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a beşi s tan işi yeniden karıştı! 
lnqiltere ile ltalqanın arası 

derece açıldı -B----a-şb_a_k-an
Haırjp>'\teın vaz91eçeırse yeırftlFilde bugün lstanbula 

~©ıDaım oyacaığo aını Daşo Daıırn 

son 

MlYls@UttlFilD <a1nvcır kn : geliyor 
olan eski Sivas Habeşlerin menfaati ismet InUntl Zongul-

himayemize girmektir! daktakı ııerıeytşıerde 

YUzU 

Si vasta bir vagon 
fabrikası yapılıyor 

Habeş imparatoru sUel bir teftiş esna mda ... 

<Yazısı 2 nci sayfamrzda) 

elçika tel8şda ! 
Bunun sebebi Almanyanın harp 

büdçesini 913 dekinin iki 
misline çıkarmasıdır 

Brülucl, 7 - Belçika ayan 
ll'leclisi dı§işleri encümeni bugün 
özel bir toplanb yaparak, Alman-

• Yanın silahlanma işini tetkik et-
nıiştir. · 

Ayandan M. Porledo, ~iman
Yanın 1913 deki süel bütçes!ni bu-

gün iki misline çıkarını§ olduğunu 
söyliyerek, bu ciddi tehlike kar§ı
sında Fransız - Belçika ittifakı
nın yenilennıesini ve kabilse Bel
çika ile lngiltere arasında da ay. 
rıca bir anlaşma imzalanma~ını is. 
temittir. 

Dün Macar Uype~t takmıiyle, yerli azlık takımlarından I'cra arasında 
Y~mları maç, Macarların 3 - 2 galebe siyle bitmiştir· Resmimi: Pera k(llcsi Ö· 

"~de bi Macar akınını gösteriyor. <Yazısı spor sayfamızda) 

Çaldaris kralın 
ameasiyle öpüştü: 
~vr hrken : - "inşallah Atinada 

görüşürüz !,,mü demişler? 
(Yazısl' 2 inci sayfada) 

kıvanç ·duydu 

Diğer taraftan Adapazarı ban-

kasının tahta işleri atelyesif>.de ta

dilat yapılarak bu atelye vagon 

yapılabilecek bir hale getirilecek-

Ankara, 8 (Telefonla) - Si
vasta bir vagon fabrikası ıapıla
caktır. Bayındırlık Bakanlığınca 
bu iş üzerinde yapılan te•.kikler 
bitmiştir. Yapıya hemen b:ışlana· 
caktır. tir. 

Hayırlı gelin ! 
. -

Kaynanasını odunla öldürmüş, 
sonrada bıçaklamış ! 

ea,bakan 1 met lnUnU 

Zonguldak, 7 - Ba§bakan 

Alaşehir, 7 - Burada Emine 

ve adında bir kadın geçinemediği 

ra vura öldürmüştür. Hırsını ala
mıyan Emine !kaynanasının ölü -
sünü ayrıca 28 yerinden bıçakla -
mıştır. 

yanındalii zevat bugün aaat on 

altıda Güneysu vapuru ile buraya 

geldi, karada ve denizde büyük 
törenle kar§dandı. HükUmet dai • 

reisini ziyaretten sonra Ozülmez 

kömür mıntakasına giderek yapı· 

sı biten Sömikok fabrikasını gez· 

di. ismet lnönü fabrikayı görünce 

"Burası bir alem olmuş, çok te -
rakki etmiş,, dedi. 

Ba,bakan bir aralık "Kömür 
herşeydir. Kömürsüz medeniyet 
yapamayız. Kömür ucuz olacak, 

çok yakılacak. Bu asır kömür ve 
elektrik asrıdır.,, demi§tir. 

Ba,bakan havzaya gelen §imen

difer yolu hakkında da inceleme 

(tetkikat) yaptı ve izahat aldı. 
B~ hattın son zamanlarda çok bü· 1 

yük inlcişaf gösteren Kozlu mev· 
kiine bağlanacağım söyledi. 

İsmet lnönü bir ay sonra Sömi
kok fabrikasının açılış törenini 
bizzat yapacağını müjdeledi. 

Başbakan aynı vapurla latan -
bula gitti. 

*** 
Ba§bakan, Güneysu vapuru ile 

yoldadır. Bugün öğleden sonra ls
tanbula gelecelttir. Eğer vapur ga-

(Deva:nı 2 incide) 

.......................................... -........... . 
Romanya ile tecim 
anlaşmamız geri 

kaldı 

kaynanasını odunla kafasına vu -

Bu yı ın Yerli Mallar 
fena geçti! • • 

sergısı 

Bir çok müesseseler zarar etti 
Eğer gelecek yıl için yenilikler bu un~ 

mazsa, sergi artık açılamıyacar,. 

Sergiden iki görUnUş 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Bir Alman bir 
ahudiye neler 
yapabilir .? 

Bcrlin, 7 (A·A.) - HnYas ajansı 
bildiriyor: ·azi partisi ileri gelenle
rinden Dr. ıurnnk, Sch"argcs Korfs 
gazetesinde - ki hücum kıtaatının or-

surette gürültü çıkarması, hir yahu. 
dinin Alman kaphcalanndan herhan 

Ankara, 8 (Telefonla)_ Ro- ganıdır - bir Almanın ne gibi ahval -
manya ile yapılmakta olan te _ de bir yahudiyi tevkif edebileceği hak 

gi birinde gürültüyü mucip evza 'e 
etvar takınması. Bu suretle hareket 
eden yahudi, umumi nizamı ihlal et • 
miş :)3yılır· 

kında malUmat vermektedir. Tevkif 
cim (ticaret) görüşmeleri, Ro • bilhassa, umumi rezalet mahiyetinde 
manya murahhaslarının hüku • olan ahrnlde yapılabilecektir. 
metlerinden yeni talimat iste - i Makale sahibi diyor ki: 
meleri üzerine, muvakkaten! Bir yahudinin Almnn misafirpener 
dunnu tur. i liğini ~uiistimal ederek bir Alman ka---....... ~ .......................................... : l dmı ile halk arasına çıkması, bir ya. 

· · hudinin bir baloda küstahane bir 

Bundan başka, Alman ruhu U)a .. -

nalıdanberi, keza Alman hi iyatının 

yaralanma ına sebebiyet veren bü -
tün ahvale teşmtl edilmek gerektir. 

Eğer yahudi, mu1rnvemet gösterl' -
cck olursa Almanın şiddete müracaa
ta hakkı vardır" 
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Fransada iş~i gU~te- Ye:ı'!0k~~ktık-" a b e ş i s t a n i ş i 
rllerl genışledı !ar oldu k 

Silihh çarpışmalar oldu, :.ı:,~~~:::='°7e gene arIŞIYOf 
Vapurlar Yola Çıkamadı de yeniden bir 1mnn lgfler rren lnglllzlerle lt:alyan- Habeş kuvvetlerinin şimal vilayet~ 

Paria, ~. - ~ün '!lreat. lim~nınr- J kalmıı, rıhtımda beklemittir. 
da olu numaY1flerm benzen Tu- Sokaklarda dol..-,n nümayitçi· 
lon ve Havr limanlarmda da ya • lerle poliı araamda ıilablı çarpıf-
pılmH qtırl.. ...ıaki • •

1 
malar olmuıutr. iki taraftan da 

avr ımanmu lfÇl er ve va· 11 d . yara ı ar var ır. 
pur tayfalan yeni mali karama • 
meleri protesto için pey ilin et· 
mitlerdir. 

Büyük bir Transatlantik vapuru 
tayfalan grev yapmca yoldan 

Elde edilen vesikalardan, her 
tarafta nümayiıler tertip edilerek 
hükameti devirmek gayeıi takip 
edildiği anlqılmııtır. 

Bulgarlar ikinci Murada da 
bir anıt dikti 

Ağuıtoaun 4 üncü günü Vama • 
da Leh Kralı Vladiılia için büyük 
tören (mera.im) yapıldığım, bu 
münaaebetle büyük bir anıtın açıl
dığını bildirmittik. 

Bulgarlar ayrıca bu amtm kar • 
fll~daki tepeye zaferi kabnan 
ikinci Murat için de bir anıt dik • 
mitlerdir. Bu anıt küçük mermer 
bir ıütun üzerine eski bir çeıme • 
den sökülen bir tura ile üstüne ta· 
kılmıt bir tuğdan ibarettir. 

Yukarıdaki resimde bu anıtı 

görüyorıunuz. Yanında da anıtın 
bulunduğu tepe vardır. 

Bulgarlstanda 

Mihailof davası 
Geçen sene memleketimize iltica e

den Makedonya komitesi reisi Ivan 
Mihailof u kaçırmak suçuyla tevkif 
edilen iki komitecinin muhakemesine 
birkaç gün evvel Sof yada başlanmış. 
tır. Bu mtlnuebetle birçok phltler 
dJnlenmiştir. HaJk muhakemeyi me
rakla takip etmektedir. 

Pehlivanlar 
Başbakan 
lstanbula 

geliyor 
(Bqtaralı 1 incide) 

zetemizin çıkmumdan evvel ge
line, 9n dakikada resim ve yazı. 
yı 1etift,irmeie çahıacaiız. 

Vapur ikide 
gelecek 
~ lamet lnönünü seti • 

ren Güneysu vapurundan saat on 
ikide telaizle alman bir haberde 

·vapurun ikide limanda bulunaca· 
iı bildiri:lmittir. GüneJ1U Galata 
nhtımma yanqaca:k, Bqbekan 
ismet ln&nü Vali ve Belediye Re
isi Muhittin Ostündai ile latan • 
balda bulunan aaylavlar, Parti 
Bqkam tarafmdan karfılanacak • 
br. 

Sarraf iftira 
etmiş 

Bu tababki gazetelerden biri 
Babkesirde sarraflık eden Ali ia-
minde bir tüccarın Tokatbyan o • 
telinde birkaç gece kaldıintı ve 
bir egce keyifli olarak otele sirin· 
ce kendisinin içeri almmadığmı, 
IODJ'a zabıtaya bqvurarü hqka 
lrir odaya nakledilen efya)an a· 
rumda bulunan 3000 liranın ça • 
lmdıimı iddia ettiiini yuJJordu. 
Zabıta oda müatahdemlerini aor

IDJ& çekmiı, bu iı etrafında arat
brma yapmlf, IOllUnda tarrafm o

almmamaıma kızarak bayle 

.... idclacla ~ •"'••ıt
bf. 

TeşebbQsQmQzQn 

güzel neticesi 

Pehlivanlar hava 
kurumu için 
gftreşecek, 

Dinarlı Mehmedin Amerika -
dan latanbula gelmeıinden sonra, 
gazetemizde yapılan defiler üze
rine Dinarlı Mehmet, Kara Ali, 
Mülayim ve Çoban Mehmet ara
sında bir meydan okuma olmut, 
gazetemiz de, bu pehlivanların 
yapacakları müsabakaları:, Türk 

Hava Kurumu menfaatma, or· 
ganize etmeie hazır olduğunu 
bildirmitti. 

Çoban Mehmet, Kara Ali, Mü· 
liyim pehlivanlar buna derhal ra· 
zı olduklannı gazetemize müra -
caat ederek bildirmiılerdir. 

Eneliai gün de, Dinarlı Meh
met evveli bizim gazeteye uğra -
yarak Hava Kurumuna bir biz • 
met olan bu iti kabul ettiğini IÖy· 
lemiıti. 

Yalnız Dinarlmm ajır olan ba
zı f&l'llannın diler rakipler tara· 
fından kabul edilip edilmiyeceİi 
etrafında görütülmeie bqlan • 
mııtı. 

Bu it en fazla Hava Kurumunu 
alakadar ettiğinden, dün lıtanbul 
Hava Kurumu Baıkanı Bay lıma· 
il Hakkı ile göriifmüttük. Bize, 
bu meaele hakkmda Ankara ile 

muhaberede oldufunu, eau itiba· 
rile Ankara, lzmir Ye latanbulde 
yapılacak (3) rüretin münasip ol
dufuna 16yliyen hatbn, uıl ko-

devam etmek suretiyle kanpkhklar ların araşı tekrar lerinde toplanmasının hükOmetin bir 
çıkarmak istemiılerse derhal önU a • açı ld 1 emri üzerine olmadığın işaret edUi • 
lmmııtır. ltalyan pzeteleri ile .İllgiliz gazete- yor. Habeş muharipleri, daha ziyade 

General Kondflls Girit kumandam- lerl arasındaki münakaşalar yeniden tehlikeye maruz gördükleri şeflerin 
na bir telgraf çekmiş ve Kandiyedekl hararetlenmiştir. İtalyan gazeteleri - etrafında toplanmalı münasip ıör • 
kanşıklıklan derhal bastırdıjınclan ntn yudıklan yazılara nazaran Jngil- mektedirler. 
dolayı kentUsinl tebrik etmlıtir. Dl • tere, Habeşistanı kendi hlyamesine 
fer taraftan gerek KondiU., gerek fç almak, bu suretle burayı da eline ge
işleri bakanı Rallis Girit meselmnln çirmek istemektedir. 

-········ .. -·--;----.. ···-··-·-··· ........... , 
, UÇLER 

kat'iyyen siyasal bir mahiyette ol • Bu fiddetli neşriyat üzerine lngil -

~~N~!~~r!~ bu • .ı madığrnı tekrarlamıtlardır· tere ltalyayı tlddetle protesto etmiş -
Cflmburlyet lehine ttr. Oireııildifine göre lngiltere 26 

Jt t il temmuzda İtalyayı bir daha protes -
guS er er to etmittir· İtalyan gazeteleri Habet -

yın on üçünde burada toplanacak -ı 
tır: 

Atına, '1 - Glrldln. Retbuıoe kua· İtalyan anlaşamamazbğının ancak 
basında cumhuriyetçi kurumlar cum • siJAhla haJJedilebileceğinl tekrarla -
huriyet lehine bflytik bir mitine yap· maktadırlar. 

lngilterenin tiçler konf eranmnda. 
tutacağı yolu tesbit maksadiyle E-ı• 
den, Baldvin, Samuel Hor arasında 
dün konuşmalar yapılmııtır· ! mııtardrr. Bu mUnasebette mart it • Refere pzetesi harbin bllfUI 25 a -

yanı mahkOmlannm affı için hükO • fustoeta başlıyacağım, yalnız ıüel 
mete müracaat etmeli karar vermiş • (askeri) harekatın daha evvel de baş-

------··· ........ --·---·1 
lerdir. lıyabfleceğlnf UAn etmiıtir. Aynca Musollnlnln yeni 

Atina polisi tasfiyeye utnyan hU - Habeş hükQmetinln temmuz ayında sözleri 
kOmet memurlannın yapmak fıtedik - 800000 slllh aldıtını, fakat cephaneye 
leri toplantıyı PYri muayyen bir za- çok muhtaç oldufunu lllve etmekte- Bugünkü ~ta ile ıelen fran • 
man için geri brrakmııtır· dir. ıızca Paris • Soir gazetesi Muao • 
Vunanlstanda bir SOvey• kanallnın lininin yeni bir beyanatını neıret· 

yangın kapanması · _ mektedir. Muaolini bu beyanatın· 
Vonide büyük bir J9DllD ol. muhtemel da Habeıiıtan meaeleai hakkında 

muı, 90 ev yanmqbr. İtalyan. Habet anlapmamazlığı - bilhuaa ıöyle IÖylüyor: 
Çaldarl• Nlkola nın düzelememesi, ve ltalyaıılann - Habeıistanı idare edenler 
ile kU ~kla•tl harp lehinde yaptıklan gösteriler ve bizzat Habeı milleti, bize kartı 

(nilmayitler) bUytik bir bedbinlik do- koynHLD111 bir hayal oldujww an• 
lnıiliz Kralmm ~u Jorjla ev• 

lenen Marinanın ~ı Ye Yunan 
Krahnm •mcaıı Nikola ile Çalda
riı ıörüf111Ütler, apüflntitlerdir. 
Ayrılırlarken, prena: 

- Atinada ıöriifürib 1 • demit· 
tir. 

Bundan, krallıim ıeri d6nmeıi 
itinden premin emin olduju ma• 
nası pkanlıyor. 

Kondiliı, kralhim iadetinde 
ecnebi bir hükGmet müdahalesi 
oldutamr 1tlla11la't6if'W ( tebip 
etmİftİr). 

Parls Oz~rlnden bir 
gUktaşı dOştll 

Paris, 7 - Maten ıazeteai, din 
saat 20,30 da kocaman bir ıökta
t• (haceri aemavt) nin kuzey do
ğudan (ıimali prkiden), ıüney 
doiuya (cenubu garbiye) doiru 
Paris ve havaliainin üzerinden ıe
çip gittiğini yazmaktadır. 

Bu tat iki parlak parçaya ha • 
lünmüt Ye arkamda ıtıklı bir iz 
bırakmqtır. 

Bu ıökt&fı Belçikanm muhtelif 
yerlerinden de ıörülmüttür. 

nuf111ayı buıatine bırakmıftı. 
Buıün &ile üzeri, aaat (12) den 

aonra Bay lımail Hakkı ile tekrar 
görüftük. 

Bu koDUJID&da batkan, menıup 
olduğu kurum namına, bu müaa • 
bakalJnn organizaıyonunun ta· 
mamen Hava Kunımuna bırakıl· 
ması arzusunu ıöıterdi. Ve bu su
retle kuruma daha büyük bir fay
da temin edilebilecefini ilave et-
ti. 

Eauen Hava Kunımuna bir 
menfaat temin etmek için bu itin 
organizaayonunu üttüııe almaia 
hazır olduğunu IÖyliyen pzete • 
miz de, itin idare tarafını tama • 
men Hava Kurumuna bırakma.ja 
karar verdi. 

Hava Kurumu beaa:bma ha 
maçların en yükaek bir buılat 
topbyabilmeai için kurum lstan • 
bul baıaknı Ba1 lamail Hakkı, eı· 
ki lstanbul defterdarı aayJay Bay 
Mutafa, Hava Kurumu Betiktat 
Bqkanı Bay Salih ve Himmet 
pehliTan bugün aralrmda bir top
lantı yapmıılardır. Milla1'akala • 
nn mümkün olduiu kadar çabuk 
bir tarihte Japılmuma çalııda • 
cakbr. 

iannaktacbr. dıkl H "'-- 1 Muollnl harbi a~tıfı takdirde Ulus la arı gün a~iıtan meee e-
lar llOllyetesinden ttalyaya karıı ted _ si bant yoluyla halledilebilir. Ha· 
birler almmasını istemesi muhtemel bqler, bqka milletlerin kendile
görUJUyor. Bu tedbirler meselA SU • rine yardım ec:leceii ümitlerini bı· 
ven kanabnm kapatılması slbl ola· rablab ve Habetiatanm hakiki 
caktır. menfaatmnı İtalya himayeaine ıir 

lngllteredekl, mekte olduiunu anlamalıdırlar. ı 
ltalyan gazetecllarl "Uluılar Kunımunun hu meae •. 

kovulacak leyi halledebileceğini aanmıyo • 
Londra, 8 - lnailtere Hük6 • nan. Aynı Kurum huna benzer 

meti, ltalyan ıazetelerinin ln,il • meselelerde, meaell Mançuri me • 
tere aleyhindeki Defl'İyatma dair __ ,_.......... •----...:.. :aa1 

ltalyaya vermiı olduğu notanm 
cevahmı beklemekt~lr. ltalya ce
vap vermediii takdirde İngiltere 
yeniden bir müracaat yapacak, 
bunun neticeıinde de birtey elde 
edemeue lngilteredeld ltalyan ay 
tarlarını (muhabirlerini) kova • 
caktır. 
Harp için gösteriler 

İtalyamn her tarafmda harp için 
büyiik gösteriler (Qümayişler) yapıl -
maktadır· Duvarlar afiflerle doludur. 

Hergün ltalyanın her tarafmda 
binlerce kiti Afrikada harbetmeğe git 
mek için gintlllU yazılmaktadır. 

Bir taraftan Cenevrede konupnalar 
olarken bir taraftan da İtalya harp 
hazırhklannı bitirmefe çalışmakta -
dır. Bu maksatla yeniden 160,000 kiıi 
sillh altına çağrılmıştır. 

1taı1cımnae lllU1R' 'ftl'emeaa.~ •• ,, 

-----· ... , 
Vehib Paşa ve ı 

! 

Ankara 1 
Anlura, 8 (A.A.) - Vehibl 

Pqanuı bugünkü Türk!ye cu. 
muriyeti hükameti ile hiç biı 
münasebeti olmadığına bu hu-1 

1
. ıusta Anadolu ajansının ~vvel-
• C·?t neırettiii malUınat da delil
i dir. 
1 Habetutanda bir vazife ka
l bul etmesi için Ankaradan V & 

1 
hib P~aya emir verildii; etra· 

• f ında çakan haberler doiru de-

l...!:~~----·--.. ---·-· 
Ve':'i sevk.iyat ıtaıya pamuk alıyor 
Napo!ı, 8 - Marzınt vapuru N k 8 1 1 Am ika 

b •• ümür ( üa I k ) evyor , - ta ya, er • 
usun ı ıe m tem e e za· d üh' • !l..a._ d uk al 

b. k 1 • 1 .. b. ..k an m ım m.u1r a pam • 
ıt ve aı er eny e mu ımm11t yu · ak .. .. __ ı_ 1 • • • 

lü oldulu halde Şarki Afrikaya ~ uzere mu:nmere ere SJrlflllı.t-

d Jt.... la kını b tır. Alınacak pamulun 500 bm 
0
••"' 10 çı 1 r. bal kad l 1 • Musollnl geri ya . ar o ac:atı IÖy enıyor. 
dön m lyacak Ameri!'- ithalat v.e ihracat Ban 

kasına buçok Amerikalı tüccarlar 
Mwıollnlnln artık geriye dlneml -

yecell, ya harp edeceif, yahud da dü 
teeell llylenmektedlr-

JaJOnlann, Mısır ve Suclanlılann, 
Amerikablarm Ha),_lfstana yardım 
etmek ihtimalleri ltalyanlan düşün -
dtlrmektedir. 
Habe•l•tanın 

kuvveti eri 

bqvurarak ltalyaya aatacaklan 
pamuk için kıta vadeli kredi müaa 
adeti iıtemiılerdir. Banka tedri • 
kat yapmaktadır. ltalyamn bu pa• 
muklardan harp levazımı yapmak 
ıuretiyle istifade edecetiııi anlar
sa müsaade vermiyecektir. 

Türk ••güderi 
Adisababa, 7 - Türkiyenln yeni it

güderi (maslahatgUzan) Nizamettln 
buraya varmıştır· 

Musollnl 

Adllababa, 8 - Havas ajansı muha
birinJn bildirdijine göre Habeşistan 

askeri kunetlerl herblri üçer bin ki
tllfk olan otuz alaydan mfltqekkil 
yedi ordudur. Bu suretle biltibı ordu 
mevcuda 830 bin klfiyi bulmaktadır. Bir muharrire YU• 
Bunlardan yalnız 250 bin kişl tüfek - mufllakyüz gösterdi 
le mücehhezdir ve hUktbnetten fişek Roma, 7 - Sinyor Ml'aoliııi, 
vesaire alabllmekte4ir. siyual sebeplerden dolayı ~et yıl 
Habe~nm muhtelif tiplerde 200 sürgüne JDahkGm olan tanınmıt 

topu oldutu anılıyor. Bunlardan ba· yazıcılardan Malaparte'i affebnit-
nlan '75 seneliktir. • Mal ,. hhl L ı 

Aynca 400 mlbalyir '80 makineli tır. aparte ın ıı ae11f'p er· 
tilfek, 8 tanesi uçabilecek vaziyette o- den ötür'i Palerm'de outrmaaına 
lan 8 t&J'1.IU'9 ftl'dır· millaade edilmiftir. 



Ezbercilik elbette 
fena usuldür: 

LAkln çocuğun hafızası ihmal olunmayup 
"hamule,, si arttırılmalı. 

F r&nsızca "Deformation pro • kültür meselelerini elbette bizden 
fesıioımelle,, diye bir tabir var - daha iY.i bilirler.Lakin, onlarda 
dır. Me•leki arıza diye mi, meıle- da bir ertikıel bozukluk yok mu· 
ki ıalat diye mi, ertiktel bozuk • dur? itte, bu yüzdendir ki, ıu son 

Taşdelenden 
daha güzel 

Yeni bir 
kaynak suyu 
Evkaf tarafından 

ucuzca halka 
\·erilecek 

luk d. • d"I" · · · f 1 d b0 1 1 k ıye mı ı ımıze çevırıp me • zaman ar a ır yan ıt ı yapıyor-
bu l 1 Bir milddettenberi •ehrimizde ınu an atacağımı keatireme • ar ıanmm. 'S' 

Ehliyetnamesiz hiçbir 
berbere iş verilmiyecek 
Belediye, ehliyet imtihanına 

girmemis berberler için 
tedbirler ahyor 

di M M k bulunan evkaf genel müdürü dün ın. isalle aöyliyeyim: Fotoğ • e tep kitapları kolaylattırılı· 
raf B lh Ankaraya gitnıittir. Genel müdür 
b 

Çrnın eczalarla tırnaklarının yormuf. i aıaa ezbere müteal -
o ) ı k ı k d burada T aıdelen kaynak suyunun 

1 
zu nıası, rontgencinin parmak - i tey er al ınlıyormuf ..• Doğ • 

ar b tehire daha çok indirilmeıi iti et-
b 

ının yenilmesi, terzinin kam • ruıu, iz, öğretmenlik itleri dıtın· 
urlaımasr, kayıkçının avucunda da kalanlar, bunun aksini bekler- rafında incelemeler yapmıttır · 

llaıı l km h "k 1 d"k y · b ·nı b. Üniversite profesörleri tarafm-k· r ar çı ası, ep, ertı ıe ı~ ı • anı, genç eyı ere ıraz 
ıl bozulmalarıdır... münevver hamule doldurmanın dan geçen ıene kaynak ıah•sı et-
B 1.. k "]d"k rafındaki dig"' er sular da gözden unun bir de tinsel (manevi) uzumuna aı ı ••• 

cih · E be "l'k? H B g--irilmiı, alınan nümuneler tah-etı var. Mesela, biz hikaye, ro· z rcı ı ••· ayır... una ta- -T 

rn fta Jd .. lil edilmitti. Taıdelen kaynağına 

h 
an. gibi yazılarla uğratan mu • ra r o ugumuzu ıanmaym ..• 

M kt t be d l d iki kilometre meaaf edeki "Tefne-a.rrırler, bir romanın iyi olup 0 ). e ep e, ez r ers er en en 
rn d .. f l b b !,_.. t · d. lik,, suyunun radyo aktrite itiba· 1:ıı a ıgını hakkıyle anlryamıyoruz. az a en fa san fmaye çıy mı ••• 
~oman halkın tatlı tatlı okumaıı Fakat "ismi haslar belletilmeyip riyle Tq.Jelen suyuna üstün oldu-

kıçin d.e.ği) midir? Güzelliği birta· vakaların belletilmesi,, bugün • ğu anlqdmıtbr. 
k.. d b"I d h f I 0 f Evkaf senelerce evvel pek bol ıın cumle taklaklarına, dütünce un en ı e a a az a ı rata var· 

Raripliklerine bağlı olan yazılar, dırılırsa bir imtihanda §Öyle bir İ· çıkan ve ıonra bakımsızlık vüzün-
b h h. J b·ı· · den kaybolma derecelerine gelen - iz meslek adamlarının izafe za a ta ıt o a ı ırız: 

ed i ''H · · d.k. s vyetl bu suyun meydana .-ıkarılmı.ıına ece imiz kıymete raimen _ iyi anı tım ı ı o er var T 

ro ı d h ·nkıl" d karar vermit, kaynağın et!afını inan değillerdir. Zevkimizin er- ya, on ar a a ı ap yapma an 
t"k ) b. k ı l b k temizlettirmittir. 

-
Son zamanlarda bilhaSJa kü-

çük san'at ve mesleklerin Tüik ta-ı 
basma hasrından sonra \frzdeki 
küçük ıan'atların ıslahı ve iyi san. 
atkar yetittirecek §ekild" yeni 
tedbirler alınmasına çalıştlmak -
tadır. 

Bu ar~da berberler kurumu da 
lstanbuldaki bütün berberleri be
lediyede~ gelen mütehassısiar ö -
nünde imtihan etmeğe ve kendi -
lerine birer ehliyetname vermeğe 
çalıımıt, fakat pek az berber im
tihana girmitti. Bunun üzerine 
halkın sağlığı bakımından ~ok ö
nemli (mühim) olan bu uo'atm 
tek tük de olsa ehliyetsiz kimseler 
elinde bulunmasını mahzurlu gö
ren belediye yeni ve kesin .(kati) 
tedbirler almıştır. 

Belediye, geçen haftadan itiba
ren imtih~na girmeyip de berber 
dükkanı açmak veya bir yerde ça
hımak ist~yenlere müsaade verme
meğe baılamıttır. Bu, tatb;katm 
birinci kısmıdır. Geçen hafta bu 
ıekilde beı müracaat redded~lmit
tir. Tatbikatın ikinci kısmına ber· 
ber mektebi yeni tekli le faaliyete 
geçince bat lanacak ve imtihana 

girmemit berberlerin it yapması
na müsaade edilmiyecektir. 

Berberler kurumu berber mek
tebinin yeni ıekline ait müfredat 
programı ve iç tüzüğü (dah0 li ni
zamnameyi) hazırlamaktadır. 

Hükiimet bunu onaylcıyınca 
(tasdik edince). derhal ite batla
nacaktır. 

1
1 le bozukluğu yüzünden biz on· ırço aene er evve ' en üyü ıe-
arı güzel buluyoruz... birlerine Fransızlann üç köte Bundan batka Tatde~en kayna-

8 f k fapkalı deliımen bir kumandanı ğmdan bu ıuya kadar olan )olun 
unun ar ında olduğum için, teıviyei turabiyeıine baılanmı• -

R•zetey k ı k b. girmitti.,, s 
e onu aca ır romam tır. Bu suyun lstanbula indirilme -

lnet:lek adamlarına değil, yazı Ezbercilik fenadır, amenna! 
)az kla .1 ( Fakat, bugün 0 ıiıtem zaten yıkıl- si için yol fOıe olarak yapılacağı 

Yaş sebze ve meyve 
iharacatı için tedbir 

f 
ına ı giıi alakaıı) o!mıyan ·b· k k · d d . Hükumetimiz yaş meyve ve 

a,Lt ku kta bo mıı bulunuyor. Diğer taraftan, in- gı ı ayna yerın e e tesııata 
• Ka roman o ma n ılanan k d b ı k · sebze ihracatımızı arttırmak ve ta-

kı- l · k 1 tanların ''hafıza,, diye bir de me- ya ın a aı anaca tır. 
&&1le ere ıeçtırme yo unu ara • T d 1 k O biatin Türk topraklarına büyük 

rıın. lekeleri var ki, hunun da itlenme- at e en aynağı ile sküdar 
· I" arasında uray ile nafı·a tarafından bir lutfü olan bu ürünlerden (mah 

Balın -faıetı0nı· nasıl arılar de- 11 azım. u-... 1 d b • d b. ıullerden) istifade etmek j.-in yep 
~·ı k" h l d Söylediğim gibi, öğretmenlik yapı an fose e u mevıım .. ıte- = 
• 1 a vatı e enler farkedene k · Y.Cni bir programla faaliyete geç-
~~~1-riıı güzelini de muharrirler d~- mesleğinin dıtındaki bizler, yeni ce ytır.l b•tt'kt b k mektedir. Yaş meyve ve sebzele-
ı.;ı ok 1 d b yetiten nesilde hamule aradıaımız o ı ı en sonra uray~ am 

' UYUcu ar tayin e e ilir... • k 1 d · ı· k rimizin ihracında Romanya yolu için, uzaktan bakınca öyle sanı • yon ve amyonet er e •t ıyece -
• .y. • • üzerinde uyuıulurıa Türkofiıin 

yoruz ki gev•etmek deg"'il, sıkıt - hr. 
Ke d" h l s ş· d' T d l b l hazırladığı bu programla derhal .. n ı itim akkında bun arı tmnak siyaaaıını takip etmek za· ım ı at e en suyu, ara a a 

~oy)edikten sonra, ba!kaları için ruretindeyiz ! ra konan damacanalarla retiril- İfe abılanacaktır. 

yılında 228,000 liralık 386 ton yat 
sebze ihraç ettiğimiz halde geçen 
934 yılında bu ihracat ancak 45 
bin liralık 134 tona inmiıtir. 

934 yılında elma, armut ve zer· 
dali ihracatımız 1,063,000 liralık. 
portakal, limon ve mandarin ih • 
racatmıız 85,000 liradır. 

~asta bakıcı 
mektebi e ıöyliyebilirim. Maarifçiler, (Vl·NO) mektedir. Bir damacanın doldu • Öğrendiğimize göre yaş mey • 

-----...:_________________________ rulmaaı için evkafa bet kuruı, ura- velerimizin en çok tutulacağı an· Kızıla)ın hastabakıcı hemşireleri ye 
Tehlike Belediyemiz temizllk ya{ belediyeye) yüz para vermek laşılan Orta Avrupa memleketle- tiştiren mektebinin yapılan uzun tet-

1 1 l k 1 kafidir. Bundan batka hiç hir pa- rine ucuz gidebilmesi için Devlet kiklerden sonra programlannda önem 

d U• • d u•• klerı• Ş er on gres Df li <mühim) değişiklikler yapılmıı:ztır. ra alınm:ımaktadır. Demiryolları, Devlet Denizyolları :t 

il g idiyor Okulanın tahsil müddeti üç seye çı-
e '-dl Böylece bir damacana S'l yedi idareleriyle Vapurculuk Sosyete • k 1 • ekl · "' yeye satmak Bu ay.n on sekizinde t'rank- arı mış ve oraya gırec erın en a. l I buçuk kucuıa tedarik edilmesine si İç hatlarda yaş sebze ve meyve- şağı ortamektebi bitirmi§ olmalan 

Ç b teklifler yapıldı ford'da arsıulusal temizlik itleri rağmen l•tanbulda semtine göre leri çok ucuz bit fiyatla taııya - esas konulmuştur. 
Ur (L l d" ) f d kongresi toplanacaktır. Kongrede 50. 60. 10 . 80 kuruta kadar aa- caklardır. "Romanya Seyriıefain Bu suretle hastabakıcı mektebi A-

h.. ay e e ıye tara ın an ıaz İstanbul nrayını (belediyeıı"nı0 ) 
Ucumun b"ld' k ·· kul tılmaktadır. Kumpanyası,, ve Romanya Devlet rnerika ve Avrupanın birinci sınıf has 

1 u ı ırme uzere e • fen heyeti direktörü Hüınü ile tabakıcı mektf'plerl derecesine yüksel 
)erle bazı yüksek yereler düJük • k' b . f. N"" ·ı Bir damacana Taıdelen suyu- Demiryolları idaresi de yaı ürün- tilmistir· Yeni programlara göre bil-
er kon1lcağını yazmııtık. ma ane f'' eıı te ı usret t~mıı nun bu kadar pahalıya satılması- }erimiz (mahsullerimiz) için ten- h ~ . . ı· t 

edec~l<tir. Hüınü ile Nüsret önü- assa zıyaretçı, rontgen ame ıya • 
o_ nın sebebi iıe, yolsuzluk yüzün· zilat yapacaklardır. Diğer atraf • h 1 ı· t 1 d" t h 

( 
uaz_ı Alman firmaları uyaraya müzdeki hafta irinde Romanya yo l ane er, apora uvar ar ve ıye em-

bel d ) b T den bir arabanın ancak günde Üı- tan talya da müracaatta bulun • şireliklerine ehemmiyet verilmiştir. 
e ı1'eye aıvurarak büyük )uyla gide.-ceklerdir. 

t b küdar veya Kadıköyünden Tat- muıtur. Talebelerin pratik ve maldmatlan-
e like düdükleri ıatmak iıtedik • -o-- delene bir sefer yapması ve bu ıe- y &§ meyve ve sebze ihracatı nın tam istenilen şekilde öğrenebil-

:erini bildirmişlerdir. Bu ·~klif • Beledi yenin Halat ferde de cmcak 6. 8 damacilna au memleketimizde yeni ba§lamı! rneleri için kadroya öğretmenlerden 
er gözd~n geçirilm.ektedir atelyesl IŞPI lerl . d" d .... ld' Fak il d b (muallimlerden) başka ayrıca talim 

y getırmeıi ır. egı ır. at son yı ar a u hemşireleri konulmuştur. Bu hemşi -
--o- b t kaldı Taıdelen ve Tefnelik sularını ihracat bir hayli azalmı•tır. 1930 ı t ı bel · h ta ı · Oskttdarda Ja.X.am OŞ a s re er a e en as ne ere ve sen·ıs-

M evkafın bir teıkilat vücuda geti- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' lere götürcekler ve senislerde hasta-
SU larll e sulanan Urayın (belediyenin) B-ııatta. rerek ıehire indirmesi düıUnülü- Tatd~len kaynağından ve Tdne. bakmlık tekniği en ince teferruatına 

b ki atelyeıinden ıimdiye kadar çı- l ~ · kadar bilfiil ögyretilecektir. 
Ost 1 ! yor. Be e·.1iyenın yapamadt~ı bu liktera fıti.nran sular dere halinde • 

80 ar Varmış karılan i,çilerin ıayııı d:..kaanı Kızılay kurumu genel merkezi bu 
8 iti evkaf kendisi yapacak, bu ıu- akıp gitmekteyken lstanbullular 

ı ostaniarın lağım ıulariyle su· bulmuttu~. ld maksat için de ikisi Viyanaya biri 
a. dan fazla gelir e e edeceilii gibi çe•me sulerının bardagymı kırk pa- ·· h · ·· d nınaıın.n uray (belediye) tara- Bu atetyede Unkapanı köprüsü- a s Budapeşteye uç emşıre gon ermeğe 
fınd d b l . d·ı· d A halka da daha ucuza verecf'ktir. raya içmektedir. karar yermiştir. 

an y,uak edildiiini evvelce nün u a arı tamır e ı ıyor u. • ------------------------------------------
}'a.zrnııtık. Üsküdar semtinde ba- tatürk köprüsü yapısı eksiltmeye 

ıı boıtan sahiplerinin üıtü kapalı konduğundan Unkapanı köprüsü- r ş E H R ·ı N . D E R D L E R ı· l 
ol nün bundan sonra eıaılı surette 

an l&iımları bile açarak bu piı-
l"k tamirinden vazgeçilmiıtir. Bunun ı lerden istifade ettikleri ıörül- üzerine de atelyede itçiye ıbtiyaç .. _______________ !'!Dl _ _.._ ________ .... ______________ .. 

lllüttür. Üsküdar kaymakam. mın- kalmamıştır. Vapurlarda 1• mdat 1• ~aretı· ~•lcaaındaki bütün boıtanları ıöz- -o-- ~ 
eıı ıeçirmittir. Lağım t'.Jlannı Heybelladada 
~llanan bazı bahçıvanlar ceza. kadastro başlıyor 
aııdın lmıttır. 

--0-

lleybell ada rıhtımı 
1 

Heybeli ada rıhtımının beton 
0 arak yap111 devam ediyor Rıh· 
~le bmlmq, yerine kum ve çakıl 
kntırn çok ıağlam olması için top. 
t onınuttur. Yapı bir ay ıonra bi. 
ecektir. 

Kad&4•tro ıenel direkt5rlüğü 
diğer adı.larda yapılan ka ·Jaıtro
nun sona ermesinden ve Heybeli 
adadaki kadastro hazırlıklarının 
da netice,inden ötürü Heybeli a
da kadaıtroıunun bqlamaı1na ka
rar vermittir. Kadastro puarte
ıi ıününden itibaren bqlıyacak-
tır •• 

Gene bir dostum anlattı: 
- Tramı;ayda giderken bir kaza olsa kondüktör 

hemen zUi üç defa çekmek ıuretiyle vatmanı ikaz <·de
rek arabayı dıırdurtur. Trende de ayni feg var. Yolcu. 
lardan herhangi biri bir tehlike vukuunda derhal im
dat zUini çekmek suretiyle treni durdurabUir. 

Fakat maalesef bu tertibat vaptırlarda yoktur· 
Epey oluyor, geçenlerde Adadah Jıtanbula geliyor· 

dum. Hava almak için geminin arka tarafında duru· 
uordum. Birdenbire lll}ağıdan bir adamın feryadını 
duydum. lflcğer orta katta adamcağızın biri denizi sey
rederken gözleri karanp denize düımüı· 
Kıaa.cası adam kamarotlara, kontrollara 161 anlatın-

caya kadar, bunlrın vakadan kaptanı haberdar edine• 
ye, ı·e vapur duruncaya kadar tam beş dakika geçti, 
Ve bu beş dakikada vapur iki bin ml'fre mesafe katelli. 
Tekrar geri dönmek için de bir o kadar ı•akit kaybedil
di. Neticede bütün araştırmalara rağmen adamcağız 
buluntıRıadı. 

J' apurlarda, böyle bir lıôdiıe vukuunda kaptana ha 
ber verilebilecek bir tertibnt yapılsa faydalı olmaz mı? 

Bence olur, ve lüzumludur- Herkes tarafından da bu 
nun lüzumlu görüleceğine kaniim. Kat'iyyen Yakit kay. 
bedilm,den ' ·apurlara imdat zili tert;t.ıtr konulmalı • 
dır. Bunun lüzuma hakkında daha fazla yazı yazmağa 
lüzum yoktur. 



1 

Istan bulda bir Bizans 1 

mahalleSi canlandırmalı 1 

ZAM AN - ltalgauı fiddetle proU.. 
to bcqlılı altındaki yazgında ltalyan 
matbuatının luıyıiget kıncı Mf riya • 
tından dolayı lngiltere taralından 
~iddetli bir protelto11a maruz kal. 
dığını söylemekte ve demektedir ki: 

Yer altında eski eserler bulan profes6r 
bUyle söyIDyor 

Sultanalunetteki kazı (hafri
yat) iti ile uir&fan prof eıÖ\· Bala· 
ter birka-; gün evvel Londradan 
ıehrimiz~ dönmüttür. Dün ıaze-· 
tecilerle konutan profesör şunları 
söylemiıtir: 

- Bizans imparatorların.'1 ait 
aarayların geri kalan parç .. Iarını 
çıkarmağ~ çalqıyoruz. Buı ye
ni mozayıkların yerlerini k~ff et -
tik. Fakat henüz Üzerlerindeki 
toprak tabakasını kaldırmadık. 

Bu bulduğumuz mozayıklar do
layısiyle hal!edemediğimiz bir me 
sele kartısında bulunuyonı c. T et· 
kikabmı:r:ı esaılı bir neticey:.. var· 
dmncıya kadar bunların timdilik 
bulundukları halde kalm,?arına 

Ttlrk tablyetlnden 
çıkanlanlar ve yeni 

yurttaşlar 
.Ankara, 7 - Yabancı devlet 

tibii,.etine geçtikleri anlaşılan 
Serkiı Sarıklıyan, Serkiı Ahyan, 
Neraiıyan, Hristo, Berya Ku -
yumciyan, kansı Stanik, oğlu Ar· 
tin, Avram Botar, karısı Lefterya, 
Jorj Mikar, Hana Nikoladiı, lıte· 
pan lplikçiyan, Pesalti, A. Dok • 
liya~is, Vahram Kulakınzyan, Ha· 
ci Mikaelyan, Ohaneı Çalikyan 
Türk vaatndaılığından çıkan} -
mıtlardır. 

Diğer taraftan hicret ve iltica 
ıuretiyle Türkiyeye gelerek va • 
tanda,lığa alınmalarını istiyen 28 
kiti ile memleketimizde bet ıene 
oty~ak mqddetini doldurarak 
vatandaşlığa Jılmmak üzere mü • 

rac;aatta bulunan 42 ıahıı, fena 
halleri olamdığı anlatıldıirndan 
Türk vatandqlığına kabul edil -
mi~lerdir. 

Adanada bir uçak 
kazası 

Adana, 7 - Londrada yapıla • 
cak arsıulusal yarıtlara girmek Ü• 
zere evvelki gün Kahireden kal • 
kan bir Mısır uçaiı içinde pilot 
Nebil Halil Ye Mağler olduiu hal· 
tle c!ün tehrimiz uçak alanına İn· 
mititr. Yanm saat sonra uçmak 
iateyen pilot pervaneyi çevirince 
gaz kolunun açık l>ulunmasmdan 
hemen yürümeğe baıhyan uçak 
biraz ileride bir çukura yuvarlan· 
mıı ve pervaneai, tekerlekleri, ka· 
natları parça parça olmuıtur. 

llçairn arkasından kotan pilot 
çukurc:la gazı kapamıt ve uçaim 
)'anmasını önlemittir. Bqka bir 
2arar yoktur. 

u~ sökülerek trenle Londra
Y.• ıönderilecektir. 

-~ 

karar verdik. Fakat önümüz kı§ 
olduiu için bu izerler, yağmur al· 
tında kalacaklar, ayni zamanda 
meraklılann da ziyaret etmeleri 
mümkün olamıyacak. Onun için 
Üzerlerine hangar kabilinden bir 
fey yapılması muvafık olacaktır. 

Ben bı:rada bir Bizans il'\Üzesi 
kurulmasını hatta ileride b:.ıra11 -
nın bir BEzans asarı atika mahal. 
lesi haline getirilmesine tarafta • 
rım. 

M. B~krter lıkoçya üniversi • 
lesinde d-!rsleri olduğu için Eylül 

sonlarında memleketimizlen ay -
rılmak mecburiyetinde olduğunu 

ilave elmitlir. 

Bir sarhoş 
Hamamda rezalet 

çıkardı 
Dün gece saat yirmi dörtte la

tikli.l caddesinde Aiacami nokta
tasını bekliyen polis memur& Hak. 
kıya Bahieli hamamda külhancı 
Ali l:ıatvu~ınuf: 

- Biz4m hamamda bir m~§leri 
var. Rakı içiyor, bağırıp ~aiırı
yor. Kendiı:ni menetmek iıtedik. 
Ben parasını verdim. Burada bu 
gece ıabeıha kadar keyif çı:aca • 
ğım, diyor. Bir çaresine bakm, de
mİ§lİr. 

Memur, külhancı ile birliktf' ha

Şimdi lngUtereni.n emriyle auamaya 
mecbur kal~ak olan ltalgan matbua 
tınuı düştüğü vaziyet elimdir. Buna 
hep ltalyanın diktatör btzfveklli M· 
Musollni 6ebep olnuqtur. Şayet ltal • 
yan matbuatı ıımaılıı bağlı bulundu • 
rulmanuş ve .V. Musolilinin tasvip et· 
tiği yazılardan btzfka bir gazı ncı • 
retmlyen matbıuuıt halinde bulunma • 
mıı olsaydı lngiltere güç proteato 
ederdi· Çünkü bu yazılann hürriyeti 
matbuattan doğan neşriyat olduğuna 
hükmedilir ve bunda bir hükumet ut. 
şiği görülemezdi. 

Biz bu sütunlarda ıV. Muaoliniye 
çok iyi naaihatlarda bulunduk. Fakat 
bizi dinlemedi. 

Diyen Zamancı burada kendi ıöz • 
terini dlnlemlyen Türk gaznelerlne 
de tariz ediyor, rumuılu bir tekilde ve 
bir hacıbaba eduigle kamlf kalemini 
hlddet divitine banıp bize de birtakım 
11aveler cızırdatarak çatıyor. 

KURUN - Aıım Uı bugünkü haf 
yazısında Sam.sun • Hopa araaında 
yapılacak olan §Osenln faydalarından 
uzun uzadıya bahıetmekte ve de~Tt • 
tedir ki: 

Bu yol yapılınca, Karadeniz yolcu· 
lukları kıaalacaktır. Hopaua bütün 
haftada ancak bir vapur vardır. Bo • 
paya giden biri, burada bir halta va
pur beklemek mecburiyetindedir. Şa
yet deniz olurıa bu bekleyi§ vapurun 
yantzfmama&ı yüzünden daha lazla 
da ıürer. 

Hopa ile Samıun araıında yapıla· 
cak yol, yolcuları Trabzona, Sam.suna 
getirebilir· Haftada en az üç poıtaaı 
olan bu iskelelerden vapura binebilir
ler .. 

mama gitmif, çıplak bir adamın -------------

hamamın içinde elinde iki :-akı §İ· k'O l l .1 T ıJ 
ıesi olduğu halde ıarlu söyitdiği- • 
ni, bo.iınp çaill'dıiını ıörmüf, ~ -
kendisine ihtarda bulunmuştur. Elini kaptırdı 
Sarhot buniarı dinlemeyince giy- Bakırköyünde iıtaıyon cadde -
dirilmi§, merkeze götürülmiıttür. sinde Lec:lorisin fırınında çalııan 
Merkezde bu adamın sabık . sar- yardımcı 25 yaımda Celil hamur 
botlardan Hamdi olduğu, birçok makinesinin etrafına yapıfan ha· 
defalar turada, burada ren~et çı- murları çıkannağa çalııırken aol 
kardığı a nlaıılmııtır. elinin iki parmağını mtkineye 

-o-- kaptırmıf, parmaklan koplmlf -

Anadolu kavağında tur. 
Otomobil çarptı 

Dün gece bir ı9 numaralı husu•' bir otomobil 

Orman daha Büyükderede Kefeli köy cadde· 
sinden geçerken altı yatındaki Sa· 

Yandı lime çarparak yaralamıttır. 
Söndürüldü 

Son bir ay zarfında lstanbul Vi· Galatada Mumhane caddeıin -
la yeti içinde de orman yangınları de fırıncı Alinin üıt kat taraçaaı· 
çofalmıttır. Dün gece Anadolu na asılan bir yorsan tuluf111uf, gö· 
Kavağı tahaffuzhaneıi arkaıında· rülerek aöndüriilmüttür. 
ki ormandan henüz anlqılamıyan A~ır yaralandı 
bir aebepten yangın çıkmıf, orma· 
nın l>ir kısmı yanmıt. janc:ltrma Rıhtımda bağlı bulunan ltalyan 
ve köylülerin gayretiyle ıöndürül- bandıralı Kamaro vaprununun 
mijıtür. ambarında çahtan ameleden lai.-

Son aydaki ynımların halkın nın üzerine aapandan kepek çu • 
ve köylülerin dikkataizliğinden vallan dütmüf, yaralanmıı, bay • 
ileri geldiii anla9ılm19tır. aın bir halde Beyoilu hastanesine 

Otlar araıına atılan sigaralar kaldırılmıt!ır. 
yüzünden pek fazla kuruyan ot. Çar•ıptllar 
ı b. d b. k b ·· Kabatatta inhisar idareainden Rusyaya giden ar ır en ıre tututma ta, u yuz· 
den yangınlar çıkmaktadır. Or • aldığı bir fıçı ıarabı Kuledibine 

doktorlarımız man bekçileriyle koruculara yeni· getirmekte olan Hüaeyinin araba· 
Moskovada yapılacak anıulu- den arkı emirler verilmi§tİr. ıı Yeniç.arfı caddesinde 1096 nu· 

aal fizyoloji konıreaine ittirak et· ------------- maralı otomobille çarpıfmıı, ara· 
mek üzere doktorlarımızd~n Ke- Finans bakanının banın oku kırılmıttır. Şoför kaç -
mal Cenab ile Ahmet Kemal bir Çalı•maıarı 

müddet evvel Ruıyaya gittDitler
'di. Dün de Çiçerin vapuruyla dok
\or F ahrettin Kerim OdesayP. ha· 
reket etmiıtir. 

'. Kongrede birçok soysal dert
lerle cümiei asabiye ve buna ben
zer hastalıklar üzerinde önemli 
konuımalar yapılacaktır. 

Fahrettia Kerim Ruıyada'1 dön
'dükten sonra Almanyada toplana
cak olan tababeti ruhiye ve ua
biye kongresine gidecektir. 

m19tır. 

Finans:ı Bakanı Fuat Ağralı Araba arkasında 
dün lıtanbul maliyeıinde meHul Şoför Cebbarın idaresindeki 
olmuttur. Bakanın yanında finanı 3359 numaralı otobüs Aksarayda 
mürakıpları, tahakkuk ve tahsil bir yük arabasının arkasına takı· 
müdürlerinin itlirakiyle bir top • lan dokuz yqında Burhan ismin· 
lantı yapılmıttır. Bunda, finanı de bir çocuia çarpmıf, yaralan • 
müfetti9lerinin vergilerde yapıla· mtaına sebep olmuftur. Yaralı 
cak ıslahat hakkındaki tetkiklerin Cerrahpafaya yatırılmı§tır. 
verdiii nteiceler ve hazırlanan Pencereden 
projeler görütülmüttOr. bakarken 

Finans Bakanı, bir iki güne ka· ı Ortaköyde Büyükkuyu aoka • 
dar Ankaraya gidecektir. ğında 27 numaralı evde oturan 4 

8 ACU5T05 - 1NI rt' 

Bu yılın Yerli Mallar 
sergisi fena geçti! 

Bir çok mDesseseler zarar etti . 
E§er gelecek yll açın yenlllklar bulu"., 

mazsa. sergi artık açııamıyacak 
Yedi aenedenberi oldukça mu· ıinin üç ıün daha açık kalmas_. 

vaffakiyetli bir tekilde devam e • müsaade etseydi ıergiye ittirik r 
degelen lstanbul yerli mallar ıer· denler zarardan kurtulmut ola • 
tileri bu yıl maalesef iyi bir ıo • caklarcb. Fakat her n ... bepten .. 
nuç (netice) vermemit ve birçok ilbaylık bu müsaadeyi Termek İ': 
müeaıeseler için oldukça büyük tememit ve bu durumda ela eerfl 
bir zal'arla kapanmıttır. Bizzat, hemen de lnl denilebilecek 1'if 
her yıl aergiyi tertip eden ve ulu· tekilde kapanm19trr. 
sal endüstrinin kudretini ortaya Fakat bir taraftan da fU anaat 
koymağa çalıtan Ulusal Endüıtri vardır ki daima biribirine beDIİ • 
Birliii de bu ziyanlann en önem· yen yerli mallar aerıileri artık 
lisini kendi hiıaesine almağa mec· halk üzerine teıir yapmaz elmur 
bur olmuftw'. Bu baknndan yerli tur. Bunun neticai olarak 1'ir ,a• 
mallar ıergiıinin •elecek yıl açı • dan büyük müe11Meler Mrsİ)'e ir 
labilmeainden füphe etmek 11.zım· tiri.k etmezken bir yandan da MI
gelmektedir. kın raibeti an.bnqtrr. Su duruın-

Sergide ilgili olanlara ve pavi· (vuiyete) söre ıelecek •rsil• • 
yon sahiplerine ı&re eğer ilbay· rin ,eni bulutlar üaeriM kurul • 
lık, yapılan müracaat veçhile ıer· maar icap edecektir. 

Ali Çetinkaya 
Mühendis mektebinde 

AH O-Un ur.. MUhendla Mektebinde 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetin • kal>ul ederek hepıinden aın a,wt 
kaya dün Nafıa Fen ve Mühendiı izahat almıttzr. 
mektebini gezmif, hayli müddet • • • 
mekteplerde mqgul olmu§tur. Ankara, 8 <telefonla) - Yana .. • 

raya gelmesi beklenen Baypatlır~ 
Aldıiımız malGmata ıöre, Na· bakanı AH Çetinkaya ltvada birkat 

f ıa Fen metkebi Yükıek Mühen· gün kaldıktan l!IODra ZonıuJdafa, ~ 

dis mektebinin talebe pansiyonu 
haline getirilecek ve Fen mektebi 
de batka bir binaya t&§macaktır. 

Ali Çetinkaya lsatnbul Nafıa 
Bqmüfettiti ile Sosyeteler komi • 
aerlerini Ye Poıta Bqmüdürü Maz 
han, Nafıa Bqmühendisi Nuriyi 

Heybellde deniz 
yarışları 

Adaları Güzelleıtirme Kurumu 
önümüzdeki pazar günü için Hey· 
beliadada deniz yarı,Ian tertip et
mitli. O ıün Balkan olimpiyatları 
iç.in yüzme seçmeleri yapılacağın· 

dan bu yarıılar 25 ajustoaa bll'a· 
kılmıttır. 

Yeni ne,rlvat 

· Arkltekt 
Bu aylık derıinin 54 üncü sayı· 

tı çıkmııtır. içinde yapılmıt bina· 
lara ait birçok fotoğraflar ve plan· 
lar ile mimariye ait değerli yazılar 
vardır. Güzel sanatları sevenleri 
alakadar edecek değerde olan 
(ARKITEKT) i tavaiye ederiz. 

yaıında Melahat pencereden ao -
kaia düımüı, vücudünün muhte· 
lif yerlerinden yaralanarak hasta· 
neye kaldınlmııtır. 

Yaraladı 

Kalyoncuda Mektep eob.fmda 
kunduracı Artinle Hayı1c kaTıa 

şark vill)'8tlerhae lfdeeeldlr· 

Hasan 
Acı bademyağı 
ve yağsız kar 

kremleri 
Çilleri kat'lyyeu 

izale eder 
DUnreda 1119vcut krelllle

rln en netlalerl, • •hllel+ 
dlr. Nazik olldll klldınl81'111 

h•r•t arkadatıdu·. lhlıa .... l'I 
ıenoıe,urır •• genc;lerl ... . 
zelleftlrlr. lnun• ebedi ltlr 
taravet veren H•••n act .... 
demr•I• ve ,..... 1car 
kremleri unutmarınız. Kutu811 
eo, tap h•Hn• ao, Tlrld,.... 
yapılıp da AVPUpa ...... 
r•P•fbMl•n ,,. halla al ....... 
kremlere veaalr ıtrtt .. 
aldanmarınıs. Ha .. n marllll• 
•na dikkat ediniz. 

Hasan Deposu ı 
Anka .... latenllul. ~ ..... 

etmitlerc:liT. Hayık bıçakla Artini , ____ .. ______ ,.. 

yaraladığından yakalanmıttır. 
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Ahmet Reisin teklifleri ~üzeldi, fa
k.at Beatris bunlara inanamıqordu 

öldürdüğün adam, padişahın 
çok sevgili bir harem ağasıdır 
eyvah 1 Meydana çıkarsa 
vay halimize! 
Lakin Parsa ile Hümanın kor • f ıadüf oldu ... Her sefer kartımıza 

kuıu henüz bitmemiıti. Haf akan bir zebella çıkacak değil )'a ... 
ve heyecan içinde: Hem, Ferruhun ne kadar atik, çe

- Aman yarabbi... Nasıl öl • vik olduğunu görüyoraun. Kat'iy· 
dürdü? ... Ya bu it meydana çı • yen elegeçmez ..•• Ba eef•, daha 
karaa ..• • diyorlardı. ihtiyatlı davranır, uzak bir kötk· 

Uıulla F erruhu dııarı koyuver· te buluıuruz. Suayda bal...-. • 
- Elbet ... Bana bu ıaadet' ve

rene hay3.tımın dörtte üçünü ve-
ririm O b" d f ·· · N. · rayı ır e a gorey~m. ı-

ta..nlıını göreyim, o, belki f'Vlen· 
lrlıttir bile ... Fak at ne çıkar, uzak-1 
lan °ö · B" d f z ıı 1 .h . • reyım... ır e a... ava ı 

1 
1 hyar babam da ölmediyıe ... 
I ~~met Reis bu içli adamın ıöz 
erını keıti: 

- Anlatıldı... Bu dileğine ka. 
"'1tınak senin elindedir. 

- Nasıl? 
- Burada konuıulanları kim . 

•eye .. 1 • K d •oy emezaın... urtulacağını 

il belli etmezsin. Dönütte seni a
~t ederim ... 

kürekçi Ahmet Reisin ayakları· 
11

' lcapaniı. 
k - Kalk. .. Konuttuklarımızı bu 
•ıa söyle!... 

. Beatria, ilk sözlerde birdenbire 
~rıanamamıttı. Bunun bir tuzak ol
d Ufunu, htanbula ıidinciye ka . 
llr Yeniden gürüllü çıkarmasın 

diye ıöylendiğini sandı. 
Fakat kürekçi o kadar hararet· 

~ li itiyordu ve işin sahiden aağ-
.. ., katara ballandıimı öyle 

:uzeı anlatıyordu ki genç kiz Cla 
una inanmak istedi. 

h Fakat buna rağmen birçok §ÜP· 

.. eler onun kafasında birbirinin 
Uat" une yığılıyordu. 

Abınet Reis sözünde dur4~ bile 
~nun gem?sinin gene İtalya kıyı . 
arına l . . . b' . •
1 

ge memesı ıçın ır emır ve· 
kı eınez mi? Başka bir filo ile bat
ı·' denizlere gönderilmesi ihtima-

dı Yok mu? lstanbulda onu ıakla-
ı'" ııının haber alınması ve aranma. 
~da uzal: bir ihtimal değtldi. Bir 
~dırganın içinde, hele yaptığı 

~Urültü ve etsiz güzelliğiyle her
eıin gözüne batan bir kız\ nasıl 

•alclıyabilirdi? 
. BunlaYın hepsi olsa bil~ Beat-

rıı H.. R . .. kü. 1 d ' usnıen eısten mum n o . 
• Ukça bir adım bile uzaklıtmak 
1~eıniyordu. Üstelik Sicilyanın 
~el kıyılarını, Palermoya doğru 
ll~nan bahçelerle yetil yamaçları 
lorün · · d h d · b. ha ce anneıını a a er.n ır 

•retle anmağa batlamıttı. Hüs
~enden ayrı dütmeınit olsaydı ilk 
lf 0 larak Kızıl Kadırganın pı ova-
•ırı1 p 1 • a ermoya çevırtmeyi bsar)a. 
laııttı zated .. 
i liayır ... O, hele fU Mesina bo . 

1.'21nıı, ötesine gidemez, ıonu bel
~ 0 1nuyan korkulu bir yolculuğa 
'ha çok devam edemezdi. 
.Foraa onun bu ıüphelerini ıez:11 aibi kandırmağa çalıııycrdu. 

~rıda hiç tüphesiz haklı idl. Çün
t 0 nun kurtuluıu, Beatrisin İs· 
.trıbula kadar gitmesine ve ora · 
•. '-n danmesine bağlı idi. Eğer 
ı-l~di b' . k . 1 it I ır tf çı arsa, gız enecek ıey 
it '1rnıyacaktı ki kurtuluı ümidi d~ 

.. •ırı' .... 
ııl!.u ~r'\da R--,..tris, kafaıma bi 
le 

1 
llPhelerle dolup taımııtı. 

0 1annı tutan kimıe yoktu. 
~ !fer ~lımet Reis onu f İt!adi a

t etıniyoraa, yahut kıyıya çıkar-

mıyorsa 0 1 kurtulmak için çabalar
dı ya ... 

Gemi Mesina boğazına girmiş· 
ti. 

Beatriı1 batını çevirerek r,emi
nin ıancak tarafına baktı. s~cilya· 
kıyıları oradan ancak dört bet 
yüz metre idi. Gerek Venecikte 
ve gerek Calerno ve Palikastro 
da d~ni~e çok girmiıti. Oldukça 
yüzmek \,itiyordu. Karaya kadar 
olan me•af eyi yüzerek geç~ceği 

şüpheli idi amma, bu fÜpheleT Ah· 
met Reisin verdiği ıöz için d1lydu
ğu tüphel~rden daha azdı. 

Kürek~i ona töyle diyord·ı: 
- Türkler, verdikleri ıö:ıi: her 

halde tutan adamlardır. On:ı ina
nın ve kabu: edin .. Her halde ... 

Ansızııı genç kız yerindf'!1 fır· 
ladr ... 

Bir sıç!'ayıtta kıç kaıaranm ke. 
narına çıktı. Şimtek hızile sırtın
daki iılemeli yeleji ve aiır ~tekli
ği reriye attı. Şimdi ince biı robla 
kalmıştı. 

-Tutun!... Kaçıyor! ... 
Kürekçi de, Ahmet Reiı de, 

genç kızın denize atılmak üzere 
olduğunu gören askerler dG kot· 
tular . 

Fakat Beatris kendisini denize 
attı. 

Sicilya kıyılarına doğru hızlı 
hızlı yüzmeğe batladı. 

Tam bu sırada ön direğin tepe
sindeki varciiya, kıç kaaaraya doğ
ru haykırdı: 

H ' R.' o·· - eecy .... eıı .... ııtman 

var ... Provamızda dütman var ... 

Ahmet Reis Türk kadırga$ının 
provasına doğru baktı. 

Orada, büyük bir düıman ka
dırgaıı, dağ gibi teknesiyle Üzer
lerine getiyordu. Bu, Türk kadır· 
gaıından dört bet misli büyüktü. 

Ahmet Reis onu daha önce gö. 
rememitti. 

Çünkü Mesina boğazının .ığzın · 
daki uzun burunun öteıinden an
sızın çıkmıttı. Doıdoğru üıtierine 
geldiğine göre, orada puıu kurdu
ğu anlaıtlıyordu. 

Ahmet Reis timdi Beatrİ•t unut. 
muıtu. 

Onun arkasından kendiıi ,1i de
nize atan kürekçiye de bakm~mıt
tr. 

Halbuki zavallı forsa, kolları
nın bağlı olduğunu, bu halle, on 
adım bile yüzemiyeceğini duıüne
memit, kurtulut hırsıyla raraele 
bir it yapmııtı. 

Nitekim denize dütmeaiyle bir 
iki defa çırpınmaır, ıonra ~üttü
ğü yerde ·bir iki anafor ve hava 
kabarcıiı yaptıktan ıonra kavbol
maıı bir almuttu. 

Genç kız gemiden gittikçe uzak . 
laııyordu. 

Artık ~na bakan kalmamıf tı. 
Ahmet Reiı bağırdı: 
- Top batına ... Dikkat ... Savat 

var! ... 
Ayni zamanda kendi uatüne 

doıdoğru gelen dütman kadırga. 
sının önünden uzaklatmak için 
dümeni de iskele tarafına çevirt
ti. 

Çünkü büyük gemiler, çok za
man kendilerinden küçük ;ıcmile
ri batırmak için rampa yapme 1 a 

lüzum görmezler, bir filin b~r kap
lanı ayaklarının altında çiğnemesi 
gibi bir tek mahmuz vurarak de
nizin dibine yollarlardi. 

Bununla beraber dütman ka
dırgası d" dümeni azacık kırmıt· 
tr. Böylelikle provasını Türi< ka· 
dırgasından çevirmit, ona knk el
li kulaç l\rahkla müvazi bi,· rota 
tutmuftU. 

Bu rotayı biraz sonra P zacık 
sancağa çevirecek, bird~nbire 
rampa yapacaktı. 

diler: 
- Çabuk kaç ... Kimae ıarme • 

sin ... Yoksa, bu adam padip.hın 
sevgili bir bekçiıiydi. Hepimizin 
hali berbat olur! • dediler. 

Ferruh, dıp.n çıkınca, mesele· 
yi Hurreme alelacele anlattı. O • 
na da büyük bir korku geldi. 

Kimseye rörünmemeğe gayret 
ederek derhal hana gittiler, yattı· 
lar. Hurrem, Ferruha: 

- Yerimizi değiıtirelim ! · di • 
yordu. 

-Niçin? 
- Çünkü, bizi saray etraf ın'da 

dolatırken vaktiyle çok gördüler. 
Şüphe üzerine tahkikata giritir • 
ler de idi katiller gibi ikimizi de 
cellada verirlerse ne yaparız? 

- 65 - Ferruh: 
DÜŞMAN ELiNDE .. , - Herıey kadere bailıdır ! &-

Ahmet Reis, düıman ne k.dar kalım, ne olacak? • diyordu. 
büyük olurıa olsun kaçmıyacaktı. Hüma, birkaç gün, telit ve kor· 
Bu, onun yapacağı it değildi. Za- ku içinde bekledi. Hümayun tah, 
ten savat arıyordu. Fakat ne de zenciyi çok merak etmişti. Fakat 
olıa büyük bir savatın ve yüzler- bir yere kaçtı, yahut bir yerde 
ce TUrkUn cahiila ınal olan sani· kendilifinden öldü aandı ve çok 
metlerin bekçiıi idi. Her ıeyden eseflendi. 
önce bunları ıeli.metle yerine ka- Ferruh, Hurremi gönderip hal • 
dar götürmek ve teslim etmek ge- kın söylediklerini dinletti. Acaba 
rekti. bir dedikodu dola§ıyor muydu? 

Ahmet Reis gemisinin rotuını Fakat, hayır ... Hiçbir §ey konu· 
iskeleye doğru kırarken bunu da şulmuyordu. Ceset bulunmamıt, 
düıünmüttü. Denize atlıya:ı.ı genç askerler faaliyete geçmemişlerdi. 
kızı artık unutmuıtu. Ancak l'lütma Bunun üzerine yüreklerine ferah· 
nın önünden kaçmak mümki1n ol- lık geldi. 
madığı h~lde de böyle bir manev- Ferahlığın gelmesi üzerine iıe, 
ra yapması lazım geliyord~ Böy- ~hzade, arkadatına gene yalvar· 
lelikle, eğer dütman gemiıi ona mağa baıladı: 
sataımaz ve kovalamaktan vaz· - Aman, kardetim. Ne olur • 
geçerse çekilip gidecekti. Kovala- sun. Bizi gene buluttur ... Onıuz 
mağa kalkıtırıa Türk palasının, yapamıyorum. 
Türk toplarının yaman hıncını el· Diğer t.ıraftan Hüma da boi 
bet o da görecekti. durmuyor, dadııına yalvarıyor • 

Ahmet Reis manevrayı yaptığı du: 
sırada grandi direğindeki vardiya - Batımızdan bir felaket geç • 
bütün kuvvetiyle haykırdı: ti, fakat çabuk atlattık ... Aman, 

- Reis!.. Reis!... anneciğim... Sen bu iti hallet .. 
- Ne var? Görüyorsun ki edemiyorum ... 
- Arkamızdan da bir gemi ge. Paraa: 

liyor... Bütün hızıyla geliyor... "- Nereden bu belaya çat • 
Hem de sanırım ki bu da bir düt- tık ... , dfye esefleniyordu. 
man gemisidir... Yüksek seıle ise: 

Ahmet Reiı o dakikada, biraz - Yakalanır da gözünün önün-
önce yaptığı manevranın ne Jradar de idam edilirse o zaman acm 
doğru olduğunu bir daha anlamı,. büsbütün büyük olur! • diyordu. 
tı. Eğer önden gelen dü,mana - Canım, o lefer kötü bir te • 
kartı gitmekten vazgeçm~~eydi, Üsküdar hukuk hakimliğinden: Mah
arkadan gelen dütmanla or.un or- mutpaşa köyünden idris kızı Şadiye
taıında kalacak. kabadayılı!< uğ- nin kocası ayni köyde sakin Mustafa 
runa kaz ibi avlanacaktı. oğlu Karagöz Arif aleyhine açtığı 

2 boşanma davasından dolayı miidda -
Halbu~<İ Türk savatçılığında, Jeyhe tebliğ için gönderilen dava is

yeğitlik kadar kurnazlıklar :la ya- tida sureti müddaleyhin ikametgl • 
pılıyor, bu iki zafer vasıtaaNrl·u• hının meçh111 olduğundan bili tebliğ ia 
hiç biri kenarda bırakılmıy'.>rdu. de kılınmış ve dava istidasına 20 giin 

Paraa, yeniden, Hurremi ara • 
mağa çıktı. Onu buldu. ' 

Sultana ait kötklerden uzak bi· 
rinde bulutmaia karar verdiler. 
Buraar, güzel bir 111 batında ve 
ıonsuz bahçelikler içindeki on oa 
bet kötkten biriydi. Ancak me. • 
simden mevsime buraya ıidilir, 
ıair zamanlar bot kalırdı. Arada 
ıırada, Hüma buralara gemıeğe 
riderdi. Bittabi bekçileri nrdı. 
Fakat ahaliden kimae girmefe ce
saret edemediği için, • kadar ııla 
bir kontrola tabi tutmulardı. 

Zaten, Paraa, bekçi bqıya ha· 
ber yollamıt: 

- Oralan halvet eailsin ! Sul • 
tan efendi gelecek! dedirbnifti. 

Bekçiler, derhal boıalttılar. Ha• 
zrrladılar. Hümanm artık emniyet 
ederek eırarmı açtıiı bİ1'kaç cari
ye, daha evvelden kötkün yolunu 
tutarak icap eden e§yayı ve neva· 
leyi ptürdüler. Sofralaw Jıa~ırla· 
dılar ... 

Paraanın öfrettiği tekilde ve 
tarif ettiği yollardan geçerek, Fer
ruh da, kötke geldi. Akp.m üı • 
tüydü. Pek seviniyordu. Arkadaır 
Hurremi gene etrafta gözcü ol • 
mak, bir tehlike vukuunda yardı· 
ma gelmek üzere dıtanda bırak • 
mıftı. 

Kötke girdiği zaman, esrarı bi· 
len cariyelerle kartılattı. 

- Sultan nerede? ... • diye sor • 
du. 

- Daha gelmedi... Babaımm 
çekilmesini bekliyor. Ondan ıon• 
ra gelecek. .. Siz buyurun ... Emni
yettesiniz... Oturun... Yiyin, için. 

Güler yülzü cariyeler, sofrayı 
gösterdiler. Burası, cidden güzel 
manzaralı bir yerdi. (Devamı var)1 
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Deniz tarihinde en acıkll ve büyük kaza 

46000 ton büyüklüğünde 

Titanik 
1505 yolcu ile birlikte 

Naslı batmıştı? 

Titanlk vapuru 

Bundan yirmi üç sene evvel, 1912 
senesi Nisanının on beşinci Pazar ge
cesi Şimal Atlantiki ortalannda bü -
yük bir facia oldu· 46,000 tonluk ve 
zamanının en büyük gemisi olan Tita
nik bir buz dağına (İcberg) çarptı. 

İçindeki 2208 insandan 1505 yolcu ve 
denltcl ile beraber battı. 

Deniz kazaları tarihinde kara sayfa 
lar bırakan bu hldiseyi bugün de bil
miyen, dqym!)·an yok gibidir. Fakat 
hldisatın nasıl olduğunu, ne gibi 5e
beplerden ileri geldiğini, hangi hata -
lardan doğduğunu bilen pek azdır. A
radan geçen uzun senelere rağmen 
bu mevzu daima yeniliğini muhafaza 
edecektir. 

"Titanic,, in omurgası 1909 senesiiİ
de lngilterede ''Balfast,, da Harland 
end Wolff,, tezgahlannda kızağa ko
nuldu. 31 mayıs 1911 de kızaktan in -
di. Ve bütün inşaatı 1912 de tamam • 
landı. 
1Btt9u ~~ tenlflltl 92,5, derlnlltl 
~,5 ~a\ttirif,tfiüyüklüğü 46,439 ton idi· 

Titanic 10 nisan 1912 tarihinde ve 
70 yaşında tamnımış bir denizci olan 
kaptan Smithin kumandası altında o
larak 2208 yolcu ve mürettebat ile ilk 
seferini yapmak üzere binlerce teşyi -
cinin selamet dilekleri arasında Sout
hampton limanından hareket etti. 

O gün Cherburga uğradı, ertesi gü
nü Queenstawn limanına gefdi... Bu -
radan öğleden sonra kalktı ve Nev -
yorka doğru Atlantiki geçmeğe baş -
Jadı. Kumpanyanm umumi direktörü 
de geminin bu seferine iftirak etmiş 
bulunuyordu. 

Direktörün bütftn düşünce ve arzu
su bu hat üzerinde sürat ve zaman re
korunu kırmak, rakip kumpanyalara 
karşı bu muvaff akıyeti temin edebil
mekti. Bunun için kaptan Smithe ya -
pılacak her şeyin yapılması ve en kı
sa yoldan gilidlmesi tavsiyesinde bu
lunmu~tu. 

Kaptan Smith İngiltere adalannın 
cenubundan Nevyorka &iden vapurla
nn takip ettikleri iki yoldan en kı
-.sı olan kış yolunu tercih etti· 

' Burada iki yol olmasınm kış ve yaz 
başka başka yollar takip edilmesinin 
l!ıebebl kış mevsiminde şimal buz de -
nizindekl buzlann çözülmemeleri dola 
J1Biyle bunlann aşağı arzlara inerek 
ıemilerln yollan üzerinde bir tehlike 
:teşkil etmeleri ihtimali olmadığından
mr. 

Okuyueulanmız bir lmkln bulup da 
Şimal Atllntiğine ait "Pilot Chart,, 
'denilen bir nevi deniz haritasını tet • 
kik ederlerse bir büyük daire kav
si çizerek Vantoucket'e inen ve sonra 
doğru Nevyorka vlsıl olan bu yolu 
görürler. 

Kaptan Smith buzlann çCbtllme 
mevsimi başladığı halde mesafeden 
kazanmak üzere bu kış yolunu takiP
ediyorda. 

Tltanik sakin bir deniz tlzerinde 2' 
mil sUratle stlzUlere1' Atllntikte Her
Hyorda. Bu glizel geminin bu kadar 
eeel• De vahim Aldbete doinı kottu
ln• idim ...... edebilirdi. 

...... w'lan ltareket edlldfllnln 
8~ilnctl aktamı- Ertesi gtinü pazar ol 
datu lpn bu muhteşem denizler sa -

rayının sftslU salonlannda yemekten 
sonra başlıyan dans ve eğlenceler git
tikçe artan neşe sağnaklan ile bütün 
yolcuları kendinden geçiriyor· .. Kay -
gısız ve düşüncesiz bir insan kalaba -
lığı uzun ve rahat bir deniz seyahati
nin bütün manasiyle zevkini çıkara -
bilmek için bu büyük fırsatı kaçırma
mağa çalışıyorlardı. 

Dışarda hafif bir sis tabakası rüyet 
sahasını kısmen örtmüş.. Gemi süra -
tinden bir şey eksiltmemiş gene o yol
la gidiyor. 

Saat 23,45 de Titanik 41 derece, 46' 
şimali arz ve 50 derece 14, garbi tul nok 
tasına ge14iği esnada müsterih ve coş 
kun eğlencelerine dalan yolcular şid -
detli bir sademe ile sarsıldılar. Koca 
gemi büyük bir buz dağına çarpmıştı. 
Şaşılacak bir itidalle en küçük bir te
ıaş olmaksızın hadise tam bir sükQ -
netle karşılandı. 

Makineler derhal stop ve yara mu -
ayene edildi. Bu sırada Yaka telsiz tel
grafla civardaki gemilere bildirilmiş
ti· 
Titaniğin ilk telgrafını alan gemi 

Nevyorktan lngiltereye gelmekte o -
lan ve kaza yerine 300 mil mesafede 
bulunan "Cunard,, kumpanyasına 

mensup bir vapurdu. 
Muayenede bodoslamanın parçalan

dığı ve müsademe bölmesine kadar 
gelen yaranın bu bölmeyi de zedele -
diği görüldü .. Bunun üzerine kaptan 
Smith yardıma gelmek istiyenlere 
telsizle buna lüzum kalmadığını, gi -
ren sulann yenildiğini ve yola de,·am 
edeceğini bildirdi. 

Gemiye yol verildi .. Bu dakikadan f. 
tibaren de asıl facia başladL 

Gemi yollandığı zaman süratten do
ğan fazla su tazyikına dayanamıyan 
yaralı bölme de patladı. Giren sular 
yenilmiyecek bir şiddetle geminin içi
ne hücum ediyordu· 

Vaziyetin vehametini gören süvari 
Can kurtaran filikalarının denize in
dirilmesini emretti ve etrafa imdat 
telgrafları verildi. 

Burada insanlık için yüz ağartacak 
bir imtihan oldu .. Bütün tayfa ve yol
cu en küçük bir teliş gösterJIReksizin 
tam bir intizam içinde filikaları suya 
indiriyor, çocuklar, kadınlar, ihtiyar -
lar bindiriliyor, sanda11an idare ede
cek kadar gemici yerleştiriliyordu. 

Bu suretle 705 kişi alabilen san -
dallar gemiden avah ettiriliyor. Geri 
kalan 715 yolcu ve 688 denizci ellerini 
göğüslerine kavuşturarak ağır ağır 
batan gemi ile beraber Şimal Atlan -
tiğinin derinliklerine gömülüyorlardı. 
Müsademeden iki buçuk saat sonra 
Titanik ebediyyen kaybolmuş bulunu
yordu. Bütün bunlar gerçekten küçük 
bir panik bile olmadı, kocalarının, er
kek kardeşlerinin göz göre göre bo -
ğulmalarına tahammül edemiyen ka -
dınlardan denize atılanlar çoktu, fa
kat hiçbir erkek, Acizlerin yerine, ken 
dini kurtarmak yollarını aramak kü
çüklüğünü gösteremedi· 

imdat telgraflanna koşan eiva•da
ki gemiler kaza yerine geldikleri za -
man İngilizlerin 

- Artık bu gemiyi deniz yiyemez! 
Dedikleri Titanik'in yerinde sandal-

r 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan aıhnmoş haklkô blır maceıra 
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Kemancı oturduQu yerden kalktı, 
''banı bili bom bonı,, havasını çala 
çala yürüyerek karşımıza geldl· 

- Bırak canım, dinlenir mi o? 1 layıp yarı eski derviflerin gerdan 
- Dur, dur, dur hele yahu! A... kırması, yarı da reverans yapar 

A .•• Bu havayı ben vaktiyle bir gibi önümde eğildi: 
yerde dinlemiıtim amma .•• 

- Buna derler bam bili bim 
bom havaıı .•• 

- Dur yahu... Sus azacık ••• 
Kemancı oturduğu yerden kalk· 

tı, aynı havayı ayakta çala çala 
yürüyerek kartımıza geldi; gözle
rini yere eğdi ve ağzıyle çalgııına 
ittirik etti: 
"Rağduk kele kana, beşe kana,, 
"A vıııpa dana dana,, 
"Dan dini dana dana ... ,, 
Bizim narıile tiryakiıi ahbap 

gülmeden katılıyor, ben iıe derin 
derin dütünüyordum. 

Biraz sonra ahenk durdu, herif 
batından yırtık veoyağb kaıketini 
çıkarıp bana uzattı: 

- isterseniz ıize bir de Kar -
men çalayım! 

Yer deprentiıini (zelzeleyi) 
ömründe ilk defa duyan bir çocuk 
gibi oldum. Hiçbirtey ıöylemeden 
bir müddet adamın yere eğilmit 
yüzüne baktım. Bizim timdi hu 
kartdıkh duruıumuz, tıpla rah -
metli Manakyanm melodramla -
rmda bazı hazin ve ibretli manza
Talan anduıyol'ff. Attı~ ae -o h1r 
tey ıöyliyebiliyorclu; ne de benim 
dudaklarım kıpırdıyordu. Nihayet 
elimi cebime sokup iki yirmi beter 
kurutluk çıkarıp yırtık, yağlı kas
ketin içine koydum. 

O, iki kolunu göğıünde çapraz-

)ara sığınmış perişan bir kafileden 
başka bir şey bulamadılar. 

Gemi batarken gösterilen itidal her 
şeyin üstünde idi ... Telsiz telgraf me
muru elektrik cereyanının kesildiği 
n maneplasının artık bir iş görmediği 
son dakikaya kadar vazife başından 
aynlmamış, şef dorkestr bile, su o -
muzlannı örttüğü halde arşe ve ke -
manını elinden bırakmamış; çalmıştı. 

Gemi süvarisi kendisini sandala al
mak lstiyenlerin arzularını kat'iyet -
le reddetmiş, sebep olduğu bu facia -
nın kurbanlan ebediyete giderken ya
şamak zilletini kabul etmemiş, sükQn 
,.e huşu içinde kendi idam hükmünü 
vermişti. 

Kazanın müsebbiplerinden dahi o -
salar bu kadar zaman sonra bu f aci -
anın ölülerine hürmet icap ederse de 
hadiseyi tahlil noktai nazanndan kap 
tan Smithe düşen ağır ithamı tarih sil 
miyecektir.: 

1 - Rekabet tesiri altında kumpan
ya direktörünün tavsiye ve ricaları -
nın zebunu olarak gidilmesi tehlikeli 
bir yolu kısalığına tamah ederek ter -
cih etmesi. 

2 -Müsademeden sonra gemiye yol 
,·ermeden önce civardaki gemilerin 
yardım tekliflerini kabul ve havanın 
da müsaadesinden istifade eyliyerek 
gemilere yolcusunu geçirmek ve ya -
ralanan bölmeyi betoa ve bloklarla 
takviye edip ağır yolla gemisini bir se. 
Jamet limanına atması imkanı varken 
bunu yapmıyarak tam bir tedbirsizlik 
le yola devam etmesi ve neticede 1503 
insanla beraber o muazzam geminin 
n milyonların ziyaına sebebiyet ,·er-
mesi· 

Talihsiz ihtiyar gemici: bu faeiayı 
girmemek için hayatını kim bilir ne 
kadar evvel feda ederdi! 

•oenlZ,, mecmumında kaptan Sait 
Ozege'nln gazıaından: 

- Allah, dedi, kimseyi dütür
meain ! 

Ve ayaklarını ıürüyerek yanı -
mızdan uzaklqmağa batladı. Bir 
kaç adım gitti, gitmedi tekrar 
d'c>ndü, geldi: 

- Siz her vakit buralara gelir 
misiniz? 
-Araııra! 

- Ben, bugün buraya ilk defa 
geliyorum... Zaten bir daha ya 
gelirim, ya gelmem... Y almz sizi 
bir kere daha bir yerde görmek 
iıterim ••• 

- Görebilirıin ... 
-Nerede? 
- Ne vakit istersen gene bura-

da ... 
- Y arm bu vakit gelsem bula

bilir miyim? 
-Hay hay!. •• 

- Amma yarın çalgı ile gelmi-
yeceğim; batka birıeyle ıelece • 
ğim ... 

- Nedir o bqka birıey ••• 

- Onu yarın anlarımız .•. Her· 
·halde o ıizin iıinize yarar. Yarın 
her ne kadar zalunetae .bu vakit 
buraya tenif eşleueniı .. ,. 

- Peki, gelirim .•. Muhakkak ... 

- Allahasmarladık eski doıt ! 
- Güle güle efendim! 

Bizim nargile tiryakiıi arka'dat 
deniz kenarına giderken yolda ba 
na boyuna hu herifi soruyor; hen 
de ona eski bir mektep arkada -
ınndı, dütmüf, bu hale gelmit di
ye iti kısa keıiyor ve hep yarm 
bana getireceii teYi dütünüyor -
dum. 

Ertesi gün ıeraeri kemancı ge -
ne aynı yere, gene aynı peripn 
kılıkla geldi, beni buldu; fakat, 
bugün koltuğunda kemanı yoktu. 

Bugün yanıma ıokulurken dün
künden daha ıerbeıt, daha cesur 
gibiydi. Kartımda gülerek hem 
reverans& benzer bir eiildi hem 
de eliyle beni seli.miadı. Sonra 
etraftakileri yan gözle süzerek, 
piı, mundar, berbat koynundan 
eıki püıkü, soluk gazete kağıtla
rına sarılı koca bir paket çıkarıp 
uzattı: 

- Bu, dedi, sana emanet; ya -
hut sana yadigar! ... Bu koca pa -
ketin içinde ıeni eğlendirecek, 
güldürecek, ağlatacak, dütündü -
recek ve bana uzun uzadıya lanet
ler ettirecek çok ıeyler var! Sen
den ayrılalı ve bir daha ıenin yü
zünü gönniyeli belki yirmi yıl, 
beuki de daha fazla bir zaman ol
du. itte bütün o upuzun yıllar, 
bütün o kolay kolay b!tmez tü -
kenmez zamanlar hep bu paketin 
içinde gömülüdür! Artık fazla 
söyleyip de batını ağrıtmtyayım ••• 
itte görüyonun, dün neydim, bu
gün ne oldum. Dün koskoca lıtan
bulun uçsuz bucakıız kırlarma. 

.J 
hayırlarma, dailarma, ormanlan-
na, denizlerine, derelerine sığa -
maz, hoppa bir gençken bugün 
zavallı bir Darülaceze dütkünü • 

yüm... Eğer bu kadar yorgun aP 

gın, bu kadar diifkün bitkin, b1I 
kadar meyus ve peritan olm.,.r 
dnn da biraz dinç ve elim ayal~ 
tutar bir halde bulunsaydım belld 
kemanım gene beni az çok geçin • 
dirirdi. Gel gelelim, artık ne kol• 
tarımda, ne kafamda onu da ~ " 
lacak bir kudret kalmadı. Ney,e, 
bu paket sende kalım, timdi vak
tm yoksa okumağa, uzup kıt ıe " 
celerinde canın ııkılıp uykun kaV 
tıkça okur, vakit geçirirıin .•. Şilll" 
dilik müsaadenizle! .•• 

- Hele, otur bir kahve iç d• 
öyle gidenin! 

- Hec:ldim mi benim burada ıİ" 
zin gibi efendilerin, beylerin y.
nmda oturup kahve içmek? (Eıı" 
sesini kaşıyarak) alemi n.hauıf 

etmeğe hakkımız yok ••• Eier çal• 
gmı yanımda olsaydı, belki f(jyll 
bir kenara çekilir, dünkü gibi ır 
ne birteyler tmgırdabr, bet on pli 
ra da toplardım ... 

- Çalım nerede? 

- Dün Uf&Dl kovuiun,ıa yat " 
mağa giderken biriıi çekti, kolu" 
dan aldı! a 

- Kimmit o alan? 
- Ne bileyim ben... VaktiyJı 

herife iki buçuk lira borcum var " 
mq ... Varmıı amma, ben farkmb 
değilim ••• Ben herifin yüzünü bil• 
tanıyamadım ••• Belki var, bellcl 
yol[... (Eliyle kafasına vurarak) 
Hafıza kalmadı ki burada ••• Kır~ 
yqmda adeta bunadım ••• 

Cebimden bir lira çıkanp uzat-
ton: 

- Hele al bakalnn aen tuJ111 
da .•• 
Uzathğım liraya bakarak yari 

hiddetle: 
- Onu sen affedersin, ben di

lenci değilim ! 

- Eatafurullah ! 
- Sen o lirayı götür 'de bat~ 

kullarına ver, onlan çırak çıkar l 
- Peki, ne iıtiyoraun? 

Daha fazla hiddelte: 
- Ne mi iıtiyonım? Allahtaı' 

belamı iıtiyorum, be herif, Allah" 
tan belamı! 

Dikkat ettim, beriki fitil gibi 
ıarhottu. Gözleri kan çanağı11• 
dönmüıtü. V akıi üıtünün bqmıtl 
türlü piı kokusundan ağzmın rald 
kokusu pek farkedilmiyordd 
amma bu halleri, bu sözleriyle •" 
damakıllı sarhot old1'u anlatılr 
yordu ••• 

Bu ıefer, ben birtey söyleme " 
den oradaki sandalyalardan bitİ" 
ne çöktü ve bağırdı: 

- Kahveci, kahveci, ıel hurt" 
ya, bana bir sade kahve! ... 

Şimdi orada benim vaziyethll 
güçleımitti. ' 

Kahveci geldiğ zaman onu -' 
dalyada yarı sallanır, yan uyuk
lar bir halde görünce: 

- Haydi oradan yabanın ıet • 
ıeriıi sen de! 

Diyip geriye dandü. Bu araJds 
yanıma sokulan zayıfça, kırauı
bir adam kulağıma: 

.(Devamı vl'r l 



Uypeşt Perayı S - 2 yendi 
Macarlar dün daha güzel ·--B-r-ad_d_o_c_k_ 

bir Oyun Oynadllar Kendini güç kurtardı 
Di1n Taksim stadında ıebr!miz

de bulunıın Uypeıt amatörleıri Pe
ra - Şitli karııık talmniyle karıı
Jaımq, neticede 3 - 2 galip gelmit
tir. 

Betiktath Sadrinin hakemliği 
altmda oyuna Pera - Şiıli karı
tık takımı fU kadro ile çıktı: 

Kalaycı, Vlasdaris, Dimos, E
konomid ı ı, Anfelis, Toto, Stepan, 
Bambino, Helvacı, Etyen, Zaven .. 
Bu takımda yalnız Stepan ş;,H ta
kumndan olup dijer hepsi Pera 
klüb:indendir. 

nasında dört Perah birden topla 
birlikte kaleye giriverdiler. 

Vaziyet 2 • 1 olunca Macarlar bir 
anlqamamazlık devresi geçi,.dik
ten sonra yeniden hücuma geçti
ler. Ve ni açıklarının bir ıskası 
Macarlara bir gol daha kaçattı. 

20 nci dakikaya dojnı ıcarıtık 
takım iyiden iyiye üıtünli..i,';-ü ele 

aldı. Ve oyun Macar yarım ıaha
smda oynanmağa baıladı. 

Fakat bu üstünlük ancak beş 

on dakika sürdü. Sonra Macar· 
lar yeniden hücuma geçti. Z.O un
cu dakikada sağ açıkları güzel bir 
ıürüt yaptıktan sdnra lopu ortala
dı. Sol içleri de kafa ile · opu ü
çüncü defa karıtık takım ka~eaine 
soktu Vaziyet 3 - 1 olmuttu 

Bostonda kırk beş bin seyiı:rinin ö
nün4e Irlandah O' Mahonet ile Don 
George arasında güreş dünya ağlr 
siklet şampiyonluğu için yapılan mü
sabakada dünya boks şampiyonu 

Braddock hakem tayin edılmişti· 
Yirmi beş dakika güreşten sonra 

hakem Braddock, O, Mahonet'i Geor
gein hakimane güreşmesine rağmen 
ga1jp ilan etmiştir. Buna da sebep 
George ringi bir aralık terketmiş ve 
20 saniyeyi geçirerek avdet etmiştir· 

Halk hakemin kararına şiddetle i -
tiraz etmiştir. George'i tutanlar rin
ge çıkmışlar ve Braddock'u dövmek 
istemişlerdir. Dünya boks şampiyonu 
kendini mUdaf aa etmiş ve üstüne hü
cum edenlerden bir kaçını yere ser • 
miştir. lş çok kırıcı bir safhaya gir -
mlş bereket zabıta kuvveti yetişerek 
hakem heyeti linç edilmekten kar -
tarılmıştır. 

.. 

lngiltere - Fransa 
kadınlar futbol maçi 

Bizim kadınlarımız Jimnatdlk yap maktan bUe kapaadumınlar, bllUla 
dünya kadınlığı spora nihayet blr ehe mml.getle sanl1111f, denü •porlan, 
atletizm, tenia, ve daha birçok hareket lerden aorıra. ıporun en ajır taralı a
lan futbolda bUe biJyük l)(IJ"lıklar gös termeğe btqladılar. 1,te gukankl re • 
sim, geçenlerde lngllterede VeıUıam stadında yapılan lngUlz. Franıız ka
dın futbol nuıçında alınmıftır. 

lngiliz takımı idarecisi Mis Elıie Karlil Franaz takımı kaptanuu Uk mı 
ruştan evvel öperek ıelômlamaktalır. Franaız takımı bire karp ikl goUe bi
rinci defaya malııua olmak üzere ye nUmlftir· Bu nuıç Birtanya imp_arator. 
luğu kanıer miicadeleıi menfaatine 011 nanmıftır. 

Maç, derhal rüzgarı da Jehine 
alan Macarların hakimiyetine gir
di. Macarlar bir türlü kendisini 
toparlıyaırı,yan karııık takım ka
lesine tiddetli hücumlar yapmağa 
hqla dılu. Daha ilk dakik3 larda 
tiddetli bir iki tül karıtık takım 
kalesini tehdit etti. Oyun tama
men Mac:Aı ların üstünlüjünde de
\ram ederken 7 nci, ve 8 İr.<.i da
kikada kaleciyle kartı karııya ka 
lan Maca· santrforu topu avuta 
attı. Macarlar arka arkaya fırsat
lar kaçırırlarken 14 üncü d3kika
da bunlardon birini ajlara taka
rak mükerumel bir gol çıkardılar. 

Bundl6n sonra karııık takım 
yeniden faaliyete geçti. 4S:>ldan 
sık hücumlara baıladdar. V "! tam 
40 mcı dakikada Bambino bir ser
best vuruıtan istifade edere!: ikin
ci golü attı. Etraf iyiden iyive ka
rardığından topun kontrolu ;viden 
iyiye güçletmiıti. Macarlar rla bu 
galibiyetle iktifa etmeğe karar ver 
mitler ıibi topu ıaia sola atıyor
lardı. Ve maç bu tekilde 3 - 2 Ma

' Bizim bayanlar için gıpta edUecek bir manzara değil ml1 I. 

Bu golden sonra Pera bir i!<i hü
cum yapt&yaa da üstünlük gene 
pek çabuk Macarlara ıeçtt 

21 inci Jakikada Bamb~ı:o bir 
fırsat kaçırdı. Bunu takiben Ma
carlar geue bir düziye fırsatlar ka carların galibiyetiyle bitti 
çırdJlar. 

Oyun büyük bir ıürat ••sevkle 
dev:ım edetken 32 nci dakikada 
Peralıları yeniden hücumd'l. görü
Yoruz. ';ol iç Etyene mükemmel 
bir fırsat geldi. Fakat top'.l dııa

Macarlar birinci hafbymda 
çok daha: ttdUtl oyıNdıhlY. -ılı:tacıf't"• 
haftaym apiı yukarı müıavi bir 

rı atarak kaçırdı. 
Rüzgar l'iddetlendi. Bu Macar

ların lehine olmakla berab1'. bir
birlerine verdikleri pasları ileri 

tekilde devam etti. 
Macarlar bu suretle in. vvetli 

bir takım olduklarını ispat etmit 
oldular. 

Bakalım Ankarada 
caklar. 

M. S. 
atmak st:n.liyle onlara fın!\t da--------------

kaçırtıyo;du. T O pka Pi 
43 üncü dakikada. sağ aç1kları- K • • • • k 

nın bir tülü kalecileri ancak kor- ara g um r u 
Dere çelmek suretiyle kurtuabil- Son günlerde ikinci üçüncü küme -
di. Fakat bu kurner mükemmel lerden önüne geleni yenmekte olan 
bir ıolle neticelendi. Peralılar 44 Topkapılılarm ne derece kuvvetli ol
Üncü dakikc:ıda kazandıkları bir duldan malftmdur· Şimdi Karagüm -

ri:klüler ile Topkapıhlar kendi arala
ıerbeıt VUtUfU da kaçırdıktan ıon- rında iki maça karar vermişlerdir. 
ra birinci hdtaym 2 - O Mcıacarla- Bunlardan birinci maç Karagümrük 
rın lehine bitti. alanında ve ikinci revanş maçı da 

Topkapıda olacaktır. Her iki taraf 
ikinci haftaym maçların idare meselesini görüşmek -
lkinsi hdtaym müsavi bir o- tedirler. 

YWıla baıladı. Karııık takım tid- Küçü kpazar 
detlenen ıü:ıgi.rı da Iehlerb~e ala- Fatih l l I er 
rak Macar kalesini ziyaret etmeie 
baıladdar. fakat Macar müdafa- Federe olmıyanlar turnuvasında ü-

midin hllifına olarak Küçükpazarlı
&aının mükemmel oyunu got ,11ma-

larla Fatihliler en sona kalmışlar ve 
ıına fırsat hırakmıyordu. aralarında bir ihtilif çıkmıştır. Bu-

Fakat 11 inci dakikada karıtık nun için turnuva mürettipleri şimdi 
takrn taliinı yendi. Bir hücum ea- bu ihtillfı halle çalışmaktadırlar. 

Ugpeıt • Pera mtJfll.µlan bir görünilf. 

Dünya boks 1ampi11onu Braddock 

Balkan haftası 
21, 22, 29 eylülde şehrimizde yapı -

Iacak altıncı Balkan oyunJanm gör -
mek üzere yurdun her yerinden ve 
Balkanlardan şehrimize gelmek isti
yen pek çok seyirci bulunduğu, gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. 

Bana karşı lstanbul belediyesi ve 
şehre bağlı bir takım kurumlar oyun
ların yapıldığı tarihte lstanbulda bir 
de Balkan haftası yapmağa karar ver 
miştir. 

Balkan haftası programı içinde Bal 
kan dansları gösterişleri, otomobil 
yanşları ve deniz eğlenceleri, müzik 
ve güzel sanatlar hareketleri de bula
nacaktır. 

An karaya 
Bu sabah gidenler 
Uypeşt takımı, bu sabahki Toros 

ekspresiyle Ankaraya hareket etmiş -
tir. 

Misafirler orada da ilk maçlannı 
cumartesi gUnti Ankaragücüyle, ikin
ci ve son maç1annı da pazar günü 
Ankara muhteliti ile Yapacaklardır. 

'""*' ı•n•nııııı•--ııı a:m:ı••llllı
önumuzdekl Spor sayfasında 

işin şakası 
nı 

okuyunuz 
ınıı1111mııııııııııuuıuıNlllllllllH11111Mııııııuııııuıııııııuıııtu111ııdtll 

Dknıncı QçQncfl kümeler arasında 

Beykozla-Karagümrük 
Daha bir çok takımlar karşılaştılar 
Geçen pazar birinci sınıf sayılan 

spor alanlarında türlü spor hareket
leri olaaea Juzlariyle devam ederken 
öte taraftan Beykoz alanında da ha
tırı sayılır maçlar yapıldı. O gün ü -
çüncü küme ikincisi ve eski federe ol
mıyanlar şampiyonu Karagümrüklü
ler Beykoza gezmeğe gitmişlerdi· Bu 
gezintiyi Karagümrük fırka ocağı ter
tipetmişti. Buradan bando ile cazla ve 
dansla kalkan vapur Beykoza varır 
varmaz zaten önce konuşulmuş oldu -
ğu veçhile hemen vapurdan çıkan a -
tayın içinden Karagümrüklüler ay -
rıldılar ve doğruca Beykoz futbolcu -
larına misafir oldular. Öğleden son -
ra her iki taraf oyunculan Beykoz 
çayırına gezmeğe gelen yüzlerce in -
sanın karşısında soyunup karşılıklı 
sıralandılar. tık maç Beykoz küçük
leri ile Karagümrük küçükleri ara -
sında yapıldı. Ve Karagümrük küçük
leri Beykoz küçüklerini sıfıra karşı 
üçle yendiler. Bundan sonra ortaya 
Süleymaniye .(B) takımı Beykoz <B) 
takımı çıktılar. Bu maçta da Süley • 
maniyeliler Beykoz1u1ara sıfıra karşı 
birle galebe çaldılar· Bundan sonra 
günün en meraklı maçı olan Beykoz 
birinci takımı ile Karagümrük birinci 
takımının maçına sıra geldi. Çayırda 
!'l"ykozlularla Karagümrüklü seyir -
ciler hep biribirlerine karışmış bir hal 
de oturuyorlardı. Her iki takımın ta
raftarlan da kendi takımlarının ga -
lip geleceğini iddia ediyorlardı· Ni -
hayet hakem Kelle Nurinin idaresin
de maça başlandı. Karagümrük bu 
maç için üç dert yıl önceki en meşhur 
santrforları mektepli Rızayı da o gün 
için kadrosuna almıştı. 

tık akını karagümrüklüler yaptı -
Iar ve Beykozu bir hayli sıkıştırdık -
tan sonra onuncu dakikada sol açık 
Nurullahın verdiği güzel bir apsı ka· 
pan mektepli Rıza tutulmaz bir şütle 
takımının ilk golünü attı. Bundan 
sonra Beykozlular pek canlandılar, 
akın akın üstüne Karagiimrük kalesi
ne indiler ve bir aralık Karagümrük 
kalesini öyle sıkıştırdılar ki bereket 
versin Kara.gümrüğün müdafi ve mu 
avinleri HüsnU, Saim Musa bu akın
ların önünü alıp gole mani oldular. 

Devre sonuna kadar Beykozlular 
bir şey yapamadılarsa da haftayma 
birkaç dakika kala Beykozlu Nuri 
takunmın ilk .srolünü attı ve böylellk-

le birinci devre blrblre beraber liklı 
bitti. ikinci devre ~JLl' ;KMıagüm • 
rUib akmlariyle ı.,ıau. Beykozla· 
lar bu devrede tam bir müdafaa ha • 
linde görUnilyordular. Fakat devre 
ortasına doğru Ka.ragümrük mtidafii 
Hüsntt ikinci golü attı ve otuzuncu da 
kikada da Karagiimrtlk mtldafil VI 

kaptanı Mahmut Ali ayafl kayıp ye
re yuvarlanınca Beykozun ~k çevik 
muhacimleri hemen topu kapıp kaleye 
sokarak iki ikiye beraberliği temin 
ettiler. 

Oyan çok merakb, çok heyeeanlı ol 
du ve her iki •tarafm seyircileri d' 
bu neticeden çok memnun kaldılar· 

Hakem Kelle Nuri oyunu çok lsabetU 
ve bitaraflıkla idare etmiş ve halk 
tarafmdan çok allotlanmı§tır. 

'Oçüncti küme ikincisi Karagiimriik 
Beykoz gibi birinci kümenin batı • 
n sayılan bir takımı ile berabere kal
ması Karagümrüğün eski halin~ al • 
mıya başladığını göstermektedir. Ço
cakaln alkışlanz. 

KaragttmrttklOlerln 
kongresi 

Bugünlerde Karagiimrüklüler ken
di aralannda mühim bir kongre top • 
lıyacaklardır. Kongrede Karagümrii-
ğün gene eski hale getirilmesi için ça
reler düşUniilecek ve sporun başka 
şubeleri ile de uğraşılmanm yollan 
aranacaktır. Ayni zamanda bu kong
rede yeni idare heyeti intihabı yapı 
Jacaktır. iki yıldır bütün gayret ve 
f edakirlığı ile Karagümrüğü idare e
den ve çok düşkün bir halden bu va -
ziyete getiren Bay Salimin tekrar re
isliğe intihap edileceği söylenmekte .. 
dir. 

Anadolu-Fener 
yılmaz 

İkinci küme şampiyonu Anadol• 
ile üçüncü küme şampiyonu Feneryıl 
maz geçen pazar Karagümrük ala -
nında dostça bir maç yapmışlar ve 
her iki taraf da çok zevkli ve ustaca 
bir oyandan sonra berabere kalmış -
lardır. Feneryılmazlılar on gündtir 
Karagümrük sahasında egsersiz yap
maktadırlar. 
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8 ACUSTOS - 1935 

25 yıl hapisanede kalan 

Gönüllü Mahpus 
~ Hatıraların~ anlatıyor 

-
Hapisaneye bir kadın girmesi 
mahkumlar arasında heye

can uyandırmıştı .. 
k :Mösyö Sing Singden biran evvel 
~rtulmak için acele ederim Mösyö 

~ıng Sing de bunu anlar. Eldi\""en1e -
:tıni giyerek uzaklaşır. 

1 
Siıe söylemiştim. Bu başka cellat -

h~ra benzemez. Derli toplu ,.e dürüst 
ır adamdır; bir mühendistir. 1 
Ani ölümü onun gibi birdenbire su

nan ba ka hiç kimse yoktur. O, bir is
kemle ve bir fırtına ile öldürmektedir. 

idam mahkOmu iki kadın 
Sarışın madam Buzzi ile kumral 

~ada.rn Antonionun Sing Singdeki i -
arnetıerini bütün hayatım müddetin

ce hatırlıyacağım. 

1 
liem mahpuslar hem de mahktlm -

ar ne tuhaf, ne heyecanlı haftalar 
YaŞarnıştık ! 

Bunlar ölüm iskemlesine oturmağa 
~ahkQm edilmiş iki kadındı· Fakat 
Unların çe\'Tesinde üç bin erkek var

:~ \'e ebedi kadınlık ölüm karşısında 
ıle kudretinden hi~bir şey kaybet -

lttedi, Şimdi göreceğiniz gibi en hop -
l>a isteklerinden bile vazgeçmedi. 
~unların ikisi de ölmek için bize gel

~Ş~erdi; çünkü eskiden muhtelit ~ir 
Pı hane olan Sing Singde şimdi ka

dınlar için koğuş yoktur. 
Suçlu bir kadın elektrikle idama 

hlahkum olunca hemen Sing Singe 
doğra yola çıkarıJır. Yaşıyan ölüler 
lttahallesinde ona münferit bir hücre 
leriJir. "Olüm arkadaşları,. onu hi~ 
törrnezler. "Olüm arkadaşı,, sözü i -
d~rn sırn~ını beklemekte o1anlann ken 
di kendilerine taktıkları bir Jakap -
tır. Onu görmezler. Fakat kadının o
;;d~ h~lunduğunu çabuk öğrenirler· 
.a'adısJerin en derin köşelere kadar 

gırrne ini, ve düşüncelerin başlardan 
~rkıp YayıJmasını hiç bir ceza yasası 
OnJiyernemiştir. 

Bunlar biribirine sorarlar. 
- Acaba ne yaptı? 
- Henüz kurtulmak ihtimali var 

mı ? 

- Cezanın değiştirilmesi için ümit 
"ar mı? 

t·· ~.unlar askerlerin düşman önünde 
Utu11 ,.e yiyecek mübadele ettikleri 

ır.ibi düşüncelerini ve işittikleri şeyle
~1 biribirlcrine söylerler. Bu kardeş -
'k.er arasına kıskançlık gibi duygular 

1 
at'~yyen giremiyor. Betbahtlığın bir 
C$;tırrniş olduğu bu adamlar saçla -
~ıru bile görmemiş olduklarını bir ka
<l ına karşı hep birlikte en derin şefkat 
U~guJarı ile müteha sistirler. 

Çiçeklerle donatılan 

olUm odası 

~ llir gün hapishane müdürü Levis 
· Lauves çalışma odama girerek: 
- Anna Buzzi beş dakika sonra o -

racıa olacak .. · Haydi benimle birlikte 
~~liniz de kendisini muayene ediniz. 
lı•nir buhranları o kadar ~abuk bas -
rdı kil
l>edi. 

yaşıyamam eğer öleceksem, ki henüz 
buna karar vermiş değilim, son da -
kikalarımın bu soğuk ve katı duvar -
lar arasında büsbütün acı olmasını is
temiyorum. 
Lauves hiç şaşırmadı bile· Bunun gi -
bileri çok görmüştü. 

Nüfuz edici gözlerini kadının yüzü -

Olnıeden önce güzel bir rop istiyen 
Madam Antonyo 

ne dikerek sakin ve ''akur suratiyle 
sonuna kadar dinledikten sonra: 

- Sizin için ne yapabilirim, madam 
Buzzi? diye sordu. 

- Bana birkaç parça kumaş, birkaç 
eski resim, hücremi içinde oturabile -
cek bir yere ~eYirmek i~in ne olursa 
olsun birkaç parça bir şeyler verdi -
rlniz. Bu dm•arJar ... Ah bu duvarlar
Beni çıldırtıyorlar !·,, 

Sin Sing hapishanesinin şimdiye ka
dar görmüş olduğu direktörlerin en 
anlayışhsı ve en merhametlisi olan 
Mister Lawes başını yavaşça kaldıra -
rak cevap yerdi: 

- Gidip bakayım.. Düşünmem la -
zıml." 

Uzun uzadıya düşünmedi .. Çünkü 
az sonra kadın gardiyan, mahkuma 
birkaç metre kreton götürdü. 
Dikiş dikmeğe izin alan Anna Buz -

zi oturup harıl hanı diki~e başladı · 

Erte i günü hücrenin ü~ durnrr be· 
yaz kreton \'e mavi çiçeklerin arka -
sında gözden knybolmu~tu. Üç duvar 
diyorum çünkü dördüncü taraf, kadın 
gardiyanın nöbet beklemekte olduğu 

koridora a~ılan kalın çubuklu demir 
kafe tir. 

Böylece süslenmiş olan hücre, için -
deki siyah elbiseli güzel konuğuyla 

(misafir), acınacak bir biçim almıştı. 
Sabah vizitalarımı yapmak için bura -
ya geldikçe; bir zelzeleyle sokağa ba
kan cephesi yıkılan zarif bir apartı -
manda olduğumu ~anırdrm. 

va,ıyan ö IUlerln ••h eseri 

HABER - Akş~m Postası 9 

En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: 

• 
ın ıçyuzu 1871. • •• •• 

l' arın benim ihtiqar Prusyama 
1 anriya ısmarladık diyeceğim! 

Bir adam hiç kıpırdamıyordu.. dır. Gerek bu mektuplardan gerek- nihayet işte Bismarkın karsısında 
Bu Bismarktı. Avrupaya karşı oy- se, fngilterenin Paris Sefirinin ra- duruyor. Bu iki adam birka~ sani• 
nadığı oyunu büyük bir zevkle sev porlarından, Versaydaki impara - ye böyle yüz yüze dimdik durduk· 

rediyordu. Elindeki tablo onu torluk ilanı meselesinin birçok sır- tan sonra imparator geçti; kendi
dizlerine kr .. dar varan koca ç:zme· larını öğrenebiliriz. Birinci Vil - sine herşeyi vermİ§ olan adamın 
siyle baca~ bacak üstüne at:nı§ o helm, Bismarkın zorlamakta ol - elini sıkmadı; bu ağır tacin. uğur· 
!arak göste1 İyor; sol elinde ,apka· duğu taci kat'iyyen istemiyordu. suzluk getireceğini duymakta ol • 
ıını tutuyor, sağ elini de arkasına Yaşlı kral tanıdıklarına hep: duğunu böylece ızhar etti ... 
al'ınıf.. İşte bu kuruntulu dı.aumİ· - Bu ünvanı ne yapayım? Sir Bazil burada kendi kendine 
le Alman imparatorluğunu l ütün Diyordu. söyleniyormuş gibi: 
cihaı:n ve bilhassa kendisir,·n ya· Bununla beraber insanların en - Mabaadi? Evet işin sonu 

ld w • • ~· 
ratmı~ o ugu ımparatora trııı:' ım liberali olan oğlu, Demir Başba - 1919 dur ve ben de oraya geldim 
ediyor· kan Bismarktan yana çıkıyordu. ifte ! 

Pek•. y~ni imparatorun ''.~ziye· Galiba o zat da yalnız bu mesele- 1919 ... 
ti neJ:r? de Bismarkın düşüncesini iltizam Konferans Kıemansonun ıngt • 

O ete: diınclik duruyor, hiç lupır- etmişti. Prüsya Kral ailesi arasın- lizlere karşı atışmasıyla İ§e batla
d'-~ıytır \'t' ı:;anki geleceğin kalın da gürültülü bir kavga çıkmasına dı. Alman kibir ve azameti, bura
ıeslerini delmek için ta u~aklara kıl kalmıştı. Birinci Vilhelm az da da az kalsın 1871 de Verıayda 
bakıyordu. kalsın Bismarka galebe çalmak olduğu gibi bir küstahlık derece-

Gösteritin hiç kıpırdamıyan, ve üzereydi. Fakat en sonunda baş - sine varıyrodu. 
umumi ae.,ince iştirak etmiven bu bakanın iradesi hakim oldu. Artık Alman imparatorluğu 
iki kahramanı acaba yarın kuru- Sir Bazil eline bir kağıt alarak: kalmamıştı. Kayser ulusunu al • 
lacak yeni bir sahneyi mi görüyor- - Birinci Vilhelmin, impara - çakçasına bırakarak kaçmış;Door 
lardı? torluk ilanından bir gün" evvel şatosunun parkında ağaç deviri • 

Sir Bazil Tomson aynalı salon- Versayda yazmış olduğu notları yordu ... Fakat Fransarun yenilme
da kendine kılavuzluk edebilecek okuyalım, dedi: si üzerine doğmuş olan 1871 kibir 
eıyayı gözden geçiriyordu. ''Yarın benim ihtiyar Prüsya • ve azamet ruhu, Alman lmpara • 

Şimdi de Prüsyalı halıcıların iş· ına Tanrıya ısmarladık diyece - torluğu düşüncesi henüz ölmemi§• 

lemi§ oldukları esere yana§tı. Al- ğim.,, ' ti ... 
manyanın konfedere olmuş prens- Yazıdan da görülüyor ki; yaşlı Ben psikolojik hadiseleri birin· 
Ieri yetmiı dört yatındaki yeni kral bu sözleri yazarken elleri tit- ci plana koyarak, torunlarımıza 
imparatorun arkasına dizilmişler remiş, sonra da acıklı bir şefkatle bırakmak vazifesiyle mükellef ol· 
ayakta duruyorlardı. Sadova şunları ynzmı§: duğumuz bilgileri bi~ hikaye ha • 
mağluplarının hepsi gelmişlerdi. "Oğlum bütün ruhu ile bu yeni linde söyliyeceğim. Evet yanlıı 
On dördüncü Lui'nin bronzdan şekle bağlnnmrş bulunuyor; hal - söylemedim. Bir hikayecik amma, 
heykeli altına dizilmit olan eski bu ki ben btınu hiç ist.€miyorum, çok ıeyler anlatan bir masal!. •• 
alaylarının yırtık pırtık bayrakla- ihtiyar Pıi.isyamdan başka birşey Benim için bu masal bütün bir 
rı. Prüsya buYruiu altına giren bu istemiyonun.,, hissiyat dünyasını, ciltler: dolusu 
prenslerin kafataslarını okşuyor _ Biamark yapılacak merasimin tarihi ihtiva eder! ... itte size ha • 

d teferrüatr için konuşmak üzere bir kiki tarihi söyliyeceğim. Acaba u. . 
mülakat istemiş, birinci Vilhelm bu masal meslekten tarihçi olan· Sir Bazil 1871 in içyüzünü an· 

latmağa ba,ladı: 

Kraliçe Viktoryanın kızı, ye -
dinci Edvard'ın kız kardeıi ve be
tinci Jorj'un halası, Prüaya Veli
ahtr zavallı Frederikle evlenmiş -
ti. O vakitler Londra ile Potesdam 
arasında münasebetler pek sıkıfı
kı olduğundan bu bir aşk evlen -
mesiydi. Evlenmenin ilk çocuğu 
Vilhelmdir. Demir Başbakan Bis
mark, veliahdın karısından hiç 
ho§lanmaz, ona hep "İngiliz, , der
di. Epey zaman sonra Vilhelmle 
yedinci Edvard arasında patlak 
veren münafer&le sebep olan dra
mı burada anlatmazsak, 1914 sa -
vaşının izahı pek eksik kalır. 

Bizi en çok alakadar eden me -
sele Kraliçe Viktorya ile kızı ara
sında taati edilen sayısız mektup
lardır. Kızı Berlinde kendisinden 
nefret edilmekte olduğunu anla -
mı§lr ve bundan çok üzülüyordu. 
Ana ile kız arasındaki muhabere· 
ler Vindzor sarayının eVl"ak mah
zeninde büyük bir yer tutmakta -

de onu azarhyarak kapıdışarı et- fara kafi derecede akademik gö • 
mit ve "bana bundan bahsetme,, rünmiyecek midir? ... 
diye homurdanmı§lı. Sir Bazilin seai burada aertleı • 

Sir Bazil yapılan merasimin ta- ti: 
rifine girişti: 

"Potesdam sarayı vaizinin dü
asiyle merasime baş!andı. Bu a • 
dam iliklerine kadar Prüsyalı ol -
makla beraber düasında on dör -
düncü Lui'den de bahsetti. On -
dan sonra krala, galip ve muzaf
fer savaşçılara, bayraklara düalar 
etti. Düa bitince Bismark cebin -
dc:ı bir parşömen çıkardı. Bütün 
merasim esna~ında da ancak bu -
rada azıcık heyecan göstermişti. 
Çünkü sesi önce biraz mütereddit 
gibi çıkıyordu: 

''Biz Alman özgiir şehirlerinin, 
prenslerinin isteklcıine impara -
torluk makamım kalınl etmek su
retiyle cevap vermeyi; bütiin Al -
manya yurduna karşı bir Y3zif e 
telakki ederiz.,, 

(Devamı var) 

:::::e--:wmmr SOYDAN ı ı &a.a 1 Sünnetçi Ahmed 1 
1 

lkamatgah ve muayeneha- • 
nesini Sirkeciden Sultanahmet 
Yare batan caddesi 40 numaraya 

c nakleylediğimi saygılı müıteri-

İ! lerine bildirir. 
:::::::-.::=:::::::::::::::::::..-::.:::.:::.-:--• 

• 

Şarlok 
Holmes 

9 Büyük Hikaye 
tJ Bir arada 

210 Sayıfa Sinir buhranı falan yoktu, ba),1 -
tltanıış da. Yalnız hücresine girerken, 
&anki nüzill isabet etmiş gibi bir ser -
~~liğe uğramıştı· Teselli edici söz -
b~rınıize bile cemp vermiyordu. Hiç 
tı. 1~ §ey görmüyormuş gibi dosdoğru ö-

lşte büyük havadis Sing Sing hapis
hanesinin içine yayıldı. Madam Baz -
ziye hücresini süsleMek izni verilmiş! 
Kadın, kretondan perdeler yapmı~! 
Evet küçük ma,·i çiçekti beyaz perde
ler! Bu çiçeklerin adı "beni unutma!,,. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sir Bazit alaylı bir kahkaha al
tr. Alman prenslerinin böyle bir 
istek ve müracaatta bulundukln • 
rını kimse bilmiyordu. Böyle bir 
isteğin neye ma1olacağını kendile
ri de pek iyi bilirdi. Nitekim ki 
Bavyera Kralı ikinci Lui'nin Ho-

Fiatı 40 kuruş 
Ankara caddesinde Une bakıyordu. 

llelki de kendisini hata Nevyorkun 
en §ık mahallesi olan River Sidedeki 
~artırnanında sanıyordu. Nevyorkun 

1 
ilgin iş adamlarından olan sevgili -

~i bu apartımanda öldürdüğü için a
lt\ let onu suçlu çıkarıyordu. Bütün 
~ tı.hakemesi esnasında kendisini tü -
~ ennıez bir gayrette müdafaa etmiş ve 
~rbanına olan büyük aşkından hah -

ttnişti. 

-!irkaç giJn sonra ise gardiyanına 
1enerek: 

~ - Git mUdOrU çağır. Onunla der -
aı k•~ahynnt dedi. 
,.,~sylJ Leam E. Lauves odaya gi -ı 
'"lCe • 

..... Ben bu kadar korkunç bir yerde 

Bunun üzerine mahpusların muhay
yileleri hummalı bir faaliyetle hemen 
işlemeğe başladı. Marangozlar atöl -
yesi küçük tabureler, etajerler, bir 
küçük dolap. yapıyor; mahpusların 
seçtiği bir delegasyon (murahhas he
yeti) müdürden bunların kadına gön 
derilmcsini istiyordu. 

Lau,·es bu armağanları, içlerinde 
şüpheli bir-şeyler var mı yok mu diye, 
inceden inceye gözden geçirdikten 
sonra kadının hücresine konma1arma 
müsaade ediyordu· 

Fakat şimdi de boya atölyesi bun -
Jarı boyamak hakkını istemişti. Di -
rektör buna da: 

- Peki .. Müsaade ediyorum fakat 
bundan fazlasına izin veremem! 

Dfye cemp verdi • 
Ancak direktör "iskemlenin arka -

daşlarr,,nı düşünml'mişti: Yüz bir 
seneye, yahut dnha kısa zamanlara 
mahkum olanlara ,·erilen bir müsaa
de nasıl olur da yarın öbür gün öle -
cek insanlardan esirgenir? ... 

Ne marangoz tnkımlarr, ne de boya 
hanenin boyaları bulunmıyan, "yaşı -
yan ölüler mahalle~inde acaip endüst
riler doğdu. Kağıttan e~ya, iskemle 
hasırlarından yapılmış sepetler, ek -
mek i~inden vücude getirilen biblo Ye 
heykelcikler başgardiyana ,·eriliyor: 

- Bunlar onun içindir· Benim yap -
tığımı söyle1'8in olmaz mı? .. Diye ten -
bih ediyrdu. 
Başgardiyan bunları, madam Puzzi -
nin hücresini bt'kliyen gardiyana ver -
di, mahkumun hücresi de günden gü
ne daha güzelleşirdi. 

.(Devamı var) 

henzolern boyunduruğu altına '' Vakit,, kütüpanesi 
girmemek için gösterdiği inat çok ......................... 

h l 1 1 ....... •••••·••••••••• ···=····r·ısu;:· .. =· .. :·ı·ı····ı pa a ıya ma o mı.:§tu. ~ii B ····· ··~·. ·· ••• ••• · • ···:: 
Tören bitti, ancak birinci Vil - i! Orjıya ii 

helmin bir hareketi von Verner ii VE ii 
tablosundaki .. yeni impar~torun H Ragastanın oğlu il 
suratında gormekle oldugumuz :: . . . :ı 
b 'b' w k d k1 gwu 1·~ah el :: Romanlarını cıltlendırılmek :. uz gı ı sogu onu u ~ - :: .. .. .. . :: 
mı••1• B' • · V'lh im aynalı •a :: uzere Vakıt kutuphanes"ıe hı - :: :r ır. ırıncı ı e .. - :· :: 
londan kaçmak için gösterdiği is- ii r~kmı~ olan okuyuculrımızınij 
tical' • l edi Konfedere prens- :: cıltlerı haıırdır. :; 

ı gız em . •• H g 
Ierin, sevinçten ağlamakta olan H ergün .•~at l 8 e kadar uğra ·il 
generallerin ellerini sıktı. :: yıp alabılırler. i: 

11-=mı-::::::*Hl-=:::::;ç:..-ar;::rızı..., 

Düzünelerle el ıılrtıktan sonra 
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lstan~~.~~~1~?.~~~:!a!~!.~ ~irası i~ 
5660 No. 100 Lira 

29654 " 60 " 
42604 " so " 

İkramiyelerini almak üzere numaralar hamillerinin en geç 

ı 
l 

20 ağustosa kadar firkete müracaatları rica olunur. ı 

l~~M.9!.:P.1~11
1 

~•v•.r·Y•v•.r·D•L~GiNl:·Y••••"'" 

1 v- ,, , 

) ~D~P~~~R. 
TOR K·TiCARET· 8ANKAJI 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19. cu tertip 4. cü keşide 71 Ağustostadır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

!er·e (20.000 lira)lık mükafat vardır •.. 

Hurma sabunu 24 veya 12 adetlik 
kutularda satıltr· 

GAYET MUH1M 

T. C. iktisat Vekaleti iç. T. U· MD. i 
ş. ş. 

iLAN 
iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun 

hükümlerine göre tesçil edilmiş olan 
ecnebi şirketlerinden (Volbruk - Kom 
mersiyal Co· Ltd.) şirketi bu kerre 
müracaatla şirketin lstanbuldaki şu 1 
besinin muamelatını tatil ettiğini bil
dirmiş ve lazım gelen muamelenin j 
yapılmasını hııtemiştir. 

Keyfiyet yukarda ismi geçen ka- j 
nun mucibince ilan olunur. 26 Hazi. 
ran 935 

Hurma sabununun kokulu bir sa- Resmi mühür 
hun olmayıp tabii kokulu ve emsal- T. C. iktisat l 7ektileti Ticaret 
siz cinste bir ev sabunu olduğunu leri umum müdürlüğü 
bilhassa ev kadınlarının dikkat na- imza okunamadı 
zarlarına arzederiz. Bir tecrübe si- <V. No. 8309) 

zi ikna a katidir . 1 
Hurma sabunu TURAN mamu . ı '11~ıııııın1111ıınınuNn11ıııınınıııı111uıuanııınu1flll!l.,._.......,.§ ı 

ıatmdandır. s Şişli Etfal hastanesinde ~ l Göz mütahassısı doktor j 
.. .. . il Rıfat Ahmed Göz berk' 

• ... İstanbul 4 uncu ıcra memurlu- j ı c. Halk Fırkası sırasında kız u.f 
gundan: 1 ;esi karşısında 32 numarada. Mua· ti 

. Bir borçtan dolayr mahcuz 0 • j yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarf l 
1 t k · ı teb · .ıı•t1•111111u11ı111ıırıııııuıııı111ıır11111nııııııııı111111nıııııııu1111mııırınu11•nıı~ up sa ışına arar verı en eşır 

ve talak tuzu ile karbonat dütü -----------

Jf 

Artık herkesin gözü 
açlldı. Hiç kimse körü 
körüne herhangi bir lo
kantaya ayak basmıyor 
ve her şeyden evvel 

yemeklerin 
.~ ' 

Soğuk hava dolabında taze olarak 
muhafaza edilip edilmediğine 

dikkat ediyor 
Sıh lnizl sokakta bulmadınız, şu halde a~ırlaşmış 
yemeklerle midenizi bozmayınız. Gittı~ınız lokantanın 

FRiGiDAiRE'i 
olup olmadığını tetkik ediniz. işini bilen lokantalar yalnız 
FRIGIDAIRE soğuk hava dolabını kullanırlar. Soğuk hava 
dolabları hemen birbirine benzerler. Fakat bunların hiçbiri 

FRIGiDAIRE'ln evsafına mallk değildirler. Diinyanm en 
mükemmel soğuk hava dolabı olan 

FiRGiDAiRE'i 
Dünyada 250,000 lokanta kullanmaktadır. 
Onun bu eşsiz kıymetini ispat eden daha 

parlak bir misal olabilir mi? 

L A 
BiRADERLER ve Şsı. 

Galata: Hezaran caddesi 
Beyoğlu~ 1stikli.l caddesi 

Ankara: Bankalar caddesi 
lzmir: Gazi l:Rılvan 

13 - 8 • 935 ıalı gilnü saat 9,30 dan 
10,30 a kadar Süleymaniyede 
Dökmecilerde bugün tebetir ima· 
lithanesi olarak kullanılan Ula 
medresesinde açık arttırma ile sa· 

tdacağmdan istiyeceklerin ma -
hallindeki memuruna müracaat -
ları ilan olunur. :;:::::::::::;:::::::::~:::::::~::::::::~::::::::::::::::::: 

RADiO 
tıı~n~uJ Bdlli""l 

~ehirTUjaİl'DSU 

ıııııımmııı ı 

'I ı 

Bu hafta Te
pebaşr Belediye 
Tiyatrosu: Per • 
~embe, cuma, cu -
martesi, pazar gü· 
nü akşamları saat 
tl de (DEU DO
LUj 3 perde ope· 
ret. Yazan: Ek -
rem Reşit, beste • 

liyen Cemal Reşit. 
KAR GiBi 
E36VAZLATIR 

.. .. .. .. 
!! .. .. .. .. .. :: .. .. 

Doktor 

Ali ismail 
ı.·.· &: Haydarpcu;a hastanesi bevliye .. 
:: .. müteha .. ıaı 
:: 
!: llrologue - Operateu1 •. 
~ . 
H Babıali cacidesi Meserret ote·fi 
:: li 88 numarada her gün öğleden:i 
~! sonra saat ikiden sekbtt kadar.ii 
:: :: .. .. 

'•M •• 

J ~ =ı· ••::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11::::::::::::: 

SALTS 
lle çabucak geçecektir. Hemeıt 
bugünden bir kutu almrz, T'f 

akşamları derununa klfl 
miktarda koyacapns aacUo 
Salts ile bir ayak banyosu ya· 
pınız. Katı bir teü,,li bulan•· 
cak, ayaklannll hafffflyteek• 
o;.aner ve tlfkinltklv an ola • 
caktır. Bütün @eftnelerde •· 
tılır· 
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Harbiyede BEL V Ü Bahçesinde 

BestekAr Nebil oğlu 

Bay Hakkı ~ecesi 
Belvü saz heyeri, BAY AN SAFiYE, Monolog, 
Bestekar ınualllm B~ E

1
ahri ve Yanulan 

Beıtekaf Bay SADEDD N ve ıO.rprlzler. 

Türkiye 
MERKEZ . 

3/8/ 193.5 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Lira 

il 

--

Lire 
'1aıalannızı temin ediniz. Kasa ' 

~------~-----------•T•e•l•J•o•n•:•4•00-9·,-~1:~:-~~-~~ ı~:==~ 
Sermeye ···-··-······················· ............. .. ........................... ( 5.000.000. -
lbtipt akçesi ........................... .. .................................... ı 026. 7 56.67 

Ufaklık................ ....................... ,. 914.204. 10 39 954 067.33 
TedavUldekl Eanknot 
Deruhte edilen evra ı.. ı nal.tiye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııe tevfi kan hazine tara· 

lar: ---~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Dahlldekl Muhabirler: 1 L. 158. 7 48.563 -

lstanbul liseler arttırma eksiltme 
kurumundan: 

fürk lirası - -·-···- ············· 'L J.050.809.70 1.050.809 70 

10.640380 -t:arlçtekl Muhabirler : fından vaki tediyıı 

Yiyeceğin Cinsi 
Ekmek 

Miktarı Tahmini fiyat 
A !tın Safi kilogram 4.401 ,273 6.190.756. 08 Deruhte edilen evra" ı nı ı- t iy t-
~)una tahvili kabil Seıbesı dövizler .632.749. 91 6.8~3 505.99 ba1<1yesi - ································· 148.108 183.-

Hazine Tahvlllerl : Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle il!veten vazedilen ı 0.000.000. -

260,000 11 Kurut narh üzerinden 
Beı okulun teminat miktarı 

Lira K. 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı L.158.748.568.-

~L 158.108 ı 83 • .;; 

TUrk Lirası Mevduat Kınunun o ve 8 in cı mad· 1 : 
Galatasaray Lilesi 825 
Haydarpafa Lisesi 792 

Vadesiz - ························ ... 
Vadeli -······ .. ····---· 

delerine tevff kan Hazine tara· 
fıodın vaki tedlya ı ,, 10.640.380.- 148.108.183 -

J 
14.901 700.17 

14.901.700.17 - -
Erenköy Kız Lisesi 247 50 D6vlz Mevduat. : 

Senedat Cüzdanı • 
Hazine bonoları ························( L 1 .500.000 -

Kandilli Kız Lisesi 115 50 
Çamlıca Kız orta okulu 165 
Kurumumuza bağlı Beş okul için yukarda yazılı ekm~\< inti-

Yaçları ıartnamesine göre ve okulların } anlarında ilk teminat 
lar gösterilmiıtir. 

Eksiltme 21--8- 935 Çarfamba günü saat (15) de kapalı 
zarf suretile yapılacaktır. 

Ekıiltme lıtanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan 
kurumda yapı]acaktır. 

ficarl senetler -··········-···········J, .. 9.933.462.61 11.433.462.61 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

1 
Deruhte edılen evrakı nak-

A tiyrnin karşılığı esham ve .. 30.631.473.91 
tıbvillt 1 itibari kıymetle l 

B ) Serbest Esham Vt> Tahviltt .. 4.551.704 21 35.188.178.12 

Altın ve döviz üzerine avıns 
f ıhvilAı üzrrine avans 

1 ". 27.4! 4.59 
~ 2.799. l 67.89 

Hissedarlar······ ·· ·······~···· .. ·····-··-··----···· 
muhte~lf 

YekOn 

2 82658248 

4500000-
9493269 24 

~37:J.058.47 

Vadesiz 
Vadeli 

Muhtelif -···-······················· 
1 

12.259.748.16 
.652.403 19 

·····················-······ 

' 
Yek On 

12 912.ısı 3, 

57.424 267 28 

259.37S.058.4t 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 ıayılı 

kanununa göre eJlerinde bulunan belgeler ve Ticarethane na 
ınına ite gireceklerin itbu belgelerden maada noterlikten alma 
veki.letnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren; 
l•konto haddi yUzde. 5 1·2 - Altın Uzerlne avans yUzde 4 1·2 

Kapalı zarf ekıiltmelerinde isteklilerin yukarda adı ;azıh 

kanununa uygun olmak üzere kapalı zart mektuplarında işt~ni· 
len belgeler ve teminat makbuz veya banka mektuplarını koy
mak suretile zarfların üzerinde tekliflerin hangi ite ait o!duğu 
nu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan ye,.Jerj 
mühürlü olarak belli afinde belli saatten bir ıaat evvel müteıel· 
ıil makbuz mukabilinde kurum batkanlığına verilmesi ve tf'mİ · 
nalların beJli zamandan evvel liseler muhaıebeciliji veznesine 
yatırılmı§ olması ve eksiltme ıartnamelerini görmek üze.re k'1· 
l'um sekreterH~ine sormaları ili n olunur. ( 4455) 

................................................................................. -.:w ............... . 

bu akşam r Cıldiyrn züh,.viye mlitcb>SS>SI "''il MÜ N i R N u RE D Di N 

I
Dr. Bahattin Şevki=: ve arkadaşıarn 

Ba~~:1;";' J;! ~a;02 ~:~.~at 1 o D ~ ~ 'Ô' n:::ı ~ IAA\ ~ 
IJt P11arte1i fıkaraya meccanen .,.., (gl. U U ~ U ~ U U U {9J. 

··---•BAHÇESiNDE, Telefon 41065 ___ _ 

2ıı; SERSERfT,F.:R YATAGT SERSERiLER YATAGI 213 -
- jjaban mıyım? .. Deli mi ol· 

dun? Ben senin kralın, &§ıkınım .. 
Seni seviyorum.. Bunu anlamıyor 
musun? 

Jiyet k.-alın yakıcı nefeJınden 

kurtulmak için batını yana çek
ti. 

Sevinçten doğan bir gülükıle 
Birinci Fransuva: 

- Seni seviyorum .. Sen de be
ni seviyorsun değil mi?.. Söyle, 
heni sevdiğini söyle! ıözlermi ke
keledi. 

K12ın üelinden tuttu. 
Dudakları onun dudak~arına 

dokunm.tk üzereydi. 
- ltte burada! .. Sağ ve sağlam. 

"X aşasm kral!.. 
Bu ıeslerı çılgın bir hale gelen 

Jiyctin kralın elinden kurt-.ılmak 
için ıon ~ü· hamle yapmağa ça
lıttığı sırcida yükselmişti. 

Hiddetinden mosmor kesilen 
Birinci Fransuva döndü. 
Mağara insanla dolmuıtu. 
Gelenlerin başında: 
- Oh .. Allaha §ükür olsun .. 

Sağ ve sağlam.. Yatasın kral 1 .. 
diye bağırarak kralın elinden tu
tan Düteı Detamp vardı. 

Jantiy~mlar da: 
- Y aıasın kral! diye te1!.rarla

aıla!'. 
Uzaktan ;se, yamacın kerarın

da av bonıları zafer havaıauı ça
lıyorlardı. . ,. . 

Şimdi vakanın nasıl olduğunu 
anlatalım: 

Siyah Maskeli atlı kadın yukar-

da görüldüğü gibi birkaç dıkika 
kadar kralın hizasında dört nala 
gitmiıti. 

Birdenbire Fransuvanın takip 
ettiği yolu tanıdı. 

Atını durdurarak: 
- Tuhafe ıey !.. Papaı kayası

na gidiyor! ... diye mırıldandı. 
O andan ıonra dikkat nazarın

dan kaçmıyan vaakmn türlü (muh
telif} ıafhaları ona her hıı.l<ikati 
anlattı. Kralın geri kalmasında ve 
Laıat.enyerinin Jiyeti götürn,eıin· 
deki sebebi anladı. 

Bir kahkaha kopararak: 
- Zav,ih Franıuval Bir alçak

lık daha yapmasına mani olduğum 
zaman kim bilir ne kadar kn.ncak ! 
dedi. 

Özengilerin üzerine kalkarak 
dikkatle dinledi. Ve ormancı uzak 
yerlerinden akseden boru sesleri
ni duydu. 

O vakit atını o tarafa doğru 
dört nala kaldırdı. 

On dakika ıonra avcılara yetiş
ti. O anda Düşes Detamp da 
gelmit ve kral ile Jiyetin ha:ı:ar bu
lunmadığını görerek hiddetinden 
kudurmak derecelerine var'llıf tı. 

Atlı kadın Dütesi görerek yanı· 
na ıokuldu. 

Alaylı bir ta vur la: 
- Galiba kralı arıyoraum12 ! ! .. 

Öyle mi Madam? .. dedi. 
Bu söze f&fan Düteı: 
- Siz kimsiniz? diye ıordu . 
- Bunun ıize lüzumu yok. Bir 

dostunuzum, çünkü itte kral ·n bu 
anda Papaı maiaraamda olduğu-

ğilse de Jiyet gene atm üzerinde· 
ki müvazenesini bozmama]a ve 
metanetini kaybetmemeğe çalışı· 
yordu. 

Bu ıurtle on dakika kadar dört 
nala gidildi. 

Avcıların gürültüleri duyulmaz 
olmu9tu. 

Jiyet, yalnız kendi atiyle arka
daşımnkinin gürültüsünden l-aşka 
bir ıey duymuyordu. 

Derhal etrafındaki bu ae. ıizli· 
ğin f arkma vardı. 

Durmak istedi. 
Fakat bu anda Latateny(.rinin 

kırbacı siyah atın sağrısına indiği 
için hayvan hiddetle sıçradı te bü
tün hızıylı ileriye atıldı. 

Ancak bet yüz adım giu:kten 
ıonr:ı Jiyet atını durdurabilerek 
daha uzağa gidemiyeceğini söyle
yip yere indi: 
La~atenyeri gülümsiyerek: 
- Emrinizi bekliyorum m,,dam. 

diyil) atından yere atladı. 
Ayni zamanda atına ıicldetle 

vurdıı. 

H~yvan alabildiğine ko~mağa 

başJ.yarak Jiyetin siyah atı ela o
nun pefine takıldı. 

Bu hal o kadar çabuk olmu§tu 
ki l'fenç kız hain herifin b·.1 hare
ke!:ni görememiftİ. 

Laşaten}eri bir kahkaha salı
verdi: 

- l~te hayvansız kaldık 1 •• Fa 
kat :rarar yok. Şimdi imdadimıza 
gelirler. Siz ne dersiniz madam 1 
dedi. 

Jiyet susuyordu. 

Bu hadise canını çok ııkmamıt
tı. 

Tam tersine (bilakis) avcıları 
takip etmek zahmetinden kurtul· 
duğu için seviniyordu bile .. 

Laşatenyeri elini alnına vura
rak: 

-Buldum! .. Papas kayasından 
iki dcıkikdık bir yerdeyiz, madam 
la düşes orada kalırlar. Ben de gi. 
der ~tları ararım. · 

Jiyet sert bir sesle: 
- Peki.la! dedi. 
Genç kız bir saat kadar yalnız 

kalacağını düıünüyordu. 
Gerçi kaçmak dütünceıi aklı

na gelmediyse de uzun ı:aman

danberi gözetildiği için b\y- saat 
kadar rahat edeceğinden mem• 
nundu. 

Onun için hiç çekinmeden ve İ· 
tiraz etmeden La,atenyeriv~ ta. 
kip ederek bir kaç dakika yürü• 
dükten sonra kayalığa vardı. 

Jantiyom durdu. 
Şüphesiz genç kızı korku~· a dü

türmek, ürkütmek istemiyordu. 
- Madam, işte Papas mafara

sının önünde bulunuyorsunuz. Bu· 
rada emi:.ı bir halde kalabilininiz. 
Eğer müsaade buyurursanız sizi 
Fontenblöye götürecek bir vasıta 
aramaya gideyim. dedi. 

Jiyet, gözlerinde doğan sevinç 
tfığını boş yere saklamağa ~ C\hşa
rak cevap verdi: 

- Gidiniz mösy&! .. 
- Sizi tekrar burada bulaca· 

ğım değH ıriİ mada'm? 
- Evet, burada bekliyeceğia. 
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La~atenyeri uzakla§ırken Jiyet 
de mağaraya doğru gitti. 

• • • 
Mağaraya giren Jiyeti takip et· 

meden evvel biraz Laıatenyeriden 
bahsedelim. 

Manfredi, içlerinden haııgisi 

ken-lisine teslim ederse Jiy~ti ona 
vereceğine dair Birinci Frantuva· 
nm üç janl iyoma verdiği s:i:.r.ü o· 
kuyucularnnız §Üphesiz ki ;•nut
mamıılardır. 

Çalıımalarını birleıtirmeğe ka
rar vereJt üç arkada§ Jiyt:t ıçın 

zar atmışlar ve Laıatenye'; ka
zanmııtı. 

Bununhı beraber bu üç adamın 
Manf redi ele geçirmeğe muvaf
fak olamadıklarını da görmiı~tük. 

Bunun için La§atenyeri krala 
bazı büyük hizmetlerde bulun
muşsa da Jiyetin kocası ~!mağı 

hiç ummamııtı. 
Jiyetle evlenmek, kralın genç 

kıza Düıes dö Fontenblö ü.1~aniy
le beraber verdiği geni§ unziye 
sahip olarak büyük bir senvor ol
mağı temin edecekti. 

Bu jantiyom, uzun zam~ndan
beri krala büyük bir hizmette bu
lunmak için kafa patlahyo.·<lu. 

Hatta !abahleyin ava gitmeden 
evvel, kral maksadını ona tattığı 
zaman bi!e hala bunu dütünu~ekte 

~- 1 
HakDraten :Jiyet kralın metr~si 

olunca ona bir koca bulmak la· 
z~ gel~ekti. Bu kocanın ile Bi· 

rinci Fransuvanm sadık acfomla
rından birisi olması lazım geliyor
du . 

Jantiyom kendi kendine: 
- Bu koca ben olacağim ! diye 

düşünüyordu. 

Jiyet korkusuzca ilerliv~rek 

mağaraya girdi. 
Bir bakıtla burasını göz. !t:n ge. 

çirdi. 
Mağara pek derin olmamakla 

beraber karanlık ve ıssızdı. 

Jiyet yüreği çarparak, d!p ta· 
rakta yosundan yapılan kanape 
gibi bir yere oturdu. 

Pek mülhit bir dakika geçirdi
ğini hissediyordu. 
Eğer yorgun olmamıf olsaydı 

uzun müddettenberi gözetildiği 

halde niçin birdenbire baş1boı bı
rakıldığım dütünürdü. 

Fakat bir tesadüfün kell'Jisine 
yardım ettiği fikrine kapılarak 

dütüncesinde pek ileriye gitmedi. 
Şimdi heyecana dütmüştil. 
Çünkü aklına birdenbire kaç· 

mak gelmişti. 
Planını çabucak yaptı: Misafiı' 

olacak bir ev bulana kadar gelişi 
güzel yol aiacaktı. 

Oraya varınca Tribuleye hir ha. 
ber uçurmak çarelerini arı racak
tı. 

Bu karardan sonra Jiyet iki ü~ 
dakika kadar Laıatcnyerir:.in u
zaidaşn1asmı bekledi. 

Nihayet sabrı tükenerek yBvat 
ça mağaramn kapısına doğru 1ıit. 

ti. 

Buroola clcı salıle 
pa,.a Vf't-o'ilt'r. tf'a/. 
pazanlor Şehri 
kof/.) ,OQraya .boff
tnvşlar. Tal si !ti 

[)urun. Ht/:!. 
sini söyliYt. 
ce§irn. 
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Fakat tam kapıdan çıkacağı sı-
rada bir ada.m içeriye girdi. 

Jiyet korkusundan bağırdı. 
Çünkü bu adam kraldı. 
Birinci Fransuva Jiyete doğru 

yürüyerek gülümsiyordu. 
Yalnız yüzü biraz ıararmı§tı. 

Ve hafifçe titriyordu. 
Genç kız bir sıçrayııta mağara

nın sonuna kadar geriledi. 
Yakında olacağım tahmin etti

ği bir mücadele için bütün k'1vve
tini toplıya:-ak bekledi. 

Kral: 
- Pek üzüldüm!. Umatım ki 

bir kazaya uğramadınız! dcdL 
Jiyet, mağaranın son dn~arına 

kadar dayandığını hissetti. 
Mahvolacağını anladı. 

Bir saniye kadar ate§ saçım göz. 
leri ve korkunç yüzüyle kralın ha
yali gözlerinin önünde dalgalan
dı. 

Tehlike zamanlarında iztl'"abm 
hummasiyle yanan zihinlerin do
ğurdukları dütünceler gibi bir dü
şünce ile: 

- Bir ft:Y olmadım bab-5 ! de
di. 

Fransuva olduğu yerde d~ırdu. 
Jiyetin ilk defa olmak ~zere 

söylediği bu kelime, bu baba ke· 
limesi, gene: kızla kendi arıtsma 
bir engel çekmişti. 

Şaşırıp kaldı. 

Büyük bir yeisle elleri ~itredi, 

yüzü sarari:h. 
Babası öy]e mi?. 
Namusunu lekelemek istt:diği 

bu kızın babası idi ha? 

Jiyet ise, karıısında dikilen kra
la mülhit bir silah olan parlak göz
leriyle bakıyordu. 

Genç kız, metin, gururlu bir ta. 
vur almı§, dudakları hafifçe titri .. 
yerek sanki ta§ gibi donmuş oldu· 
ğu halde kımıldanmadan duruyor· 

fakat husule getirdiği bu engelin 
pek hafif olduğunu da hissedi· 
yordu. 

Birinci Fransuvanın kalbinde 
batlıyan mücadele birkaç dakika 
sürmüş ve bu tehlikeli zama:n zar
fında ise Jiyet kralı tereddiit için
de bırakan manii ortadan kaldır
mak korkusiyle bir adım bile at-. 
mağa cesaret edememişti. 

Şunu da söyliyelim ki kralın 
kalbinde husule gelen mücadele 
pek uzun sürmüştü. Çünkü böy
le zamanlarda dakikaların !aatler 
kadar uzadığı sanılır. 

Fakat birdenbire Birinci Fran
suva genç kıza doğru bir adım at
tı ve onu ate§li gözleriyle süzdü. 

Bütün şüpheleri, tered :lütleri, 
korkusu gitmişti. Kalbinde ;nsan
lık duygusundan bir iz ka!madı. 
Kuduz ve vahti bir hayva!1 kesil
di: 

- Sann. baban olduğumu kim 
söyledi. 

Jiyet, uzaktan dört nala koşan 
bir atın ayak sesini duyar gibi ol

du. 
Birinci Fransuva bunu \ş.;tme• 

mişti. 
Genç kızı iki bileğinden yaka· 

ladı. 


