teriyor ki, Franıa büyük 
mikyasta Amerikanın fikrini tu
tuyor, İtalya ise bu meselede ln
giltereden yanadır. 

İngiltere, Amerikanın "sivil 
tayyareleri de askeri tayyareler 
gibi tescil etti~e,, arzusuna da 
uymamaktadır, Ve bu yolda, ken
disinden '-ana çıkanlar daha çok
tur. 

--o-
Neuilly barıt muahedesi ise 

Bulgaristana tamamen batka bir 
askeri tefkilit vermiftir. 

Neuilley muahedesi, Versay 
muahedesi modeli üzerine yapıl -
mıt muahedelerdendir. Muahede
nin 65 nci maddesi mucibince, 
mecburi hizmet liğvedilmit ve o

nun yerine, muahedenin 72 inci 
maddesi hülanünce müddeti 12 
yıldan aşağı olmamak üzere gö -
"tüllü teıkilatı konulmuf tur. 

Maliye bozuk 
Cüzütamlarm inkııamma mini 

olma'k i~in Neui!ly muahedesi, 'l>tr-"""t~:--"--' 

Muahedenin 66 ve 69 uncu 

alayın asgari mevcudu 52 zabit ve 
1600 nefer ve azami mevcudunu 
65 zabit ve 2,000 nefer olmak ü -
zere te•bit etmiıtir. 

Bulgaristanın suvari kuvveti 3 
alaydır. Her alay, bir Erkanı Har
biyeden, 4 auvari bölüğünden 1 
mitralyöz grubundan ve 1 delayrı 
ea bir grubdan mürekkebdir. A .. 
zami mevcudu 30 zab:t ve 720 ne-

maddeleri asker mikdarının 20 ferdir. 
bin ki,:yi geçmiyeceğini fakat To~u kıtaatı, ikisi sahra ve bi-
bundan ayrı olarak Bulgaristanm risi cebel olmak üzere üç batarya-
lO :.,in silahlı jandarma, orman dan teıekkül eden 3 muhtelif 
bt-kciti ve polis efradı ile 2157 ki- grubdan, her biri üçer bataryalrk 
lotnetrelik sınırlan için 3 bin mu- 3 sahra topçu grubundan ve müı • 

Resmi gazetede çıkan bir ka· 
rarname ltalyaya girecek bütün 
malları 41idhalit müaaades:ne,, ta 
bi tutmaktadır. 

HükUmet önceden müsaade et
medikçe ltalyaya hiçbir ham veya 
but mamul madde girmiyecektir. 
Bu kararnamenin gayesi İtalya 
idhalatmı tamamiyle eksiltmek
tir .Giornal d'ltalia'nm yazdıkları
na göre yabancı memleketlerde ya 
pılm.akta olan mübayaa kıymetle· 
rİ bazı maddeler için yüzde 70 
hattti. 90 ni.heinde azaltılacak-

hafaza memuru buluudurabilece· tahkem mevkileri muhafaza eden tır. Bu kararname sanayi mahafi-
'ğini tasrih etmektedir. Zabit mik- 9 bataryalrk silahsız diğer 3 grub- linde büyük endite uyandırmıı-
dan asker mikdarmm yinn:de bi· dan mürekkebdir. tır. Çünkü bunların ham madde 
ri olarak teabit ~runınu•tur. Müd. :r M'' t hk k'I · d ihtiyacları temin edilem:yecektir. 
Cleti bibneden değiıtirilen efrad us a em mev ı erın üçü a· 

h'ld d. s f ş v·d· HükUmet dehtetli arık olan ti-
niıbeti de yirmide biridir. 1 e ır. 0 ya, umnu ve : ın. ~ 

ikisi sahildedir: Varna ve Bur_ caret müvazenesinin sarstığı liret 
Mecburi askerlik hizmeti, Bul- kıymetini koruyabilmek için her 

garlarm büyük ekseriyeti için bir gaz. .... türlü tedbirleri göze alchmnt bu-
ülkü olarak kalmı§tır. 27 Mayıs Hiç bır topun çapı 105 milimet-

d f 1 l ,_.____ c bel lunmaktadır. 1933 yılmda ticaret 
1933 tarihinde Sobranya'da say - re en aza o mıya<:aKur. e 

b t ı A d 3 müvazeneıi 1 milyar 500 milyon 
lav Kim!lef, bütün meclisin teza- a arya ar mm asgarı mevcu u 

b.t ·1 200 f d. liret arık vermi·"en bu yekunlar 
hüratı arumda, memleket smır. za ı ı e ne er ır. ·~ TA 

F kıt t b . E k"' H b" 1934 yılı sonunda 2 milyar 500 mil 
lannm müdafaasınm ücretli as· en aa ı, ır r anı ar ı -
kerlere emniyet edilmiyeceg"'ini ·ye, 2 ist:hki.m 'bölüğü, 1 projektör yon lirete çıkmıttır. 

1 k" .. .. b d k Eeıuen zayıf olan altın ihti-
aöylemit ve mecburi askerlig"' in ye ve oprucu gru un an müteıe • 

k·ı 3 t b d ·· b''l"kl 'k 2 yaçlan 1934 yılı ba•langıcmda 7 
niden tcsiı'.ni istemi .. ti. 1 a ur an, uçer o u iı :r 

:r b. 'ki t t b d 3 milyarlık bir yekun tutarken •im-
1922 yılmda, Bulgar ordusu 11 ııı e a urun an ve ayrıca :r · kıt' d .. -'-'- bd' di ancak 5800 milyon<ladır. Tica· 

bin kitiden mürekkeb iken, hükU- muavın a an murc:nule ır. 
k k Her taburun azami mevcudu 14 reti en 9iddetli tedbirlere bile mü-

met as eri ontrol komisyonun • racaat mecburiyetini hiaaettirecek 
dan, her yıl kur'a usuliyle ür sene zabit ve 500 neferdir. 

7 L 8 d 8 bö'l!!'...... kadar sanılm19 olan İtalyanın Şar 
himıet için 8500 k:§iyi asker - - evaznn epo ve wuen 

r- hh. d 3 d ·ı 8 h h ki Afrikada para ve mal istilzam 
ğırmayı ve buna mukabil ordunun ve sı ıye e epo ı e asta a .k neden mürekkebdir. ettirecek bir sergüzefte atdmıf, a-
mı dannı 33 binden 25 bine indir • ... . . liıkadarlarca hayreti mucib olmak 
ıneği taleb etmi§ti. Bu taleb kabul ' Her nevı ~~kerı tan:~r ... ecılik 
olunmamıftır. Fakat müttefikler, r:ıemnudur. ~ıvıl tayyarecılıge ge- .ı.:.::::_.._,... -· ımmıao•wwwnınmrı-
Bulgaristan h .. . . . mce, 12 polıs memuru tayyareci -m uıuıı vazıyetır. .1 ...... .b .1 'k 1 b.1• smdan mürekkebdir. Bu filotili, 
qazan dr·kk t J k .... 11 .. h' ıx: ogrenı pı ot ves· ası a a ı ır· a e a ara gonu u ı ~ . 4 gambot ve 6 11 motorbot olmak 
met müddetini 12 yıldan 6 yıla in· f:~.F~~t ~~~ar ~a tay~a~eci!ikle üzere 8 küçük g~miden teşekkül 
dirmiıler ve Sofya büyük kilise. 1 en ~şl~~~akıçın °

1 
mayrkt.~nd~ay eder. Karadenizin muhafazası i -

• inde S ı N d 1 k 
.. . yarecı ıgı ontro etme ıçın ır. 

ve a e e ya omunıst su - se, Münakalat Bakanlığı büdçeıi-
ikudmdan sonra 25 Nisan 1925 Bahriye ne merbut bir filotili tarafından 
Cle m.aWcat bir zaman için 10 BafuiY.e kuvveti, Tuna filotili.· ic:ra olunur~ 

Birinci gol olduk4an sonr it l .~ ~ a• a yan oyuncusu Fransız kalesinderı Jl1f 

çıkarıyor 

Son hafta içinde dünyanın en hiç bir tatkmhkta ' bulunnıf'lul,,,d, 
mühim spor hadisesi Romada Sa- 1 rd S a ır. on zamanlarda sert · J 

zio stadında Fransa ile İtalya mil- lan ile her tarafta fena teıir b~ 
lii fütbol takımlarının karıılaı - ımt olan ltalyan oyunculan dı , 
maaıdrr. Maç İtalyan milli takı - maçta çok dürüst ve nazik bit ı 
mmm 1 - 2 galibiyetiyle bibnittir. 

Bu kartılaıma Frama ile İtalya 
futbolünün tam 14 üncü teması • 
dır. Bütün münekkitler maçtan 
evvel yaptıklan tahminlerde Fran 
sız takımının büyük bir mağlubi -
yete uğrayacağını yazmışlardı. 

Hatta İtalyan münekkitler 
Fransa ile yapılacak olan teması, 
yakında kartılaıacak o1an Avus -
turya • ltalya milli takımları için 
bir antreman oalrak gösteriyor • 
J ... J •. 

İtalya kendisine bu kadar emin-
di .• 

Maç başta Musolini olmak üze
re pek büyük bir kalabalrk önünde 

oynanmıştır. Oyuna baı1ar ha§: 
lam az ikinci dakikada top F ranaız 
takım.mm kaptanı ve bek olan 
Mattler'in eline değerek penaltı 

olmUf. ltalyanlar ilk gollerini 
böyle kazanmışlardır . 

Altıncı dakikada İtalyanların 
meıhur santrforları Meazza Fran
sız müdafaasını yararak ltalyamn 
ikinci golünü atmııtır. Herkeı 

Fransızların büyük bir mağliibiye· 
te doğru gittiğini umarken Fran -
sızlar bilakis hiç yılmamıt1ar ve 
yirmi yedinci dakikada ıağ açrk 

Keller'in bir kafa vurufu topu 
İtalyan kalesine ıokmuıtur. 

Bundan sonra ilk devre müte -
vazin bir tekilde bitmiıtir. 

ikinci devreye İtalyanlar büyük 
bir hızla bqlamışlar, Meazza, 

Ferrarie, SkopeIJi Fransız kalesi -
ne gayet ıiddetli 9ütler atmıtlana 
da Fransız kalecisi Lense bütün 
bu tülleri tutmağa ve bir tek 
gol bile yememeğe muvaffak ol -
muıtur. Oyun da bu ıekilde 2- 1 
ltalyan1arın tansaız bir galebesi: 
le bitmiştir. 

Bu son maçın verdiği neticeler -
den biri de Fransızlann son aene -
lerde futbolda adam akıllı ilerle -
dikleri, ve ltalyanlarm İngilizlere 
mağlup olduktan ıonra hala ken
dilerini toplayaıqadıklarıdır. 

Maçtan sonra bazı münekkid • 
ler ltalyan takımınm eski kabili -
yetini kaybetmit ve ihtiyarlamıt 
olduğunu yazmış!ardır • 

Hakem, Belçikalı Baert idi. . . .. 

yun göstermitlerdir. 

Franaızlar İtalyanlara 11-:j 
daha fazla çah§Dlıtlar ve !il ·tifl' 
fak da olmuşlardır. Oyun b• , 
halk Franıızlan çok allntl~ 
inkisarı hayale uğrayan ser= ,,, 
den bazılan ltalyan oyuncısl 

· ıslıkla tezyif etmiılerdir 
-0-

Sovyet- Japo~ 
ıın taşması lçlO 
neler IAzı m'l 

lngilizce "News ~ 
gazetesinin yazdığına gör":. 1 
Sovyet Ruaaya, Baykal gölll Jf 
kmdaki tahkimatı kaldwır~ .) 

ponya da Mançukodaki ~ 
azaltacak ve Sovyet Ruıy• ~ 

çuko hududu üzerinde bi~ 
mıntaka kuracakmıf.. ~ 

Gene ayni havadisin •1 
da, feiyle yazılmaktadır: / 

"Uzak Şarkta sulhu t~JI 
mek üzere bu plan, gelecelı ~ 
pon kontrölünden Sovyel 1' ~ 
lüne geçecek olan Çin Ş~ _,J 
miryolları müzakereleri ~ 
Tokyoda konuıulmaktadıt·~ 

Tokyoda çıkan Japaıı 1 fw 
''Niti Niti,, nin yazıdıiısı- :JI 
dem' ryolu müahedesi ioısı:1';~ 
tan aonra, Japon hükUUJ~1'iı''ı 
ya hududunun müdafaa•• ;ç~ 
kal gölü tahkimatına artı1' ,11' 
kalmadığını Sovyet Ruı1•1' 
yecekmif.. . i ıl 

tıf 

"R • b b"f•" oyter aJansı,, u a 
mamhyor: 1"_ 

0 Buna karıılık Jap0ıı1_:,. I 
çukodaki askerlerinin .-1"Jf1'

1 

cak aaayiti temin edece1' ~/' 
b• k"' . d' ... ~d ır ye una ın ırmegı 

tir.,, ~~ 
Japonya Hariciye Ne J", 

mına söz söyl!yen biri de, 
11 
~ 

Hariciye Nazın Hirota'pdll fll"'J 
yet Rusya - Mançok0 i)f1' I 
meselesinde Portanıafl ~ , 
ıinin ahkamını tatbik ~ıd;fi 
tüncesinde olduğunu b• /, / 

Bu uüahede; So\ffet~ '/ 
hududunun Şagali b•~ / 
Sovyet Rusya-Korea bO iJI" 
bitaraf mmtaka ihdatJli' 
mektedir .. 



Çok Gezen Çok Bilir 

SEYAHAT NOTLARI 
Kızıl Asyanın altın dağında 

neler gördünı? 
Cenupta Pamir, şimalde Amur, 

'' lena nehirleri etrafındaki 11ra 
dağlar arasında sırtı karlarla ör

liilü bir dağ vardır ki, bu dağ 
Cobi çölünde nihayetlenmeden 

'11\rel garpten şarka doğru bita

raf bir hat çizer. Bu dağın ismi 
A.ltun dağdır· 

Eğer tarihten evvelki zamanla
tı tetkik eden Von Rihthopene i-

hanrnak lazım gelirse, eskiden 
A.syanın ortasında bulunan bü

)ük denizin suları, gelip bu dağın 
et .... 
egıne dayanırmış. Hakikatte 

t•tun dağ yahut Altay, şimalde, 
Utunıuş denizin etrafında, dün

l'anın damı ismini ta§ıyan Pamir 

dağlarının devamıdır. Çin tara

f •ndan, Al tun dağ, lyenisey neh
~İnin membamdan itibaren, henüz j 
tnsa.n ayağı değmemiş Mongolis
lan Yaylalarının tenhalıkları içi
ne uzanır, gider. 

Sovyet hükumeti, Türkistan

da. bir çok yollar yapmıf, Tacikis

lanıa Efganistan arasında olanla

l"ı tanıamlamıı ve Pamir yaylasın
~~~ aşıp Hindistana giden yolları 

1t1rıniş, Ef ganistanm ikinci bü· 
, 'k 
.. u §ehri olan 1-lerata kadar, haf-

~ch iki defa işli yen bir de demir 

~,,Q 

Y dağlarında mektep ,yapılan 

uki bir kili•e 

yolu uzatmııtır. Bundan başka 1-
ranın Meşhedile Türkmen Cüm
huriyetinin merkezi Aşkabad a
rasında bir otobüs hattı vardır. 

Fakat henüz Altun dağ yaylaları 

ile dağa çıkan bir yol yapılma

mıttır. Bunun için sekiz gün dur

madan, kayalarda açılmıt keçi 
yollardan hazan güzel manzaralı, 

hazan da sonsuz uçurumların ke
narlarından geçerek dağa tırman
mak mecburiyetinde kaldım. Bü-

tün eıyam, 200 rubleye satın al
mıt olduğum küçük fakat çok sağ 
1"m atın üzerindeydi. Her ayağı 

sürçtüğü zaman, uçuruma düşe

cek diye ödüm patlıyordu. Dedim 
ya ... Bütün eşyam hayvanın sır

tındaydı. Halbu ki, Mongollar, 
atlarını batı bot bırakıyorlar ve 

eğer ayağı sürçüp bir uçuruma 
yuvarlanırsa, peşinden sadece 
bakmakla iktifa ediyorlardı. 

Nihayet, sekizinci gün Şuk Şut 
Şan yaylasına vardım. ilk kar§ı· 
ma çıkan bir Mongol oldu. Beni 
Çince olarak evine davet etti. 

- Mende! 
- T sing dzin lay? 
- Sie sie! • 
Lisan namına bildiklerim bun

dan ibaretti. Fakat anlaştık. 
Limon rengi deriden bir man

tosu olan genç bir Kırgız kızı, a
tıma yaklaştı, yüklerini indirdi. 
Sonra yanıma sokularak kendisi
ni takdim etti: 

- Sagan Salga ! 
Böylece onunla tanıştık. 

"' .... 
Burada ırklar biribirine pek ka 

rıtmıt. Kısa ve ata binmeğe alıt
mıt olanlara mahsus bir tekilde 
bacakları ile ·Tatarlar, mat tenli 

yüzleri ve badem gözlerile Kır· 

gızlar, safran renkleri ile Soyot· 
lar ve almacık kemiklerile derhal 

tanılan Kalmuklar. Bu sonuncu
lar dürüstlüklri ve mertliklerile 
tanınmıılardır. O kadar dürüst ve 

saftırlar ki, daha son günlere ka· 
dar, bir takım açık gözler gelip 
onlardan çar namına vergi toplar-

larmıt• Bu dürüst adamlar, bir ta
raftan Çin hükumetine vergi ver· 
dikleri halde, çara da vergi ver
mek eskidenberi adtleri olduğun

dan vermekte devam ederlermif .. 
Burada hava o kadar tatlı ki, 

kalpağın altında alnım terliyor. 
Kürk paltomu çıkarıyorum. Sade, 

ufuktaki tepelerde kar var· Etra. 
f ımızı çeviren bu tepeler, aktam 

günef batarken gümüt bir kem~ 

re benziyorlar. Halbu ki bundan 

bir hafta evvel, dört bin kadem 

aıağıda iken müthiş kar fırtına)~ 

rile karşılaşmıştım ve atım, karnı

na kadar kar içinde gömülerek 

yürüyebiliyordu. Ağaçların bü

tün dallarından buzlar sarkıyor

du. Halbu ki burada iki bin met

reden daha fazla yükseklikte 

çamlar yemyeıildi. Bu sırrın a

nahtarını hayvanımı sulamağa 

gittiğim zaman anlıyorum. Çünkü 

su ılıktı ve söylediklerine göre 

müshil tesiri yaparmıı. Bu civar

da pek çok kaplıca v~rdı. 
,,. ,,. . 

Ertesi sabah, civardaki kabile

lerde bir faaliyet baıladı. Herkes 

Kalmuk, M ongol ve 

Bir mongol rahibi 

Gen~ Rıa muallimi köy_lü talebelerinin lota grallarını sekiyor 

Kırgız socuhları 1 
bir feye nazırlanıyordu. Niliayet 

kadınlar altın itlemeli fakat kol

suz yeldirme gibi bir §eyler giydi

ler. Çocuklarım ellerinden tuta

rak yürümeğe batladılar. Ben de 

peılerine takıldım. Yarım saat ka

dar, sıcak suları botuna akıp gi

den bir selin kenarından yürüdük. 

ve nihayet bir boğazdan geçerek 

geniş bir meydana geldik. İlerde 

bir çam ormanı vardı. Ormanın 

önünda de bir kilise. 

Halk: 

- Şaman .. Şaman! 

Diye bağırmağa baıladı . Şaıır

mıştım· Kırgızların hristiyan ol

duklarını bilmiyordum. Şamanın 

da sihirbaz demek olduğunu bili

yordum. Fakat merakım çabuk 

ortadan kalktı. Çünkü kilise zan

nettiğim yer eskiden kilise imİf, 

şimdi mektep. İçinden gens bir 

Rus kızı çıktı. Bu da mektebin 
hocasıymış. 1 

Orada gözümün önünde derhal 

sınıf kuruldu ve hoca derse baş la. 

dı. Çocukların anneleri dikkatle 

dinliyorlardı. Küçüklerin dersleri ı 

bitince bir baıka sınıf kuruldu. 

"Beyaz keklik,, adı takılan bir 
Kırgız güzeli 

Bunlar daha ziyade bilenlere mali 

sustu. İçlerinde beyaz batlıklı bir 

yaramaz küçük nazarı dikkatime 
çarptı. Hocası anlattı: 

- Bu, bir Kırgız kızıdır. Baba

sı Amiral Kolçak'ın zabitlerinden 

bir Rustu. Fena bir adam. Önü
ne gelen kadına saldırıyordu. Şim 

di öldü. Annesi çocuğu . büyüttü. 

Kız çalışkan "büyüyünce traktör 

ıoförü olacağım,, diyip duruyor. 

Bu ders te bitince, hoca hayvan 

hastalıklarına ait umumi bir dera 

verdi. Sonra sıhhi bazı tedbirler 

anlattı. Ve derı bitti 

Tekra~ köye dönünce, çocuk].,' 

rın hep birden anneleri tarafın.

dan yıkandığını gördüm ve hay .. 

ret ettim. Genç Ras hoca, bana, 

haftada iki defa büyüklerin de 

yıkandığını söyleyince, böyle dai 

ha.tında bir tek 2eki.ıım neler ya. 
pabileceğine büyük bir iman ge

tirdim. 

Yolca 

Bir tatar köyünün meydanında 

muayene yapan doktor 



CI 
HABER. - Aktam Poıta11 

Ço~uk haftası 

Hedi.,,e kazananların 
isimlerini neşretl.i.,,oruz 

Televizyon 
Aldı yürüdü! 

'}1,,,aso dWuleci : 

Radyo dinler gibi 
evimizde oturub 

Ham deri piyasası 
dünyayı seyredece~z Bun~an bir iki ay evvelki tiftik .. 

Spor ve açık hava faaliyetleri - ve pamuğun yükıek fiyatları kar-

7 ; 2; g35 tarihli bilmecemiz f"I taı 68 Bahtiyar, 81 _ Beıiktq 7 ni göıterebilmek için portatif bir ııımda keçi •e koyun derisi aatıcı-
idi: Burhaneddin, 82 _ Galata Arab- televizyon iıtuyonunun Londrada ]arı dünya piyuadarmda.ki fiyat-

ADANA 
· 

29 
F" 

83 
B ... 

1 14 
tecrübeleri yapılmaktadır. lstu- lara hiç alclırmıyar&k deri fiyatla-

camı ırat, - eyog u b' k d 'b · B h ük' k d h d "' A N K A R A Ç&kıryan, 84 _ Kuımpap 7 Mu- yon ır amyon an ı arettır. u rınr ep y se tutmuf a a og-
A N T A L y A zeffer 85 _ Adana 60 Fikri 86 ., arabada kııa dalgalar yaratan bir ruıu kendi düıüncelerine uygun 
A K SA R A y _ 34 'üncü ilk mek. 623 Fiİcret, motörle, dağıtrlmk üzere manza • gelmiyen fiyatlarla ıabt yapma-

Dofru balanlarclan Sirlrec:üle 87 _ 25 inci ilk mek. 468 Ali, 88 rayı bir merkeze nakledecek ha - ğa yanaımamt'fardı. Bu yüzden de 
ffocap"fa caJ. Ali Necmettin De- _ Ku. L. 88 Nutret, 89 _ Kadı- vai hat vardır. kuru deri ihracatımız oldukca dur
miray ı inci, Fatihte E•ki Alipaıa köy 5 Güzin, 90- Kantarcılar 130 Kamyon bir çok def al ar muh - ~nlatmıt, keçi derilerimiz alıcı11 
ıolıcılı Hiimü Mimar BQflnn, 2 n- Şükrü, 91 _ Galata ı Nuri 92 _ telif manzaraları Londranm kn... olan Amerika, lıtanbul piyua11n-
r.İ hediyemizi Iİaanmlflardır· Kurtuluı 23 Pantazi, 93 _' Pan _ talpalaı kulesindeki televizyon ad it görememiıti. Deri tatıcıları 

Fransa ticaret muvaze• 
nesi açık 

Franaa Gümrük idarelerinill 
1935 ikincikanun ayı için neıret
tikleri ıtatiıtikler ticaret müvaıe
neıinde mühim açrklar bulundu
ğunu ıöıteriyor. Bu ay zarf~• 
Franaanrn idhalitr 1.943.523.00o 
ve ihracatı 1.450.411.000 frank
tır. Ateğıdaki cedvel idhalit ..,. 
ihracat kalemlerini ayrı ayrı gör 
teriyor: 

iTHALAT: 
KAKAO kmananlcu: galb 4 Vuil, 94 _Beyoğlu Tev- iıtaıyonuna muvaffakıyetle ver - son günlerde daha dii!ünceli d&T· 

3 - Kurtulut 64 Hüaamettin, 4 hide Kaya, 9S- Galata 6·4 Vamık mit ve buradan derhal 20 mil mu- ranmağa batlanmıt ve ihracat da gıda maddeleri • 
- Pangaltı 5 Maide H. 5 -Pan- 96 - Heybeli ada 5 lnciıer Ra. hitinde bir sahaya yayılmııtır. açılmıttD". 

Frank 
604.462.00o 

galtı Lito apartmanı 8 Ka:Jri, 6- gıb, 97-Şiıli Teraki L. 371 Bele, Portatif televizyonnun trans - Geç.en haftaya kadar olan fiyat-
Kadıköy 16 lımail, 7 - 29 uncu 98 - Beyoğlu 3. A. Melahat, 99 misyonu iki türlü oluyor: Ya doğ- lan gözden geçirelim: 

ıanayie lizrm olan 
ham maddeler 
mamQI eıya 

995.495.00o 
343.566.00o 

yeknn t .943.523.00o 
gıda maddeleri 234.863.00o 
sanayi ham maddeler 403. 793,()00 
mamul qya 811.755.~ 
yekun 1.450.4ıt.OöO 

Av derileri 

ilk mek. 508 Selüıattin, 8 - Da- - Beyoğlu Hanife Bilal, 100 - rundan doğruya televizyon reıim· Tuzlu kuru keçi derileri Ana • 
vutpqa 244 Mahmud, 9 - Fatih Bomonti 30 Adil, 101 - Edime- leri gönderiyor. Yahut b!r manza- dolu malı çihi 95 den 110 kurup 
16 Zühtü Sayhan, 10 - ~ltepe kapı Burhanettin, 102-Papbah. ranın sinematograf filmini alarak, kadar. Tula tihiık çifti 50 den 55 
aıkeri L. Sırrı, 11 - lıt. erkeleL. çe Muzaffer, 1<d- Çapa kız mu- filmi yalnız 30 saniyelik gibi kısa kuruta kadar. Tuzlu kuru koyun 
74 lhaan, 12 - Üsküdar 24 ün- allimden Malike, 104- lı~ Deniz bir zamanda televizyon vaııtaıiy- derileri kiloıu 27 kuruttan 29 ku
cü ilk mek. Gulp.h, 13-Fatih 13 kumandanlıjında Tezer, lOS - le iraal ediyor. rut 20 paraya, bava kmuıu koyun 
Hayrettin, 14 - lıt. 44 &incü ilk 25 inci ilk mek. Ali Sami, 106 - Böyle portatif bir istasyonun kilosu 35 kuruıtan 38 kunqa ka -
mek. Ahmed, 15-lıt. kız L. 1381 Beyoğlu Tarlabqı 27 Beıime, 107 yaprlmaıına ıebep; büyük Derbi dar. Manda tuzlu kuru kiloıu 39-
lımet Herıül, 16 - Beyi>flu 1 • - Fenerde K. Vaporidiı, 108 - at koıularınr, futbol yahut batka dan 43 kuruıa, salamura Anadolu lıtanbul piyasasının bu ayl,... 
mam ıokak Nimet, 17 - Bahçe. 44 üncü mek. 98 lakeııder, 109 - mühim maçları neıredebilmek mah 27 den 31 kurup kadar. da en iılek kısmı av derileri pi,..-
kapı 49 Nevzat, 18 - Sultanah • ş·1ı· O. B 20 ş· art 110 · · d' aaııdır. Şimdi tam mevsimine Jir 1 1 man · ırv , - ıçın ır. Oğlak tuzlu ve hava kuruıu çif-
med 68 Aıım, 19 - Betiktaı 383 J t 3.. ·· ek SeJ!!L tt• 111 mit bulunmaktayız. Bu hafta sat" 

ı · uncu m · ana ın, - ti 95 den 100 kunıp, ııg"rr tuzlu rl 
Nevhiz, 20 -Topkapı 19 Betül. 1 Demek bir kaç zaman sonra e - fmda piyasada muhtelif fiatle 

1 

ıt. 3 üncü mek. 96 Mithat, 112 - kuru Anadolu malı kiloıu 47 den .. L BSKOIT kmananlar: 1 vimizde oturduğumuz yerden iı - 1000 - 1200 aded sansar saıır 
ıt. L. 1131 Suad, 113 - Bakır - bul b 53 kuruta ve ııgw ır aalamuraAnado 21 Be• ·kta 24 "Jk k A tan un ütün maç.1arını teyre • mıtbr. Bu cinı malların satı•latfl'" 

- ::r
1 f 1 me · Y· köy 13 Sadiye, 114- Gedikpap. debileceiiz. lu ve İstanbul malları kiloıu 29 ~ 

ten, 22 - Panaalb 87 Ayhan Çe- 82 Simon, 115 _ Oıküdar 55 Bi- kuruıtan 32 kurup 20 paraya ka- da geç.en haftalara nisbetJe bir ; 
lik, 23 - KurtuJuı 91 Samiha, 24 tengü), 116 _ Beyoflu '40 Adil, Televizyonun telıiz vaııtaıiyle dardı. ıiklik hiaaedilmektedir. Fiatl.ı' 
- Pangaltr S ·BeJkıı, 25 - Lito a- 117 _ Beyojlu 5 inci mek. 356 gönderilmeti, kablo ile inalinden gelince: ,.a 

rt T h. 26 F daha muvafık 0 örülmektedir. Dün iae fa(anbu! ham deri fi · lzmı·r ve c· ) ı r.İP' pa manı a ıre, - eriköy Ayten, 118 _ lıt. telln'llf merkezı" • ıvarı ıanıar ar "' 
dd • S •·- yatlarında geTfeklİje doğru &İden 20 20 5 l• 

ca esı 64 aime, 27 - Kurtuluı Sefer, 119 - Cı'balı0de 3 Bedr"ıye, Ç!!.....J..!! balı' 'L--ırda daha ı0lk • ' ıra. N • H wuw naz bir deiitiklik görülmüıtür. 1 · jl • 
acı, 28 - arbiye Kadri bey 120 - Ortaköy 10 Nezahat, 121 iki metrede kuvvetinin bü-=:ı. bir aparta, Bordur malları çiftı 

k · · A 29 34 ,_ Tuzlu kuru k-i deriler-i 95 ve 21 S ı· 
erımeıı •ııman, - üncü - Kadıköy 18 Şemıi, 122- Bai- k11mını bozmadan dakikada iki 100 kurut olm•:_~ur. Bu ıeviye 'A ırad ·1 h b ·r . 

2
2 ı1 

ilk mek. 635 Necde~ 30 - Beyoi- larbqı 60 Ayten, 123 _ •-.-ala ., na o u at oyu çı tı • 
1 496 Y h 31 Y 

'k· 
4 

A _...,_e mftyon ihlizaaı gönderecek kablo bile Amedkan a:hcılarına vt""-şek lı"ra. 
u a o, - enı oy Y· 9 k N .h 24 S 1 3 

..... uncu me · ezı e, 1 - u • yoktur. Bundan maada kablo va- gelmektedir. tf 
demir, 32 - Yenikapı 7 Şwmye, &---Lmed 68 ~ -ım, 125 _ Balm- 1 _,_ Karadeniz mallan çifti 23 -

UUUUJ fta ııtuiy e n ... il uıulü çok pahalıdır. 
33 - Samatya 43 üncü ilk mek. kCSy 36 Toıan, 126 _ Süleyma- Bunlar 90 hatta 85 kurutu mu- lira. ı; 
Cahide 34 Samatya sah·ı vafık bir fiyat ··--w- ve bu Şibinkarahı· ..... malları rı0 ftı· 25 
kak lh~n, 35 - Fatih 9 E~i=:~ niye 11 Oztürk, 127 - Zincirliku- ıeviyeden mal ai:i,Ü:ekıerini ile- radır. ~ :r 

36 - Aksaray 58 Şükran, 37 _ yu 9 HU.niye, 128 - Zincirlikuyu ri ıürmekttldir. Keçi derilerimizin 1-•d • 
11 Saadet, 129- Topkapı ıs Erzurum tilki, aanaar ve --~ 

Kumpqa 24 Oıman, 38 _ Sultan en istekli mii!terileri §İmdiye ka - d lan im kt d' ÇilOP-Handan, 130 - Ortaköy 3 Gay. uz ıe eme e ır. - .l 
ahmed 46 Kemal. 39 _ ismet O- dar Amerikaldadı. Tula tiftik de- R 1 d h il ti' 

' yur, 131-Beyazıd49 Nesrin, 132 ut ar ora a ma a inden 
vünç, 40 - Atpazarı M. Erdoğan rilerinin timdi en yükıelc fiyatı 50 almaktadır· 

- Bakırköy Nadire, 133 - 44 cü kuruttur. il' 
DEFTER kcuananlur: ilk mele. 410 Ahmed, 134 ._ Ka- Tilki üzerine hararetli itl•r 

41 - Kurtuluı Naci, 42 - Pan- dıköy 160 Asuman, 135- Sultan- Tuzlu koyun derisi kiloıu 23 nüz bqlamamıttrr. Fiatlar d• ~ 
galtı Malike, 43-Harbiye S Bed- ahmed Hamdi, 136 _ Ortaköy 10 kuruı 20 parada karar kdmıftır · ~en haftaya nazaran yüzde JO 
. Hava kurusu kiloda S kurut kadar ·ım· f 

nye, 44 - 15 inci ilk mek. Belkıs, Halil, 137 - Nig" de Aksaray poli- aı lf ır. . &. 

45 F h 
, inerek 30 kuutta durmuıtur. K d ı;rt T 

- ati 410 - Zafer. 46 - ai . Hüıeyin, 138 _ lıt. L. 564 Sa· v A z. A ~ , .4' T 1 un uz derileri malına 1 lr 
Langa 117 Mehmed, 47 _ Malte-I lih, 139- Samatya 18 Nihal, l40 •·•••• 11.USA Koyun Tula çifti orta fiyat 37 12 lira olmakla beraber pi~ 
pe Aı. L. Uyaal, 48-Akaaray 161 -20ci ilk okul Faruk, 141 -Tav İ NICliAe' '1elf!agl - kurut 20 paradır· teluizdir. ,...if 
Kimil, 49- Beyojlu Mihran Ha- §anlı H. Erdem, 142 - Kadıköy ! la '""'11 l dnk•rca (tCW-.. \ "MtfJ Tuzlu kuru manda kiloıu 39 Varp.kta da alıcılar i~~O 
bıryan, 50 - Gelenbevi orta mek. 56 Bahire 143 - Kasımpaf 516 ............................................. ile 43 kurut araırndadır. Oğla.k davranmaktadır. Fiat ıimdil~ 
Celal, 51 - Pangaltı 130 Mihri • Laman, 144 - Tepebaşı 76a Şev- L. 245 Behce~ 175 ~ lıt. 5 ci ilk fiyatları hiç biı- değiıiklik gösteT- liradadır. 
can, 52 - lıt. ilk mek. 30 Haldun. ket, 14S - Ortaköy 454 Sükran, mek. Selihattın, 176 - Beyoilu memiıtir. Sığır derilerinde de de- Porsuk ve çakal derileri ,Jw; 
53 - lst. kız L. 1663 Yıldız, 54 146- Ortaköy 14 Tevfik,.147- 1Nermin,177- Fatih 11 Cemal. ğiıikHk yoktur. çok iıtek vardır. Amerika 111 

- at. erkek L. 1208 Şerafettin, 55 Galatasaray L. Tekin, 148 _ Orta 178 - Şiıli 7 Süzan, 179 - Kızıl- Son günlerde Almanya, ltalya, mak iıtiyor ve alıyor. tol' 
- Niıantatı 48 Nezahat, 56 - E- köy 1 ı Selamettin, 149 _ Edir- toprak 30 Zekeriya, 180 - Kadı· ve Romanyaya 9500 lira kıyme - Porıuklar yüzde 10 iskO~ 
yüb Tabakhape 11 Bedia, 57 - nekapı Ozdemir, 150 _ Küçük köy 2 Nedi, 181 - Cümhuriyet tinde koyun ve keçi derileri ihra • 330 dan 340 kuruta kadar ,a 
Tepebqı Esad, 58- Kadıköy 861 Mustafa pqa Fatma, 151 _ Fe- mek· Faruk, 182 - Yetilköy Ne- catı yapdmıthr. oldu. .,,_tP 
Cevat, 59 - Kuımpap. 58 Ce • ner cad. 4 Mithat, 152 - Sultan- zihe, 183 - Kadıköy 64 ~kir A- Romanyan1n para siyasas J Çakallar gene yüzde ıo d 
mal, 60 - Şehremini Zühale. ahm.ed 2 Fatma, 153 - Şiıli 12 li, 184 - Şeker fabrikasında Na- Romanya hükumetinin teda- toıiyle 180- 190 kuruıa satıl~, 

K1T AB lıtuananlar: Nermin, 154- Bakırköy 2 Faruk, fi, 185 - Beyoğlu 5 Mahi, 186 vülde ulunan kiğıd para kartı. Kedi ve kurt üzerine it Y-..,,, 
61 - Beyojlu ipek tokak Be. 155 s_ Edimekapı 5 Pakize, 156 - Sultanahmed 6 Meliha, 187 - bk niebetini yüzde 35 den 25 fe Tavp.nlara ~elince &al 9'tll' 

kir, 62 - Cevizlik 16 Türkay, 63 - Bakırköy 11 Muammer, 1S7 - lıt. Kız L. 193 Niıir, 188 _ Sa- indireceji haberleri reımen tek - Buna mallanndan tanetİ 14 ~ 
- Divanyolu 128 Salih, 64 _Ak- Sultanahmed Hüınü, 158 - Bakır raçhanebqı Mehmed 189 _ Ba. zib edilmektedir. Milli bankanın ruıtan 3000 ill 4000 pa~ 
1aray 70 Doğan, 65 - B-ik-' köy 37 Süheyla, 1S9 _ lst L k k" ç 1 G" .. '190 C buıün neıredilmiı olan yeni ka • aabldı. • -~ 

-s • • ır oy u ya urun, - a - • . .. • • • · 11 ~ tat 47 Nurhan, 66 - Beyojlu 364 Nusret, 160 _ Kasımpa•a .. I il 41 s· K 191 nunu eaaaııı yuzde 35 nıabetmı Anadolaı iyi mallan ıçı lir"' 
1 inci mektep 71 Fani, 67 _ Ka- 9 Adalet, 161 _ Gedikpa"a 42 ga 

0 
u ıma enan, - muhafaza etmektedir. Ancak zirai 15 kuruttan it çıkmak ibti_. 

dıkCSy 18 Süzan, 68- Panplb 14 Zarik, 162 - 15 ci mek. 3 Mela- Kızıltoprak Cali~e Baysal, 192 - borçları kapatmak üzere bankaya tur. ,ı,J 
Artin, 69 - Harbı·ye 16 Bekı·r, 70 h Çarııkapı 91 Zekı, 193 - Parmak- tevdi ec:lilmit olan 7 milyar 1 - Fiatlar ahcıy• muvafık~ 

at, 163-Vefa L. 701 Hilmi, 164 k 2 O 195 31 · k ~ - Suadı·ye 5 Melı·ha. O apı zcan, - cı me · kıymetinde hazine bonolan da bu takdirde tavaa.n üzerin• • -_.k ' 
- ıküdar 2 Fatma, 165 - Ada- 37 N · J r- 1 f"'"' 

KART L-·--anl-.· .... ermın, 196 - ıt. erkek L. a1tm lcarıılıia ilave olunmuttur. aht veriıler olmuı ihtO-
1 

"'-· ... na 19 Melahat, 166 - Gelenbevi M h d 197 1 24 ·· k / . e me , - ıt. cu me . Bu tedbir Ley fiyabmn düpnetine tur. ~ ......ı 
71 - GelenbeYi orta mek. O - mek. 229 Ferıdun, 167 - Samatya' Sencer, 198 - 37 ci ilk mek. 330 tebeb olamıyacaiı ıibi enfliayo - ------- --

ran. 72 - Şehremini 13 Münev - Huriye, 168 -:;- Cevizlik IS -~eli~~,ı Fahire, 199 _ Heybeliada Mihri- na bir baflanııç olarak da teli.kili • KIMY AGER • 
ver, 73 - Adana 12 Nuri, 74 - 169 - Beyoglu 4M vbgkücmfoy ı ban, 200 - Cihangir 41 Mete. edilmemelidir. Buna mukabil ha- H Ü. a m e d d J .. 
~dıköy 71 Kadri, 75 - Buiaziçi • • H t1· _, • • L LaJ zıne o an •nm ı ııya- 'd ı. k t •• ~~ L. 84 Jerff, 76-Sekinci mek. Nec _ Pertevniyal L Orhan 171 _ı : e t)'Qenmız ner n ta pa- • • • ı rar, m;aD, aıara P"" 
metin, Tr - Hamalbatı 3 Nimetul. Adana 126 Bekir 172 _:_ Sultan-lf ıembe ,anim matbaamızda tla. ı 1a1:;,1 ıcraya ımkln verecektU:. 1 tahlilleri yapılır. Emia6D~,d' 
lah, 78 - Maltepe Aı. L. Vasfi, , abmcd Adil 173' - 59 unc ilk S fdılır. d km~~mm luym~tın. ilk Ye Eytam Bankaıı ı 
79 Ydd 6 A 80 Be 

'k k 443 F , K u 1 : ........................................................... 1 en ay eaı mevzuu bahıı de- .... ııada lııet Bey b•• 
- ız yten, - ft • me · atma, 174 - abataı ğildir. latikrar devam edecektir. 

' ' 
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So vyet Rusyada KQntenjan kararnamesi 
Ağır sanayi işleri ne vaziyette 

So 
1 

lkinciki.nun 1931 de 1 dir. Geçen yıl 25 milyon 600 bin la. ~et ağır aanayiine yatırılmıt o- ton petrol istihsal edilm.Jıtir. 1935 
l°lı~lıerrnaye 9 milyar 434 milyoL prnğramı için 30 milyon 300 bin 
htuı eye baliğ oluyordu. Bu tarih j ton petrol ve aaz istihsalatı kon -
5

0 
da.n dört yıl önceyi gösteriyor. muıtur. ikinci bet ıenelik pli • 

b ~etlerin yedinci kongresinde nın ıonunda ıenelik iıtihsalat 46 
y ~ ıenna.yeler 28 milyar 903 mil· milyon 800 tonu bulacaktır. 

Hükumetin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz ve Ağustos ayları için yaptığı konte.njan 

kararnamesini neşrediyoruz 

.,~~:'bleye yükıelmit bulunu • • Şimdi Sovyet Ruıyanın çok 

1).. ~vv"tli bir demir sanayii vardır. 
Ilı ort yılda olan bu artma be. Umumi harpten evvel Rusyanm 

en hern .. • l'd' J · .. 4 200 000 t f nt l . en uç mıı ı ır. "mu ıanayıı . • on o 
ktı İkıncikanun 1931 de elektrik demir, 4.200 ton çelik ve 
hl\t\>eti 210.000 kilovattı. · Dört 3.500.000 lam ine iıtihıal ederdi • 
ta~&onra bu kuvve~ 800.000 kilo - Bugün ise font demir istihsalinde 
ili b ç.ıknıııtrr. Burada artma Sovyet Rusya Avrupada birinci 
8' etı 9.fağı yukan 4 miılidir. sırayı tutmuftur. Font demir istih-
el~kıo~ dört yıl zarfında yeniden salatı 10.440.000 tonu bulmuştur. 
t.1 lrık santrallan kurmak ve ea· Senelik çelik istihsalatı 9.565.000 
ıtı Cri • 665 nı genitletmek için 2 milyar tona çıkmıftrr. Lamine iıe 

lllilyon ruble harcanınıfbr. 7.034.000 tondur. Makine imal 

r-~~35 yılında da aill' sanayi eden ocaklara da 7580 milyon 

- Dünkü sayımızdan devam -

Birinci fıkrada yazılı daire, 
müessese ve tirketlerin meroleket 
dıtından sahn alacakları ecnebi 
eşyası bu kararnamenin hıiküm
leri dahilinde memlekete ııokulur. 
Bu eıya anlaşma mevcud l,ır mem 
leketten getirildiği takdi:-ıfe ge
rek ithal gerekse tediye muame

lesi o memleketle mevcud anlat -
ma hükümlerine bağlıdır. Ayni 
daire, müessese ve tirket,eı tara
fından bu kararnameni!' j üncü 
maddesinden istifade etm:"en bir 
memleketten getirilecek eı4ya için 
evvelerimde icra Vekilleri Heye
tinden döviz müsaadesi almak la
zımdır. 

kadar (60'.i dahildir.) 607 A. B. C. 608 
den 612 ye kadar (612 dahildir.) 617 B. 
Yalnız tıbbi, ilmi, öğretici ve aktüali
te filmleri. 620. 623, 627, 628, 629, 636-
A. C. 653 B. 654, 666/ 1, 666/2 E. F. 
667 D. 675, 677, 680, 687 Yalnız deniz 
mahsulleri saydı için her ne'\i tekne, 
688 A. Yalnız demirden olanlar, 692, 
695 B. C. D. (petrol müstesnadır) 

696, 699 Yalnız linyit kömürü mumu, 
700 A. Yalnız mavi ve ombra ve kol
kotar, 705 Yalnız ağaç aşısı macunu, 
706, 710 A. B. C. D. 711 den 730 a ka
dar (730 dahil) 731 B. 732 B. 733 den 

ki! tıka.tarı için 747.000 kilovat ruble harcanmııtn-. 1934 yılmda 
t~~etinde yeni santrallar inta bu fabrikaların imalatı 9.828 mil-
~ ek üzere 925 milyon ruble yon tona baliğ olmuştur ki bu ye - Madde- 34-2/ 1156 sayılı ka-
~ ~llacaktll'. 1937 yılmda bütün kWı 1930 yılına nisbetle yüzde rarname kaıdırılmııtır. 

744 e kadar (744 dahildir.), 745 B. C. 
746, 747 B. 748, 749 A. B. C. 750· 751, 
752, i53, 754 A.B.C.H.V.Z.H.Y.K, 755, 
756 B. Yalnız oksijen, 757, 758, 759, 
762, 764 den 772 ye kadar (772 dahil), 
774 den 780 e kadar ·(780 dahil), 782, 
784, 786 dan 791 e kadar (791 dahil), 
793, 794, 796, 797 A. 798, 799, 800, 801, 
802, 805, 810, 812 B. C. D. H. 813, 815. 
816 A. C. 817, 818, 819, 820, 824 den 852 
ye kadar (852 dahildir.), 853 C. •>.!~~Ya.da 38 milyar kilovat elek • 258 arbntf bulunmaktadır. Mndde 35 - Bu kara'"nameye 

-.ı" k d bağlı listeler 1 haziran 192Q tarih ı,. l u reti elde edilmek için ça • 
~1 lrl<tktadır. ı•--• ve 1499 sayılı Gümrük tarifesi 
19 Yen;çı1ctı · ' kanunile bu kanunda de.1laiklik· 

Q') 3.ı Yılında kömür istihsalab lasedemonyahlann ve Atinalılann 

Tababette, baytari ve dişçilikte 

ku11anılan alet ve edevatın yedek par
çaları. 

'"nı·ı ler yapan 31 mayıs 1933 tarih ve 
iatih 

1 r0
n tondu. Bu yekUn l930 Cümbur:yet 2255 sayılı kanuna bağlı 1thalat 

KL LiSTESi 

f .... , ~u., atına niıbetle yüzde 190 • lerl • 
.. .., a umumi tarif esi numaralarına gö-

""'ıl cır ve kömür aanayiine 2 Ks en efon • d 1 
23 A. B. 2S, 30, 31, 32, 33 A. 43, «· 

45, 64 C. 66, 67, 68, 76, 89, 90 Yalnız 

sırım, 91 Yalnız sıhhi ve tıbbi yastık· 
lar, 99, 102, 103, lOS, 108, 112 Yalnız 

band halinde tasir bezleri ve torbala
rı. makine kolanları ve kartlar, 115 B. 
C. D. 126, 130, 131, 132 A. Yalnız büret 
y_e şap iplikleı;i, 133, 164 (Her ne\i ko
kulu nişasta müstesna) 165, 169, 173, 
211, 228, 230, 231, 234 C. 239 Yalnız tar 
çın ve karanfil, 262, 263, 266 A. 267, 
270, 274, 275, 276 H. 277 A.,Yalruz zam
kı arabi 277 H.H. 278, 280, 281, 285, 286, 
298, 300, 302, 305, 307 C. D. 321, 323 B. 
C. 324, 325, 326, 327, 328 B. 330, 331· 

"'4 :ra.r re tanzım e i mittir. 
""- 622 milyon ruble yatml - Havdır Rifat 
~ı bul Madde 36 - Bu kara?name 1 L •1_ unmaktadır • Bundan 50 Kuru, 
:'

1
q, Yeniden ı44 maden kuyuıu nis=ın 1935 tarihinden muteberdir. 

~1 tnı 2/1156 sayılı kararname 2783 sayılı '4la.h 1 ve 32 kuyu da tamir ve l~••••••••••ı•••I resmt gazetedir. 
a edilıniıtir. 1 1499 sayılı kanun 1230 sayılı resmi 

t Unla. d 70 ·ı t Şiıli Etf al haıtaneıi • ıı:~ .. r ıene e mı yon on gazetedir. 
19~\lr Verecek kabiliyettedir. Göz mütabassısı 2255 S&),lı kanun 2415 sayılı resmt 
ıttu \'e 1937 yılları için olan kö- Doktor . gazetedir. 
bt ~Planı tahakkuk ettirildikten j -
ıa,11 !\ bu planlarm gözettiği istih- ı Rif at Ahmet Göz berk 
{ekunları da geçilecektir. : C. Halk Fırkası ııruında Kız 

~h·ı?".Yet Rusya Cümhuriyetleri Liıeıi kartısmda 32 No-
tda ığ~nde tim diye kadar iskandil Muayene saatleri hergün saat 
a ftl~11 Petrol ihtiyatları yekiinu lS _ 15 

~tonu tecavüz etme~te - ·•-•••••••••••• .. 

C lstanbul Belediyesi llftnları 1 
~itfaiye amirleri için 30 ve Efradı için 419 takım elbise ve kas: 

~l ~ık ekıilbneye konulmuftur. istekliler ıartnameyi ve nümu-
~d ~~· Levazım Müdürlüğünde görebilirler. Bu elbiselerin tı hmin 
tılt: 1 3815 lira 51 kuruştur. Eksiltme 2490 numaralı kanuna lüzum 
lı..j "°taikaya göre yapıh•. 286 li rahk teminat paruile bertlber i

' k\i.nü olan 26/2/935 Salı günü saat ıs de Daimi Encümene mü-
t edilmelidir. (720) 

~u'bukJu Gaz depolannda yapbnlacak 3 tane 250. §er tonluk 

ls.Soo ka~alı zarfla eksilbniye konulmuıtur. Tanklann ketif bedeli 
'1'tlaJt .lı~adır. Ketif evraL.mı görmek ve parasız olarak §&rtname 
~ltıi ıçın Levazım Müd:.iı lüiüne müracaat edilmelidir· Bu tfe is
~ltail~la.nlar 1162,S liralık temin at ve 2490 numaralı arttnma ve 

'illılıe kanununda yazılr vesika )arla beraber teklif mektuplarını 
~t e günü olan 6/3/935 Çarıamba günü ıaat 15 ıe kadar Dai-

~i~ l'd' (863) {) '411lene verme : ır. 

~tl~'kudar ve Beyoğlu T ephirh aneleri için yaphrılacak "tüv ka
Ş~~Çt~ eksiltmeye konmuıtu r. Tahmin bedeli 1~20,50 liradır. 
ttı ~9Q taı Levazım Müdürlüğün de görülür. Eksiltmeye girmek i
.~h nurnaralı kanunda yazılı vesika ve 144 liralık teminatla 
'lld er ihale günü olan 5 '3/935 Sah günü aaat ıs de Daimi Encü-

e bulunmalıdır. (862) 

'tıı lOQ kilo 'l · ·ı· k" w 32 X 42 b d 250 k'l ~!-as ctdit .. ınuatab çızgı ı agrt oyun a, ı o uuz e-
~·Ooo 'Sunger kağıdı 25 kilo, Ambalaj kağıdı 100 kilo, Beyazzarf 
l I~ 11lıuhtelif eb'adda renkli zarf 25.000 tane 12,5 X ı&, lrurıun 

S. Ll$TESI 
Tarife No: Mülahazat 

332, 333 ,334, 335, 337, 341 342, 343, 345, 
353, 361 B. 36.3, 366 B. C. 367, 368° 369, 
371, 372, 373, 376, 387 Yalnız yazı ma
kineleri şeridi imeline mah~n~ fo•"d 

17, 47B ,48 B, 51 A, 54 A,1. 64 A, 69, 
72 C, 73 C, 79 yalnız makinelerde kul
lanılan sahtiyan, 98 A, 100, 119 yalnız 
sıhhi baldırlık ve korse, 125 A·l. 129 B. 
144 yalnız Varis çoraptan, sıhhi kor
salar. süspansuarlar, 162 yalnız tapyo 
k 166 167 l "O B 197 C 210 240 .,41 halinde şcrid, ~:I l auu.G vaı.a ........ a a, ' , ' , , , ;.,.., 
242, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 2&1 yal- hortum makine kolanı, tasir torbala-
nız sanayide ku11anılanlar, 264, 271. rı ve tasir bezleri ve motör kapot fi-

tilleri. 390, 391, 396, 399, 412, 416, 421 C. 272 B.C. 273, 277 C. V. Z. 277 T. Yal-
nız gom kopal, gom styraX, elemi, 423, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 
279, 284 c. 288 A. Ralnız yumurta am- 452, 453, 454, 459, 461 C. 463· 474 Yal
balıljı için rende talaşı, 289, 290, 294, nız terzi sabunu ve bilardo tebe~iri, 
295 Yalnız ağaçtan her nevi dokuma 475 Yalnız diamand noir, 476 A. B. 
tezgahı ve akümillatör mücerridleri 477 B. D. 483• 484. 485, 487, 488, 490, 495, 
k 296 301 30 • 307 A 3. B .,08, 496, 497. 498 A. 499 A. 500, 501, 503, 504, a samı, , • ,ı, ' • o) 50 

311 A 312, 313 31- 316 3? 0 A 328A · :>, 510, 515, 519, 520, 523, a2-t, 526, 527, 
• ' "• ' .. • • A 

Yalnız gazete kai:'ldı, 336 B. Yalnız 528 • B. 529 B. C. 530, 531, S.1.'J, 534, 
hendese kağıdı ve emsali, 34 o. 3 348, 536• 538, 539, 544 A. B. 545, 548 B. 549. 

~, B 355, 3 y l 5:t0 A. 2. ~1 A. B. 552, 553 B. 55! B. 3-19, 350, 3Sl 3:;.. . 57 A. a nız 
kağıd çimento torbaları ve mep·alan 555, 556 B. 557 A. B. 558, 559A, 3. 560, 
ağaçta iken kurttan koruyan ke.~e ka-. 562, 563, 564, 565 A. B. 567, 569 C. D. H. 
ğıdlan, 358, 360, 370 B. Yalnız 20 no- 570 B. D. 571, 573 A. B. 574 B. D. 576 A. 
maradan yukarı olanlar, 370 c. 375, 577 B. 582, 585 B, 1. 593, 59.J, 595, 597B. 
387 Yalnız sıhhi korsa ve kemer ima- 598• 606. 607 D. H. V. Z. 613 den 619 a 
Jine mahsus şeridler. 392, 393 A. Yal- kadar <619 dahildir.) 621, 624, 625, 626, 
ruz Amerikan bezinden yapılmış dikiş 632, 633, 636 B. 648, 653 A. 662, 6&3, 
patronları, 398 Yalnız sıhhi baldırhk, 663, 667 A. B. H. V. 669 A. 670, 671, 676, 
karın ve kasık bağlan, 403, 409 A. Yal 679• 68l, 682 A. B· 1. C. H. V. 689 (dom
nız manita ve sizal, 409, C. 41S Yalnız baz müstesna) 690, 693, 695 B. C. D. 
her ne\i balık ağlan, 417, 421 A,l. (Yalnrz petrol), 697. 698. 702, 703, 704, 
424 Yaylnız hortum makine kolanları. 7o7, 709, 710 il. Y. Z. 747 A. 754 T. L. 
band halinde tasir torbaları ve kova- M. 756 C. YaJnız gazoz fabrikalarının 
lar, 425 Yalnız vagon ve mavuna örtü- iptidai maddelerini teşkil eden te.m}ir 
Jeri, 431 Yalnız sıhhf baldırhk, kann edilmiş amonyak gazı, 756 Ç. 763, 773, 
ve kasık bağları, 440, 456 Yalnız dö- 792. 812 V. 816 B. 821, 853 A. 861, 
kümcil ve su filtre kumu, 462, 464 Yal Siparişlerden evvel aid oldukları 
nız sanayide kullanılan her şekilde vekaletlerden izin alınması lazım ge
sünger taşı, 46.5 B. 467 C. Yalnız bü- len eşyaya afd 

Ziraat Vekilliği Listesi 
1 den 16 ya kadar (16 dahildir.) 

71 C. 151, 152, 153, 1S5, 223 <Bu numa
raya giren maddelerden pancar to
humlarının ithal müsaadesi yalnız Zi
raat Vekilliği müessesatı ile §eker Cab 
rikalarina \'erilir.) 

2S6, 25S, 259, SIH A. 622, 631 Yalnız 
ziraatte kul1anılanlnr. 650, 664, 760 yal 
mz ziraattc kullanılanlar, -· 

lktisad \'ekiliği Listesi 
- Yalnız mensucat fabrikalarında 

kullanılan silindir çuhası, 188 Yalnız 
tasir fabrikaları için 6 aylık 1800 ton 
kopr:-.., 203, 208 A. 307 Snnyide kulla
nıları kamçı süpürgeleri, 377 A. Tnsir. 
fabrikaları için filtre bezleri, :l79 Yal 
nız mensucat fabrikdları için dekatir 
bezi. 472 Yalnız kiremld fabrikaları 

için alçı, 481 C. D. 529 A. 634, 649, 621, 
652, '856, 657, 658· 659, 660, 661, 664 Çır
çır makinesi ve topu, 666, 666/ 2.A.B. 
D. 694 B. C, 2. 695 A. 745 A. 

Maliye Vekilliği Listesi 

352 
Milli Müdafaa Yekilliği Listesi 
640, 6-U, 678. 

K. LiSTESi 
Altı aylık kontenjan 

Kilogram 
54 A. 2. 240 
102 A, 2. B, 2. 72.000 Yalnız 24 - ' 

den yukarıda olanlar, 
Tarife No: kilogram mülahazat 

125 A, 2. 1.200 
132 n. a.ooo 
148 A, L 300 aded 
177 600 
1.18 300. 000 Yalnız Suri~ e, 

Mısır \'e Yunanistan icin 
218 B. 180.000 
227 21.000 
233 B. 900 
236 A. 18.000 
272 A. 3.000 
276 C. 72.GOO 

D. 36.000 
374 16.000 
377 C. D. E. F. 90.000 
378 C. D. e. F. 42000 
379 C. D. E. F. 90.000 • 
380 78.000 
383 4.:>oo 
413 900 
414 3.000 
418 A. 1.200 
450 1.200 
451 9.000 . 
469 150.000 Yalnız siman 

fondü. 
469 50 000 Yalnı2 rinici-

likte kullanılan beyaz <:imento. 
472 6.000 
523 B, 2. 200.000 
525 B. 18.000 
529 D, 2. 9.000 
532 A, 1. 60.000 

n. 4.ooo 
c. 24.000 

535 A. 900 
n. 1s.ooo 

541 
543 
668 
674 
694 C, L 
700 A. 

708 
861 

B. 

!.000 
21.000 

6 aded 
4.100 
. 500 Toı 

l0.000 
l8.000 
2.000 
3.000 

llfı, l' OOo tane, bir tarafı renkli ~lem 200 tane, iki taraflt kalem 
~l~s ~:rıu iğne 30 kilo, kurıun kalemi lastiği birinci mal 200 tane, 
~~ S .. 'ıtı sapı 100 tane, musann if l 000 tane, ıarı kalem ucu 30 
~·~ ltıl.l~en kenarı deri }raplı 50 tane, Biloknot 100 tane, Şıpirog
~.tı, ~U .. ha.aı 2 tane, Teksir makinesi için parıumen kağıd1 250 
~ '~uk znnba makineıi 2 tane küçük zımba makinesi 5 tane, 

yüklerimizin heykellerJ, 468, 471 Yal- (V) LiSTELERi 
nız tasfiye toprağı, kaoin, feldspat ve Tarife No: Mülahazat nınıu111nıımıııın111111ıttmırnıı1111111ıınnıın1uııııııınııııı11ıııuııııın 

~t Ll lleai teridi 150 t.lne muhtelif, papağan . mürekkebi ~O tite 
~lllıo} L 
~' • \lg, doıya zarfı 2 .000 ta ne muhtelif boya, 
('it )if ilk tedrisat müf ettiıliğ i için yukanda yazılı 26 kalem 
~~,~ e t.çık eksiltme ile almaca kbr. Tahmin bedeli 629 tira 25 
t1'~1t ~· .Şaıtnaınesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Ekıiltmeye 
~" ıcın ">A 4- ~ i? ·1• ~sp numaralı arttırın a eksilbne kanununda yazılı vesi-

~ ialık teminatla ihale günü olan 5/3/935 Sah günü saat ıs 
llc\inıende bulunmalıdır· (864~ 

ateş toprağı, 477 A. Yalnız asfalt ve Sıhhat Vekilliği Listesi 
bitümen, 477 it. V. 479, 482, 486· 489, 234 D. 621 Ziraatte kuJlanılanlar-
492, 493, .306, 507, !)07, !i09, 513, 514, 516, dan maadasr, 745 A. Sıhhi ihtiyaç için, 
517, 518, 521, 540, 546, 548 A. 550 A. 1.Il. 760 Ziraatte kullanılanlardan maada-
551 C. 5:">3 A. G54 C. 5j6A. 5:>9 A. l. 2.B. sı, 78.1, 803, 806, 807, 811, 814, 822, 823, 
569 A. B. 570 A. C. 574 H. 575, 576 B. 853 B. 854, - Yarahlann ilk tedavisi· 
Yaylnız pasta ve krem tüpleri ve tıbbi ne mahsus olan harb paketi namı al
müstahzarlara ald yazılı, yazısız, bo- tındaki sargılar, denikotizan aletleri 
yah, boyasız kapsüller. 576 Yalnız re- ve ma)iler. 
sim klişeleri. 577 D. H. 578, fi79 A. B. Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği 
Yalnız pasta ve krem tüpleri ve tıbbi Listesi 
milstahzarlara nid yazılı, yazısız bo- 214 den 220 ye kadar (220 dahil.) 
yalı, boyasız, kapsüller. SSO A. B. D.H. 253, 2.')4. 2:;5, 257, 303, 339, 340, 476 C. 
581, 583 B. 584 A. B. 585 A. B. 2. 586, 630, 635. 637, 638, 639, 642 den 647 ye 
587 A. 591 A. 597 A. C. 599 dan 605 e kadar (647 dahildir.) 

Yurddaı: Mutlaka bir kumba
ran, bir cüzdanın olmalıdır. Her 

gün mutlaka ufak bir tasarruf 
yap. Kumbarana at veya tasarruf 
hesabına yatır. 

Deme beş on kuruştan ne olur. 
Deme damla; damla damla göl 

olur.

M. 1. ve T. C. 

sn ...... 
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SUt Veren Annelere 

oslatlı Şark Malt Hu asası 
Kullaoınaz. Sütünüzü arthrır. Çocukların kemiklerini kuv•etlendirir. 

ı W:sı ................................... ımz ................ mllm:llllllllZllllllllllmll'lll,,.~ 

1 
lstanbul Be~inci icra memur· 

) 

luğundan: 

== Bir alacağın temini için hacız =_E:_5 

edilip paraya çevrilmeaine karar 
~i 

verilen efyaı beytiye Pangaltıda ~E 
Ei 

Halaskar Gazi caddesinde 58 No: ~:.: 
E~ lu h~ede 26 - 2 - 935 tarihine 

Atatürkün Nutku 1 

Türk harflerile basıldı 
3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur müsadif Salı günü saat 9 da açık l\ 

arttırma ile satılacaktır. Talib o· ~t 
lanlar yevmi mahsusla hazır bulu· ~§ Reiaicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk fır·ı~ 
nacak memuruna mÜTacaatlan i· ~~ kası büyük kongresinde söyledikleri tariM nutuk Devlet mat}>aa' 
lan olunur. ( 4003) İi sı tarafından Türk harflerile zarif bir §ekil de yeniden basılaııt · 
--17""s_ta_n_b_u_l_B_e_ş_in_c_i_1c_r_a_m-em_ur_l_u_- \~ tır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukaf' 

J 

. - ğundan: ~~ vadan bir kutu içerisine konularak ıatıta çıkanlmıttır. ı 
Mahcuz ve paraya s-evrilmeıi JJ Üç cildin değeri (600) kuruştur. 

mukarrer muhtelif renkte kıymet· ~~ VAKIT'in Türkiyenin her tarafmda bulunan bayileriııdel> 
li kürkler 31 - 2 - 935 tarihine [ğ de bu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. -

-=----=-
i."! 

müsadif Perşembe günü saat 12 ~~ Müracaat yeri- "VAKiT,, İstanbul - Ankara caddesi 

ADA 
Jf 

GRiPTEN
2 

•• KORUNUNUZ! ... 
PASTiL ANTıSEPTiK 

KANZUK 
Kanzuk pastilteri: Tenef-

füs yolu i le geçen Jıastalıkların 
koruyw:usudur. Grip, nezle ve öJ·. 
sürUğü önler, teneffüsü kolaylaştı· 
rır ,.e temizler. 

Kanıuk pastilleri : Yokululd:ı 

kalabalık ,.e tozlu muhitlerde, kı
şın kapalı yerlerde bulunmaktan 
gelen bulaşık hastalıkların önüne 

.... ~geçer. 

den itibaren Beyoğlu istiklal cad
desi 326/ 400 numaralı dükkanda 
satılacaktır. Tal:blerin müracaatı 
ilan olunur. (3994) 

K .1RL JIARKSIN 

1 GilNDELiKÇı ıŞ 1 
lLE SERl\IA YE 

l\fARKSJZll\I J{ÜTOPHANESl 

NEŞRIY ATINDAN 

D. Hikmet KıvıJcım 
D~ğıtma Yeri: Şalak Kütüpane8i 

öksürenlere 

K A nz u K 

Oksürük Şurubu -s~ kısıklıklarında, ve boğaz 
hastalıklannda kat·t tesirlidir. Her eczanede bulunur. Göğüs nezleleriyle had ve müz.l"•••m••• Uroloğ - Operatör 

Yüksek Balık Enstitüsünden: 
~inkasabat iltihaplannda, z;.. Dr. REŞiT SAMi 
türre, Zatülcenp ve boğmaca ök-

İdrar yollan hastalıktan mütehauıaı Beyoğlu lstiktaı caddesi 

Yüz lira ücretli yabancı mütehassıılara asistan alınacaktır. ln
~ilizceyi, Hydrobioloji ve Hydro grafi istilabla.rını iyi bilıncai ve 
Türkçeden lngilizceye, lngilizced en Türkçeye yazı ve konutma i§
lerini doğru ve çabuk çevirebilmesi §arttır. lıteklilere Cumadan 
başka her gün Balta Limanındaki Balık Enstitimine gelebilirler. 

ıürüklerinde çok faydalı bir ilaç- (Mulcn Ruj kaqısı) Vahap B. Ap. No. 61 ••• ,,, .... 

tır. Göğüsleri zayıf olanlara ay-
~~~~~~~~~---~~~~~~~~---~~--

nca~v~~~unu~ B~çokprnf~~~~~nl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
,?35 Metre 65 mim yassı genitlikle Hortum: } 10 I ~ / 935 
~ 60 ,, 85 ,, ,. " " : Pazar 14 

l 28/ı1935 
50000 Kilo Motorin "Ağır Dizel yığt,, : 1 Perşembe 14 

idaremiz ihtiyacı için ıartnamesi mucibince yukarıda yazılı 
hortum Ye motorin pazarhlda satın alınacağından vermek iate· 
yenlerin % 7,5 güvenme pnalariyle bizalannda yaıılı gDnlerde 
Cibalide Levazım Ye mübıyaat 1ubuine relmeleri. ~951) 

Taılnnin•n AAM ı,;1ft : Ki.fit balyalarmdan çıkan kırpıntı ambalaj 
kiğıdı Cibali Levazım ambarında olup bir 
sene zarfında peyderpey teslim olunacak· 
tır. 

Tahminen 30.000 kilo : Paıabah~e Fabrikasında yıkıntılardan biri· 
90 • 100 M' ken hurda tahtalar. 

Yukanda yazılı iki kalem hurda malzeme pazarlık suretiyle sa
tdacaktır. isteklilerin 12/ 3/ 1935 tarihine mtisadif Salı günü saat 

ıörlerin takdirlerine mazhar ol-

mu§tur. Kanzuk öksürük turubu 
maruf eczanelerde bulunur. 

69--- Yeni çıktı ---...... 

Hayali Sosyalizm 
ilmi Sosyalizm 

Bu bahse dai.r en mükemmel e$Crdir 
Engels 

Haydar Rifat 
50 kuru§ 

.. mı.-==r.::::::mmm '* a" wı Ü Cildiye ve Zübrrvıyc mücabassıSl g 
il Dr. Bahattin Şevki j~ 
nı kat. 9 dan 6 yakadar. :: 
ll Bahçekapı T aı Han 2 nci ~~ 
::::::::--:.-:-.=::ı.-:::=::::.-:=11::::::::::::: 

14 de % 15 güvenmeleriyle Cibal ide Levazım ve mübayaat Şubesi- ·-·-· .. ---· _ .... 
ne müracaatları. (979) n ........ - .... -0-~-k~~ .. ·==um:ın. mııı i,~mnm.ilBDl!h P. Alı· ·ısm aı· ı 1 . iDJI" _ YENi ÇIKTI 1 ~ :: 

1 il Alalrau•• ve •laıurh. - ~-,.·--' H Haydarp;::ü!",;~= bevliye l! 
YEMEK ve TATLI KıTABI 1. s!~~;-::d:i~:;~-;0J1j -fi il Hergün pişecek yemeklerin ve tatlılann lisıesinı ve vapıhşlannı : 

-= ~ıltli 125 bu kltabda bolacalcsınız. 1 li 88 numarada her gün öğledeni: 
cıltsiz 100 Satış yeri ; lı;ranbııl Ankara caddesi No. 1!57 U sonra saat ikiden seki7e kadar.ti 

k tıru: ::::::::::::::.::=::::::::--..:. .... ___.•::::ı::::-.ı: 
ınkdlb Kltatievı .. 

Dün ve Yarın Kitaplar~ 
D- k b "" ·ı · rle'

1 
unyanın en ço tanınmış ve egenı mış ese 
Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elife 

güzel dilimize çevrilmektedir. 
Yirmi kitabı birden edinmek ve c;ok deAerli 

tUphaneye aahip olmak istiyorsanız 
bir ""' 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'tıll 

Abone olunuz . tP 
Bu külliyııtta abone olmak için müracaat etmekte oıaıı tt>1' 

JUCU)armııza bir kolaylık olmak üzere abone §artlarını yaJ•Y
0 

Ab 1 ~ One şart arı : Onar kitaplık l inci seriniıı 1 

"636", ikiıici ıerininki "504,, kuru~tur. 

ödeme şartları: Birinci ıeri için "236", ;~.,ci ~ 
için "204,, kurut peıin almır. Kalan kısımlar her ay bir 11J

1
l 

rilmek üzere taksite bağlanır. 1' pi' 
- Hangi seriye abone olurıanız olunuz, peşin alınacS t'f 

rayı gönderir göndermez on kitabı birden ahrsmtz. KitaPı~r ,Jıl" 
radaki okuyuculanmızm adlarına yollanır. Posta paTll'

1 

maz. - ·r / 
Abonelerin - taksitleri günilnde ödiyeceklerine d~~ 

memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd ~o~ 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu uıelct1' 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele edi11İS• 1 
b" 

Müracaat yeri. Yakıt Matbaası • Ankara caddesi. - iste.!) 
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~ o N tçiniz. HAZIMSIZLl~I, MiDE YANMALARINI giderir . MiDE ve BARSAKLARJ 
ı\ZJMSIZLIGA M A z bo_şaltmaksuretiyle KABlZLIGI, A~IZDAKI TATSIZLIGI ve KOKUYU izale 

~ld • eder .. Hiç bir uzva zarar vennez ve ahştırma·z. FAZLA YEMEKTEN ve 1ÇMEK-
e yanmalarına TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. Hamile-

}{8hızlığa karşı &..K E y V A TUZU lerin kusmalanna pek faydalıdır. MAZON ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir . 
.iY1 DEPOSU l\fazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, tş Bankası arkasında No: 12 

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

ANKARA MEMURLAR 

l{ooperatif Şirketi 
1 S T A N B U L' da 

kok satışına 
BAŞLADI 

Soba ve kalorifer için üç ~oyda kırılmış 
tozsuz en iyi Alman koku. 

({urşuo mflhttrltt çuvallarT 23 , 1. 
içinde evlere teslim onu ~ ıra 

Müracaat Yeri: 

" 

Kumbara Sahiblerine :· 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Ma7't 935 tarihine, yani 
Şubat sorıuna kadar bankalJa en aşağı 
25 Lira yatırnı_ış olmaları lazımdır. 

• 
• 

~llkara memurlar kooperatif şirketi. 
lstanbul irtibat bürosu Sirkeci Llmanbaoı 
karşısında Mühürdar Zade hanı No. S2 

Telefon! 28074 j l"ii:.~Kio)A~i~KMK~~~~Jrı:~:~~V;E:~:'IJZ'll:-:;iiiiiiii"ecgiift'li-iiiiii~l3ii\..l~--·y~i.J~-~kiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiim. RASET ve İNTiKAL, İFRAZ 1 T p • D Kuruçeşme Altıoçapa 2 numaralı Kooperatif muameleleriyle her nevi VERGi ay ya re 1 y angos u eposu Mahrukat depoıu . Telefon 40456 iŞLERi müteha1111lar tarafm-
dan takib ve intac edilmekle 18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. klari 1935 dedir. 

r 
Uroıoğ =operatör "I Dl: tabibi Bünyamin 1 ~~~b~~;~;:~~~;.~·::1~~ Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Doktor Kemal Ozsan H Ni§antaı - Vali konağı caddesi LAYLIK gösterilir. Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-
ı:~araköy Topçul:ır caddesi o. 54 5 No. 24, Şirin apartman 1 inci dai· ' Köprübaıa Eminönü han No: 5 /er fJe 20,000 liralık mükafat vardır. 
:ı:t::ı::: Telefon '125.5 ::::::::::::11 re. (3884) .- Telefon: (23100) ____ •••••••illi••··············· ' uac=zs . a ;su: 

108 ROnJll' ı\ 

sına elam \'erdiğini ve yanında kıhc 1 rnurdunıyordu. Bulsalar bir kaşık su
bulunmadığını büyük bir hayretle da boğacaklardı. 
tördü. Bununla beraber herif kendi • O ı~ün biz sizi öldürecektik .. Fakat 
sine henüz tamamen yakJaşmadan: ı·e:-:ar<'tiniz, yılmazlığınız yüzünden 

- Hey!. Siz kimsiniz? N~den yanı- ı.urtuldunuz. 
ma sokulmak istiyorsunuz?. diye hay
kırdı. 

-Monsenyör! •• 'l'eliş etmeyin .. Ben 
izin sadık bir kölenizim. 
- Bana niçin yaklaşmak istiyorsu· 

ııuz? .. Ne var?-

- Efendimiz izin nrirlerse kendi -
lerile bir parça görüşmek istiyordum. 

Şövalye bir an düşündü: 

- Bu herif kim olabilir?_ Acaba 
hır;ız mı, katil mi? •• Yokı;a bir hafiye 
J'lıi ? ... 

Sonra yüksek sesle atlıya sordu: 
- Ne istiyorsunuz di)orum size:: 

- Monsenyör .. Size bazı şeyler söy. 
li.rcceğim. 

- E\'Vell l\lohsenyör, gibi sözleri 
biı- tarafa bırak .. Böyle yaltaklanış -
lar benim canımı sıkar. 

- O .halde emrinizi tutmak için a
sıl lakabınız olan Şövalyeyi kullan -
!tınma izin veriniz. 

- Vay! .. Sen benim şövalye oldu. 
l u n1u nereden biliyorsun? 

Hat;astan bu suali sorduğu zaman 
~tlıdan büsbütün şüphelenmiş bulu -
lluyordu. Herifin her hareketini bü -
Ylik bir dikkatle kolJamağa başladı. 
Atlı sözlerine devam ediyordu: 

- Bu pek sade bir şeydir. Hatta is· 
ll1fnfzi de biliyorum. Romada sizi ta -
11ttnıyan nr mıdır ki .. Her yerde yi -
iltJiğfnfzden, meşhur Baron Astoreyi 
rı~ıl yendiğinlzden, Şen Saraya nasıl 
R'trdiğiniıden bahsolunuyor. Hele sa· :Ya lirerken gösterdiğiniz cesaret 

kahramanlık diJlerde destan gibi 
liiyJeniyor. O gün siz binlerce insa -
:'" kaYnnştığı bir kalabalık nrasm -
~~ geçiyordunur.. Bu kalal>ahğın a . 
·""'ndan bir çok kimse size bakıp ho-

- Ah habis ah! .. Bak nasıl açıktan 
açığa söylüyor.. Hiç te korkmuyor. 
Peki 1.orunuz ne idi? Beni niçin öldür 
mek istiyordunuz? · 

- Ah .. Şövalye! Ne diyeyim? .. Pa· 
pas Gnrkonyo bize para ~·ermişti. Siz 
kuJ:ılJahğın içinden geçerken biz "İş
te Monsenyör Fransuvanın katili,. di
ye haykıracaktık... Sonra üzerinize 
hücum ederek iki kürek kemiğinizin 

arasına bir kaç kama, bir kaç han~er 
saphyacaktık. J{alabahk arasında , iş 
kim vurduya gidecekti. 

- Vay alçaklar vay! ••. 

- Garkonyo kılığını değiştirmiş ol-
duğu halde aramızda dolaşıyordu. 
Tam bu sırada siz papası boğazından 
ynlrnlayıp atınızın üzerine aldınız .. 
Sonra kaldırıp bir çilrlik elma gibi su
ratımıza fırlattınız .. o"'ne bUyük kuv
vetti Monsenyör? .. 

- Hali'l Monsenyör mü 
be herif? .. 

diyorsun 

- Affedin •• Tellşla emrinizi unut· 
tum. Bundan sonra hep Şövalye diye
ceğim .. Evet ne diyorum.. Siz papası 
kaldırınız, bize doğru fırlatıp attınız •• 
O sırada papasın atında kaJan bir kaç 
kişi ezildi. llen de onların arasında 

idim. Böyle ylfitce hamleleri çok se -
\'erim. Yaralanmakla beraber sizi çok 
takdir ettim. HeJe hançerlerimizin ka-

malarımızın üstünden fırlayıp atla
manıza hayran oJdum. işte o günden
beri -bilmem nasıl söyliyeyim- si -

ze ... Bir .. Evet bir sevgi.. Büyük bir 
s evgi ve sa)-gı ile bağlandığımt duy
dum .. Bunun üzerine "Ah:. Mü.ntkün 
olsa da §U yiğit Şövalyenin yanma gi· 
rebilsem.,, diye! kendi kendime biı· ü -
mide kapıldım. 

• 

; 

B01UtT .~ J os 
- Buna sen de şaş ben de şaşayım. 

Bununla beraber at Ye eski e]biseler 
ic;in nrdiğim paraları hann hemen 
iade etmelisiniz. Benim de bo~ yere 
yorulduğum yanıma kAr kalır. 

- Demek ki paranızı geriye almak 
istiyorsunuz? 

- Bunu sormağa lüzum var mı? 
Yoksa benimle eğleniyor musunuz 
Senyör Bartolomeo?. Ya derhal para· 
mı ged veriniz yahud da hakime gi -
derck bütün olup bitenltri anlatırım. 

Ha}imin bu sözleri otelciyi çok kor
kutmuştu: 

- Hayır, hayır hakime. kadıya fi -
lan gitmeğe lüzum yok .. diye Yahudi· 
yi yatıştırmağa çalıştı. 

Kendisinde satacak mal bulunma -
dığı halde parayı geri \'ermek neden· 
se otelciye pek ağır ıelmişti.. Hayim 
parasını alarak otelden çıkıp gittik
ten sonı·a Baı·tolomeo odasına döndü. 
Yüzü mosmor kesilmişti. Bir iskem -
leye yığılır gibi oturdu. Hiddetten 
titriyen bir sesle: 

- Buraın namuslu bir oteldir. l'a
kat otelimde bir hırsızlık oldu .. Du le
keyi ben ~mdi nasıl temizliyeceğim .• 
Sözlerini mırıldanarak kara bir dü -
şünceye daldı. 

İşte J{apiten bu suretle bir aralık 
satılmış, sonra gene satılmamış ta
kat bu sefer büsbütün meydandan 
kaybolmuştu. 

-2S'
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Şen Sarayda LOkres ile maiyetinin 
elinden kurtulmak için kendisini Ti -
her nehrine atarken Ragastanın bir 
düşüncesi nrdr. Oturdt!ğu Güzel Ja
nns otelinin nehir tarafındaki merdi
Yt'nlcrine kadar yUzüp oradan oteJe 
girmek! ... 

Gene Şövalye bir bahk gibi yüzme
ıdni biliyordu. Kendini balıklama su -
ya attığı zaman peşini konhyan as • 
kederin tüf eklerini kullan~caklarını 

======-- -=-=-===-
kestirmişti. Bunun için derhal ı:;uya 

daldı n suyun içinde ilel'lcmeğe baş -
tadı. 

Hakikaten Ragastan nehre atılır atıl 
maz arkasından beş on tüfek ile on 
beş yirmi tabanca patlamıştı. Ragas • 
tan bu suretle bir müddet yüzdükten 
~onra suyun yüzüne çıktı. Artık kur • 
şun menzilinden uzakta bulunuyor. 
du. Biraz nefes aldıktan sonra tekrar 
daldı. ikinci defa olarak burnunu u
dan dışarıya çıkardığı zaman Güzel 
Janu.q otelinin merdivenine yaklaşmış 
olduğunu gördü. Bir kaç kulaç attık -
tan sonrn ba. amtlkları tuttu. Elleri 
tam Fransuva Dorjiynnın tırmanmış 
olduğu yeri yakalamıştı. 

Ragastan sudan dışarıya çıktı. Mer 
divenln basamakları üzerinde ayakta 
durdu. Silkindi. Sular.ını mümkün ol
duğu kadar akıttı. Ve mmldanarak 
şu sözleri söyledi: 

- Ağa beyislne de, kız kardeşine 

de lanet! .• Allah ikisinin de belasını 
\·ersin. Şimdiye kadar böyle cani n 
kan içici insanlar görmemiştim. LQk. 
resin zehirli hançerini elime geçirmiş
tim nma- Nehre atladığım sıradn su -
ya battı .. Bundan sonra Romada bir 
dakika durmağa gelmez. Hemen ~a -
vuşmalryım. 

Bu esnada Ragastan odasına gir
miş bulunuyordu. Elbiselerini kar~ o
lanın üzerinde dizili buldu. Bir aralık 
Sezarla birlikte haı be gideceği sö.) -
lenmiş olduğundan bir knt da zırhlı 
elbise ,.e dövüş için Jfi:t~ım olan bazı 

şeyler nlmıştı. Hemen üzerJndeki ) nş 
elbiseyi çıkardı. Karyolada duran el • 
biselerden birisini seçti. Dunun üstü
ne de zırhını giydi. Seznrdan nlmı~ lo 
duğu kılır kayışmı kuşandı. Bu kayı
şa gayet süslU ve çok kıymetli bir kı

hc bağlı bulunuyordu. Seı.ar Borjiya~ 
dan zaptetmiş olduğu bu kılm genç 
Şö\'alye uzun uzun muayene etti. nu 
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ırada kendi uzun kılıcını hatırladı: 
- Zavallı kılıcım! .• Zavallı en iyi ar
kada~ım ! Sen Garkonyo gibi adi bir 
pnp:lSın cine mi geçecektin? Yazık. 
Fakat bu kıtıc' da fena değil. 
. Bu dcğişişde hiç de aldanmıyorum. 
Ucu gayet sivrL Yüzü dehşetli suret -
tc keskin. 

Hakikaten ŞÖ\'alye bu işde belki 
manen kaybetmişti. Lakin marldi ka -
zancı pek büyakdü. Çünkü Sezardan 
almış olduğu kılıcının kabzası bir çok 
ynkud n zümrütlerle süslü olduğu 

gibi bilhassa büyük bir pırlanta göze 
~arpıyordu. 

Ragastan: ~ 

- Gi)indik, kuşandık •• Şimlii bura
dan gitmeğc bakalım. Bilhassa arka -
mızda hiç bir iz bırakmadan.. dedi. 
·onrn elbiselerini, ayakkablannı su -
da ıslnnan şapkasnu üzerindeki elbi
seden maada ne i Yarsa hepsini bir 
paket yapıp Tiber nehrine fırlattı! .• 
Sonra sofaya çıktL Ayaklarının ucu • 
na basarak avluya vardı. Duvarın di
binden acele acele yürüyerek ahıra 

girdi, Kapiten'in eğerini vurmak, yu • 
larını takmak için ilerledi. 
Akş.~mdan beri o kadar tuhaf şey -

)erle karşılaşmıştı ki, atını eğeı'i ve 
yulnn vurulmuş olarak görünce pek 
de şaşmadı. Kendi kendine dedi ki: 

- Atı hazırlamışlar.. Acaba bunu 
hangi dostum yaptı?. Herhalde pek 
sc.vindim. Bana vakit ka1.andırmış ol
du. Bonjur Kapiten bonjur .. Beni gö
rünce se\indinha?.. Koca Kapiten !. 
Haydi Kişneme sus! •• 

Hakikaten Şövalyeyi görünce at 
kişnemeğe, ön ayaklarını yere vura -
rnk se,·incini gö termeğe başlamıştı. ' 
Şövalye Kapitenini okşadı. Sevincini 
yatıştırdı. Sonra dizgininden çekerek 
avluya çıkardı: 

- Kimseler yok!. Haydi Ragastan 
fırla?" 

Diyerek hayrnnı otelin avlusunda -
ki araba ·kapısına doğru sekti, götür-

dü. Kapıyı açtı. Sonra eğerin üstüne 
athyarak dört nala otelden uzaklaş - • 
tı. Bir taraftan da: 

- Fransaya kaçıyor. diye beni şi -
mal tarafında Floransa yolunda ara -
yacaklar .• Haydi Kapiten biz cenup 
tarafına, Napoliye doğru gidelim! .. 
diyordu ... 

Ragastan bir kaç dakika sonra Na
poli caddesine vardı. Kale kapısı gö -
ründü. Güneş doğmuş olduğu için ka
pı açılmıştı. 

Şö,·alye atını yavaşlattı. Kale ka -
pısındaki karakolun önünde geçerken 
acele işi olan bir adama benzemek is
temiyordu. Sevine dolu gözlerile ka - · 
pıya bakarak: 

- Kurtuluş yolu! .. diye söylendi. 
Tamam bu sırada gene kahramanın 

bulunduğu yola bitişik sokaktan bir 
atlı belirdi. Sevine ve takdir gösteren 
bir tavırla Ragastana doğru geliyor, 
Şö,·alyeye yaklaşmak istiyordu. Bi • 
raz sonra yetişti. Ve büyük bir hür -
metle gene kahramam sctamJadr. 

Bu adam otuz yaşlarında idi .. Kısa 
boylu. zayıf, sinirli, karabıyıklı, par -
lak gözlü bir adamdı. Atı gayet güzel, 
kıyafeti gayet fena idi. Hatta bir di
lenci sanılabilirdi. Yukarda söyledi -
'rimiz gibi bü)iik bir hürmetle Şörnl
yeye yaklaştı. Boynunu bükerek ya • 
vaş bir sesle: 

- Her emrinize hazır bir kölenizim 
Monsenyör! dedi. 

Ragastan herifin söylediklerini du
yamamıştı. Çünkü o sırada Sent -
Anj kilisesinin çanı kıyametleri kopa
rıyor ve Roma da bulunan üç yüz kili • 
se buna bütün kUl•,·ctıerilc cevab ye -. 
riyorlardr. 

Pencereler açıldı. Çan seslerinden 
korku ve telaşa düşen bir çok kimse -
ter başlarını dışarıya çıkardılar. Bir 
an evvel derin bir uykuda bulunan 
Roma halkı ara ında müthiş bir gü -
rüJtü koptu. Kiliseler durmadan çan 
Yurmakta de,·am ediyorlardı. Boğuk 
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ve madeni sesler derinden derine ak -
sederek şehri meş'um bir f elfı.ket örtü
sü gibi kaplıyordu. 

Ragastan haykırdı: 
- Papanın emrile çalınan imdat 

çanları .. Bunlar hep benim için çalı -
nıyor. Kale kapılarını kapatacaklar. 
Haydi bakalım kapiten ileri!". Göre· 
yim seni! 

Ragastan dizginleri bıraktı. Oç gün 
den beri ahırda kapanıp sabırsızlan -
mış olan Kapiten müthiş bir hamle i
le ileriye atıldc. Ayaklan kaldırımın 
üzerindeki çakıl taşlarını etrafa fır-

• ]atıyor nallarından kıvılcımlar saçı • 
Jıyordu. Ragastanın bütün ümidi on -
da idi. Hayvanın iki yanına öyle sert 
m~hmuzlar indirdi ki za,·alh Kapite • 
nin mahmuz vurulan yerlerinden kan 
fışkırdL 

Kale kapısı muhafız zabiti telaşla 
ve avazı çıktığı kadar: 

- Dur! .. Dur! Artık kapıdan geçil
mez .• diye haykırıyordu. 

Gene kahraman: 
- Ben geçerim! diye atını ileri sür

dü. ŞöYalyenin kapıdan geçmesine 
kar91 koymak istiyen bir zabitle bir 
kaç neferi göğsi.l ile yere sermiş olan 
Kapiten bir top güllesi, bir kasırga 
sür'atile kale kapısından dışarı fırla
dı .. Gitti! .. 

Ragastan kurtulmuştu. 
~ :,. :,. 

Şövalyenin ilk düşüncesi atı idi. 
Ka;ıiteni okşuyor, kan fışkıran bere -
sini yokluyordu. HayYamn gözleri 
şimşek gibi parhyarak hılla dört nala 
gitmekte idi. 

Ragastan: 
- Snğ ol Kapiten ! .• Sağ ol! Mah -

muzla karnım kanattım ama.. Hoş 
gör! Çünkü höyle yapmasaydım sen 
ne zorlu vaziyette bulunduğumuzu 

bilmediğin için bu gayreti göstermez
din ... Sonunda ikimiz de düşmanın e
line düşer mah,·olur giderdik!.. diye 
söyleniyor bir taraf tan da başını çe • .. 

\'irip şehre doğru bakıyordu. Asker -
ler kale kapılarını kapatmışlardı. 

Çan sesleri ise hala uzaktan uzağa i
nildeyip duruyorlardı. 

Şövalye yumruğunu bu çan sesleri· 
ne doğra uzatarak haykırdı: 

- Köpek gibi havla Se1.ar! .. Köpek; 
gibi ulu Lukres.. 113\·Jayın ! Çan ses -
leri ile kıyametleri koparın! Bu çan -
lar şehir kapılarını kapatarak beni 
yakalamak için değil; kurtuluşumu 

ufuklara ilan etmek için çalınıyor. 

Çünkü elinizden kurtuldum .. Gidiyo· 
rum .. 

Raga.stan bu sözlerinde haklı idi. 
Çünkü kale kapılarının kapanması ve 
bu kapılardan geçmek istiyenlerin 
yakalanması için bir işaret olan bu 
çanları Borjiyalardan başka kimse 
aldıramazdr. 

Şövalye tekrar başını çevirdi. Bi • 
raz evvel kendisine yaklaşmak istiyen 
atlının da peşi sıra gelmekte olduğu
nu gördü. Herif atını o kadar koştu· 
ruyordu ki hayvanın kunetl nerde 
ise yere dokunacaktı. 

Ragastan yalnız bir düşmanla uğ· 
raşmak lazım geleceğini görünce bir· 
denbire durdu. Bu sırada bir derenin 
yanına varmıştı. Hemen yere sıçradı. 
Avuçlarile su alarak canı gibi se,·di • 
ği Kapitenln iki böğründe açmış oldll• 
ğu mahmuz yaralarım yıkadı. HaY' ıı· 
nın göğsünü okşadı. gözlerini öptü ı. 

-26-
ISPADA KAPY A 

Artık atını koşturmağa lüzum gör
miyen Ragastan gittikce kendisine 
yaklaşmakta olan düşmanını uzaktaıt 
göz hapsine almıştı. Herif bir iki dıı • 
kika sonra yetişti. Bu atlı kapıdan 
çıkmazdan biraz enel Ragastanı bÜ• 
yiik hir hUrmetle selftmladrğmı gör • 
düğümüz adamdı. 

Şövalye eli kılıcının kabzasında ol· 
duğu halde müdafaa vaziyetini aJınıŞ· 
tı. Fakat atlı adamın yere indikteıt 
sonra her adımda iki büklüm oıurca· 


