
Gazetemiz 
Herglln çok sayfalı, 
zengin mtlnderlcatlı 

VE 

S kuruştur 
Telefon: 23872 19 Mayıs 1935 - PAZAR 

Çarpı§ıp parça parça olan Mak•im Gorki adlı tayyar enin umumi görünÜfÜ 

Dünyanın en büyük 
tayyare kazası 

Çarpışan "Makslm Gorgl,, tayyareslle avcı 
tayyaresine dair resmi malômat 

Dün Sovyet Rusyada bü,>•ük bir ha- f 
va faciası olmuştur. Dünyanın en bii- 1 
Yük tayyaresi olan Maksim Gorki ~ 
tayyaresi. bir süet (askeri) keşif tay-

1 

Yare"'ile gökte çarpışmış, her ikisi de 
lllahvolmuştur. 

.. Bu sabah şehrimizdeki ~ayialara 
g?.re, tayyarenin yanarak yere düştü
Ku, ve içinde bulunan 70 kişinin de ya
narak kiil olduğu söyleniyordu. 
Resıni telgraf haberleri Ye SoYyet 

hükumetinin resmi tehliii. bu çok mü
c.;s if kazayı şöyle anlatmaktadır: 

1\fo&koYa 19 (A.A.) - Kocaman 
Maksim Gorki uçağı (tayyare)si) yere 

düşmüştür. Tayfadan 11, yolculardan 
da 36 kişi ölmüştür • 

Kazaya sebep olan, başka bir kü
çük uçaktır. Dunun da pilotu ölmüş
tür. 

(Devamı 11 nclde) 

Ali Çetin Kayanın söyledikleri: 

Prensipimiz: ~?ı;'~mızı 
., ~ · butun 

....,.lllllltın11flfNlll"""'"'1lllllllUtı111111rıtfflllllt1J1111111UUlllU1&1 llllUHllllRllllllll h U d Ut 1 ar 1-

m t z a kadar uzatmaktır ı 
(Yazısı 4 nen sayfada) 

'------=:----.....----~~~~~~~~~~~__:~~---~ 

Galatasara y-Apollon 
hugün oynuyor 

'&ta\' saat 17 de Taksim stadında yapılacak 

B"liiıı Galata.arayla kat§ılaşacak olan Apollon takımı 
( Yazısı 11 ncı sayfada ) 

························································• 
Mutlu bir gün i 

Atatürk'ün nutku fÖyle btı§ i 
lar: ~ 

" 1919 mayısının 19 o.ıncui 
günü Sam•una çıktım.,, i 

Bugün, mayı•ın on dokrız.u -i 
dur. Bugün, Türk ulusununi 
kölelik utancından kurtulup,f 
öz.gen, bayındır bir yurdun ka_: 

. .!.~~~~! .. ~~.~~!~ .. !~~~~:.: ____ , 
FRANSA DA 

"K(!.rakış,, I 
Dün Parise kar yağdığmı yaz • 

mıttık. Bugün gelen bir telgraf, 
daha ~traflıdır: 

Paris, 19 (A.A.) - Bütün Fran
sada bir soğuk dalguı hüküm sür
mektedir. Bir çok yerlerde ve 

ı batlıca Voj ve Jura dağlariyle or • 
ı ta Fransada kar yaimıftır. 

Memleketlmlzdekl 

San'at erbabı 
ecnebilerin 

Yarından itibaren 
çalışamıyaeakları 
tahakkuk ediyor 

Ankara, 19 (Telefonla) -2017 
numaralı kanun mucibince küçük 
san' at erbabı ecnebilerin yarından 

1 itibaren icrayı san'at edemiyecek· 
leri malumdur. 

Burada bu müddetin daha bir 
müddet uzatılacağı hakkında bir 
f&yia çıkmı9aa da bu sabah kendi • 
siyle görüftüğüm !çitleri müıteta· 
rı Vehbi, bunun doğru olmadığını 
ve kanun ahkimınm yarından iti· 
baren tatbik edileceğini söyledi. 

Göring'le Laval 
konuştu 

Gracovie, 19 ( A.A.) - 8. La val 
bugün Göringle yaptığı konutma· 
lardan sonra gazetecilere beyana • 
tında konutmalarının çok ilginli 
olduğunu ve esasen ötedenberi 
mes'ul devlet adamları arasında 
doğrudan doğruya temas taraftarı 
bulunduğunu aöylemittir. 

21 nedir? 
BU 

btlyUk Deniz Gezln
tlnılzln tarihidir 

Bugünden itibaren H a:ira
nın on altısına kadar gazete
mizin daimi okuyucuları için 
koymakta olduğumuz kuponu 
toplıyanlar, gezintimizde bir 
fayda ile karfılaşacaklardır. 

Tafsilat yarın 
l 

Gazetemiz 
Hergilo çok sayfalı, 

zengin milndertcatlı 
VE 

S kuruştur 
Sene: 4 - Sayı 1206 

Meşhur casus 
1

Livrens öldü 

O•manlı imparatorluğunun parçalanmaaına ve Arabi.tanın bizden 
a;yrılmcuına •ebep olan casu• Lavren•, Arap kıyafetinde ..• 

Garip bir tesadüf 
Osmanlı imparatorluğunu par

çalıyan Livrensin Türk milleti -
nin kurtulduğu gün ölmüt olma· 
sını garip bir tesadüf bulmuyor 
musunuz? 

•• 

Gerçekten de bugün ulusumu
zun kurtulduğu gündür. Orta sü
tunumuzun üstündeki §U çerçe -
veli yazıyı okuyun ! 

'(l)ea..>e~! ~ ~) 

Usküdarda süt içerek 
30 kişi zehirlendi 

Süte yılan mı girdi, yoksa 
tencere mi kalaysızdı ? 

Dün Üsküdar· 
da feci bir ze 

hirlenme hadi 
sesi olmu9, ay -

ni sütçüden süt 
alarak içen utuz 

kadar zavallı 

zehirlen · 

m i t 1 e r, ve te
davi altına alın . 

mıtlardır. 

Bu zehirli sü
tü satan sütçü , 
Üıküdarda Kör
bakkal cadde 

sinde 12 numa 
ralı evde oturan 
Ziyadır. Zehir 
lenenler de se 

kiz yatın d ~ 
Kemal, 10 ya 
tında Kenan. 

2,S yaıında Ka 
mil, 27 yaşında 

Şaban, kırk bi. 
(Devamı 11 ncide) Zelıirlencnlerden bir kaçı Z<'yrıep Kamil lıastancsinde 

Dün eceki 
cinayet 

Ortaköyde, helva parası yüzünden 
bir biçarenin karnını deştiler 

(Yazısı 2 net sayfada) 
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Erkek elbiseslle Casus 
Lavrens 

öldü 
Dün geceki 

rn .üthiş 
cinav.et. 

kızın gezen 
Muhakemesine bugün bakıldı 

Erkek elbiaeai siyen ve kendi
ıine Kenan mO.tear adım takan 
Melebat isminde bir ıenç kız, 
Ay19yi ölümle tehdit suçundan 
üçüncü cea ma,hkemeainde mu • 
hakeme edilmektedir. 

Bu abalı aaat onda mahb • 
me yine sizli olarak ıeçmiıtlr. 
Lelekzat mahkemeye gelmemif • 
ti. Ayte İle mahkmaeclen çıktık -
tan IODra ıuetecll•le U11D 

middet '3riifmllftiir. Bir mubar
rirlmiz, AneJe MeJekzatla bant
!!Mllı Ye daY&llDt{an Y&qeçmeti 
için bir taY&llUtta buhmdulu • 
nun p.JI oldulunu IOl'lllUf, Ane 

demiıtir kh 
"- Ba,le bir taftllUttaD ha • 

berim yoktur ve dava ettitim bl • 
riıi ile de barqma71 pek miniaız 
bulurum. Muhakeme bitmecla 
aonılan bütüa ..ıı .. cevap Te

NmİJKefbn. Merak ettliiniz .. , 
leri benden d~lil, erkek el1»1aeai 
ıiyerek erkek oldufunu iddia e
denden aonmuz.,, 

Melebatm anneai de demiıtir 
kh 

- Kmm ldmaeyl llümle teh -
dit etmit delildir. ikili de arka· 
dattr· Sonn. aralan açılınca or • 
tap baJI• i»ir dava çıktı.,, 

1 
Kafatası çatbJ&D fnsiliz CUU1U 

L&n8ain bll&, konutmakaam 
ve kmuldamadan yattıjı bildiri-
liyor. "' . 

ıc.dlal ........ J&btı 80 ... 
ati Wdaia , 10D ..... lnaHia 
ıuetelerinde ,..W,.. 

Dün ıece, lnıUia radJom, mll· 
il bir matem haberi .W aiW, 
"teellllfle llJliJelim ki, koma ,. 
çlrl~. •,.emdan Gmlt beilmlt 
pWcllr, hll& kendine pl.aedll,, 

Ortaköyde, helva parası yOzOnden 
bir biçarenin karnını deştiler 

d.nlttlr. 
Gene lqiliz ıazetelerinin 

Kadın yüzünden Fatihde de 
· bir cinayet oldu 

yazdıklanna ıare, cuua Llnen • Din ıece OrtaJs,lyde ıene bir 
ıin bir aan atib mtiteha11111 o- hic ybünden cinayet itlen.mittir. 
lan erkek kardeti butalaaaeJe Ortalcı67de çiftlik aokaimda o
ıelip U~ln yatalı batmcla tw-an HüteJin adında biri, Hüse
biru bulunduktan aoma, cuuaan yin adında bir helvacı çıralı tara· 

varam11acalı bir çeviklikle, bıçak 
eneli borçlunun Jan&ima aap • 
lanmıttır. Borçla HU..Jin hu acı-

O mania m Samsunda mualllmln lnsilterede ücra bir muhitte bina fından toblr ortamda keakin 

ya tahammül edemiyerek baiırmıt 
't'e daha tehlikeli aaldD'ıtlardan 
kendisini korumak üzere kaçmıya r fi iZi etmekte olduiu köy mn. sitmif, helvacı b--~ivte karnı d••iterek evine atılan ~ J -korumak için sünün ıeri kısmını orada ıeç;r - öldürülmlftür. çallfllUfbr. Fakat iki numaralı 

Bomba miıtir. Hidile 6' Hiile7in arumda 1 petini bırakma..,ıı, bu sefer bıça • 
istihsal mflessesele• Bu evde Livreme ait bir çok ıeçtiiinden okuyucularımızm bi • imı zavallı adamm karnına aapla· 
rinde odun ve odun HAdlsesl nasıl cereyan deierli evrak Y&rdır. Livrena aon ribirine bnttınlmamuı ,için bun- mifbr. 
ki tiril k k zamanlarda bunların tetkikile de lara birer numara koyacaiız. itte bu VUl'Ufun teıiriyle batır. 

m ya ma elmlf uiraf17orda. Ve enak bü.,iik bir HelTacı Hiieeyin: Bir numara. saklan deıilen Hüaeyia biç bi ke-
yasak edlleeek Samaunda RiJ&SiJ• muallimi ehemmi7etle mubafua edilmekte Helvacı çıralı Hüae:rin iki DU• ı· ö 1 . __ , .... _d. lamr 

Kamutay& ıelen bir kanun li· Vedadm evinde bir bomlta patla • idi. . mara. ıme 1 Y emı7e muaw ır o a • 
Jİ)ıuma sin, iatuyon ve ilkele- dıiau banan llserine lmk kadar Köy mnin hemen yakininde Helvacı Hüaeyinden heln alarak dan yere 71kılm .. ve aa IOm& da 
lerden 30 kilometreye kadar u- talebenin sannaltma almdıtmı bir çadır içinde Livremin üu. ~kalan HÜle)inı Oç maa. 8lmilftür. 
zaldıkta bulunan bütün fabrika yazmqtık. rinu,km baJ& talJ'aclılı moto- ra.... Katil iki numaralı Hüaeyin ya • 
ve müeueıelerde, tuila, kiremit, Son haberlere a&-e bom1'a hl • ıildet: durmaktadır. · Şimdi bldiaeyi anlatalım: kalanarak lwlrJmada tahkikata 
kireç ve buna benzer ocaklarda sesi fU tekilde ceref&D etmittir. Lavrens ölQyor GinüD ltirinde üç numaralı Hü- bq~Jtbr. Ceaed de morsa ıön-
malırubt yerine odun ve odun Gece IMt dolaa INçakla on ara- Lo clra, 

19 
_ U din MJin iki numaralmm dükklmn - derilmiftir. 

kirmürü yalulmuı meneclilmiıtir. sıdır. Mmllim Vedad, bn.iyle n nmue, clua belYa almqm Fakat paruı e· . t d 
Buna muhalif hareket eden birlikte çalıpna odumda otur· alıp• obijen ftrilmittir. Te • bulunmaclıiı için hunu borç olarak lr CJn&ye 8 

m6-elerderhaJlrapablacakıre makta,ftıırteoiııllnldi denlerini ~=~~~- ~=..l.&~-L~.~~~e kadın yu••zu••nden 50 liradan 100 liraya kadar ..ceza hazırlamakta, kana da suete o- J _ .. _, _,, ,, ..... uır lllMURU' vnua-

al-;-:~=~ edildili takdirde, ~::!ird= ,.Lon&lra, 19 (A.A.) - Albay ~·aman, .Pt UIMD, iki D1I. Fatihte oldu 
CÜIL on misli fazla alınacaktır. pencer ... Mr ıplm 1.-p e&ndU- Llnem, çok aiulapn•p. Km mu.ti, Gj ~ '"1orcun11 Dili pne Fatihde bir . kanh 

.. .. .. .. .. B h tanlmumclan "'emen amut ke • ~ ........-.;.-1. thf _.., 1 ........ Külli Wttiklanm yakan keres- ~u 1..onıyor. 1JQU et Hp'&n • • ... ı.. . " '·~· "t\ • • ....... tjltil as~ ..... un ·~~•J!l.lyı;p· " 
te fabrikaları bundan müatesna - kendisine mİlafri olarak ıe • •ilmif il ıdır. nma•nl•m dM•mnm IDIDdm Um U!MD&lanb.i, bir kadua 
dır. len arkadafı muallim Gün. Son Dakika bU. Pli........... Jfldnden kayPb olan Arifle Re. 

0 düziD eleldrik feneriJle yaptıiı - --_ ... _ w --=• Bir Dl defa JOlda biriblrlne .ı admd Ud d lib 1 -'da lrar-
bir ifaret MNn Vedat lrapl)'I aç• Cuetemid makinqe verdili- .......... ~ ile al•aklı ara • ~· • D ' 

7
-Yu nan filosu mak için odad.n çıkıJor, itte ıam ..n düibda ı.aneiaaba aıdıp. • .... • ~eldtmelai ...... _,. tılarak clhlte ı..ı-... 1arc1ır. 

Yakında llmanları- bu e.nada tiddetli bir ıürilltü du· •dair Wpaf aldık. . delildir. Arlfkaqa aaumcla,Reealila 
d J ~l yuluyor. Vedadın kansı aanmb· Karilerimiain pelral& bildik • Din •kr• pne .,.....ı.ktan mtiJle lrwima baçaimı aapla • 

mıza a ge eee8 dan yaralanarak 1•re yuvarlanı- leri aibi, bu adam, Oamanlı im - olacak, iç ~r farkında ol • mqta'. 
tahakkuk ediyor yor. paratorlutmmn parçalanmuma llMlamn hehacmm dGkklnı 8ail· Polial• R..ıt .aa t11lemi1• • 
Atina, 19 (A.A.) - Yunan fi. Şiddteli infillkı duyan polialer Hbep olanlardan biriydi. Zlia, ne ditmüt ft iki mmaralı Hile. c:ek bir halde Cenahpap. hutaba• 

lom amiral S-kallarhmun kamu • ela hemen ftk'a yerine :retltiyor- Arablıtam • Uyana ınbtmiftt yinin: wine kaldmmtlar •• Arifi de ,.. 

tanlıiı albncla pazartesi sünü bir lar. Ve tehJdlrata el ko,...U bu "ÇlllLierin ~ibib,, iinvamm kuadı • - Alam hlll borcunu verme • kalamıtlardır. Hastahaneden il • 
tetkik aepi.atine çılmcak Ye çirkin taikaat mlitefebbiabıi 1'al· nan vremm 8Jec&D uyan • d" ! H d" -~•~ı.1 . 

mak • .u· kadar taleL-: L-. d lr .. _~na --L: m af 1 9UIUll••• rmdilimise ıire Resulün 7aralad 
Tiirk, Y .. .ıa. Ye Ama~ it- içm 1 

_,,; nea· n~ ~~~d d a uuı t ,,..-..-. Söaleri1le kendisine ıe1mittir. alır delildir. 
manlanm zi,aret edecektir. ret altma abJorlar. nU1DU111J11 a ır. loıçlu HilHJin: 

o- Suikutin Vedattan kınk not B b hk• Bqlia ,.ok. So --------
Roma hayvanat hah- alan talebe tar~ yapıbmt u sa a 1 ;. .... .:;;--~da~ Bulgar kralı 

oldutu umedilmelde beraber · · eelnl 
çesl bll,Utlldll aaçlular kat'ı olarak heaiiz tahit yanaın olan del~, borcun idmm aleyhine 

Roma, 19 (A.A.) - 8aafbı edilmemit ••nezaret akma alman Bu 1at.b Y.pıda bir yan- mütemadı,_ bqladea 7&rma a• 
el•• b L--••t .L-.. L!.... • ::.J. '--- tap adamm bu litaiiDe tutulmat Ve beyanname unyanm en met ur ... ,,. ... _ talebel• _..,it bll'alalmıtlardır. llD ç_,, ve mr evın un 1D91111, b ·..::.ı. b" '--'-'-la bo-' 
bahi~leri ile rekabet edebilecek 0 diler bir evin de bir tarafı k• • ü,, .... ır AAA11•™• ·~unun 

ı R ha '--L--· • F tr 1 fiX.: d d iı halele ainclürülebil • yakuma J&PlflDlltll'· BOyQk tazyiklere 
o aa oma JY&D&t ~·nm ranıız ansat an •• n e =~.:. 1 Ba1le birdenbire neye uiradıiı- sebeb oldu 
yeni kısımlan dün aııec:1en aonra Grev devam b·ı • bo 1 aba kur 
Duçe tarafından açıhmftır. Yanım, Detlrmm IOkatmda nı 1 emıyen rç uy iDi • Valiler de""Dtlrlldl 

--o-- d • Eftinanm nbMlen plmuftır. Se - tarmıJa çallflD'I ft .okakta "'61- 11-V 

Makenzen P~tede e ıyor Mbi henüz kat'I aarette aalatd . tülü bir kavpnm çllkmuma aebeb ..::~~~~Jh.,~=-~ "f. -y F k l 1 ___ _._ · olnn1ltur. -.•mu ..... .,.... 
BudaP91te, 19 (A.A.) - Ba. a a vapur... --sw• Oç numaralı, iki numaralı Hü. kinci be,.an•meden IODra d..UC 

rada bulunmakta olan Alman lflemektedlr nun da 200 yolcusunu alarak aeyinden daha laınetli olduiu dairelerini temizlemek 1nuuau11.a. 
maretalı Fon Mackemenin (Ma- Haw, 19 (A.A.) - Tranat- NeYJorka ıitmittir • içia pıU bata phmıyaalan sa- ıiadetıi ~ alDUDlt -
keminin) terefine buaiin Oniver- lantlk yapar ıoayeteainln tayfa - Havr Şarba71 1a1lav Leon M• rüw ....... lnma dalarak br. Bu arada SofJa, 
sitede büyük bir ka-bul ıemıi Ja- lan, ırn• devam etmeie karar yer, Amerika seferlerinde hiç bir elim pçlrclitl balmi betn 1n;a • lil»e ft ...,._ U..,.. 
pılmq ve ıenel •vattaki Alman· •ermitlerdir. detitildik ollll!JK&lmı ve Nor- iiJI• ,_.Ol mmıaralaam kartı. rma (..uı.m.) Jo1 ~ 
Avusturya ıil&h kardetliii heye. Britanik vapuru, taJfalan lf8Y manclbain 29 m&JISla ilk Hferinl 1111& Allmlttlr. su.ı Amirler .. potw. ..;,JI. 
canla amlmqtır. halinde olan Şamplen vapuru· yapacaimı li1lemiftir. Toplwn hallaa bile farkına ela delitildm. pprlmqbr. A 

lngiltere Süveyş kanahnı kap tıp 
ita an sevkiyatına mani . Olmalıdır 

Habeş harbinin önüne geçmek için, bir lı,giliz gazetesi bunu tavsiye ediyo 
< Yezı&1 11 ncı aayıfemzdadır ) 



~ 19 l\IA YIS - 1935 

Jjf ~ q.&üşiim: 
............., .... ._, ,_, --· ,_, .-::.... 

• • ••• ve şa1rın ...... 
g·oruşu ••• 

c •. 'Çenlerde, ihtifali erde oku
nan, bozuk teknikli tiirler hakkın
da. iki yazı yazmı!tım. Şairin 
gö c.derdiği cevabı koyuyorum: 

• • • • • 
O atat, 
Mademki verilecek hükmü "bü-

1 Ain edebiyat ve fikriyatla,, uğra • 
!}anlara bırakıyor bir sona varmak 
İstiyorsunuz. Seslendiğiniz "fik • 
riyatçıların,, benim de deyiılerim
den haberi olması lazımdır. 

Ancak o zaman varılacak son • 
da bir değer aranabilir. Yoksa da
~a.nızda kendi kendinize bir hü • 
küın vermi! ve hak kazanmıt olur
'Unuz. (1) 

Gerek birinci yazınızda, gerek 
İkinci yazınızda her nedense bir 
Oırnanlı gibi dütünmüf, Osmanlı 
tİbi karar vermiısiniz. (2) 

lialbuki gene ıiz pekili bilini • 
lliı ki, Soyut (mücerret) hüküm, 
'°Yut zihniyete dayanan görütle • 

Ulus gönüllerinde ise kötü izler 
~rı umumluk değerleri yoktur. 
lrakır. 

tUnki: .. 

. Çünki aiz, (kast ben olmuam 
dahi) uluaal duygulara devrimin 
~enç kafalardaki etkilerine (tesir) 
~r!ı geliyor, onları susturmak ia
ti:roraunuz .. Hatti daha ileri gide
rek, okumu§ yığını isyana davet 
~i:torsmıuz. Sebep? Gençlerin şi· 
lrlerindeki kafiyeler bozuk diye? .. 
t lhtif ali erde veya buna benzer 
\ 
0&>lantılarda kürsiye çıkan hatip • 
;. !a.irler edebi bir ziyafet mi ve-
~rlar sanıyorsunuz da, aıil duy· 
~· asil ülkülülerin asil heyecan· 
~ . ~fıir lıacalet aayıyonunuz?. 

Btt ne yanht bir görütfür? Sb:tn 
"t\ıifeniz genç anıklan (istidat) 
~~ak, güçleri öldürmek değil, 
~:~citınaktır. (3) Eğer onlar tiir -
() ~e, sizin kafanıza saplanan 
. •trıan.lı edebi kurallarına aykırı 
!fY'aptılarsa, başka türlü aeılen • 
'1eniz lazım gelirdi. 

he Ve bu seslenit te, onları ulusal 
. Yecanlara kartı gösterdikleri ili
~e.n ötürü tebrik, alkıt ve ıevk
le. dırınek, tiirlerdeki teknik hata· 
~a kartı ise; dikkatlerini çağır -

k §eklinde olmalıydı.. Bunun 
~i bir hareket, devrimin yaratıcı 
()Harı arasında kendini bulan 

terı;liği öldürmekten batka bir 
:e: c:leğildir, ki bu; ancak Oımanlı 
) 'ı•nın terbiye sistemleri arumda 
~ bulabilirdi. 
8ana gelince· cc • 

llt Oklarımızın ucundayız,, adlı 
" mı, altı aatırlık tiirimden dört 
lttttırınr alarak bunlarda "redif,, 
ıe:.allan aramak biraz gülünç gibi 
it 1

Yor. Sizin bu halinizi, insan· 
~.-.hakkındaki değerlik hüküm· 
ti~1:1 bir vücudun iri yapılıtından, 
le.r 

1 
en ~ık bir elbiseden çıkarılan· 

te ~~haline benzettim.Bunlara gö
~ed•.r adanı temiz bir elbiıe giy • 
bi~'':: ınendilini ceketinin yan ce 
.-..... duzaünce koymadıyıa, saçla· 

•• ,1 ıy· 
~l ıce taramadıyaa henüz ol-
~- d ~rna.ınıt demektir. Yani dıth· 
,, eger . 1 .. 
redir verme sıyasası.. §te sızın 

bı!lıJc" ~rallarınız da böyledir .. 
c!._ l.~ degerlerdir. (Lif aramız· 
~~ ...... ıc., tiirlerimde bunlardan da 
d UJleJer d' . • .. 
eı-eh·ı· . ver ım, ııteraemz gon· 

1 ıtırn.) Halbuki bir tiirin 

(Vl·MO) 
"11 (Devamı 4 ünciide) 

le1~ 
• 8araak V9 karacl§er 

~p "aha·auıhklar1na 
YONKARAHISAR 
s:iensu u 

Belediye 
israr 

ediyor: 
Rami otobllslerl Sul
tanhamamına kadar 

işlfyemez! 
Belediye fen heyeti Rami oto

büslerinin Sultanhamamına ka
dar itletilmeıi için Bayındırlık 
Bakanlığından gönderilen tezkere 
üzerinde tetkikler yapmağa baş

lamı§tır. Belediye bu it üzerinde 
tetkikler yapmakla beraber eski· 
si gibi gene bu otobüılerin Sultan· 
hamamına kadar işletilmesine pek 
te imkan olmadığı kanaatindedir. 
Belediyeye göre otobüslerin bu 
tekilde tramvay hattına muvazi 
olarak sefer yapmalarına Tram· 
vay §İrketi yapılan anlatma ma • 
nidir. 

Ramililer iae Bayındırlık Ba· 
kanlığının teklifi gibi otobüslerin 
bir an önce Sultanhamamma in· 
dirilmesini ısrarla istemektedir
ler. Çünıkü esasen bu otobüs ser
visleri Fatihe kadar tramvay hat-

1 rakqaqa tren qolcu
luğu da ucuziıqacak 
Bayındırhk bakanhğı, Şark 
şimendöferleri şirketini 

buna razı etti 
Şark DemiryolJarı idaresi yük f ğa karar vermittir. Şirket bu itin 

tatıına parasını azaltırken yolcu tetkikine ticaret müfettiti Rifat 
biletlerinin ucuzlatılmasına lüzum Yamanı memur etmit ve bu müfet· 
görmemitti. Bunu gören Bayın • tit Trakya ıehirlerinde gezerek bu 
dırlık Bakanlığı yolcu biletlerinin hususta tetkikler yapmıttır. Bu a • 
de ucuzlatılabileceğini, bu husus· rada ıirket latanbuldan Çatalca, 
ta tetkikler yapılmasını tirkete Silivri, Çekmeceler, Kırklareli ve 

bildirmittir. Edirne otobüslerine günde kaç 
Diğer taraftan y unaniatandan kitinin bindiğini de tetkik ettir. 

dönerken tehrimize uğrayan Ba • mektedir. 
ymdırlık Bakanlığı müsteıarı A • 
rif de tirket merkezini ziyaret ede- Aldığımız malumata göre tirket 
rek drektör Paskalla bu mevzu ü- Devlet Demiryollarında olduğu 
zerinde uzun boylu görütmüttür. 

Bundan sonra Şark Şimedifer • 
leri itledid kumpanyaıı eıya ta • 
tıma ücretlerini olduğu gibi yolcu 
tatıma ücretlerini de ucuzlatma • 

gibi çok ucuz bir tarife yapacak • 
tır.- Bunun Devlet Demiryolların • 
da elde edilen muvaffakıyetli neti-

ceyi vermesine hiç bir mani görül
memektedir. 

tını takip.ettiğine_ g~re ~u~d~~ Pınar suyu yerine 1 Yeni paralar için 
sonra takıp etmesıne hır manı go- h il t k t ] ! bakır alınacak 
rülememektedir. Diğer taraftan a S er OS Sa 1 ıyor 
Bakırköy otobüslerinin Y edikule Kapalı fite içinde satılan pınar Darphane idaresi yeni baaıla
kapısından Sirkeciye kadar tram· ıularının batka sularla karıştırıl • cak uf aklık paralrın halitasmda 
vay yolunu takip ettiğine göre Ra- dığı anlatılmııtır. lstanbulda pı· kullanılmak üzere 100,000 kilo ha 
mi otobüslerinin de tramvay yo· nar suyu aatışiyle, pınarlardan çı· kır alacaktır. Bu bakırların en 
)unu takibine bir mani bulunmı- karılan suyun miktarı arasında saf cinsten olmaıı §arttır. 
yacağı dütünülmektedir. büyük bir fark olduğu görülmüt - --o-

Ramililer, eğer belediye otobüs· tür. Taıdelen suyu Cla bu arada - Mahalleler ara sıra 
}erin Sul!anhamamına kadar in· dır. temizlenecek 
meaine mini olursa bunu Baıba-

•... ~ 'A ,.,,..,., • • ,,.., > .. ' Belediye, sıkı teftitler yapılma· 
kanlık nezdinde protesto edecek
lerdir. 

-o-

Bel~diye zabıtası 
memuru az geliyor 

smı ıubelere bildirmittir. 
--o-

ispanya ile ticaret 
anlaşması 

Bazı semtlerde mahalleler ara
sındaki sokakların temizlenmedi
ğinden tikayet edilmişti. Birkaç 

yerde bet on temizlik amelesi bir 
araya getirilmekte, bunlara her
gün bir mahalle battan aıağıya 
kadar iyice temizlendirilmektedir. lstanbulda belediyenin kırk ıe· 

kiz zabıta memuru vardır. Bunla
rın belediye itlerini kontrole yeti· 
§emedikleri anlatılmaktadır. Ha
ziranda kadro biraz daha genıt· 
letilecektir. 

24 Mayısta müddeti bitecek o

lan Türk İspanyol ticaret anla§ • 
Bu suretle her mahalle sık aık te

masının müddeti 24 Hazirana ka- mizlenecektir. Temizlenen m1halle 
dar uzatılmııtır. 

-0--

' Belediye ile Maliye 
-0-- arasındaki davalar 

lerde oturanlara da tebligat yapı

larak sokakları kirletmemeleri 
bildirilmektedir. 

-0--

Yumurta fiyatları Belediye ile maliye hazinesi a· Konservatuar orkes-
yftksellyor rasındaki bütün davaların bir ko· trası Borsaya gidiyor 

Son günlerde Almanyaya yu- misyon tarafından suHıen halledil Bu h lk . I b l k 
murta yollayı§ınıız arttığından yu- mesine karar verilmittir. Mahke· raa a evı stan u onaer· 

f 1 'd k vatuvarına yazdığı bir mektupla murta iyat arı yem en yü sel· melere germi• bütün davalar ve 
T ,. :I' konaervatuvar orkestrasını Bursa· meğe baıalmıtt!r. optan yumurta· · anla•amamazlıklar bu komisyona 

5 d 1 ak :s' ya çağınnıttır. Bu davet kabule-aandığı 15, lira an top anm ta- ·ı k buk h il ı ak . . verı ece , ça ça a o unac • 
dır. Yumurta fıyatlarmın bıraz 

d 
tll'. 

daha yükıeleceği umulmakta il'. 
--0--

dilmittir. Orkestra, konservatu· 
varda imtihanlar bittikten sonra 
Buraaya giderek birkaç konser ve
recektir. 

-0--

Istanbul öğretmen 
okulasında 

Öğretmen okulalarının (mual· 
lim mekteplerinin) imtihanları 
yann bitecektir .. Gelecek hafta di· 
ğer derslerden imtihanlara bat· 
lanacaktır. Bu yıl İstanbul öğret· 
men okulasını üç yüzden fazla ta
lebe bitirecektir. 

Belediye Suadiye 
otobU~Jerlne haciz 

koydu 
--0--

buglln gelecek 
seyyahlar Belediye, Suadiye otobüs tirke· 

tine belediyeye ait resim borcunu 
vermediğinden dolayı haciz koy· 
durmttur. Bunun için şirketin o
tobüslerinden biri borç öder.rnek 
üzere satılacaktır. 

Bugün Orford iaimli Alman va • 
puriyle 350 Alman seyyah gele • 
ccktir. Dün gelen 400 Alma ıey • 
yahı akıam Yunanistana gitmiş
tir . , -, 

1 ŞEHRİN DERDLERİ 1 
Sokakların bozulma sebebi 

Şehrimizin zaten bozuk ve berbat olan yollarının da
ha ziyade berbat olması sebeplerinden biri de, yerli 
yersiz, evlerin n dükkanların önünde yapılan ,.e top
rak kazılmasını icap ettiren tamirlerdir. 

Gerek elektrik, gerek havagazi, gerek terkos ,.e gerek 
lağım için yapılan bu kazılmalar f e\·kalade üs-
tünkörü yapılmakta ve sokakların daha fazla Ye çbuk 
tükörü yapılmakta ve sokaklann daha fazla ,.e çabuk 
bozulmasını intaç etmektedir. Yürürken biraz dikkat 
ederseniz muhtelif evlerin ve dükkanların öniinde gö
receğiniz kabartılar, veyahut çöküntüler ~ize burala· 
nn kazıldığını ispat edecektir. 

Belediye memurlan bu gibi kazılmalan her zaman 
ıözöaüade bulaad ve herhaaıt bir tamirat vea-

ire için ve sokak kazıldığı zaman, tamirat sahibi
ni tamirattan sonra caddeyi gene eski düzgün haline 
getirmeğe mecbur etmelidir. 

Bu takdirde sokaklarımız hiç olmazsa biraz daha 
uzun ömürlü olurlar. Hele bu kazma işleri ~ehrin ke-
nar n göze çarpmıyan sokaklarında feykalade üstün
körü yapılmaktadır. Bazılarında mesela lağım tamira
tından çıkarılan pislikler aynen sokağın bir köşesinde 
bırakılmakta, bazılarında kazılırken çıkarılan kaldırım 
taşlarını tekrar eski yerlerine koymak zahmeti bile gö
ze alınmamaktadır. 
Kısacası belediye hiç bir masrafı olmıyan bu kontrol 

lfiDi olau laalddle Japmahdır. 

3 

!BuqiiH için: 
--- - '-' '-' ıawwws ._ 

Amerikalı gazete
cinin "HABER,,e 

sözleri: 
Şehrimizde bulunan 140 ga • 

zete muhabiri Amerikalı müli • 
katçı Mis Gladys Baker ile dün 
(HABER) için görüttüm. 

Miı Glaydyı Baker 

"-Gazeteciliğe ne zaman hat
ladınız?.,, 

"- Harpte, asıl erkek ha) atı· 
na girmek istemİ!tİm .• Cepheye 

gidecektim.. Aristokrat ailelerin 
kızları o zaman Amerikada yalnız 
piyano çalmak ve saire ıibi salon 
itleriyle uğra§tırılıyordu. Bırak • 
madılar. Nihayet sosyeteye tak
dim olunmam çağı yaklaıtı .. Tak
dim olundum. Fakat muhitimden 
hoılanmıyor, tembelliği sevmiyor· 
dum. Gizlice bir gazeteye girdim •• 
O kadar k'i, sosyete toplantıları ol· 
d":a"'t..: :::::::::.n bir müddet ı~nr"-IA.; 
vııır, tuvaletimi değittj~r,ı~we • 
ye giderdim. Bu sırada bulundu • 
ğumuz yere yalnız Amerikanın 

değil , bütün dünyanın en meıhur, 
• en az yazısı için en çok para 
alan • sütun muharriri Arthur 
Brisbane geldi. Bununla mülakat 
İ§ini bana verdiler, yaptım. imza • 
mı koyarak ne§retim . Bu ilk mu· 
vaff akıyetti. Ondan sonra bu ite o 
kadar kendimi verdim ki timdi 
imkanı yok ayrılamam .. Her it ve 
meslek sahasının en yüksek adam· 
larından yüzlerceıiyle konuıtum •• 
Bilseniz bu ne değerli ve enlere • 
san bir vazifedir ... ,, 

Amerikalı gazeteci Miı Gladyı 
Baker bir "hız,, memleketi olan 
Amerikada bugünkü Cümburreiıi 
Ruzveltin idaresi kafi c!erecede 
hızla neticesini veremediği için 
gözden düttüğünü söylüyor. 

Ameriklaı gazeteciye buıün A· 
merikayı altüst eden Coughlin 
isimli bir papasa dair ıordum • 
Papaı Goughlin radyoda nutuklar 
vererek gazetemizde yazıldıflı gibi 
sekiz milyon kitiyi ardından ıü· 
rüklemektedir. 

Huey Long adında bir ayan aza. 
sını yeni cümhurreialiğine na~et 

bir vaziyete getirmektedir. Bu a• 
dam için: 

- Halkı nasıl peşine sürükleye
bilir? dedim.. Söylediği ıözler mi 
mantıki. yoksa. !ahsi bir cazibesi 
mi var? 

Mis Baker dedi ki: 

- Hayır .. Sadece Ruzveltin a• 
leyhinde söylüyor ve bir çok kim • 
seler Ruzveltin aleyhinde.. itin 
gizliliği buradadır .. 
Amerikanın tanınmıt mülakat· 

çıaı m.emleketimizde yapmak iste
diği mühim mülakatları da araya 
koymak için, baaılmak üzere olan 
bir kitabının basımını geri bı-

rakmıttır. ""· 
Hlunet 
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Ali Çetin Kayanın söyledikleri 
... - --- ~ .-. ,,_.,, =-= .-. .-ırıs ~~ ~ .-.&zw:I" 

P •b• • Demir 
rensı . ımız: yb~tll.?rımızı 

u un 
mt1HllllffH111~ır1JfllllllllJınlfflflW11t1ınnı11ıtllllllll1J1111lllfl!lllllU11111111UlllllUuı 111ıun1111ınıııı1u11 h U d Ut 18 r 1-

m l Z 8 kadar uzatmaktır! 

Bu işe şimdiye kadar 282 milyon 
lira sarf ettik. 

Ankara, 18 - C. H. Partisi 
Kurultayında (fırka kongresin . 
de) dilekler komisyonunun Ba -
ymdırhk (nafia) itleri üzerinde
ki görüşmeler esnasında Nafia 
bakanı Ali Çetinkaya, demiryol -
ları hakkıntla demiştir ki: 

- Şimendifer yapmak ve 1şlet
mek bayındırlık bakanlığının 

mühim ve esaslı vazifelerinden 
biridir. 935 senesine kadar :ya -

pılan hatların yekUııu 2642 kilo. 
metreye baliğ olmuştur. Bunlara. 
verilen paranın yekiinu 282 mil
yon liradır. 

Cumhuriyet devrinin demh-yol
ları için hazineden sarfo·.f!en 
paranın yekllııu hudur. 935 .:ene
ıi niJıayetine kadar demiryo'1arı
nın alacağı vaziyet ise ~udur : 

Mayıs ba4ında 6242 kilometre· 
den ibaret olan yolların 130 1·. ilo. 
metrelik Diyanbekir kısmı. 94 
kilometrelik Somucak - Eskipa -
7.ar, 112 kilometrelik Sıvas - Er
zurum, 22 kilometrelik Afyon -
Karaköy, 24 kilometrelik Bu';"dur, 
13 kilometrelik Bozanönü - lspar 

faa noktasından ne kadar ehem
miyetli bir yol olacağını heyeti 
umumiyeniz takdir eder. 

Nafia Bakanhğının üı:e~·inde 
durduğu mı.ihini işlerden :.,irisi 
de su işleridir. Su işleri öteden 
beri memfegetiınizde ihmal ~dil -
mişti. Memleketi muhtelif m f::ıta· 
kalara ayrılarak muhtelif memur
lar tayin e-dilmi, ve bunlar şim -
dilik 12 mıntakada çalışmaya 

başlamıılardır. 

Samıun, tarafında bir çok iş -
ler yapılmaktadır ve yapıh.cak • 
tır. AntalyaJa bir çok mühim İ§ -

ler başarılmıştır. 
Takatimiz nisbetinde idarenin 

ve mahallin yardımlarile c.lnha 
faydalı işler göreceğimize kaniiz. 

ilaveten şunu arzedey~ır. ki, 
son zamanlarda memleketimizde 
bu kadar bayındırlık (nafia) faa
liyetleri araSlılda artık ecnehi eli
le yapılacak i~imiz kalmamıştır. 
Esasen bayn~ dırlrk mesleki. =tmi 
ehliyetini ta..cr:.ı.men ~sbat e~miş -
tir ve kem.ı.'e doğru gitme«i~dir. 
Bunu da itt::ivula arı.ediyorum.,, 

ta kısımları katılmak au:-etile ---------------

6760 kilometreye varacaktır IS b h G t I . 
940 aenesinde de Sıvas - Erzu· a a aze e en 

rum - Malatya, Kilyos. Zor,gul- ne diyorlar? 
dak kısımlarının yapılmasi \e va-
rncağpn~ıır da 1311 kilomebeo~ "Boğazları tahkim 

;, ı.,çakt~~~ "Cpmhuriyet ila.,~da . hakkını erg ~Pı 
memlekette yapılmıt olarak bu - alacağız' " 
lunan dört 'bin küsiir kilome~~ elik ,..,.URU y .4 _ u .,,b k l 

.o. • - ö<Slnl Rllrı aşma a e· 
hat ise, tamamen denecek dere · si "Dördüncü Kuı·ultaym sonu., ser· 
cede devlet demiryolları arasına lcvha.sını tafımaktadır. Bu mü:nase· 

. girmiş, salın alrnmıştır. betle Cümlıuriyet Halk Partisi Dör
düncü Kurultayında yapılan ve görü
şülen işlerden balısederek ya.zısım şu 

şekilde bitiri1ı·or: 

• • ••• ve şa1rın .. .. .. 
g·oruşu ••• 

( Ba~ tarafı üçüncüde) 

değeri, kaidelere büyük bir ta.u .:. 
supla bağlı olduğunuz zamanlar • 
de.ki gibi bu dışlık görünüşlerle 

değil, özlüğü ve sosyal ülküsü ile 
ölçülür. Görüyorum ki tiiri anla • 
yışlarımızda da bir aynlık var. 
Ben şiiri evvela bir öz, sonra ıa.
henk diye anlarım .. Ahengi bul
mak için ise Osmanlınm redifleri -
ne (benim bakımmıda 19 Mayıs 
1919 a kadar her kural, Osmanlı· 
lığa aittir.) ihtiyaç. yoktur. Buna 
nazaran hüküm vemıeğe davet et· 
ti.ğiniz "fikriyatçılara,, nisin şiiri -
min tamamını vermediniz?. 
Yukarıda şür, evvela bir öz son

ı·a ahenktir demişti~.. Bunların 
örneklerini hem tamamen vezinsiz 
ve kafiyesiz olarak da verdim .. 
(Yeni.,.Türk Mecmuası, İstanbul 
Halkevi). 

"Fikriyatçıları,, "okların kurta· 
ı·ıcı ucuna sarılmadan,, mefhumu
nun ve göz önünde çizdiği tablo -
nun propaganda namına bir fayda 
temin edip etmediği hakkında da 
hükiim vermeğe davet ediyorau -
nuz ... A üstadım, fikirlerin.de ne 
derin bir uçurum varmış senin! ... 
Oklarımızın Ucundayız şiirinin 

kastı tamamen mefhumluktur, 
dikkat edin "rediflik,, değildir. 

Siz "fikriyatçrları,, redif safla -
rında şavaşa ç.ağrıyorşunuı.:t ben 
ise öz ve ahenk ile beraber genç 
kur'a efradı saflarına!.. Beni din
le in; bu genç münevver kur'a ef • 
radı, okların özünü ve ahenıgini 

içlerinde pek derinden duydular, 
gösterimini (tezahürat) sıcaklık -
la sundular .. 

"Redif,, safsatası hayallerinden 
bile geçmedi. Okuyacakların ise 
ayni his içinde kalacağına şüp -
hem yoktur, ve sözlerim bunlar • 
dan ibarettir, derin saygılarım .. 

M. Müeyyet Behman 

( 1) Size karşı bir maksadım ol
madığım göstennek için. yazınızı 
gfüunuma koyuyorum .. 

(2) Karakuşiğ bir hüküm!. 

Bir kısım .,rkadaşlarımızm JU· 
rada, burada demiryolları yapıl . 
ması hakkında talepleri vudı. 

Onlara cevAp verdim. Top ye· 
kun olmak üzere gene aöyli fece
ğim ki, d~iryollanmızı hu.dut. 
larımıza vardırmak esas prer.si · 
bimizdir. 

"Sözün kısası, gii.zel umutlarla top- (3) Kaç yılhk ahbabız, yahu, 
lanan Kurultay, gönüllere açıklık, gö- rlvetum, siz ve ben artık orta nesil 
zerim/erine genişlik veren tam bir sayılırız. 
emniyet içinde dağıldı. Bundan sonra (Vi-rtQ) 
Atatürkiirı açılış söylevinde müjdele- -
diği f/ibi yeni başlıyacak olan her a· ' 
landa gelişme devrinin mutlu günleri- p=::::::-.::mm:::.,....m ••111-=-=:11111 

Bunun üzerinde duru /;:>ruz. !il 
ni emniyetle bekliyebiiriz... Her gu·· n 0 .. z ı: 

Antalyaya da tabii Burdurdan son! CO!rlURIYE _Bugünkü başnıaka- i! 
ra varacağız. Şimal hattı gibi ikin le1fi Abidin Daı;er ııaznuştıı·. Esas tu• • rkçe beş ii 
ci ehemmiyt'lte tasavvur ett;ği- mev~uu Rd,Ja:ların tahkimi mesele- , · ii 
miz bir kıs;m hatlar da va"dtr. sidir. Bu mii.nasebetlc Dcyli Her·ald ; k ı • EJ 
Bolu . Çan.l(ır:, Amasya • '-':ıra _ ua::ett-sinh yazmış olduğu bir makale- il e 1 m e !i 
h• ki .b. d'.... b' k den bahsediyor. Deyli Herald buma· ııı 4 u" ncu·· 11.Ste !i ıaarı ta.r gı ı ıger ır ıs.mı 

kalesinde büyük devletlerin yani • !i 
yerlerimizi de demiryolu feyzin - Fransa, Jngiltere, ltalyarun B~ğazları i 1 - Abide - Anıt H 
den istif ad" ettirmek azm:ude- t~i'!1 etmememizi iıtetnclerinin sc- ıl ö_r~ekler: İstanbul bir anıtlar ~i 
yiz. bebının. sırf tecavüzi malli!Jette oldu· ·ı şelmdır. e: 

K.. ··ı ı· h · ğ.unu, yani d.eniz siliilılarında kuvvet· 

1 
. I_ stanbul, Atatürk içiıt, heykel_·!:.·. opru er~ ge 11'1.Ce; cum u r1ve - - • 

lı olan bu mılletler, icabında buradan. 1ı bır anıt yaptırma~a karar vcrdı.:: 
tin ilanına kadar memleke':~e e· • serbt!stçe geçerek Karadeniz derletle- 1 l\1üstace1 - E"rgin. :~ 
sash kirgi':" köprü 105 idi. ':um- rine rahatça tecavüz edebilmek icin }i örnekler: Yurdu baymdırmak.ii 
huriyet devrinde yaptığım~z köp- açık bir kapıya malik olmak istedik- !İ evgin i5Jerimiziıt başında gelir. ii 
rüler 934 senesine kadar 55, 935 lerirri yazmaktadır. Abidin Daver bu- !I Düu Ankaradan bir evgin tel -~j 
senesine kadar da 14 köprü .,-:apıl- na şiddetle hücum etmeke, ve netice- I: graf a ldrm. 5i 

de ergeç Boğazların tahkimi hakkına =ıj 3 - Terbiye etmek -- Eğitmek.i: 
m.ıştır ki cem'an yeklin 69 kirgir f b' u malik olacağum::ı sijg/emektedfr. • Ter 1ye (education) - Eğitim. !i 
köprü ediyor. ZAMAN _ Zavallı ltalyanlar baş· ~~ Mi.irebhi - Eğitmen. ii 

Aıırlarca 105 köprü yapılma - lıklı yazı /talı1a.n.ların. Afrika seferle- i: 4 - l\Icktep - Okul (Okula). ii 
ama mukabil, cumhuriyet dev - rini alaycı bir gözle tenkit ediyor. i! ~ - Muallim - Öğretmen. U 
rinde 69 kirgiı köprÜ yapdmı§ - Sırf ınedeniyet ( !) sokmak uğrunda i! Örnekler: U 
tır. ı milyonlarca genç /talyanın kızmn bir g Cümhuriyet Okullarının gendi 

çölde ölüme dariru r;ittikleriRi söyliı'e. ~ kafalı eğitmenlere ihtiyacı vardrr.~E 
Yol bahsine gelince: Tral•zon. ,.ek b1tnlara acıynr. " h Her öğretmen, e~itim usulleri ·Si. 

Erzurwn, Karaköse yolu ... Uzun- !i ni lı:1mez. !i 
lugu"" 500 küalir kilometredir ve H Biz çoktauberi gençliği yeni za-ii 

••••••••1t••-···;; Sehzadebactı _._............ •• •• ,... =---··••••0 
- '!t ... -..-:2 :: manlar i"1n eg~itmek istiyoruz .. 

mühim bir transit yoludur. İran .::. :: •• " · ,, :J• 
HİLAL S. d ••• •• ınemarın a •• .......... ,..... ...................................... . 

ile olan bütün münakale·ler bu yol ii • - 5i ........................................ 11
··---···"• 

dan yapılnıaktadır. Bu yoh üç is Sefiller ~İ M. Serj 
milyon lira harcanm1ı ve §imtliye ii if Latürki refikimizin spor muhar-
'~ad•• bı"r kısmı yapılmı"tır. Di _ i,".: Fransızc.a sözlü ve şarkılı. Bu :.s. . . M S .,. L k' H 1. K ..,. ~ nl"l ÖsyÖ erJ 1ll atÜr 11 O l • 

ğer kısımların da yapılmasına de- fi filmin birinci ve ikinci devrele- ~~ vud ve Türk sinema mecmuaları ~ 
9111 edihnektedir i: rinin tamamı birden gösteril· :: h b' . l ak B . . · ii k d" ii nın mu a ırı o ar coJrata gı • 

Çanakkale Balıkesir yolu ya- :: me te ır · u d .... · · d duk A kad - .......................................................... ::
1 

ecegını uy . r a~ımıza 
. pdmt§tır. Bunun iktisat ve m:.ida-ı .................................................. - ........ 1 muvaffakıyet dileriz. :ı 

Askerlikten iıntihall 
vere mi yen talebe 
sınıf geçemiyecek 

Talimatname bakanlar heyetince 
tasdik edildi 

Anıkara, 18 - Askerliğe hazır -
lık dersleri aüel (aakeri) ehliyet· 
nameler ve ihtiyat zabit hazırlık 
kıt'alan hakkındaki talimatname 
Bakanlar heyetince kabul edilmiş
tir. 

Talimatnameye göre, ordu ve 
yükıJek tahsil çağında buJunan 
gençler süel (askeri) ehliyetname 
almağa mecbur olacaklardır. 

Bunun için de kendi mekteplerinin 
proğramlarına. konulan süel (aske
ri) derslere, talimlere ve ıeneljk 

kamplara devama mecbur tutula • 
caklardır. Sınıf terfii ve mektep
mezunu olmak için süel derslerden 
de iyi numara almak şarttır. 

Askerlik dersi ve tatbikatı mek
tep ve sınıflar da şöyle gösterile • 
çektir: 

1 - Resmi ve hususi ve orta 
mekteplerle liselerin ve muallim 
mekteplerinin birinci senelerinde 
ve ikinci derece orta ihtisas mek • 
teplerinin ilk sınıflarında haftada 
i1kişer saat. 

2 - Resmi ve hususi lise mua • 
dili birinci derecede orta ihtisas 
mekteplerinin her sınıfında haf ta
da ikişer saat. 

3 - Muallim mektepleriyle mu· 
siki muallim mekıtebinin mesleki 
kısımlarında her sınıfta haftada 
ikişer saat. 

4 - Tüccar, kaptan, çarkçı 
mektebinin birinci ve ikinci sınıf
larında haftada ikişer saat.. ~ 
5- Üniversite ve muadili yük -

sek derecedeki diğer ihtisas mek -
teplerinin ilk üç senesinde ve Ga
zi Ter biye enstitüsü sınıf Iannda 
senede albnışar saatten ilk tahıil 

devresinde 180 saat. 
Memleketimizde ecnebi mek· 

teplerine devam eden Türk tale • 

hesi kendi mekteplerine muadil 
deredeki Türk mekteplerinde as· 
kerlik deni görıeceklel·i gibi uker
lik kapD"Jarma da ittirak edecek • 
lerdir. Bunların da $:::nıf terfii "/.t 

mektepten mezun olmalarında a~ • 
kerlik denlerinden iyi numara al· 
malan şarttır. 

Doktor raporu alan talebe , ka• 
hiliyeti \•e sıhhi ehliyeti elverklİ 
olmadığı anlaşılırsa kampa iştira.~ 
ve talimden mü.stesnadır. 

Süel (Askeri) yüksek ehliyet~' 
me alacak olan yüksek mektep tl'' 
lebesi ayni ,ekilde hazırlanan tr 
ıuflarma nid programlarına gart 
İstanbul talim taburu ile Ankar3' 
da talim bölüğünde ve diğer unıf 
kıt' alarmda ders ve ~alim görecek· 
lerdir. 

Orta mekteplerle lise ve mu.o ' 
dilleri olan mektelerde a.skerli1' 
tedrisatı, talim ve terbiye. umıuııl 
süel maliimat ve piyadecilik ü:ı:e ' 
rinden yapılacaktır. 

Üniversite ve yüksek mektep• 
lerdeki okutma tama.men mesleki' 
dir. 
Kampın müddeti, yüksek mek / 

leplerin biı· ve iki &lillfla.rı nihaycr 
tin.de on beter ıiinden 30 gündöt· 
Talebenin mevıime göre elbiıe -1e 

malzemesi ordu tarafmdau terı:>İl1 
edilecektir. 

ihtiyat sühayları (~ahitleri) h•' 
zırlık kıtaları muhtelif sımflar iç,İJ7 
ihtiyat sühay mektebidir. ihtiyat 
SÜbaylık §artlarnu haiz olup dı 
tam ehliyetnameyi haiz bulunafl' 
lar yüksek ehliyetname talim 'le 
tedriıatma karıılık olmak iizet1 

ayrıldıklan hazırlık kıt'alamsd• 
iki ay hizmet ettikten sonra lhti ' 
yat Sübay mektebi tedrisatını ta 

/ 

kip ederler. 

Pilsudski, Leh 
Krallarının yanına 

gömüldü 
Cenaze merasiminde başvekile suikast 
yapıldığı yalan; fakat bir tayyarenin 

düştüğü doğrudur 

Var şova, 18 - Lehistan har -
biye nazırı mareşal Pilsudskinin 
cenaze merasimi çok dokunaklı 

oldu. 

"Eski krallarımızın arala.rtıı• 
yeni bil' ebedi istirahat arkadıt' 
daha karıftı. Onun batında ti~ 
ve elinde kraUık asası yoktu. r~· 

Varşovadan1 trene bindiri!cliği , 
zaman çok yağmur yağıyordu. kat kalplerimizin kralı ve e11er 

Fakat binlerce halk, istasyonlara jimizin egemeni (hi.kimi) idt·1
' 

cenı:zeyi selamlamak için gelmiş- o 1 Ü y Ü teşyi e gide~ 
lerdı. •• 

tayyareci öldü Altı zabit, )alın kılıçla.rile ta
butun yanında muhafız duruyor
lardı. 

Cenaze , Krokoviye götürüldü. 
Bir top arabası üzerinde taşm -
dı. Tabut gümü,ten ve ağırdı. 

Bir müddet sonra tabutu Pil -
sudskinin silah arkadaşları yük -
lendiler. Yabancı memleketler -

Detroit, 19 ( A.A.) - Lehli t6~ 
yareci Hausner, mareşal piJııl 
dk• . • ' d• pv' s mm cenaze merasımın,,,"' ,ff~ 

lunmak üzere buradan dogrU· t 
··t.r.f 

doğruya Lehistana uçmak ıı fi· 

iken bir kazaya uğrayarak ye 
düşmü~ ve ölmüttür. 

den 300,000 kışi cenazede bı.lun- 11o "' :t- • rl' 
mak üzere gelmiştiler • Dün, Varşovada, töyle bıl' ·, 

Pilıudski, Leh krallarının gö • vayet çıkmxşbr: Guya cenaıe,:. 
müidüğü yere gömüldü. rasimi esnannda Leh batvekJ ,,,ı 

Burada Lehistan cumhurreisit ne hir suikast yapılmış... f ııl-'f 
d· 101' dokunakh bir söylev vererek de- bu haber, derhal tekzip e 1 

di ki: tir. 



Yazan: KADiRCAN KARLI 

:talın kılıç leventler, düşman 
qemisinin güvertesine at !atlılar 

- Acele ettin ç-elebi.. kurtuluf yok, hiç olmazsa !erefi 
lki top 4aha patladı e gülle • mzile ölürüz. Biraz toparlan ve 

ler Kızıl Kadırganın ôir.ekleTi ara- tayfalarla yolculara büsbütün kor· 
•rnCla ulık çalarak ıeçti.. ku verme! .. 

Ceneviz kaptanı onun gö-.de- Gonardi doğru söyliyordu. 
ıine atılacak güllel~rin ,,zarar ver- Oryanı doğruldu, dümene -koftu: 
•İyaK:eiini ıhildiii için ;güverleaini - Yarım iskele ... Kıyıya .. Kar-
:r.al&tmak, direk eya yelkenlerle -trda Sen J!edro limanı ve kalesi 
ıfor,_u.lara zuar er,aı~,<je.JP':\mak görünyor .• Oraya Jcaçahm ! .. 
istem"ti. ı Diye haykırdı. 

Jyi l>irıaemid old~~örülüyor· Dümene yapıftı ve geminin ıyo-
du .. fakat topçuları-ceıni olma· 1 lunu değiıtirCli. 
1~.ch .. 
Hüımen Reis b&.§ tarafa doğru 

bajrrdı: 
- Pıon. .to,pla.rı.. Dikkat .... 

Ateee.f!f.! .. 
Os top, üç yıldırım attı .. 
Ceneviz k•drrgaıınrn bat dire • 

ii ça.tırdıyarak devrildi .. Jskele ta· 
rafındaki iki lumbar, oradaKİ iki 
~la beraber pa.rçalanôı .. 

&ğıranlar,, haykıranlar, yardım 
iateyenler, kaçanlar ve kendileri -
ni timdiden denize atanlar varaı. 

!'!ı ;- Dümen cyarım iskeleye .. 

fıı" 'Ya~~ eBilectfk .. K-ancaı..n'hazır-

Kml :Kadıraa yarım dönüt yap
tL • .Güneıin 19ıklannela ıkana. bu -
Jaanutıaihi pada_yan ıaövdeaiy.le 
Cenn.iz .kadırp.ama yaalandı .. 

Ceneviz k&dırıaaı allandı. 

Bu 'Sıraca Mesinaya dönmek de 
akla gelirdi. Fakat orası uza1rtı ve 
.Kızıl Kadırga herhalde yetitirdi. 
Halbuki Sen Pedro limanı pek ya-

.km görünüyordu. 

Eakat Kızıl Kadırga o kadar 
hrzb,ge1iyordu ki az zamanda Ce
neviz gemisile Sicilya kıyıları ara
ına girdi ve avının yolunu kesti, o 

aman Or.Yani çılgına döndü. 

Geneviz gemisi .hızlı bir Bönüş 
yaptı. 

Ayni zamanda Gnnardi kürekçi
lerin, topg.uluın ba~ma .koıuyor, 
kumandalar veriyordu.: 

-Kencalann atılmaıı iki ~eminin 
hl\ilanınuı bir dakika bile aürme· 
di. - 'Vardiyan ! .. Daha hı%lı .. Da

Y.ahn ikdıç leventler .ce.ylin ıü· ha hızlı iliyorum sana!.. V elken
r.üıiine aaldıran ar•lanlar ,1ilai ileri leri ıiıirin .. Topçular, toplar ao-
•hldılar. lu mu? Dikkat.. Kumandaya aik-

- 1 - -kat dlin ... :Oütmanın gövaesine, 
Dişi kaplan qrüveneeine atacağız.. Dü!lTianm 

Bu r .. - ..:ı __ .. .,.. ___ • forealar.ile tlireltlerine ni§an ala-
-.upau.ıı 'ODCe -vcJJCVIZ we· ı 1 

misinde acaba neler oldu? caksrnız ... 
Kaptan n-. . k k Bu da doğru idi. ıEğer Gonardi l 

""Yam, •l'Jı&ına çı an d" .. ..J··kı . . b"l' 
ıeminın Kııil Kadırga olduğunu UfUD;ıu erını yapa ı ırıe ~ızıl 
biraz ger I t ç·· k'" b' ıK•dıı:ganın yolu ıy.arıdan .fazla a 
.. :r an anut ı. un u ıraz 

once ltiyleiliiimiz ıibi ıünet Hüı· ızalacak ve rCenev,iz gemisi .kolay
ın R Irkla on.u ar.kasında bırakarak arJ.-en eisin arkasında iai ve gölge-
.de vuıacaktı. onun gemieiainkızıl ı&övdeıi 
IA.ra göı:üniiy.cn~au. F.akat yıllarca denizde çalka-

k&..._ ... o nan, her akında birkaç aav:a§ .gö-
r- ryani birdenbire -ta· 

!f11'1Dlfb. Bir ancla iki l:Jü.yük ren Türk gemicilerile bu acemi 1 
elaketl çaylaklar bir olabilirler mi.ydi.? 

0 .. ı·· e karfılanmııtı. Hem, 
u un nruu )"Ogunu lıarayarak Şimdi Oryaniye de cesaret gel-

omuz hatlarına, kürek kemikleri
nin aralarına dayıyordu. 

Kırbaçlar §aklıyor, kürekler gı
cırdayor, hiç kimse nefes bile al 
mıyordu. 

Kont ViçeQçiyüs ae kılıcını aı

yırmışh. O da ıavaşa kar11acak ve 
kızının yabancı e1lere geçmemesi
ne çah1acaktı. Fakat Beatriı onu 
bırakmıyordu. 

- Gitme babacığım .. Henüz u· 
zaktalar.' Belki yeti~eıne:der .. Ye
titseler bile •enin gittiğin yere ben 
de giderim. Beraber vuruturuz. 

Seni yalnız olarak bırakamam. 
Diyordu. 

Sonra .elini belindeki kil&ük han 
çere götürüyor, onu sıyırmak için 
hazırlanıyordu. 

- Hayır yavrum .. Ben sağ ol -
dukça :.sen daima kenarda ve be • 
nim adamda olacaksın! .. ıBu ça • 

navarların ellerine düıeceiini an
layınca da ... 

Talisiz kont kızma .şunları söy

liyece1'ti: 
-Elinle tuttujun o Jıa~eri kal

bine sapla ;v.e öl! •• 
Diyecekti. 
!Rakat hertey.e :rağmen buna ıbir 

türlü etili varmıyordu. 
Beatris babasının ne demek ia

tedigini anlamı!tr. 
Bununla ber~ber i9i bu kadar 

iJcı-i varaır:mıya hiç :nİy.etİ fOk• 

(DelXlmı ııar) 

HABER 
t'\ kşa.rTl Pastasa 
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Bir Aşk11n 
Hikdye§i 
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i Hatice Süreyya l 18 i .................................................. 

Bu sıratla, 1ti.ğttlar te.mamlan
mıfh. Yazıhane memunı tapkaımı 
alıp geldi. Bir arabaya hindiJer. 

Kaaabamn dıtanlarına uQiru 
çıktılar. Burada, otlar yabanile9i
yordu ıve evler aeyr:ekleşiyordu. 
iri y.arı, ıuratı kemikli bir kadın, 
hir e~in qiğin.de durmuf, gelen
lere bakıyordu. 

Meğer, bu, Lôtfinin tutt~u 

hizmetçiymİf ... Samiye, onun adı· 
nm Ayte olduğunu, evli bulundu
ğunu, kocaamm na amelelik etti
ğini öğrendi. iki yüz metre ilerde 
bir kulübede ı0turuyorlarmıı. 

Hizmetçi, Samiyeyi .haJtan "Bfa· 
ğı kadar süzdükten ıonra, heğen· 
memİ§ gibi dudaklarını büzdü ... 
Şüphesiz, ...cılız olduğu için, gözü 
kemıemiıti. 

Genç kız, yeni evini gezdi. Bu
rası, üs odalr ah9ap bir binaydı. 
Bir yatak odaıı, bir yemek, bir de 
misafir odasından ibaretti. Gayet 
İptidai tarzda, battan savma dö
ıenmitti. Adeta oyuncak gibi bir 
mutfak, evi tamamlıyordu. 

Samiye, burasını beğendiğini 

ıöyliyerek, tüccarın adammı sav
dı. Bire.n evvel yalnız fkalarak 
dertlerini dinlemek iatiyordu. 

iAh, öy.le dertliydi ki ... 
..Sütün, bu ıaeyahatler, kendisi

nin ne oldujunu merak ettiklerini 
.sezdiği bu ..adamlar, hu yeni mu· 
.bit, bu yeni hayat ... Jler §ey, ıinir
lerini hozmu§tu. 

Demek ki, feci günlerini ibura· 
da ya§ayacaktı? lliklerine ~adar 

titrediğini hissediyordu. Gözyaşla
rı içine akıyodlu. 

Kendi kendine te1kinöe bulun
mak iıteeli: 

- Şikayetim ne_tlen olabilir? ... 
Her §ey, Raufun aöylediğii,ekil

de cereyan et.memit miydi'? Bur.a· 
ya şayet gelip evin tutulma itini 
halledemecliyse, vakti olmamı! 

demekti. 

Pazar günü buraya gelecekti 
ve Lüylelikle her İ! yoluna gire· 
..cekti. 'Yuvalar.ında aae:detlerine 
kavu§AC.aklardı. 

Bu sırada, ıAyfe, öğle yemeği· 
ni hazırlam&ltla u;raıı.y.ordu. Mut
fakta bir teyler yaptığı İ§itiliyor
du. 

Aluminyum tencerelerin ve kap 
kacağın biribirlerine çarpmala-
rından sesler çıkıyordu. 

Samiye, kendini yatağın üze
rine attı Yf! b11 ses!eri dinledi. Kol
lariylc 'kulaklannı tıkıyor, böyle
likle yalmz kalmı§ vehmine kapıl
mak iıtiyordu. 

eir miHJClet böyle kaldı. 
Eılıkte, lJiizmetçinin oirdenbire 

belirdiğini görünce, öyle ürktü ki, 

duğu i.çin, ağladı, ağladı .. Hıckıra 
hıçkıra uzun uzadıya :ağladı~ ıv.e i· 
çinin zehirini döktü. 

- Ya ... Dl'mek ki, efendi bu 
aktam yemekte burada ... Ismarla
dığını yaptım... Gayet iyi et al
dım ... Görürsün bak: Parmakları
nı da beraber yiyecek ... 

Ane, iki c:.lini yumruk yapmış, 
kalçaları üzerine dayamış, oturma 
odasının ortasında kocaman bir 
testi gibi d•nuyordu. Önlüğünü 
ters bağlatımşh. Çiy mavi gözleri
le, Samiyeye bakıp duruyordu. 

Genç kadın, kanapenin üı:erin
de, yarı yatmış vaziyette oturu
yordu. Sinirleniyordu. F.akat ne 
kadar ıinirienıe, ne kadar tenbih 

etse, ıbu hizmetçiyi gevezelik et• 
mekteu vazit:Çİremiyeceğini öğ • 
renmişti. 

Aralık pencereden, bu Tetrini .. 
evvel akıamının ıerinliği içeri "81· 

zıyordu. Sai\t ezan vaktiydi. 
Dgarda, fiece olmağa başlamı,t· 

h. Uzakta, .uor ve turuncu renk
ler, ufuklarda sürükleniyordu. 

Samiye, elinde olmadan titre-
di. ~tkısım ?muzlarına çekti. 

Ayte, bu üşüme ha.reketini far
f<etti: 

- 'Burad..-. hiraz ateş yakmak 
lazım ... Yalmz odun kömür bahalı. 

Gen~ kı ~ :-evap vermedi. Çok 
açık olan bu telmihi anlamamız • 
}tktan geldi. 

Mür:-bbiyeıiğinden bir1ktırclıgİ 
.:ı.zıcıJ· pa.raJı tükenmişti. 'Bilha::ıssa 
hrzmet:::i•i, i lll zamanlar, bb para
yı eıir~c-metıen, tasarrufa riayet 
dmed~n sarf t'tmiftİ. 

Neticenin ne olacağını bilme . 
mekle beraber, Samiye, Raufa bu· 
nu açamamIJ"tı. "Nihayet, cesaret 
edip aöylemİfti. Fakat delikanlı, 
surat asmıştı. 

-Şüphesiz ki, metresi hava ve 

ıeu ile ya,ayamazdı. Lakin, kendi 
ııile 'Zengin değildi. 'Kerestecilik it· 
leri iyi gitmiyorôu. Annesile ba'ba
aı aa hiç cömert insanlar değildi. 

~ eessüfle "ba§mı saHadıktan 
sonra eüzClanını açmı~, içinBen on 
lira çıkarmıştı. Bunu verirken dt 
-Samiyeye: 

- Tasarruf etmek, çok para 
orf etmemek azım ... - diye n&si · 
hatta bulunmuştu. 

Bu va21iYet kar,ıııında , genç kız, 
artık JJ>&ra İalememeğe kaTar ver
mitti. Hem, Rauf, pek nadir görii
!Üyordu. Eğei' aözüne inanmak 
lazım geliree, !Retatliyede kendisi
ne fevkalade ihtiyaç .vannıt. Şüp
hesiz ki, ıannesiyle ha.basma, izdi· 
vaç tasavvurundan henüz bahac • 
dememiıti . . ~~la ~ı ~ biricik yaf&ID& ._1ıtası ınifti. Oı.da kıhcmı ııyırmIJ, kürek

od n ıeıaiai, hem'Cle lıiin"iyeti el- çilerin omuz baJlarına alabildiği
~decekti. Zira bazı konanlar ne •UnJyor; ağırla§&nlarm çıplak Basıtcütı yer: <VAKiT> Matbua• · :az daha haykıracaktı. - Jnsan diplomat olmalı .. Han

gi sözün ne zaman söyleneceğini 

bilmeli ... Birdenbire açılmnk ol
maz! -Biyordu. 

J'.& h an ıemileri ıao:rduktan son-
ttakırlar, :fakat .HiiNnen Reis 

,_ ark..a111a tak k ·~·· " .il L._ ara •".urur, ~- I 
\it uatuır.aı. ı 

a ık•te.n Onani tit-red.i, :aarerdı. 
L..~ ~l..)Wak (9.CI J>ir ıÇıjbk 
-~clı: 

~s·~~! ... 
~ Qlaarcli .OU.. •en9ti. O bu ka
C. "f~ .değildi. Hatta, yı}lar
--..._..lc aemileıjnde kürek çek-

~ .h~&Qa Jhtip.rlamak ıkor.lsusu 
llJ' bpJana bem:etm.ifti: 

Li: ~taa, Hazreti~ 
~ aelme,ı; •• T~larmıız ve 
ttl..~"_IU la kartı ~oymahyu .. 
.. ,~ Jau kor~ konandan 

Kadın, kaba kaba gülerel(: 
- Korkacak r.e var yahu'? ... 

-dedi.- Ben sizi yiyecek .dejilim 
ya ... Haydi, kalk ... Yemeğin ha
zır.. Masanın üstünde duruyor. 
.Şimdi ae gidip kocamın yemeğini 
rPi§ireyim ... Çok .geçmeden gene 
ıselirim. 

Kız, .kekeleili: 
- Acele yok ... Ne zaman kendi 

itini bitirirten o zaman gel. 
Hizmetçi, han•mı bir kere da· 

ha süzdü. Sonra, bir !ey söyleme• 
~en, ,topuklarını aürte ısürte 1Çıktı, 
sil ti. 

.b r ~lman miıhendieı 'l;yni zamanda denizde ı§liyen &ır otamabi.l iB.wıun üzerine.ızavallı Sami)~e-
ıic:at•1..V,4'ctcr.iiW•rincle muvaffak olmuırtur. Bu otomobil iar.mlatmafj ~, yüzilnü .iki eliyle .kapadı. Ye 
te 30 ltilometre, denizde ıie-8 Jrilometre aürıdle yel.ıılnı '«pJ.r. 1 kimsenin duymıyacağına emin ol· 

Onu böyle yatıştırıyordu: 
- Ben sözümün eriyim... Söz 

verince 'lllUtlaka tutarım... Ergeç 
aöylediltlerirn olur ... V.alnız "l'DÜSa· 

it zaman be'ldeme'k zarureti vo.rdır. - ..... 
(Devamı var) 
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Bayan Fatma birdenbire uyan- ~vallı adamcağız, bir müddet 
dı, hemen kocaaını da uyandıra - yutkunduktan sonra bütün cesa -
rak kulağına fısıldadı: retini toplıyarak söze ba,Iadı: 

_ Dinle! - Dün gece eve kaçta geldin? . ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
Salim, gözlerini oğuşturarak 

uyku sersemi sordu: 

Ramiz, hayretle babasına bakap 
rak cevap verdi: 

mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor: No. 24 

- Ne var? Ne oluyor? - Saat bir buçukta ... 

Salim karı5mın sözlerini hatır -- Merdiven basamaklarından 
Aziz Sami istifini bozmıyor ve okunacak 

biri gıcırdadı. Ramiz bu saatte eve ladı: "Ciddi ve sert davranmak id<~.m edilecekler listesinde adının 
dönüyor. Saat iki .. 

- Peki, ne var? 

lazım ! ,, fakat ayni zamanda ken- • • b k ı · d 
di gençliğini de hatırladı. o da, ge~çmesını e ıyor u. 

- Ne, nasıl? Daha ne olsun! 
oğlu gibi yirmi yatındayken bu o- Biz onu yanımıza çağrıyoruz . 

Oğlun ba§lan çıktı. Hemen her ge
ce bu saatlerde eve dönüyor. Ve 
sen söyliyecek bir şey bulamıyor
sun öyle mi? Doğrusu diyecek 
yok! 

dada oturur ve geceleri geç vakit Gelmiyor .. Sebebini soruyoruz. O· 
dönerdi. Lakin o, oğlundan daha muz büküyor • .lıııar ediyoruz. T e • 
ihtiyatlı davranır, annesiyle baba- vekkülle cevab vt !rİyor: 
sını uyandırmamak için, eve dön- - Listenin l">kl ınmasını bekli • 
düğü zaman merdivenin gıcırdı - yorum. ., 

Bayan Fatma, Ramizin iyi bir 
hareketinden bahsederken onu 
"oğlum,, diye çağırır, bir kusuru

nu yakaladığı vakit te sanki bütün 
kabahat babasında imiş gibi ona 
"oğlun,, diye bin türlü sitem!erde 
bulunurdu. 

yan basamağ;na basmıyarak üze- · - Ne listesi?. 
rinden atlar geçerdi. -- idam olunaı~ların listesi -

Tekrar oğluna dönerek: ni ... 

Salim, birdenbire dönüp tekrar 
uyumağa hazırlanırken karısına 
cevap verdi: 

- Peki, y&rın Ramizle konu · 
§Ur, kendisine nasihat ederim. 

- Sakın unutayım deme .. Hen· 
ona kartı biraz ciddi ve sert dav· 

ran .. Bu İstanbul oğlumuz yaıta 
delikanlılar i~jn çok tehlikeli bir 
şehir ... 

- Merak etme karıcığım, ben 
herşeyi yoluna koyarım. 

Ve Salim, münakaşayı kesmek 
için hemen horlamağa batladı. 

Karı koca arasında, oğuJları 
Ramizin istikbali meselesinden 
gayrı, hiç biT anJaıamamazlık 
yoktu. Salimın, içinde doğup bü • 

yüdüğü babadan kalma eski evle
rine çekilmi§lerdi. Oğulları Rami-
2e de, üst kattaki, eskiden Sali -

min oturduğu küçük odayı ver -
r.ıişlerdi. Delikanlı bu odaya, an
cak gecenin geç vakitlerinde uyu

- Y a~ayıtını hiç beğenmiyo -
rum, dedi. Gecenin geç vakitlerin
de eve dönü,ün çok fena .. Zavallı 
önnen huna çok üzülüyor. Bu böy
le devam edemez. 

Ramiz, hiç oralı olmadığını bel
li eden, fakat babasına karıı hür
metsiz sayılacak bir harekette de 
bulunmadan dinliyordu. Salim 
oğluna bakh, onda kendisini, kırk 

sene evvelki kendisini görüyordu. 
"Ciddi ve sert: davranmak lazım 

geldiğini,, ç<>ktan unutmuıtu. Eli
ni, oğlunun omuzuna koyarak: 

- Senden istiyeceğim şeyi ya
pacağına bana yemin et oğlum!. 

Delikanlı \,abasına baktı. Göz· 
lerinde öyle bir yalvarma ifadesi 
görülüyord~ 1'.i zavallı ihtiyarın 

kalbini kırmaktan çekinerek va -
detti. 

- Peki baba .. 

O zaman Salim, oğlunun kula -
ğma eğilerek fısıldadı: 

- Gecelen hazan geç kalırsan 

merdivenin üçüncü basamağına 

basmadan geç .. O basamak çok 
gıcırdar! 

F. M. 
mak için geliyor, üniversiteden -------------

çıktıktan sonra hemen hiç eve uğ- M e e e d ' 
ramıyarak bütün günün.Ü dı,arda, UJ e. 
kim bilir hangi eğlencelerde geçi - • • • • • • 
riyordu. Bu hal, zavallı Fatmayı Gorulmemış bır 
pek tela§landırıyor, onu oğlunun • • d 
ilerisi hakkında pek kara dütün - muzaye e 
celere sokuyordu. Salim arasıra: yapıhyor 

- Bırak canım, gençtir o .. T e-
la§lanacak bıı fey yok! 

Diyecek olsa karısı lafını he
men ke!iyor: 

- Ne vurdum duymaz adam -
sın ! insan o~lunu bu yafta sıkı 
bir kontrol altında tutmalıdır. Sen 
de gençliğince çok sıkı bir hayat 
sürmÜ§sün! Öyle değil mi? Ban:ı. 
öyle söylemedin mi? 

Salim, bu muhakeme kar§ısınd.-. · 
ıöyliyecek bir §ey bulamıyor, ba
tını önüne eğerek susuyordu. 

Fakat bu gece kat'i olarak karı
sına söz vermişti. Ramize nasihat 
etmesi lazımdı. Çaresiz karısının 

istediği gibi yapacaktı. 

U zun zamanlardan beri ıeh
rimizde emsaline tesadüf edilmi· 

yen büyük bir eıya müzayedesi o· 
lacaktır .. Eski v zevk sahibi, me· 

raklı bir ailenin üç batından beri 
büyük bir itina ile biriktirdiği na· 
dide kıymettar eşya müzayede ile 
satılacaktır. 

Bu müstesna müzayedede mer 
hum Çürüksulu Mahmut paşa 
aileaine ait etya satılacaktır. 

Satı§, Kabataşta Setüstünde 
merhumun konağında yapılacak 

tır. 

Fazla izahat için, Salih ve Sa 
son mobolya mağzasına müraca-
at. Tel: (43249) 

Fakat ertesi sabah ogvluyla kar· 'ı ··························••••••••••••••••••••• .. •••ı••••••• ···················································· ... , ... şı karş ıya ge!tliği zaman, Salim, ~~ Dokt O r ii 
lafın neresınden başlıyacağmı H :: 
kestirmekte oldukça tereddüt et- H Ali İsmail u 
ti.R . . 1 km k 1 i P.~·~ HaydarpCJ§a hastanesi bevliye ii 

amızın Otiasına çı ıs, aş a- : .: 
rm ı ratarak: • : müteh"a.sısı is 

~ . .. .. .. 
- Seninle konuşacaklarım var, fi llrologue - Opetateur a 

elemişti. Delikanlı şimdi babasına- ii Babıali caddesi Meserret ote-H .. .. , k .... 1 d . ı b'l •• .. 
~<ı ıyc:-, ... :.: Ka ar merası~ e ı · !! li 88 numarada her gün öğ)edenH 
dirilen hu sö?.Jerin ne olduğunu İi sonra saat ikiden sekİ7f' kadar.Ü 
.... k . . ki b ki. .. :s ogrenme ıçın mera a e ıyor - =L:, ...... - ... -.-.. ._==== ............ :: 
du. 

........ ;_ ....... ..._....... .. --· ........... . 

Ve sözüne devam' ediyor: 
- idam olunandar arasında 

bulunduğumu listeden öğrendik • 
len sonra kendimi ı'ouradan atıp 
intihar edeceğim .. Naınuslu arka • 
datlar kat'iyen bana müdahale 
etmeyiniz .. Mukad<lesa:tınıza ilti -
ca ediyorum. 

Tüylerimiz diken diklen olnyor. 
Pencereden a!}ağıya bcı 'kıyorf'z .... 
Tahminen 15 metre V'ar.. Göz
lerimiz kararıyor. Aziz Sami isti • 
fini hozmıyor.. Gözleri kapıda, 
sigarasını asabi hareketlerle çeki • 
yor .. 

Duvarda asılı saat ikiyi gösteri • 
yor. Gözlerimiz ye]loovanlann 
ağır adımlarla ilerleyişini takih e
diyor .. Kalın ve tok tiktakları, ka
ranlık yollarda ilerleyen meçhul 
bir yolcunun ayak seslerine benzi • 
yor. Hepimiz susuyor ve düşünü -
yoruz ... . ' 

Neyi düşünüyoru:ı:?. Bütün ha • 
yatı ; bütün hayatmıczı ... O hayat 
ki fuurumuzun uyannmya başladı
ğı masum çocukluk günlerinden 
bqlıyor ve biribirini takib eden 
mes'ud, hıçkırıklı, güneşli, bulut • 
lu ve daima heyecanlı, daima Ü· 

mid dolu mevsimlerle uzuyor .. 

Ve nihayet son günlerimiz ... E
vet son günlerimiz ve yarı aydın -
lanmıt bir meydanda gölgeleri ü • 
zerimize düşen sehpalar.. İ§te o 
zaman irkiliyor, sigara paketlerine 
sarılıyoruz ... 

Duvardaki saat, bir cenaze alayı 
betaetiyle ilerliyor .. Üç, üç buçuk, 
dört... Dıprıda dolaşan nöbetçi • 
lerin çivili kunduralarının taşlarda 
çıkardığı sesleri duyuyoruz .. Yüz -
ba,ı Enver gitti .. Kapı üzerimize 
kitlendi ... 

Yalnızız, bekliyoruz .. Artık ko • 
nufamıyoruz da ... Çenelerimiz ki • 
litlenmit, dilimiz bağlanmış gibi 
ağzımızı oynatmaktan, dilimizi 
harekete getirmekten, elimizi, ko
lumuzu oynatmakan aciz halde • 
yız. 

Vakit geçiyor .. Koridorla'rı din -
liyoruz .. Gelen giden yok.. Aziz ı 
Sami pencerenin önündeki yerin -
den sesleniyor: ı 

- Sabah oluyor .. 
Evet; sabah oluyor ... Karanlığa 

boğulmut iğn büğrü çatıların üze
ri yavaş yavaı ağarmağa, gökyü·j 
zü beyazlanmağa başladı. 

Sultanahmet, Ayas of ya minare· 
!erinden yanık selalar veriliyor. 
ArkadaJlardan bazıları namaz kı -
lıyorlar. Bu sabah saati ne kadar 
hüzünlü... Bir yumruk gırtlağıma 
tıkanmıt ki ... Ne nefes alabiliyor, 
ne de ağlıyabiHyorum. 

Nihayet, tevkifhanenin aşağı 

katında bir guri,iltı .. Ve bize doğ
ru kotan bir adamın ayak sesleri .. 
Kapı açılıyor ... Kartn~ı!Zda yüzba·J 

şı Enveri görüyoruz Yüzü sapsa· 
rı... Soluk soluğa söyleniyor: 
-Astılar! 

- Kimi? diye bağırıyoruz. 
- Polis müdüriyetindeld arka· 

daşlarınızı ... 
- Biz? 
- Siz kurtuldunuz ! 
işi öğreniyoruz: 
Divanıharp örfi bizi idam ede· 

cek kafi delil bulamamış, onar se
neye mahkum etmif .. 

Polis müdüriyeti binası olan 
fimdiki Şahin paşa otelinde alıko
nulan Tevfik 5ükUti, Mehmet Ali, 

J-lalil İbrahim ve Dramalı Rıza ö
lüm cezasına mahkfun olmu§lar ve 
o sabah Beyazıt meydanında asıl· 
mıılar ... 

mışlar... Asılanların içinde Dra· 
malı Rıza evvela suikastçı -
larla elbirliği etmişken, son • 
ra ışı bizzat Ferid (Paşa) 

ya haber veren adam ... Suikast i-

şinden beraat etmiş. Fakat Ana
doluda kuvvayi inzabatiyecilere 
zülüm ve itkence ettiği için idama 

mahkum olmuş. 

Arkadatların asılmasından bir 
gün sonra, tevkifhanei aske•i mü· 
dür muavini topçu Rıza merkez ku 
mandanlığına geldi. Benimle be
raber onar seneye mahkUm olan 
Cemal, Adil ve Bicanı avluya çı· 

kardılar. Müselli.h bir kıta asker 
dizilmi§tİ. 

aldı. 

Hepimizi bir korku 

- Acaba l~urtuna mı dizilece· 
ğiz? 

Fakat bu korkumuz boş çıktı. 
Orada apoletlerimiz söküldü. Bu 
suretle askerlikten tamamen tecrit 
edilmiş oluyorduk. Rütbelerimiz 
ref'i muamelesi bittikten sonra bi· 
zi süngülülerin muhafazasında u· 
mumi hapishaneye naklettiler. 

• • 
Damat F eril ile hempalarına 

karşı hazırlanmış olan bu suikast 
haberi o zaman lstanbulda günler· 

ce devam eden bir asabiyet ve şid
det havası uyandırmıştı. 

Hainlerle l:erabcr olan akalli· 
yet bu ölüm kararını veren bir 

avuç fedakar aleyhine gayz ve kin 
püskürüyordu. 

Pil•uJskinin ölümü üzerine ka
rı•ı, büyük bir kal.p hastalığına 

yakal.anmıf, ve ~ıhhati enJi§e u
yanJırmağa başlaml§tır. Bu resim 
Je Bayan PilsuJ•ki ile kızını gö· 
rüyoruz. 

Yurdun bu kara ellerden te -
mizlenmcsini iı.~.yen ekseriyet ise 
bu teşebbüsün akim kalmasına 

teessüf ediyordu. 

Suikast teşebbüslerinin divanı· 
harbi örfide muhakemeleri ve bun· 
lardan dördünün bir arada Beyazıt 
meydanında asılmaları halk ara -
sında devamlı bir heyecan uyan • 
dırıyordu. 

Bu heyecanın farkında olan 
mu halef et gazeteleri bütün işi pro· 
pagandaya yüklemi§lerdi. Suikats
çılara lanet ediyorlar, bu arada 
bol bol, sık sık milliyetçilere ( Kuv· 
vai milliye taraftarlarına) hücum
larda bulunuyordu. 

Ozamanki mu halef et matbuatın 
kara yüzlü bir şefi olan Ali Ke
mal bu vazifede en ziyade ifratla 
hareket edenlerden biriydi. 

Suikastçıların asıldığından bir 
gün sonra çıkan 13 haziran 1336 

tarihli (Peyamı Sabah) da çıkan 
yazılardan bi'" kısmını o zaman 
hiyanet cephesini aydınlatan tarihi 
birer vesika olmak itibariyle oldu
ğu gibi nakletmeyi faydalı buluyo· 
rum. 

Peyamı Sabah, (Dört suikastçı• 
nın idamı) serlevhasiyl~ şu yazlJ" 
yazmıttır: •A 

"Sadrazam pafaya ve daha ha· 
zı zevata bir &uikast tertip etmelt 
istemi! olan caniler, dün müsta· 
hak oldukları sillei mücazata uğra· 

dılar. Şakavct ve cinayetiyle me· 
lüf Dramalı R:za, Halil lbrahim, 
Üsküdar Doğeı.ncılar belediye me'Y' 

ki memuru Mehmet Ali, maliye 
mühassesatı zatiye mümeyyizle • 
rinden Tevfik Sükuti, birinci ida • 
rei örfiye divanıharbinden veri • 
len karar üzerine sadir olan ira • 
dei seniye mucibince diin sabah 
Beyazıt meydanında salbcn idaın 
edildiler. 

Bu !efiller, Ferit pa! a hazrcd~· 

rine bir suikast icra etmek tqcb· 
biisünde bulundukları sıradn der
dest edilmişler ve cürümlrini itiraf 
eylemi~lerdir. 

Dramalı Rıza, divanıharbe ha· 
zı ihbaro.aa bulunduğu cihetle, bll 
cürümden dolayı affedilmiş , fa • 
kat Bigada elli biçarayi bir camii 
şerife doldurarak gaz!a yalttı t; ı ve 
Kuvvai miHiy~ namına claha. bir 
çok cinayetler ve fez:ıhatler ir~i 
kap ettiği cihetle idama c:d1! .. u::r. 
olmu§tur. 

Dün sabah saat dört buçukta i · 
simleri yukarıda mezkur dört mah· 
kUm. mahpus bulundukları poli9 

müdüriyetinden refakatlerinde :rnı.J 

hafızlar ve polis memurları bulun· 
duğu halde ara balarla merkez kıı· 
mandanlığı binası ittisalindeki i11· 
zibat kıtaat kumandanlığına izarO 

olunmuş ve saat be§e doğru telki· 
nalı diniye icra edilerek memurini 
aidesi huzurunda salben idam 0 • 

lunmuşla.rdtr. Kablelidam hükütr' 

kendilerine tefhim edilmit ve rne· 
rasimi kanuniye bidayet müddeiıı· 

mumisi ve memurini aidesi hazır 
bulunduğu halde ifa olunmuıtııt· 

ı Devamı var) 
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Kaynamış sular ateşsiz ülkenin 

çllgın halkını kavuruyordu 
Kapı kalındı .. Parçaları biribiri- kucakladı .. İplerin çözmeğe batla· 

ile demir çemberler ve perçimler- dı. 

le hağlanmıftı. Cellid, bu saygısız kızı babaıın-
Likin yapılan zorlamanın ö - dan ayırmak için ileri atıldı .. 

lliinde çatırdıyor, rezeler yerinden Fakat Hanın bir itareti onu ye· 
0Ynuyordu... rine mıhladı .. 

- Y aız.aın ! .. Yatasın ihtiyar 
P~nço! .. 

lligun, bütün kuvvetiyle bağrı -
)<>r, ileri atılarak arkadaJlarını 
kı,kırtryor, yardıma kofuyordu .• 

Genç kız ipleri çözemiyordu. 
Ateş gittikçe büyüyordu. 
Genç kızın elbisesi de tutuımak 

üzere idi. 

Hemen celladın üstüne atıldı. 

Onun elinde duran bıçaiını 
kaptı ve tekrar babasının yanına 
kotlu. 

Etrafta hala sapan taşlan yağı -
)<>r, oklar atılıyor kocaman kaya· 
lar, duvarlardn nşağı yuvarlanı • 
Yor ve kaynamıt sular ateşsiz ülke· 
· Bigun bunları gördü. lıın çılgın halkım kavuruyordu. 
Her an yüzlerce kişi duvarlara Ulcayın da b:ıbasile birlikte ya· 

•aldırıyor, tırmanıyor, en üst maz- nacağını sandı. Dünyada aletten 
h.llara kadar yükseliyor, fakat daha çok sevdiği sevgilisine bir 
~rn İçeri atlayacakları aırada bir daha kavu§amıyacağım dütiindü. 
ıtılıç, bir topuz veya taf la geri atı- Bir kaplan hızı ile kale duvar· 
lıYorlardı. larına saldırdı. 
b··~~gayın yanm~~ .. üzere ol.duğu Birkaç yüz kişinin biribirine o· 

u., uk burçtan, bulun olup bıten - muz vererek ve üstüste çıkarak 
l,ri ·· k ·· k ·· d ·· gorme mum un u.. kurdukları insan merdivenine tır· 
.. liazar Han, itin kötüye varaca· 1 mandı. 
tır-.J sezmiıti ' 

·• Bir dakika geçmeden kale maz· 
lialk haykırıyordu: gallarına çıkmıştı. 
- Atef istiyoruz!.. 
-Tugayı istiyoruz! .. 
- Bırak Tugay'ı O bizmdir. 

Ağzında Hazar har.ın askerle
rinden ele geçirdiği bir kama var
dı. 

Sonra yer yer, kesik kesik söv • 
1" Önüne çıkan herkesi devirerek 
~ler duyuluyordu: Tugay ile Ulcayın yandıkları kale-
....._ Alçak!· · ye koşuyordu. 

-Y•rin dibine ce;ç1- • e y h",.. ı b·· 
• _ 1__ _ unu gvren ucum grup arı ua-

- Asıl aenı alette yaıaunab? ...... • •b 'tü • · t" 1 · J d' z· 
C , u n gayre e ge mıı er ı. ıra 

- ana var... k d k k 1 pe az zaman a pe ço yara ı ve 
Bir zaman geldi ki burçlara çı • ··1·· · ı ı ı ld 

k~nların sayısı coğaldı ve o kadarı' o u v~br?1ıdş. o ma arı, on arı yı ır· 
k ı ~ mış gı ıy ı. 
a enin içine atlayarak mazgal 

l'doUarı üzerin.de boğu§mıya bqla • Ulcay ile babası, hal~ atefin i-
ılar.. çinde idiler. 

8 H H Tugay, ellerini yanlarına sar-un.u gören azar an, telaşln 
i'y.., ~ kıttı. -ga kalktı ... 

S '{anında bulunan kumandan 
oı-;uçiyi oraya gönderdi .. 

I Alevler, Tugayın ayaklarını ya
a:ntya ba,Iamıttı .. 

}" 
J ale kapısı da fena halde sarıı-
1Yordu .•• 

d ~er dakika, kocaman çam göv • 
c:••ni ileriye sürenlerden bir kaçı 
t llaız yere yuvarlanıyordu. Ya · 
QUt "} F 0 ecek gibi yaralanıyordu. 
d akat her düşenin yerini dol • 
,:rl ıtlak için yüz ki!i birden ileri 

11Yordu I< . 
le . ocaınan kale duvarlarının dip-

Tam bu ıırada Bigunun ba9ının 
üstünde bir kılıç parladı, delikanlı 
olduğu yerde sallandı. 

Kafası, arkasından ikiye kesil· 
mişti. 

Kanlar içinde, yiikıek mazgalla
rın tepesinden, dı§arıdaki halkın 
araaına düştü. 

Tugaçar bunu da gördü ve in· 
ledi: 

- Eyvah! ... Bitti. .. Bitti artık!.. 
Lakin Panço, onun kulağının 

dibinde §Öyle bağırdı: 

- Daha bitmedi. lıte şimdi bi
tecek! .. ttı.rı Yüzlerce yaralı ve ölü ile dol· 

Uftu. 
l'u · Kocaman çam gövdesini yirmi 

tij .... Raçar ve arkadaıları bu gö · beş adım kadar uzag~ a çektikten 
••U§e tü J.e • .. k b kı 1-r d Y rı urperere a yor· sonra, artık sallanmakta olan ka• 

~;k .•~a _fazla insan öldürtme· 1 pıya bütün hızıyle vurmağa çalı· 
lıu ı,·•çın ne yapmak gerek olduğu- şan arkadaşlarım gösterdi. 

b •r türlü kestiremiyorlardı. T k b. 
au ıır d T , o ır seı .. Old a a ugay ın yanmakta 

J.ı_ 'llliu büyük burçta bir kargaşa • Bir sarsıntı!.. 
-1( odu. Yıkılan bir kemer .. 

t Bir ı k Beyninden vurularak aırtüıtü oir k enç ız onu tutmak isteyen 
1 ~ k" · • düşen kocaman bir dev gibi devri· ,...... •tıyı ite kaka yukarı fır· 

·s•ıtı... len kale kapısı ... 

~\' "f1•rı havalanarak ve gözleri -IS -dat arından fırlayarak Tugay Tugay ölecek mi? 
Q tu kotuyordu. Hazar hanın askerleri duvarla· 
1-f U tJicaydı.. rın arasındaki dar ve dolqık yol-

~ıltı aıar Han, ıar'a tutmuş gibi lardan iç kaleye çekildiler. 
a-llt ~Ye fuursuz, bütün kuvvetleri İç kale büsbütün yalçın bir ka· 
h,kt a relen bu genç kıza dikkatle labalığın üstünde, bir kartal yuva-

c~·· . il gibi çıkılması zor bir yerdi. 
•ıçradnç kı: odun yığınının üstüne Hu:ar han, ate;aizlerin ellerine 
ı,.,.._ 1. ketik kolundan akan kan- düşmiyeceğinden emindi. Fakat 
lll~l •e etrafını saran alev ve du • durum ne de olsa korkulu idi. 

•rle, bitkin düıen babaıını (Devamı ı•ar) 
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DENiZ TARiH.iNDE 

En büyük yolculuk 
~4!zv· 
~~~ 

-------------------------------------~--~-----No.9 Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem 

Birdenbire qapılan baskın 
asilerin hepsini qıldırmıştı .. 

Gözcüler lıi gemilerin bütün 
ıtıklarını ıöndürdüklerini bildirdi
ler. 

Zifiri karanlıkta Sent Antonio 
ıemiıinin birdenbire ıağa .ala ~ 
vurarak çılıınca ıürüklendiği ıö • 
rüldü .. Geminin demir taramakta 
olduğu anlatıldı .. Alui bir rüzgir
onu amiral ıemiıinjn bordasına 

ıürükledi .. Bombardımancılar ıe • 
miye ııülle yağdırdılar.. Trinidad 
uzun kancalarını taktı, ıava.tÇılar· 
da aıi ıeminin güverteıine atla -
dılar .. 

Elinde kocaman bir kalkanla 
güverteye fırlayan Kuesta harbi • 
ıini havada sallayarak öteye beri• 
ye kofuyor, aıiler "davranın 

bre!,, diye çılgınca bajrıyordu. 
Herif böyle bir hücuma hazır -

lanmaı§tı.. Magellan ise bu fırsat 

1 
için hazırlanmışb .. Asiler darına 
dağın oldu. Şimdi her birisine ay-· 

Bir vakitler Portekizlilerin Cenubi Amerikada istikşaflaruıa merkez olan 
Pernambuko'daki Rccifc'nin §imdiki hali .. 

rı ayrı soruyordu: rin tepeıine aaıldı.. Kartajeno 
belki de kralın gözdesidir diye öl
dürülmedi. 

- Kimden yanasın?. 
Kimisi zorla bu ite sürüklen • 

miş olduğundan dosdoğru ve ıa -
mimiyetle, kimisi de taliin artık 
dönmüı olduğunu anlayarak kur -
nazlıkla ve fakat hepsi de ayni 
sözleri söylediler. 

- Kral ve Magellandan yana -
yız ! .. t . 

Kuesta ile suç ortakları yaka -
landılar;· Meıkita ile arkadatları 
hemen serbest bırakıldılar. 

Şimdi bir gemiye kartı dört ge· 
mi olmu9lardı. Trinidatdan bir 
kayık indirile~ek teslim olması 
için Kartajenoy.:: haber gönderil • 
diği zaman buna itiraz etmeği 
kimıe dütünmedi. Arada en kü -
çük bir münakaıa ıeçmedi bile! 

Erteıi sabah tan yeri aiarırken 
bir harb divanı kuruldu. Asiler 
sorguya çekildi .. Kırk kiti suçlu 
olarak idama mahkum edildi. Ma
g~llanda üç kitiden baıkaıını hep 
affetti. Mendoza önceden ölmüı -
tü ... 

Kueıtanın batı kendi uıaiına 
kestirildi .. Vücudu dört parçaya 
ayrıldı ve lier bir parçası direkle • 

Fakat ıaaız bir odaya götürüle 6 

rek orada kendi batına bıraklıdı. 
Üçüncüsü yarı çılgın bir hale gel -
dilinden o gece öldürülmedi.. i
kinci bir isyana teıebbüs ettiğin -
den onun da kellesi uçuruldu • 

Bundan ıonra yolculuğun bütün 
devamı müddetince Magellan'ın. 
ne tahtına, ne de amirlerine en 
küçük bir serketlik bile olmadı . 

Affolunanlar birdenbire serbest 
bırakılmadılar. Marangozlar ge -
mileri tamir ederken bunlar da el 
ve ayaklarında zincir olduğu hal • 
de tulumbalar da çalııtırıldılar. 
Maıellan hareke!'liizliğin en bü

yük tehlike olduğunu adamakıllı 
görüyordu. itte bunun için Nisan 
sonlarına doğru sadık arkadaşı 
Serraoy,u seçme 37 kişi ile birlikte 
Santiago ıemiıine bindirerek ce • 
nuba doirua sahil boyunu ke~fe 
ıönderdi .. 

Serrao kıyı kıyı giderken 3 Ma
yııta kocaman bir ırmağm ağzına_ 
vardı ve buraya Sanla Kruz adını 

taktı. Balık buldu .. 
Gemiciler fok balıklarının bü • 

yüklüğüne fata kalmıılardı. En • 
gine doğru açılmak isterken bir -
denbire patlak veren Patagonya 

boralarından biri küçücük gemiyi 
kıyıya doğru ıürükliyerek 
dümeni parça parça etti. 

Gemi karaya çarptı. Tayfalar 
bir ki,iden baıkaıı, hep kurtuldu-

lar. Fakat asıl ana donanma dar. 
60 mil kadar uz~a ç..Q."çıplak bir 
toprak parçası üıtüne dütmüşlerdi. 

Karadan gidemezlerdi. Çünkü ara 
da 6 kilometre geniıliğinde ırma
ğa benzer bir ıu kitlesi vardı. 

Rüzgar durup da deniz dinince. 

sahile sürüklenen ankazdan ite 
yarayabilecekler toplandı. Bu an-

kazdan küçük bir kayık yapılarak 
iki gemici !rmaktan karşıya geçti 

ve San Julian limanına doğru yü
rüdüler. Adlarına hiçbir kayıtta 

tesadüf edemediğimiz bu iki kah
raman tam on bir gün, ot, yaprak 

ve ağaç kökü yiyerek yol yürüdü

ler. Filoya vardıkları zaman hava 
o kadar bozuktu ki Magellan bir 

gemi göndermeğe cesaret edeme-
di; yanlarına kafi miktarda pek· 

simet ve ıarap vererek 24 kişiyi 

!:azazedelerin imdadına koşturdu. 

imdat heyeti de ge!en iki haber 

ci kadar znhmet ve meşakkat cek

ti. Çünkü arada birçok bataklık 

vardı ve şurada burada eriyen kar• 
fardan baıka tatlı ıu yoktu. 

Irmağa varmca, kazazedeleri 
ikişer ikişer karşı yakaya geçirdi
ler ve hep birlikte bitkin ve halsiz 

bir halde yine gerisin geri filoya 
doğru yürüdüler. 

Serraoya Konçepsyonun ku
mandası verilrli. Kazaya uğrıyan 
Santiyegonun adamları da diğer 

gemilere dağıtıldı. 

Buraya geleli iki ay olduğu 
halde yerlilerden kimsecikleri gö• 

rememitlerdi. Gü.nün birinde iıe 

" sahilde §arkı aöyliyerek, zıplıya
rak ilerliyen çırçrplak dev azmam 

biradam,, gördüler. Herif şarkı 

söylerken yerden aldığı kum1an 

Magellmı'm Santa Luçya adını verdiği körfez bugföıkü çok güzel Rio de 
Jancyro'dur. Bir Portekizli kaptan, bir yılbQ.fı günü bu ki5rfeze girmiş 
ve orasını büyük bir 1rmağın ağzı sandığından adına (Kanunusani trma
ğı) manasına gelen Rio de Janeyro adını takmı§ta. Magellan filosımun 
+arihçisi olan Rigafetta '1,akın ne yazıyor: "Biz buraya gelince, iki ay -
danbcı·i yağnııyan yağmurlar birdenbire bo§andığuıdan bize gökten gel
miş melekler demişlerdi. Kayıklarımızı gcmilcri11 giiçük çocııl;ları saıı • 
mışlar ve kayılc gemiye yanaşık olduğu zaman anasının memesini em • J da batının Ültüne serpiyordu.,, . 

diğini dllfünmüşlerdi.n ( Dcı•anu ı•ar) 

.· 



Dalgın adam kedisini suya 
gitm~ti! 

Çocuğun merakı 
-Sen evli değilsin, öyle mi am

ca? 

- Hayır oğlum. 

- Peki amma, sana bunu yap-
ma, tunu yap diye kim emir veri
yor? 

Çiçekçi kız 
iki gen~ kadın arasında: 

- Hergün sana çiçek gönderen 
genç ne oldu? Artık görünn1üyÔr. 

- Çiçekçi kızla evlendi! 

~I 

\J!:· 
1, r 

- Benim nanıu.slu bir kadın oldu
#umM 1latırlam<1ntı", ona göre harckcl 
etmeniz Mzımdı. 

- A.f foclersiniz, görfüıiişc alda11 
m14tım! 

Doktora· 
teşekkür 

torun muayene

hanesinden içeri 

girdi, sevinç için

deydi. Doktora: 

- Doktor, de

di, size teıekküre 

geldim. 

Doktor 

retçiyi 

mışlı: 

- Sizi 

ettiğimi hatırlıya

mıyorum. 

Ziyaretçi 

lümsedi: 

Hizmetçi 
zekası · 
Süheyla, eski 

apartıman kom
§U•U Meleğin zi
yaretlerinden hiç 
hoşlanmıyordu . 

Y e~i hizJ!letçisine 
talimat verdi: 

- Sağ yanağı 

belli, çirkin bir 
kadın gelip beni 
sorarsa evde yok 
dersin .. 

Tesadüf ola
cak ta.m o gün 
Melek eski kom
şusunu ziyarete 
geldi. Zekası pek 
de fazla olmıyan 
ı • ·- · :i kız ka
pıyı açtıktan son
ra sordu: 

-Beni 

kaynanamı teda- -----------~--..--.....oa - Sağ yanağı 

belli, çirkin bir 
yan siz misiniz? 
Eğer s:zseniz bi
zim bayan evde 
yok! 

vi etmiştiniz. Tek 

varisi zevcemdi ! 
Erkek - Bana bu kaba harek-.!ti yaptıktan ıonra, bir de para İ'J · 

tiyorıun ha! 
' Kadın - Tabii! BCZ§ka bir ıüpürge aopaıı alacağım! 

· ~7.1\ .. .rbı 

1 ı k . ı r-:---~:----;-:,,....,...,.....,..,..~ .. 77.'r"".~~~~ 
sevgili 
Genç kız, 11 

şanhsma sordu 
- Doğru söyle, 

hayatında tanıdı· 

ğın ilk kadın her 
miyim? 

Delikanlı bo: 
bulundu: 

r . 

~ll& 
~ n ,./ 

- Şu halde de • 
mck kaynananız O· 

lııyorıını. 

- Eyvah! Be.11 
bunu dil§iimn e • ı 
miştim. Memurun ve dakı:ı onun hülyaları! 

Kadın ve 
hesab 

T erbiyeıiz ve dütün~e .. izin bil'i, 
bir kadına ya§ını sormak gafleti· 
ni göstermitti. Kadın cevap ver· 
di: 

- Durun hesap edeyim, on se
kiz yatında evlenmittim. Kocam 
o zaman otuz yaıındaydı. Şimdi 

altmıı yatında, yani yaşı bir misli 
artmıf, şu halde ben de bir misli 
yaşlanmıt olmam lazımg~ldiğine 

göre §İmdi 36 yaıındayım. 

Daha iyi 
Genç kadın kederli ve dii.tün· 

celiydi. Arkadaşına dert yan:Jı: 

- Diin akşam kocam sokağa 

çrkmı§lı. Gece geç vakit döndü. 
Saatlerce nerede vakit gP.Çirc!iğini 

bile bilmiyoru.m. 

Arkadaşı daha tecrübeliydi: 

- Üziilme, dedi, böyle bilme

mek daha iyi! Bilsen hcrhal 0le da· 

ha fazla üzülürsün! 

1 

Milf.red 
sigası 

Dalgınlıkla mu: 
.ızzam bir gnf 
yapmı~lardı. İçle
rinden biri hid· 
detle söylendi: 

1 - Ne e!ek a-
l damlarız ! 
ı Arkadaşı kız-

, dı: 
- Rica ederim 

--

1

müfred 
kullan .. 

sıgası 

- Peki! Ne e-
şek adamsın ! 

Eczacı - Ul:ıt -
masına okıcyo -

' rum ama bu reçete 
cleğil, mcl•tup .. 

Kadın - Rc11 de 
IJiz.iyorımı ama ni · 
.1aıılımın ya.:::ısı -
m okuyamıyorum 

1 da omm için .. 

Gazete 
müvezzii 
İyi yürekli bir adamcağızdı. 

Koltuğunun altında 48 zer sayıfa
lık kocaman gazete yığmıy)e müş
teri bek)iyen küçük müvezzii gö-

rünce acıdı ve sordu: 

- Oğlum bu gazeteler seni yor
muyor mu? 

Çocuk cevap verdi: 

- Hayır, onları okumuyorum 
ki! 

- Bir daha rakı içmiycccğinc da· 
ir cıı sevdiğin §CY üzerine ycnıin et! 

- Bir 6e Zil; rakı iizcriııc yemin c · 
derim. 

- Baba, barometre dü§tü. 
- Ne kadar1 
- iki metre kadar ama, l•ınldı ar· 

tık işe yaramaz! 

- Aşağı in de adamcağızdan ö:itl 
dile .. 

Ne olmuşki .. 
Patron, bermutad yarım saat 

geç kalmış olan yeni memuru paY
lamak istedi: 

- Saat dokuzda burada bu)urı· 
malıydınız. dedi. 

Memur safiyetle sordu. 
- Niçin? Görülmeğe değer bil' 

hadise mi oldu? • 

~~~ı. 

Ot b ·ı· · · 'd. re cd•· - omo ı ı zcvcenız mı ı a 
yo1'1 

- Evet .. Yaııi bcıı kullam11orıf111 0 . .... 
ma idare r:rlcıı o .. Nereye gidcccğim•,.· 
o söylüyor. 



ff ABER - Akşam PostaM 

Veni hayat aşkı öldürdü ' • 
on iddialar böyle, fakat 

hakikat böyle mi ? 
T rihin sevri üzerinde tesir 

. I 

vapan büvük aşk nıacera-
arına bir ,;töz ~ezdiri~ ••• 

ifqatta en mühim &milin qk 
elduiunu ve tarihi vakaları tefair 
eMrba de qkı ıöz önünde tut 
.._ aarureti buluncluiunu ileri 
'°"81• pek te az delildir. "Kfo. 
Ol&tranm burnu ve ıözleri biraz 
dalaa süze) olaaydı tarih büabü· / 
tiia laafka bir istikamet takip ede
cekti, lizü meıhurdur. Napolyon 
lonapart Jozefin dö Boharne'ye 
çrlımca atk olmaaaydı, belki de 
b•anda11 albnclaki orduları ı:a 
f•clen ufere ıötüren hını ve 
~ nefiı hiıleri alevlenmiye . 
celr. Anupanın 19 uncu asır ta. 
rilai daha aakin cereyan edecel: 
iL 

Diler l>ir iddiaya göre, Avuı 
-,. Yeliahti Artidük Rodolf 
.. :rüsünclen 1evsiliıile beraberi · 
~tma MD vermeseydi, umumi 
'-'wa önüne ıeçilmeai ve dün1 ı 
,__ 1enelerce kan ve atet içİD 

laoiulmaktan kurtulman ,.. 
~=eli. 

Bir Alman muhv.r· . .. 
1orı -~•m:":-"'1• 
---~ 7&Pllaa; a't'Yadaa 
'-tı•amadıtmı farzedelim ! O za. 

Ws, bütiln imanlar neredeıı ' 
..... ıelecektik !,, 

'ile• aon aamaalarda yeni b·ı 
lcWta..,. •blmt: 

ıözden ıeçirmek enteresan ola • 
caktır. 

• • • 
Kuvvetile methur Sam1on, aii· 

zel ve fett_an Dalilaya ifık ol· 
muf tu. Bu atkın tesirile, aaçlann· 
daki bir kaç telden ibaret olan f 
fevkalade kuvvetinin sırnnı aev· • 
ıiliıine ifta etti. Zavallı itık, bu 
yüzden dütma11lan elinde uzun 
eaaret seneleri geçirdi. 

• • • 
Bir atk macerasının ıadece 

ıevıiliden birine değil, bütün bir) 
millete f eliket getirdiği de vaki 
olmuttur. 

Artık cl.m ve aletli qldar • 
dGa,a Jizind kalktı! E kek Napolyon Bonapart Ulı lıcuın J,,. 
lede en r • zelin tlö Bolaarne7e piwınc:a a,ılt 
...... ~dmların kola~ tamım•· olmaaytlı, bellıi tle laımantlaı al· 

imkb veren yenı hayat, tıntlalıi orduları zaferden zafere 
afla lldirclil Atk bu yeni hayat laır• ve izzeti nel• lai.Ieri alevlerr 
~~!.derin kllder aalıp atetH miyec:elı, Avrupanm 19 uncu aır 
~ mazhar olacak. bir ze- t«rilai tlalaa .ain. cereyan 
~ • ID ve malıit ı.aJamıyor. .ıleceldi 

..Udet IODJ'a tiddetli ve de • 
._.. atk tarihe kanpcak, tair· 
lil'. WJ. "-dua babaetmiyecelder, 

neailler bayle qldann ne 

~ bile anlam11acaklar • 

Eakiden Yunan imparatorla • 
nndan Menelum karısı siisel 
Elen, ıüzel ve ıenç Paria' e ifı( 
olmuttu. Nihayet onunla beraber 
Trovaya kaçb. Kansınm ıeri ve
rilmesi yolundaki tetebbüalerin . 
den hiç bir netice alamayınca 
Mene!aı, Trovaya kartı harp i 
lin etti. Harp yıllarca ıOrdü. Pa· 
riı bu arada öldürüldü. Ve niha · 
yet Menelu ıalip ıeldi, ıüzel E
len de kocasına döndü. Menela~, 
vefasız ve aadakataia brum-1., 
hiç bir teJ olm&llllf ıibi, eaki 
mevkiini verdi. 

• • • 

bitmitti. Çünkü Kleopatraya deli
ce if ık olmuı, onun her istedii ·. 
ni yapmafa bqlamıtb. Bir müd· 
det ıonra Kleopatra Mısırın yeıi· 
ne hikimi olmuftu. Tertip eltili• 
parlak eilenceler Sezara her fe" 
yi unutturdu. Kleopatra, Sezar öl· 
dürüldükten aonra, onun yerine 
ıelen Antonyoa da kendisine atk 
vuıtuıyle esir etti ve çılımca 
zevk, ve sefahat ıünleri birbirini 
kovalamaia batladı. 

Fakat bir müddet aonra bunun 
da ıonu ıeldi. Roma imparato · 
ru Oktavyua, Antonyuau ili ilin 
eder'ek ona kartı harp açb. Ar .. 
tonyua mailGp oldu ve ikiıi de 
ölümde birlettiler ! 

• • • 
AtJc, heferiyete bü,uk sanat e· 

serleri vermi•tit· 
Mil&dm on üçiiDcil urmda J. 

talyan ....urriri Dante, dokuz y&• 

tmda iken, aekiz yqmcla bir Ja. c;.n __ , 1 0 ,_,U.. J:.-L ol s L- • • .__, 
a.ıJc im tu B k Beatr• ~ oe eftcın m aya -Tuı cm anuon, 1a1vvetinın ıunmı 

- ~ o Df • D &f ' 1' l ..1 o1..1-x.... .. .. ., • • DolU bu til'--..1 • • ı· 1 bu kı • • d"rt ~ arınua ....... mı .o,~emııtı. CI R111C1Clft ona mcılanun 
lllDl 1 0 an Z yirmi O )'&• • z -'l .. -L L ,..;:_,,1 d" l w " -:--2 

d 
.. 
1
ü k d .. d" B elfı. cıvuı ı Qflft vu 1 -en uıma n an 9lind• 1111111 ..,.; ... , .. 

ıın a o ncwe a ar ıur u. a geç irdi. 
.. .R~ p.k aanb. Haya~
m mateme hoidu. Dante, ıiirle • 
rini bu matemi ifade makaadile 
JUdı. Biraz teselli bulmak ve CS. 
len aevıiliıiııe baildıjım daha 
mükemmel l»ir tekilde izhar ede • 
IHlmek için febefe tetkiklerine 
•koyuldu. Ve en bÜ)'Ü)c eseri olan 
'(ilahi komedi) yi yazdı. 

Bir çok aanatkirlann ilhanı 
membalan, aevtlilderi kadınla• 
olmuttu. Methar reaMm Ruben, 
Mqlliıi Heleni, bir çok tal»loıu 
na meta olarak ahmtbr. 

G6te, bir çok eserlerini aevıi 
liti Şarlotan tllirile JUIDıttır 
Eaa1e11 Glte, ildiJU yqma ka 
dar ezeli bir ltık olarak kalmıa ı - ' 
yetmit yqınaa bile atık olmuttur. 

Konatansa Veber, adlı bir ka 
dm bulunmaaaydı, belki !\toza 
da mükemmel musiki eserlerinde • 
hiç birini vücude ıetiremiyecek . 
ti. 

Şopen, en kuvvetli · eserlerini 
Jorjaan ile beraber yqad•iı de 
Yirlerde vüc:ude ıetirmiftir. 

Şair Abdülhak Hlmit, zevce • 
sini kaybetmeseydi, Türk edebi • 
yabnda bir (Makber) vücut bul 
m11acaktı. 

• • • 

clu, kendisinden bir kaç yat bi; 
yük olan kansı Jozefine yolladt· 
iı mektupları okuyanlar bunları 

tecrübesiz ve kıskanç , on ıekiz 

yqlannda bir delikanlı yazdığını 
aamrlar. 

Büyülı tair Ahdüllaalı Hamit zeı1-
cuini luıybetmaeytli, Türlı edebi· 
yatında hir (Malı6er) merJCU~ 

olmıyacalıtı 

Jpzefin, çocuğu olmaması üze· 
rine, Napolyondan ayrılmıf, fa 

• ~ .. " C' - " 

kat eakl lrocuDe daimi uımiml 

bir münaaebet aürmiiftür. . .. . 
Aktiriı Gabi Delis, Bohemyada 

doğımıf, uzun zaman orada hi2! • 
metçilik ettikten sonra sahnı 
hayabna ablnııf, töhret bzanmq 
tır. 

Gabi Deliı, bir gece ke1diıinı 
locaımda ziyaret eden bir ren~ ·c 
tanıtmıf, birbirlerini sevmiıler 
dir. 

Bu ıenç., Portekizin son krah 
Emanueldir • Kral, bu kadmla 
evlenebilmek için tahtından vaz • 
geçmeli bile göze almıt, fabl 
hadiseler batka bir yol takip et • 
mittir. Gabi fevkalide müsrifti, 
kral pek çok para arfetmİf, ni • 
hayet bu yüzden tahbndan indi • 
rilmif, ve Portekiz, eski himıet~i 
kızının teıirile cumhuriyet olmut-
tur. 

• • •• 
Kuvvetini kayl»ettiğini iddia 

edenler ne derlerse desinler, qk, 
dünya yüzünde insanlar bulun • 
duğu müddtçe daima mvcut ka • 
lacaktır! 

• • 

kuman lnıiliz amiralı Nelaon ile Lev· 
Dünyanın en methur 

danlarından biri olan Jül Sezar. di Hamiltonun aık maceraları da Büvük 
Kleopatranm kara ıözlerini ıö . tarihte büyük l»ir yer almıtbr 

A11J iımi Anni Layn olan Dıı 
kadın l»ir hizmetçi kızdı. Nelaon 

rünce, vazifelerini dütünüyordu. 
Sezar, Mısıra hükGmet nai~i 

'i Kleopatra ile küçük kardeti ara · 
.__ «l lı .. · 11ndaki dahili harbe nihayet veı· 

• eopatranın ara •0%· __ ,_ • • • • • iki f 'ltal olrft711ı bellıi ti m ıçm ııtmifti. tara a or • 
-'-ıı.f~~ • dulannı datıtmalannı ve kendi 

ıine teslim olmalannı emretti. 
Bir ıece yüzü ııkı ıık11a örtü 

lü aüzel bir kadm, Romalı ku
mandanm çadmna pdi. O daki
kadan itibaren Suann iti artdc 

aayesind: tarihi bir töhret tabibi 
olmuıtur. 

Amiral Nelaon, belki de bah· 
rl zaferlerini, hep bu kızın ıözün 
de Jil)uelmek azmile o kadar cü· 
retli hareket •bD•ine borçlu • 
dur. 

• • • 
Napol1onun harp mqdualarıa· 

-
Tayyare Piyangosu 

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran - 1935 tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca· 15 000, 12 000, 10.000 Hrabk ikram;ye• 

lerle ( 20.000) lirahk bjr mükafat vard1r ... 
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Amerikah hatib papas 
8 milyon insanı 

Vapurculuk 1 ~'-· -----•-•_t_a_n __ b_u __ ı __ B_• __ •• __ d_ı_y_e_•_ı __ ı_ı_A_n_ı_a_r __ • ________ ı 
TOl\K ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalığı • t kt Liman ban Telefon· 22925 Kapal1Ç&111 yafbkçılar Cad. elki 48 yeni 

peşıne B l 't rRAez,oN ~oLu ısNo.bdükkin 
Yahudi aleyhtarlıtı da edip- rel&lcttmhur A K s u vapuru 19 uıayıı Mercan • Çakmakçılarda atik lbrahimpa• 

intiba batında Amil olacak 1 p AZAR gün;i aaat 20 de RI- ta mah. ve s. Atik lbrahim pafa medreıeıi ar• 

Ainerikada cer
bezeli, hatip bir 
papaa türeyerek 
radyoda nutuk -
lar a(;ylediii ve 
ahaliyi ardına 

takbfr, aasete -
mizde, eskiden 
de yazılmıfb. 

ZEYE kadar. ıaıında yeni 18 No. b baraka. 

1936 da yapılacak •la• yeni Re- ---··--------~' iıicilmhur intibaltı arif•inde bu Fatihte Hocahayreddin mah. Süpürgeci 
hareket pek 1ase prpmaktadır. S. yeni 8 No. lı ve 10 odalı Efdalzade medre-

ZA YI: lstanbul 5 ind mektebinden ıeıi. 
Papu Koılln Mlılpn .. hrinde 932 senesinde aldığım şahadetnamemi 

tetkilltısıı 1ıut•ulda" iotara, Oha- kaybtttim yenisini alacafımdna es· · Fatih Ef dalza~e mah. Nip.nca S. 52 No. 
yo'ya ıepalt ve I0,000 kltilik bir kisinin hUkmU yoktur. h kazaaker Hasan efendi nıedreaeıi. 
halk kitleti öniln•• ıa.atulı IÖyle - lstanbul 5 inci mektep talebesinden Sirkecide Hocai>aıada Ebü11uut S. 11-13 
mit, ıöıleri taıtiple alkqlanmıt - 68 numaralı Orhan. No. 2 kat 2 odalı matbaa binuı. 

Yahudi aleyh -
tan bazı .azler 
de .Uylemit olan Papa Couıhlin 
"milli içtimai adalet birliii,, is-
mindeki tetkilitınr ıenitleünek · 
tedir .. 

tir. 

Ma11ım rirmi lldıtb•• ~yni pa
pu NeYJorka ıelecektir. Papa& 
Koılin'in ardında, buıUn ıekiz 

milyon nıutu11ıp ehlutu i17İen· 
mektedir. 

Httlerln nutku 1 1 
sebebden geri kaldi 

BlrJnclal PJlsudıklnln DJtlmtlt lklnolıl 
LAvalln Betlln ıerahatı 

Mitlerin, Alman İiyaıetini ta• ı kanının Berllıat ıhllMliatlen bah· 
yin edecek olan Ye Anupa ıiyaaal, iOlunuyor. 
mahafilince beklenen pek meıhur Almanlarm bir ıl~l• taJini i
nutkunıı Pilıudıkinin ölümil dola· çin Franıtslarla •a Mtliata ko· 
yısile iÖylemiyetefi tahak"uk el· nutmatı ay,_ bir h&tllHdlr. Ve 
mektedir. Hitler bu nutku Alman böyle blr ıl1a•nıtt illnını da Fran 
meclisinde aöyliyecekti. Bununla ırs Bat1'akanile konuflliaktan ıon· 
beraber, yakında Franaıı Drt Ba• rafa bırakmaları akla gelebilir ... 

Hususi dersler 
Fransızca ve ltalyanca dersleri 

büyüklere ıeri ve pratik metotla 
öiretilir. Çocuklar için ayn uaul 
takib edilir. ikmal imtihanlarına 

hazırlanılır. No. 2092 poıta kutusu 

Betiktaıta Sin&npafa mah. Tramvay C. 
Sinanpqa medreıeıinin 1 No. h odaıı. 

Betiktatta Sinanpafa Hah. Tramvay C. 
Sinanpafa medreıeıinin 5 No. h odaaı. 

Betiktqta Sinanpaıa mah. Tramvay C. 

Sinanpaf& medreseıinin 6 No. h odaıı. 
na yazınız. ( 4340) Süleyıııaniyede· Hocahunza malı. mektep 

---------------• S. 2 yeni No. 2 kat 1 odalı Giridt Mehmet Ef. 

UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 
Konte11a Netel 8,& X 9 

mektebi. 
Ak•rayda Hilıeyin ala mah. Kırıktu· 

lumba S. 1 l No. lr 7 odalı Darülhadiı Boanavi 
medreıeıi. 

Ak•rayda Hüseyin ağa mah. Kmktu· 
ma Elçi S. eski 63 yeni 30 No. lı 4 odalı kagir 
eY. 

Anıavutkayünde Lfitfiye mah. Küçük&· 
yaama S. uki 5 yeni 3 No. 3 odalı kagir ev. 

Ka.palıeartıda divrik s·. yeni 70 No. h ki· 
ıir dükkin 

Sirkecide Hocapqada Ehüaauut cad. yeni 
15 No. h 2 kat 4 odalı klıir matbaa hinaıı. 

Çarıılcapıda Hüaeyinala mah. Yeniçeri· 
Cilalı nrı tik ağacından, körü- ler C. yeni 42 No. lı 2 kat 16 odalı ve 2 oda11 

iü ıarı metinden, açıluıa ve ka- ahtap olan Çorlulu Uli Atipqa medreaeıi. 
panma tertibatt gayet pratik ve Çarııkapıda Hüaeyinala mah. Yeniçeri• 
fevkalide kull~ GQk tık ... he- lire. Yfni 40fftlf.'1fl! ' &ftl11jad1"1ln, Çima· 
men hemen hiç kullanılmamıı bir iırliaiieri ve JiuJ1i§ii1a'if4 Bıır ani ÇOrlulu 
fotoğraf makineıi aablıktır. Şaıiıi, Ali p&f& medreaeai. 

Senelik 
kirası 

72 

24 

240 

18 

30 

36 

30 

36 

84 

96 

84 

18 . 

360 

420 

360 

muvakkat 
te111inatı 

5,40 

1,80 

18 

J,35 

2,25 

'2,2b 

2,70 

7,20 

6,30 

1,35 

27 

St,50 Telefo!' ŞJrketinin yolsuzlukları 

! ~J~f on hükUmete geçin
ce muhavere ucuzlıyacak 

Ankaradan bildiriliyor: Bayın
ddtk Bakanlığı (Nafia Vekaleti) 

kaktır. Bakanlık tirketi alınca te
lefon ücretlerini hemen indireceli-

filmpak ıuiıi ve çantası mevcut
tur. 

Makine bUyllkltitfl: 8,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zals tear. 
Satın abnış fiatl: 85 Ura. 
$atıf fiati: 50 lirL 
Aynca blr de telemetr 

Yukarda semti, aenelik kirs11 ve muvakkat teminab yazılı ..,ı 

haller 938 aeneai mayıı tonuna kıt dar kiraya verilmek üzere ayr 
ayn açık artbrmap konulmuttur. lıı.kli olanlar teraiti anlamak &i 

f_.;~a .bal Telefon Şil'ketini satı al· 
ııı~k ii:::ere on güne kadar tirket 
mürnhhaslarını Ankaraya çağıra -
c:ıktır. Bakanlrkça tetkil edilen 

tir. 

Bu tenzilatın mükaleme batın

da dört laaut kadar olacaiı tah • 
min edilmektedir. 

lstiyene makine ile beraber 
prtlle 8 liraya Terillr. 

nrdrr. 
almuı 

zere her ıün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya ıi 
mek iıtiyenler de hizalarında göıterilen muvakkat teminat makbn• 
veya melctubiyle beraber ihale aü nü olan 20 - 5 - 93! paza<tet 

huauıi bir komisyon ıirketin bütün 
tünü aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (2405) 

dosyalarını ve muamelelerini eıas· Muhammen H muvak 
lı bir ıurette tetkik etmektedir. A t nelik kirası kat temlna 
Komisyonun bugüne kadar vardı· VUS Urya Fatihte Hocabeyreddin mah. Ç&11&1Dba 
iı netice bu tirketin Tramvay Şir- faşı•stler•ı C. Cedit Abdurrahman efendi mıedre ... inin 
keti kadar bir çok yolauzluklara 3 No. lı oduı 36 Z,70-

42 

36 

36 

2,60 

2,70 

2,70 

•PID.lf olmuıdır. Kendilerine bağlı bir 4,6 x 8 ika Bebe Fatih Ç&rf&lllba c. cedit Abdurrahman 
Bu yoltuzluklardan biriıi lıükU- tayyare tetklJAtı Objektif 114,SZaiateaar Ef. medreaeainin 5 No. h oclaaı. 

mete karp kendisini ziyan etm:§ Çok kallulfll, kallamllDlftır. Fatih~~ Cad. Cedit Abdurrah· 
aibi ga.termek için hiç aebep yok- yapıyor Alış flati 80 liradır.. man Ef. medraeamm 7 No. odaaı. 
ken tahvilat çıkararak kartıhiı a - Viyanaclan "Niyua Kronikl,, ıa· 3 nikel cam §afisi, film pak pşı.t Fatih de Ç&llUDba Cad. Cedit Abdurrah· 
lmmadan aennayeıini arttınnıt ol· zeteaiae bildirildiiine aön, Anıa· · ve çantasiyle beraber 30 liraya ve- man Ef. meclrete1inin 8 No. oduı. 
masıdır. Bundan batka her yıl safi rllecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· Vefada Mollabüırev malı. Tat tekneler 

turya Almanyayı takiben ıulh mu- metinde olan 9 cam şaşisi daha meT- So. l odalı klıir Ahmet pqa mektebi binaaı. 11 1 ,3S 
haıılitırun yüzde iki buçuğunu ahedeıi hilafına hareket .aliimi tt isti 1 bu --...ıı 12 U Y--1---cla · lik k --LI-- • -• 330 bin liralık termayeıinin amor· ea ar. yen ere ~ er . uaar aemti, ıene . ira11 ve muY-t temillab JaSJh ...-

göstermektedir. ra~ "Yerilir. . .. · dd • haller 938 aeneıi mayıa ıonuna kadar klra1a verilmek U... 911k • 
tiımanı için aymnaaı lizmıken, muracaat yerı ftnkara ca eaı • .. 
tİ!ketin bundan da kaçınarak bu Fqiıt Haymver tqkilitı kendile- (Vakıt Kita hanesi) dir. n ayn arttırmaya konulmuttu~. lıteldı olanlar te~ •Dl•malr aı 
&m-;rtiıman hiıseinin mühim bir rine bağlı olan bir tayyare kuvveti p re her ıün lnazım müdürlütüne müracaat etmeli, artbrmaJ& ,>r 
kımmu hiaedarlarına faiz diye ihdaıma karar vermitJerdir. ZA YI - Gümrük muamele mek ~in de hizalannda ıa.terilea muvakkat teminat ••klla 1# 
dağıtmuı ve diğer taraftan da te- Batvekil muavini prens Ştar- defterini ve nüfua tezkeremi, tah- melctubile ihale ıünü olan 29--5-935 Ç;&l'f&mba İGal eaat JI 41• 
lefon fiyatlarmı alabildiğine yük· ııma aid bazı evrakları kaybet .. daimi encümende bulunmalıdır. Cl') (28) 

aeltmi! olmaııdır. Şirkete ıatın 
alınma için yapılan tebliğatın 

müddeti 19 Temmuzda bitmekte· 
dir. Bu zamana kadar sabn alın· 
ma itinin tamamlanacağı muhak· 

henberg, hava kuvveti Baflmman· 
tim. Kiımenin itine yaramaz. Bu 

danı olacaktır. Prena Ştarhenberı evrakı bulup ıetireni veya adre • • 
MuhammenMa.1• 
Bedeli 

bundan birkaç hafta önce uçuf eh· ıime ıöndereni memnun edece • Süleymaniyede Kirazlı Meaçit mah alı.inde .,. 
liyetnameıini almıftır. iim. ki 9 numaralı Kirub Meaçit medreaeıl anka • 

Jermanya Han 37/ 40 zı 

B. N. Tankut Bebekde Bebek caddaincle Jaıımıı baraka an • 
71 s,6' 

SPOR POSTASI - ------------ kazı f> 0,'10 

Memleketimizde •e ecnebı memleketlerinde biHOıa spor •e 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lhlm gelen 
yeai tekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iıte· 

y..a. mOnba•rao S P O R PO S TAS 1 aı okamahd1rlar. 
Her yerde fiab 5 lcuruıtur. mutlak okuyunuz. 

&itil i":.7'..a.:a.:r. 1 Yakanda aemti ve muvakk'1t teaainab yuıb iki parça aakJS ,. 
Giz mUtabaaısl doktor ! blmak üzere ayn, ayrı açık arttırmaya komalıauttur. Talib olaıal" 

Rıfat Alımetl Gö~berk ! ıeraiti anl&111ak üsere her sün Levazıın müdürlüğüne müracaat,,._.. 
C. Halk Fırkası sırasında m il- t li, arttırmaya ıi~ icin de biza1annda ı&terilen muvakkat_ ~ 

sesi karpsmda 32 numaradL Mua· nat makbuz veya mektubu ile bera.ber ihale ıünii olan ~ • 
yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar ......... _. a... 1 .. d D · • E · d bul J ..1-..---1 ı .... u aaat ., • ausu ncüıDen e unma..ı,..... 

1~--------- ..... .-... . .0) (2406) 
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lngiltere Süveyş- kanalını 
ka.patıp ltalyan sevkiya

tına mani olmalıdır 

Dünyanın en büyük 
tayyare kazası 

Habeş harbinin Hnilne geçmek için, bir 
lnglllz gazetesi bunu tavsiye ediyor 

Paris, 19 - ltalya • Habet 
harbi artık bir emri vaki haline 
gelrniı tir. Yarın uluslar kurumun
da. müzakere edilecek olan ltal -
Yan - Habet anlaıamamazlığının: 

l 
lrıüsbet bir netice vermesinden 
kirnse ümitvar değildir. 

Habeıistan anlatma komiıyo -
nuna biri Fransı, diğeri Ameri
kalı iki delege seçmi§tİr. 

Uluslar Kurumunda bir Fran -
•ııın ltalyaya karşı Habeıistanı 

rtıüdafaa etmesini Fransız gaze
teleri , Fransa ile ltalya arasın -
daki dostltığu tehlikeye dütüre -

tek mahiyette görmektedirlel'. 

Rom8:, 19 - ltalyan gazetele
rinin ya1.dığına göre, ltalya hü -
~urneti silah altına 900 bin kişi 
ı,.~lundurmakta ve 20 büyük va -
l>urla bu askerleri mütemadiyen 
..\frilı:aya nakletmektedir. 

Gene bir ltalyan gazetesine gö
re, İtalya Hahe§istana karşı an -
tak 200 bin kitilik bir ordu k-..ıl
la,7 ... ~a'·tır '""- .... . 

Ha.bet ve İtalya arasındaki ih
tilafın günden güne daha ciddi 
törünen bir şekil alması ve hatta 
a.ra.la.rında bir harp çıkmasın• ih
~ltıal v erili!i bir çok siyasa mu-
'trir! erini ehemmiyetli ipretler 

Ya.... ... l · · ,.~ ı.ga sev ;:etmı~tlT. 

I 1( ırilerimiz biliyor ki, vazivet
e .} nlandan ali.kalanan lngikere, 

Re maclaki sefirini çağırdı. C enev
t"'.t'ıin yarınki top!antısma gilme
r.{~ bu işi konuşuyorlar. 

Tam bu sırada İngiliz gazeıe
h:rinin en tanınmı~ siyasal mu -
harrirlcrind~n Vernon Bart l~t, 

ıon )"azdığı bir yazıda, Habet - 1-
taly an ihtilafının bir çin • Jaı:.on 
gerginliğine benzememesini ve 
1931 deki gibi, uluslar sosyetesi
nin eli bağlı kalmamasını öğüt 

veriyor. 

İngiliz siyasa muharriri, o za
manki şeraitle bugünkünü gozö
nüne getirerek diyor ki: 

"1931 de uluslar sosyetesini 
Japonyaya kartı himaye, bizi bir 
dünya harbine sürüklerdi. dene -
bilir ... Fakat bugün böyle bir va
ziyet yoktur. 

f talya, Habeıiıtanla kendi ara
sındaki ihtilafın hakem usulile 
hallini reddedecekse - ve her • 
kesin artık inanmağa ba,ladığı 

gibi, harbetmek isteğinde ise -

ltalyanın gemilerine kar§ı Süven 
kanalını kapamak onu geri çek -
mekle kafidir. Süveyt kanalının 

kapanacağını aklına getirmesi, 
Siniyor Mussolininin harbetmek -
ten vazgeçmesi için bir sebeptir. 

Hükumetimiz, bu sebepten, ve
rilmesi lazım gelen mühim bir 
karar önündedir. Tabiatile ltal • 
yayı kırmak istemiyecektir. 

Hele §İmdi, yani Streıa konf e
ransı hepimizi dost ettiğincien, 
sonra bu hisse daha çok rağbet e
dilecektir. 

halyanın Avrupada müşterek 
bir sistem ifıdasa büyük yardımı 
oluyor denebilir, bu doğrudur. 
Fakat dahil olanları hususi mah. 
salları uğrcnda harbe sürükli • 
yen bir müıterek sistem olaca -
ğına hiç bir sistem olmasın daha 
iyi ... ,, 

< BQftaralı 1 ncide) 
Moskova, 19 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
I'tlaksim Gorki adındaki tayyare, 

dün 12,yi 25 geçe pilot Jurov ve ikinci 
pilot l\likeefin idaresinde ve Aerodi· 
nami merkeı enstitüsü isçilcrinden 36 
yolcu jle beraber merkez ha,·acılık 

alanının üzerinde uçmakta idi. 
Pilot Blaginin idaresinde, enstitüye 

mensup bir antreman uçağı da Gorki 
ile beraber uçuyordu. 

Gorki tayyaresi havada iken, can· 
bazlık etmemek hakkındaki kesin 
(kat'i) yasağa rağmen, Blagin, 700 
metre yüksekte ve Gorkinin yanında, 

cambazlıklara başladı. Bir perende a· 
tarken, Blaginin uçağ'ı Gorkinin ka· 
nadına çarptı. Çarpışır çarpışmaz. 

Maksim Gorkinin pilotları Plane U· 

çuşla yere inmek istemişler, fak at U· 

çak, havada parçalanmıştır. 
l'arçaları Sokol köyüniin muhtelif 

yerlerine dağılmıştır. Ye şimdi etraf
ta, uçağın kırılan motörleri, kanatları 
ve çatısı arasında, kopmuş başlar, kol· 
lar ve bacaklar sürünmektedir. Ölen
ler 4:l kişidir. 

Tayfalardan 11, mühendis, teknis· 
yen ve işçilerle, bunların çoluk ve ÇO· 

cuklarından da 36 kişi öldü. Küçük 
tayyarenin pilotu Blagin de ölmüştür. 

Olenlerin cenazeleri devlet liesabı
na 20 mayısta kaldırılacaktır. 

Hükumet, ölenlerin aileleri~e 10,000 
ruble ödemeğe Ye kendileı·ine ayrıca 

birer aylık bağl:m.ağ.ı ~ar.u \'ermiş

tir. 
l\faksim Gorki ceman 7000 beygir 

kuvvetinde 8 motörlii bir uçaktı. 25 i 
tayfa olmak üzere 7:> kişi taşıyabilir 
ve konaklamadan 2:>00 kilometrelik 
bir yol giderdi. Prava gazetesinin 
teşebbüsü ile halktan para toplanarak 
1933 yılında yapılmıştı, ağırlığı 42 ton, 
bir kanaaın ucundan, öbür kanadın 

-ucuna'Kaaar ôlan genlşlij'fi 63 metre, 
uzunluğu da 32 lm\uk metre idi. 

Düraliimin denilen madenden yapıl
mıştı. İçerisine bir elektrik santralı, 
bir fotoğraf laburatuvorı, bir sinema 
yeri, hem alıcı hem de \'erici bir telsiz 
istasyonu, basım yeri, 16 tane de tele· 
fon vardı. 

Bu, uçak, başlıca propaı:randa gez
melerinde kullanılıyordu 

Geçenlerde B. Laval ile Fransız 
gazetecileri bunu gezmişlerdi. 

Gaıatasaray-Apol-1 Ecnebi takımla
lon bugün oynıyor rmı çağırmak 
h ~~ollon Ü<inci ve son maçını işinde B h e . _ 
~Ugun saat 17 de Taksim stadında u ran v rgı 
~a:;sa~a~~a yapacak... . • KIUpler anlaşıyor Sinde degv İŞİ klik 

elsı gun oldukça ıyı bır o· Dün Fener bahçe, Galatascu ay )i"1 OYnama11na rağmen, mağlub ve Günet klüpleri murahhaaları Ankara, 19- Dün Kamutayda 
~ a.n misafirler, ıüphesiz bugün aralarında toplanmı~lar, ecnebi buhran vel"gisinde yapılacak tadi
llı •ha iy! bir oyun oynayarak, klüp getirmek meselesinde an • lit göriiJülmüf, ve bir çok müna
.1 errıleketlerine güzel bir galebe laşmıtlar, ve bu it ile uğraşmak kaıalardan sonra aıağıdaki mad-
1 e;ömrıek istiyecektir. üzere üç kişil'k bir komite seç • deler kabul edilmiıtir. 
a .una mukabil Galatasaray da, miılerdir. Madde 1 - İktısadi buhran 
h'eııkta§ın aldığı neticeden fena Komite, evveli Beşikta§ klü _ vergi;i kanununa müzeyyel 2416 
i ır netice ile İ!in içinden çrkmak 

1 

bünü de arall\rına almak için ça.. sayılı kanunun birinci maddesine 
hterniyeceğinden., bugün sıkı ve h§acaktır. Bundan sonra, Avru- a§ağıdaki fıkralar alınmııtır: 
i~t~canlı bir oyun seyretmemiz ~ pa takımları itleri bir elden idare A - 2395 sayılı kanunun üçün· 
J\ anı çok fazladır. 1 edilecektir. Üç klübümüzün ara- cü maddesinin dördüncü ve betin· 

ltnanya da bUyUk farında anlatması, spor hayatımJz ci fırkasına dahil olanlar; 

Sefir gönderiyor için füphe yok ki bir kazançtır. B - Yalnız mukavelelerin. 
t'ıL8berlin, 18 (A.A.) _ Alman İs· Zira, son iki ecnebi takımının de hiçbir suretle vergi alınamıya· 

11 a. b gelitinde kimsenin dikkatinder, cağı vE.~a ileride ihdas edilecek 
ı.·· rat ürosunun bildirdiğine kaçmadıgwı g"ıbı", Olı"mpı"yakosla ·1 . .. t t l w ~ore Al vergı erın mus esna tu u acagı 
lı'"'• '. manya, Çindeki orta elçi· yalnız Fener ve Gu··ne• kar•ıl"'w. • "k d" · 1 l"" t f"l tın h ,. ,. .. "S' zı re ımı§ o an usu une ev ı <an 
L ı, Üyük elçilik derecesine çı-
~rrrıağ ç· . d . l mıı, yeni gelen Apollon ile de tesis edilmiş imtiyazlı şirketler ha-
Ser'}" 

1 
ve mın e aynı suret e yalnız Galatasaray ve Beı1ktaı 

1 
riç olmak üzere 2395 sayılı kazanç 

ili Nıne bir büyük elçi gönder.~ıesi· kartılaımıttır. Bu gibi ikilik)~-., vergisi kanununun 3 üncü madde· 
~İ•t~nkin hükumetine teklif et • zararlı rekabetlere sebebiyet ve- sinin 21 ici fıkrasında sayılanlar 

~ ır. 

1 
8 V riyordu. kazanç vergisi muafiyeti baki kal-

~: on Neurath, Almanyanın B I 1 1 t•Ca 1 mak tartile buhran kısmına ti.bi -
hil~~~eğini Berlindeki Çin elçisine U gar ar a 1 • ı dirler. Bu mükelleflerden maliye 1'1!ıiıtir. 1 

1.......... ret anlaşmamızj daire~erine kazanç bey~~namesi 
! ............................................... vermıyenler buhran vergısı tabak· 

ı I H A B E R j Ankara, 19 (Telefon) -Türk - kuku için kazançlarını bir beyan· 
~Slaııhulun en çok satılan ha· i Bulgar Ticaret anla§ması müzake- name ile bildirmeye mecburdur • 

I ._-.~gazetesidir. IJi.nla ·I releri bitmişti~: Ye~i anl~ı~ bu 1 lar .. Bu b~yann~~elerin tanzimi, 
dttl ~BER'e V9enler kir e .: gün parafe edılecektır. Anlatma verılrnesı, tetkıkı ve beyanna ver· 
...._~ ! iki komfu memleketin ticari mü • meyenlere tatbik edileck muame • 

.................................. ..! na;ebetini arttıracak mahiyette • lelerle itiraz ve temyiz t3lepleri 

dir. hakkında 2395 sayılı kazanç ver · 

Tayyarenin içi 

Mahvolan Mak•İm Gorki tayyare•inin salonu, tel•izi, •İnema•ı ve 

matbaası 

üsküdarda 30 
kişi zehirlendi 
Sebeb yılan mı, 
yoksa kalaysız 

kap mı? 
( Baştarafı 1 ncide) 

ya§ında lsmail, iki y a t ı n -
da Hristo, 51 yaşında Mehır.et, 

53 ya§ında Aleko, 5 ya§ında Be· 
kir, 5 yatında Hamdi, 82 yatında 
Ali, 27 yatrnda Seher, 30 yatında 

Adile, 60 yatında Nimet, 14 ya -
şında Emine, ve Hüsniye , :sim-

leri kısmen tesbit edilmiş, kısmen 
de tesbit edilmemi§ olmak üzere 
otuz kiti kadardır. 

isimlerini yazdıklarımız Oskü, 
dar Zeynepkimil hastanesine ya. 
tırdmışlar, mideleri yıkanmak Ü· 

zere ölümden ku~tarılmıılardır. 
Civarda çadir kuran çingeneler 

arasında da zehirlenenler vardır. 
Bunlara, çadırlarında yardım e
dilmiıtir. 

Amerika adalarında 

Bir ltalyan 
konsolosu 

tevkif edildi 
Bunun üzerine, Italya 
Okyanusa donanma 
g6ndermlye kalkıştı 
Vaıingtondan gelen bir habere 

göre erkin (müıtaki)) LitİI) - fi:· 
merikan cümhuriyetlerinden Do
minica cümhuriyeti merkezi olan 

Santo Dominigoya, İtalya, harb 
gemisi göndermeğe kalkmıttır. 

Fakat Amerika derhal müdaha
le etmittir. 

Dominica cümhuriyetindeki İ
talyan konsolosu tevkif edilmiıti • 
Buna sebep olarak İtalyan konso • 

losunun, Dominica cümhuriyetini 
öldürmek için hazırlenan bir plan
da eli olması ileri sürülüyordu. 

Konsolosun hala hapiste olduğu 
yazılmaktadır .. Zehirlenenlerin hepsi sütü iç -

tikten yarım saat sonra bir fena· 
lık hi11etmiıler, ve bayılmı§lar • 
dır. Zehirlenme hadisesinin 5Ü -

Bu itin hallolunması i~in Domi· 
nica cümhuriyeti nezdinde teıeb • 
büste bulunulacağı An1eti:<t• bari • 

tün kalaysız tencerede durması • ciye nezaretinden İtalya elçisine 
nm sebep olduğu zannediliyor. temin edilmi,tir. 

Halk arasında sütün içine yı • --_,-·-------
1
---.. --

1 . d'w• ••t•• h" 1 d•w • • halamışta sat ık koşk an vır ıgı ve su u ze ır e ıgı rı-

vayeti de dolaımaktadır • Göztepede ve Kıztaşında 

Prusyada 
Litvanva kon
solosluğunu 
taşladllar 

Bertin. 19 (A.A.) - Doğu Prusya
sın<la, Kanunasta Yerilen hükümler
den ötürü. Litvanyaya karşı tezahürat 
yapılmıştır. · 1 

Hudut üzerinde Tilsit şehrind<', 

halk, Litvanya konsolosluk konağını 
taşlamıştır. 

gisi kanunu hükümleri aynen tat
bik olunur. 

2510 sayılı iskan kanunundaki 
muafiyetler mahfuzdur. 

Madde'2 - Bu kanun 1934 ka
zancından dolayı 1935 mali yılın -
da alıncak vergilere tatbik edil • 
mek üzere netri tarihinden itiba · 
ren muteberdir. 

arsa 
Kalamt~ta iki trarnvay hattı a

rasında üç buçuk dönüm mütenev· 

vi ağaçları olan bir bahçe orta · 

sında on orla, iki ıalonu, ıuri kon

foru havi ~eni ve içi dııı boyalı 
vasi nezaretli bir köşk satılıktır. 

Göztepede Rıdvan Paş! cadde· 

sinde, Et·enköy Kız Lisesi kartı • 

aında takriben bir buçuk dönüm· 
lük bir ana satılıktır. 

Kıztaı mda S~fular caddesinda 
Dörtyol sbında Fatih tramvay 

durağının ptk yakınında 7fi2 met· 

re murab~:u ve üç caddeytı. ' yüzü 

olan, etrafı tamamile mamur bir 
arsa satıhktır. 

Talip oıanların Seya~ılla Sa 

raç ishak mahallesinde f eı manh 

sokakta U numaralı hane.ie Bay 
Ş~vkiye mi\racaatları. 
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Bir sinema 
lngiliz ordu 

davacı! 
Lord, ev eneceğin · s ··y li-

• 

qerek qıldızı kandırmış 
ve .. , evlenmem~ ! 

İngiliz lordlarından Lord Rovels· 
tok ile Angela Joys isimli bir film 
aktrisi arasında mühim bir davd 

geçmektedir. Loncİradan gelen ga· 
zeteler, bu muhakemenin tafsila
tile doludur. lngiliz Lordu, "verdi· 
ği bir sözü tutmamakla,, itham e· 
dilmekte ve Lord ise bunu inkar 
etmektedir. 

Lord 24 yaşındadır. "Ben kim· 
seye söz vermedim,, diyor. Muha· 
keme esnasında bir çolc aşk mek
tupları okunmu§tur. Ve şu kanaat 
hasıl olmaktadır ki, bu mektupla
nn hepsi Lord 21 yatına gelmede.1 
önce yazılmı§tır. 

Sinema ayni zamanda tiyat.·.:> 
aktri i olan 1928 senesinde güze~

Jik kraliçesi" ilan edilmi§ti. Sine· 
:maya, sonradan tiyatroya bu hac: : 
se dolayısile geçmiıtir. 

İngiliz Lordunun, film aktria ı 
olan Angela Joys'e 1932 senesin 
de "evlenme sözü,, verdiği iddi· .. 
edilmektedir. Daha o zamanlarda 
Lord Revelstok, sadece Bay R:..· 
pert Baring adiyle tanınmaktaydt . l 
Babaları bulunan aaıl Lord Re
velstokUn "ı:büyük oğlu idi.. Yapıla.ı 
ithamın şekline göre, 1932 aeneıri 

nisanında, genç Revelstok sine
ma aktrisi Joyse "seninle evlene· 
ceğim,, diye şifahen bir söz veı · 
miştir. Sonra 1934 senesi martımn 
birinde bngün kansı olan Leci· 

Revelstoku almıştır. l 
Muhakeme esnasında Lord Re· 

velstok karısı Ledi Revelstokh 
beraber bulunuyordu. Ve film aJ, ·

1 
t~si. bir Qrkadatile birlikte gei j 
Ptıftı... 1 

Genç Lord Revelstok, muhak 

Lord Reı·elstoke 

menin cereyanı sırasında kendisi· 
ni müdafaa eder"ken, böyle bir va· 

idde bulunmadığını tekrarla an· 
!atmıştır. 

Kendisinin müdafaa vekili de, 
Lordun film aktrisi ile arkadaılık· 
larmı inkar etmemiş fakat bir iz · 

divaç vaadi oldu ise bile, bu vadi 
müekkil olan Lordun henüz bir 
"aağir,, iken yaptığım ve tutma· 

dığı takdirde bir mes'uliyet gelmi· 
yeceğini söylemiştir 

1931 şubatının 7 inci günü, Lord 
Rcvelstokun film aktrisi ile bir 
kokteyl ziyafetinde karşılaşmış bi
ribirleı-inden hoşlanmışlardır. 

Film aktrisi bu vakit 24 yatında 
bulunuyordu. 

Ayni akşam, birlikte Kriteryon 
isimli bir loktantaya geç vakit b:r 
yemek yemeğe gitmişlerdir. 

Lord anlatıldığına göre bu ak
trise o derece ısınmıştır ki ertesi 
akıam gene buluşmalarını rica et
mişdir. 

Bir pazar günü olan ertesi gün, 
Lord, otomobili ile kızın kapısı 

önüne gelmiş bu defa lndiyan i· 

Arıgel Joys 

simli bir lokantaya öğle yemeğim: 
götürmüştür. 

Lordun bu sıralarda sinema ak· 
trisine birçok hediyeler vererek a
ralarındaki arkadaşlığı takviye et· 
tiği iddia ediliyor idiyse de 
mahkemede söylenenler şudur: 

"Pazar günü, Revelstokun do· 
ğum yıldönümü olduğu için baba
sı ona sadece 3 sterlin harçlık ver
mitti ... işte bu kadar ... ,, 

Anlatıldığına göre genç Revels
toka karşı babaıı gayet muktesi· 
dane davranmaktaydı. O kadar 
ki, bazı defalar, yemek ve eğlence 
paralarım Joysun kendisi verdiği 
de vakidi. 

Sinema aktrisi Joys, bu sırada, 

Genç Lord çocuğunu kendi ailesi· 
ne tanıttırmak arzusunu göster· 
miştir. Dediği gibi oldu. Lord Rt 
~elstok otomobiline kızı da bindi· 
rerek beraberce kızın evine gel· 
mişler ve kızın annesi babasilc 
üç saat kadar kalarak beraber çay 
içmişlerdir. 

Bu zamanlarda Revelstok Kem
briç Oniversite!inden henüz çık
mamıştı. Bunun için hayatı tahdit 
edilmiş vaziyetteydi. Mesela, ak· 
ıam oldu mu hemen mektebe dön· 

19 MAYIS - 1935 

ORMANIN KIZ 
V alı~i hayvanlar arcuıncla ve Alrikanın balta ~örmemi§ o 

\ lannda geçen Qf k ve kahramanl~k, heyecan, esrar ve tetki l [ romanı 
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• No: 4 -- Yazan: Rıza Şekib 
Aslanlı hükümdarı zehirile 
öldürecek bir yalan besliyor 

ve onu terbiye ediyordu 
DiiJünüyordu: Ha.tmetlu Man· - Burada kalırsan mu hakka 

zanın, oğlu Başıyabanzanm sene· öleceksin. 
lerdenberi ortadan kaldırmıya mu Fakat Karşaya gidersen ölmede 
vaff ak olamadıklar Aslanlı hü- dönmen mümkün .. Kat'i olan bi 
kümdarı demek nihayet kendiıi 
yok edebilecek ve yeni kralları 

Medkyonun lutuflanna uğrıyacak
tı. 1,te aylardanberidir de bu işi 
üzerine alabilecek planını yerine 
getirecek bir f edaltar bulamamı~ 
ve bu yüzden değil liitfa uğramak 
ümidi, kralının yanına çıkmak ce· 
sareti bile kalmamıştı. 

Aslanlı hükUmdarı zehirile öl· 
dürecek bir yılan besliyor ,·e onu 
terbiye ediyordu. 

Bu, ufacık bir yılandı. Boyu bel
ki elli ıantimi ya bulur, ya bul
mazdı. Büyük bir dikkatle beele
diği bu uğursuz hayvanı ancak. 

§eye, ümidi tercih etmez.misin? 
Mara biraz durdu. Sihirbazııı 

hakkı vardı. Dönmüş oluraa hürri• 

yete kavuşacak, tehlikeli ve üzü 
tülü bir hayatı sıyırıp atmıt bulu 
nacaktı. 

- Orada ne yapacağım? 
- Bunu anlamıf olmalıydın?• 

Aslanlı hükUmdarrn zaptettif 

Niyam Niyam hazine5İni ele geçi 

mek lazım. Bunu yapabilmek içitı 
de onun hayatına artık aon ver· 
mek icap ediyor. 

· 1 Aslanlı hükudarrn semtine kadar 
götürmek, onun ölümü haberini i
şitmek için kafiydi. 

Sana bunu gördüğün küçük yı• 
lan elde ettirecek.. Yeter ki on 

Aslanlı hükümdarın bulunduğd 
yere götür. 

Damcı yıldız Angel Joys bir filminde 

mek zaruretindeydi. Ve 
o ak§am mektebe döndü. 

Fakat delikanlı fırsat 

nitekim 

bulduk· 
ça, bazan usulsuz olarak Üniver· 
siteyi terketmesi ve genç aktri~e 

kartı olan sevgi&inden kendini a· 
lıkoyamadığı için onu bulmağa 

kotmuştur. 

Haftada iki üç defa Üniversite
den çıkarak film yıldızlarile bulu· 
şuyordu. Ostelik telefonla da ko· 
nuşuyordu. 

Şiddetli aşk mektupları yazıyo.· 
du. 

Mektuplar, ekspres katariyle 
gönderiliyor ve sevgilinin eline 
mümkün olclu ~ u kadar çabuk ge _ 
mesi isteniyordu. 

Muntazaman beraber yiy,ip iç· 
tiler. 

Muhakemeniı: bu safhasında 
aşk mektuplarına temasla çok bü
yük ve müessir ifadelere de ra.sc· 
}anmadığı bir takım tekrarlı sö!.· 
lerden ibaret olduğu ıöylenmit v~ 
bir defa da film aktri$İ Joysun 
gönderdiği başlıca bir mektubun 
cevabından bo.hsedilmi~tir.• 

Bu cevapta Lord diyordu ki: 
"Demek senin için i~imi ihmal e· 
dersem müteessir olacaksın öyle 
mi? Bnna, beni dünyanın en meJ· 
ut çocı:ğu edecek en ba&it cümleyi 
söylemeni isterim ... ,, 

Hakim bu sırada §Öyle sormu4-
tur: 

- Pek ala, Lord o zamanlar 
kaç yaşındaydı? 

- 20 yaşına gireli allı gün ol 
muştu .. 

-Demek koca bir adam oluyor· 
du artık, fakat kanun nazarında 
hala bir sabi .. 

Mektuplardan biri fÖyle 
yor: 

"Aziz Joyocuğum ! Bu !""ektubu 
yazarken bir yandan da almanca 
dersi. alıyorum. Bu mektubu böyl.J 
bir zamanda yazıyorum. Çünhii 
postaya yeti§tirmeğe mecburum ... ,, 

Diğer bir mektup: 
"Sevgilim! Bu mektubun yazı:· 

dığı kağıdın kötülüğünü ve ya.ı:· 

mm berbatlığını allet ... Çünkü o· 

Başındaki çıngırakların çıkar· 
dığı sesler arasında çömelerek u· 
f acık bir sandık çıkardı: 

- itte, bu sandıiın içindeki bay· 
van senin parça parça edilmene 
mani olacak ... 

- Baba, nedir bu hay:van1 
- Bir yılan .. ufacık bir yılan ... 

Fakat zehiri, bütün kabileyi öl
dünniye yeter .. 

- Ben bunu ne yapacağım? 

- Kar!a ormanına gidecek ve •.. 
ihtiyar sihirbaz daha sözünü bi

tirmeden genç Niyam Niyam kı· 
zının irkildiği görüldü. Vücudunu 
adeta bir titreme almıştı. Sihirbaz 
sordu: 

- Ne oldun? 
- Ben ... Ben Karşa ormanına 

gitmem .. 
- Niçin? 

Sihirbazın bu !uali sonnatı lü· 
zumsuzdur. Çünkü Kar~ ormanı· 
nın tehlikeli bir yer olduğunu bil· 
miyen yoktu. Hatta değil bu Ni
yam Niyam kızı, bütün Niyam
lılar, bütün Afrika kabileleri AA· 
lanh adamın oturduğu ormanın 

kendileri için tehlikeli olduğunu 

biliyordular .. Zaten sihirbaz, bu 
yüzden, planını tatbik edecek bir 
adam bulamamış deiil miydi? 

işin sarpa sarabileceğini anla
ymca ısrara girişti~ 

- Zaten sen, Karşa ormanına 
gitmesen bile öldürülmiye mah· 
kum sayılının .• 

- Öldürülmeyi, aılanlC\r pençe· 
sinde can vermeye tercih ederim. 

tomobilde yazıyorum. Bir çccu~a 
verip Lonclrada po:ıtaya vermeti 
için göndereceğim. 

Şimdilik, •ana kalbimin ta di· 
binden vedalar ..• 

Bunda korkacak bir şey yok·· 
Hele sen kadmsm.. . Y akalansatl 

bile ufak bir göz y&§ı onu, san' 
fen alık yapamıyacak bir hale kot 
Hatta senden §Üphelcnmez bile .• 

- Ya aslanJarr? 
""""' .. *" • • • - vnıar, ~aıann &00.I'i\ID 

rile hareket eder •• Kendui fenalık 

yapmak istemeyince, asla~larınıtı 
hiç zararı dokunmaz. 

Mara dü,ünüyordu. Sihirb"zıt' 
kendisine inan vermiye çalışD\atl 

onu hali kararsızlıktan kurtar•' 
mamı~tı. 

- Ben .. orada ölmektense. bır 
rada boğazlanmayı tercih ediyO' 

rum. F~kat sizden beni ele ven'l\İ' 
yeceğinize !Öz i'tiyorum. 

Sihirba yılan kutusunu "!• 
mak üzere iğilmi§tİ. Maranm c$' 

yışiyle kanbur belini doğruttu. JCr 
za kirli ve çürük diflerini göstere" 
rek, :siyah tırnaklı kemik pe.rmalr 
farını yağdan parlıyan karışık ,ılt 
larına aoktu. Sonra: 

- Ben söylemedim. Fakat ıerıi 
acven genç boş boğazlık eder .. fi' 
lersen bu gece dü~Ün yarın sab.lt 
güneş doğmadan gel ve bana ki' 

rarını bildir. 

Mara cevap vermeden uza.klatt•· 
O da Kiralanan boıboğazlık edl 
ceğinden korkuyordu ve en ,01' 
huna ihtimal veriyordu. 
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Biri birine kement atnuı; erı iti" 

cesi dört insan kalın.tığında büyiil' 
ağa~ların binlerceııinin toplu IJO' 
!unduğu, yol .solu, sarp kayalarıll' 

1 •••• 

aan, uçuı:umlarına varıncaya .,,... 

···~ !.l~m'1ai 'f'8..{do1 nr.ını .ıaq .af~ 
süslenen bu yere Kara§a orııı' 

/ mza: adını veriyorlardı. 
Her zaman senin olan, (Dc;·amı var) 

Lordun vekili de, mektupları I!-~ -. -. -.-. -~. -.-. -m -.,,_-. -. -. -. -. -. -. -. -.-.-.-.~,., 
Lordun yirmi bir Yafina varmada'J COKTOR 
yazdığını teyit etmek istemi§, bu Kemal ÖzsaP 
yoldaki müdafaası ikinci cels~ re 0 l 

0 
· .. 

ro og - perator 
kalmııtır. Bevliye MUteh ssıs• 

Hakim, Jüri he .... ctfr•e "Rı: _......... ~--r..::.- nr. •• r....ı.. ... - ~ --~ 
leye alaka~~r kist_~ı~;Je - ~;;;s ı y:;;;;;;:. 'iie;·;u~"·B6İede~~-;Qlf; 
etmemelerını,, lavııye ederek cel- 2 • den S • c kadar.. Tel. 41 

aeyi kapamı§tır. 



işin şakası 
Spor ıütunlarıncla her gün yeni bir zenginlik yapan (Haber), 

ıimdiden sonra bütün ıporcuların büyük bir muhabbet ve şaygı 
ile ıevdikleri, Velalı meıhur Saim Ağabeyin yazılarını da ıahi
lelerine geçirmekle büyülr ~r ıevi.,,~ duymaktadır. 

Nqeai ve yerinde 'bulduğu nü~telerle .. etralında~leri hay -
ran etmesini ~ok iyi bilen Bay Saım Turgudun (l§ın Ş~kaıı) 
bcqlığı altında ~ok ince nüktelerle ıüılü ne§eli yazılarını 11.: de 

ıeverek okuyacak11nız. 

Sochux takımının kupa fGl"Pi )'onu Marıeille talıımını 0--4 yenerek FTanıa lik 'fGmpiyonu -oldu· 
ğunu talıilatiyle yaz.mlflık. 

Flkralar 
.......... -------Dün Beşik.taş _ Apollon maçı oyna· 

turken halktan biri Nurinin kurtardı
iI bir golü görerek bra,·o ! <tereyaiı) 

demi~ . . 
Apollon kafilesinden. bı~ı d~ s~

lnuş, bu ne biçim iSlmdır, ott>kılenn 

isimleri ne? 
Yanında şakayı seven bir Beşiktaş· 

lı da adları böyledir demiş, anlatmış 
Kaleci kuyrukyağı, Bekler soldaki te
reyağı, sağ :Margarin, IlafJar bezirya
tı. bahkyatı, badeın;rajL 
Forlar: Soldan gazyağı, Halepyağı, 
zeytinyağı, içyağı, neftyağıdır, 
lhtiyatları soranıanız? 
Pamukyağı, vejetalin.. kresyağı, i

dareci - Trabzon yağı; 
Apollonlu arkadaf ııot defterine 

Yazmış: memleketine yeni bir (ha
ber) ptüre~'iindeın ı&erinerek ay-.rıl· 

•ııtır. 
-2-

Apollon kaptanına Olimpiyakosun 
latan bulu ziyaretinin ,hatıralarını .A· 
tlnada nasıl :anlatqğou sordum: 
Olimpi)"akoeı kaptanı ıa~lubiyetin M

bebini soranlara "lla§ka lıirşey yeme· 
"ek için gol yedik., demiş... 

>111 - 3 -
n"iürkiye Jdman Cemiyetleri tttif a-
1 piyangosu 'llanınaa'kt re81mden 

bahsi!derek, Çoban Mehmet pehlivan: 
_ MJivan. ıbttkese amtagaa mı 

\'erlyorSlln, de.miş.ler. 
- Bana kiııı Yer.iy.er ki diy:e ce,·ap 

\·ermi~ 

-4-
Fmer;-.1mu-~ ma

çı münasebetile birisi: 
- Feneryılmaz.. Karagümrüiü 4 • 3 

Yenerek küme iliıincisi o1m11ş .• demiş. 
Öteki de: 

- F&kııt Haliçf cnerlııdeki yılmaz 

tayre.te 1MJan 1ü '3 e bTşı <•> golle 
lilarilk ~ rakip takımın :talilni 
karartml'§o elemi~ .. 

-O>-

- Geçen ]lafta 01im,plyakos geldi; ba· 
2.1 ~er Atilla !bbindsi dediler; 

Buda .Apo1loa ıcftdi ..a da birinci
iir iiyorlar. :aaı'ba .angiıô aoğru •. -

- lldai le azizim. 
ŞiJt ınaslan :münuebetilr, iki fut· 

bolcu Jcoınışuyerlar: 
-6-

- Şild maçları gene.kaldı, ne dersin 
aziıim. 

- Nereye kaWı •• 
- YaktJ belli ~ 
- Ne üzUlüyoraun karde.§im. 1932 

ninltl daha geçen gün bitti. 1935 in
ki ıie iM! •e btaaul beleiiyeainin 
Jaıaacağı stadua a,sılına güaü bite~ 

-7-
EevveJJd günkü oyunu ~ör.en,., Be

§ikta'1 se\•en bir SJ>orcu Beşlktaşlılar
dan hirJne fiOl.DIU§: 

ı.. ~ - Sizin bugünkü oyununuıu pek 
lllll"Ü•ıaediat. Beşlkt&lunızm {Hakkı) 
da.ha (~erefli) oyunlar teminidir de
ltliş. 

O da - ETet 1orlanmız pek :ifin 
~bıın)ı olamadılar. Fakat <Hakkr) 
~ Yar, bu eyıuı ıda bin-aw !Se
:r~r) i kazandüar ama... 

-8-
.... ~ta~ jdarecileriain ;ti~ a•
~l1111m111t tJundB.11 ~y)e-kullana· 

4uyulmq11ır. 
li'uat Bey - .Ba"' Yihiik 
~ullaJa 'Bey - ~lapkulu 

~-OQUrU. 
1'itıu. Bey - Düzenci, 
~Uaııo BeT- Gizetlik; 
~Be,--~; 

Futbolda 

Bugün bu maça ait güzel bir ea tantene koyuyoruz.: Marailya kaleciıi Lorto,Sochux merkez mulu:ı 
cimi Corloiı'in ayağından topu a /arak, muhakltok bir gole mani oluyor. 

.__Hangi kJllplerin 
yenilmesine acımam 

Lik maçları bitti .•• Şilt ma~ları 
bitemedi. Bitemez ele ... 

Mahkemenin karar vere-
Sermaye.i, .ahaıı, daha ziyade 

tarafı Ja olan kliiplercle bu art
tırma uıulile takım getirmek, Yu
nan kom§umuz.un futbol takım -
larını buraya tCl§ımak §Öyle akıp 
.dur.urken... Şüt maçları bitemez •• 

medig" İ bir İŞ \HoJlan~alılar da 
Belçıkallları 

Mıntaka merkez heyetlel'inin 
iinulın ıheyellerinin de eli böğü -
ründe kalır ••• 

Şilt maçları için kaç defa ka· 
rarlar verileli, kaç dela ilanlar 
yaz:aldı, Jaala ••• olduğu yerele ıa

yıp durarker.... Ber.. bazı hlüp
lerin vcm_yetini cliifünürüm ele ... 
Onlara acırım, kimi.ine Je acı-
naaın ... 

Bir kaza neticesi sporculuk 
hayatı sönen amatör bir spor
cuya tazminat verilebilir mi? 
Fraaıız mahkemeleri geçen· \ 

lerde çok garip bir dava karıııın· ı 
da ka mıflar ve bir karar vereme• ı 
mi§lerdir. Meselenin ruhunu, birj 
kaza neticesi sporcUlıik bayatı .Ö

nen amatör bir .-porcuya tazminat 
v.erilip verilemiyeceği keyfiyeti 
teıkil etmektedir. 

kemede İ! görülünciye kadar yüz
me pmpiyonu bir iki kaza daha 
ıeçiriyor ve bu sebeple spor haya· 
tından çekilmek mecburiyetinde 
kalıyor. 

Şimdi m&hlCeme pmpiyonun 
uğradığını iddia ettiği zararı ne 
suretle teabit edebilecektir? 

Bana "inıalaız!,, Jemeyiniz, Vak'a ıudur: Matmazelin vekili kazanın, 
.zorla değil ya ••• Acuncım iıte; franu. ve Avrupa f&m,.pİyonu müvekkilinin ıpor hayatından çe· 

- Niye? olan meıhur Fransız yüzücülerin- 'kilmesini intaç ettiğini eöyliyerek 
- Niye mi diyorıunıu.? den (Matmazel Yvoung Godoıd tazminat iıtemekte kazaya ıebe-
-A. ... elendim; timdi f'ener· Los Angeloı olimpiyatlarma İ§tİ· biY.et verenin vekili de amatör bir 
~# .. ilm4· (;llllatf4MJ1'I01·· aak etmeden bir \.-aç zaman evve1 ıporcunun eıaıen kazandığı ıam
kaybefmiı ?. Beıiktaı iyi oynaya· tam 1931 senesi Teırinievvelinde piyona ve muvaffakiyetl~rde eline 
mamq •.• Hatta ••• Beykoz Ja mağ- ıbir kazaya maruz kalıy.or ve bu 1 bir :para ıeçmediğinden, Matma
liip olmuı .. • Bunlara acırım, çok , yüzden uzun müddet istirahate çe· I zelin ıporculuk hayatından çekil

acmm... kiliyor.Tabii bu hal formunu mu-1 meıiyle kayöettiği maddi bir zi· 
Hele ikinci kümenin hiç birine hafaza etmesine imkan bırakmı-J yan olmadığını ileri sürmektedir. 

acımam?... yor ve olimpiyat oyun1anııda da Mahkeme karar verememit 
Oçüncii 'kümenin bazdarının ila bir netice alması beklenirken fena Expertiae yapılmasına lüzum göı

yenilmeıinden miiteeuir olmam. derece alıyor. Mabnazel avdetin- tennittir. Maamafih 'kazaya sebe· 
Dijerlerine acımam diyorum... de kazaya sebebiyet verenlerin a- biyet verenin mahkeme :kararma 
Niye acımıyorum ••• Biliyor mu· ~eyhine iki yüz bin frank zanr ve intizaren Jampiyona sekiz bin 

aunuz?. ziyan davası açıyor.. Fakat mah· frank vermesine karar vermittir. 
Bu klüplerJen birinci kümede -

olanların Fener - Galatasaray, Hokeyde 
BeıiktCI§, bir eler.eceye luıclar yaz· - - - -- - -

lık da olıa Beykoz.un ıahalan lngiltere beynelmilel hokey 
vardır. Sahaları olduğa halele, • 

yenildiklerine acımamak müm - turnuvası şampıyonu oldu 
kün mü? •• Çok acınır, sahalar, 
lıHde bir.er antrenördür, ya birer 
Je antrenör olur•a .•• 

lıtanbcılıpor, Vela - Süleyma • 
ni)lıe Wiiplerinin yenilmeıine acı
mam, rünkü bunların ıahaları 

yoktur, berelıet ... Sahalı klüpler· 
le araları iyidir ele ... Oralarda a· 
rada ııraJa çal~mak auretile ge· 
çinirler •.• 

ikinci kümede Anadolu, Eyüp, 

Bir JJlü.ddetten beri Brükselde 
devam ~tmekte olaıı beynelmilel 
hokey turnuvası fampiyonluğu fi. 
nal müsabakası 11 Maynta ln~ilte 
re ile Almanya arasında oynan11111 
ve iki devre temdit edildikten son· 
ra müsabakayı İngilizler ikiye 
kar§ı üç ile kazanarak Avrupa lfıo· 
key §ampiyonu olmutlardır. 

Evvelki yazımızda da i~aret et· 
Hilal, T opkapı, Altınorclu, Kcuım -o-ld_u_ğ_u_#aal_cl_e_m_u_v_al_l_:a_k __ olant _ _ 

11 
__ 

tpiz vechile"hokey tum".lva.aına 
ittirak eden takımların aöaterdik· 
leri oyunlara nazaran finala Al
manya ile lngilterenin klacağı e
ıaaen evvelce tahmin edilmektey· 

di. Bu iki takr.m.dan hangisinin ga· 
lip gelmeti ihtimali İte br türlü 
kestirilemiyordu. Almanların elde 
ettikleri neticeler daha kat'i ıgörü· 
nüyor buna mukabil ise lngilizle· 

r,in tekniği .naz.arı dikkati daha 

yendiler 
İspanya ile Almanya Kolonya.· 

da çarpıtırken ayni günde Hollan
da ile Belçika milli takımları da 
Brükaelde yetmİf bin seyirci önün· 

de, İngiltere kupası finai müsaba· 
kumı idare etmit olan M. F oogun 
hakemliği altında müsaba yapı
yorlardı. 

Maçı Hollandalılar sıfıra iki 
ile kazannuılardır. Hollandalıla
nn ilk .aayılarmı birinci devrenin 
yedinci dakikasında yapmı§lardır. 
Sağ açığın ortaladığı topu ayağına 
geçiren Hollanda merkez muha
c=..J !mit Oii sekiz pas içintien i-tuv 
vetli bir ıutla toP.U ~e}ç!~k&les: 
ağlarına takmııhr. Jlk..dakil&alarda 
yapılan bu gol Belçikalılar üzerin· 
de fena tesir yapmı§ ve kuvvei 
maneviyelerini kınnııtır. 

Birinci devreyi .c>nük bitiren 
Bel~ikalılar ikinci devrede kendi· 
lerini 'toplamıılar ve Çekoslovak· 

yadan bu maç için tayyare ile ge· 
tirdikleri.me§hur merkez muha· 
cimleri P.raine vaııtasile Hollan· 

dahları tazyik etmeğe baJlamış· 
lardır. Fakat tali kendilerine yar
dnn etmemİ§tİT. iki defa kalenin 
Qç metre yakından muhakkak 
yapılacak ıol fırsatlarını kaçırmış
lardır. Halk bu .hale o kadar sinir· 
lenmi.ftir .ki saçlarını koparanlar 
bile olmuıtur. 

EIJerine ceren fınatı kullanma
sını bilemiyen Belçikalılara mu
kabil HoHandalrlar iıiç bir 'fırsatı 

kaçırmamıılar ve Belçikalıların 

fazla .açılmaları dolayısile bırak· 
ıtıkları b09luktan istifade ederclt 
ikinci sayılarını da yapmıtl:ırdır. 

Neticede daha :lkumaz '-e akılhca 
oyunlarının mükafatını müsaba
kayı iki bir kazanmakla elde et· 
mitlerdir. 

pQfa; BeYkr'beyi klüplerinin birbi mak i§te acınacak hal... Saha 
rinclen güzel ..• lıtilacleli, ilerisi k s· l h _,. ~ 

fazla celbediyordu. Böylelikle her - ----+--------
yo ... ınaena ey 6cıır cı e... o-

olacak ... Sahaları VllT; onların ela na göre .. az kene/isine göre, 
Jtenilmeıine acınmaz. Müttelik arkatlt:lf klüplerfo sa· 

. Üçüncü kümede Karagümrük, halarıncla, az. çok ~al11arak hazır
Sümer•por, Doğanıpor, ıahalı... lanan, birinci kümeden latanbul. 
(Feneryılmcız), (Haliç) ·Ortaköy ıpor, Vela, Süleymaniye, uçun· 
•ahaıızclır. cü kümeden Fıeıter Ydmaz., Orta· 

Tabii, ıahaırz, binaenaleyh 
kitapıız. kalemıiz, tlelterıiz. tale
f,enin imtihanı /lÜçlükle verdiği -
ne acınmaz, ~ünkü bu vaziyet o· 
111111 laıılılı.lllır. 

Her tiirlii 11C11ttaıı olduğu hala e, 
yenilen klüplere acırım •.. 

Geni§, Clümdüz bir ıaha... Ol
dukça etralı mazbut para ela ge
tiren bir alan-. Bir Je antrenör .•. J 

höy, Haliç klüplerine .• bir türlii 
acıyamam .... 

Onların vaziyeti her haüle dü
zelse düz.else lıtanbul belediyeıi· 
nin yapacağı •aha ile düzelecJı. 
tir. Oda ... kimbilir ne oakit ola
cak? 

Zavallı .aluısı.z kliipler... Siz.e 
hi~ acıyamıyorum. 

Saim Turgut 

ilci t&k1n1 önlerine çıkan hasımla· 
rı yene yene nihayet kar§ı karşıya 
kaldılar. 

BriikıeJde Mey.sel :rtad.mda oy· 
nıyan bu müsabaka büyük bir ala· 
ka uyandırmış ve hokey müsabaka 
1annda nadir 1fÖrülen bir kalaba· 
Jık tarafından 1eyreClilımigtir. 

Kuvvetler araırnda tam ve ha· 
kiki bir müsavat olduğundan maç 
son derece heyecanlı ve zevkli ol
mu§tur. Galibiyet, i.aabına de.ha 
hikiın oyunculara malik takımda 
kalmıtbr. Denebilir ki İngilizlerin 
taD.an soğuk kanlılıkları bu maçı 
kazanmalarına baıhca Amil ol
muıtur. Mç iki defa uzatılmıt ve 

yüz dakika oynanmııtır. Artı'k 

sonlar.ına doğr.ı halk o kada1· he· 

yecana kapılmıthr ki hıgi!izlcr 
galibiyet golünü yapınca ıtad u• 
mumi öir a1kı! içinde çınlamı§bT. 

Maçtan sonra seyirciler, takn::ıb· 
rının oyuncularını omuzları üz:e
rinde taşımıtlar~ır. 

Müsabakada bilha11a A!manJn
rm paılaımalarındaki emniyet, in· 
gilizlerin de topu aeVk ve idredcki 
maharetleri çok takdir edilmiştir. 

T urnuvanm dördüncülüğe kn· 
dar olan tasnifi ıudur: 

Bir.inci lngiltere; ikinci Alman· 
ya; üç.üncü Holanda; dördüncü 
İspanya 
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~-Sı~ giyinmek için daha ne bekliyorsunuz? 
Galata'da Kara)(Uyde kAln meşhur Aynı ticarethanede: 

Ekselsiyor Kadın, Erkek ve Çocuklara 
mahsus 

Büyük elbise ticarethanesi \ Kat'Jyyen rekabet kabul etmez flyatlarJa 

Size; en mükemmel 
• 

Ismarlama 
kostümleri / 

/ 
·' 

Pardesüler 
Mantolar 

ve 
1 

2 
Liraya Kostümlerin 

Takdim ediyor En şık ve müntahap çeşitlerini 
bulacaksınız. 

En iyi ve müntahap 
kumaşlardan, büyük bir 
itina ile dıkilmiş ve 
lrnsursuz biç mlerde 
yalnız 

·ki prova 
ile en müşkülpuent 

zevk sahiplerini bile 
tatmin et• 

Dermatolog, Venerolog 

Dr. HAZIM 
Beyoğlu lıt. cad. Bekaı ı. No. 9 

{tf PA ~A~t(A 
Müslahur~lı 

HUBUBAT U!YLARI 

SıHHAT • 
VE 

KUVVET 

Tediyatta dahi kolaylık gUsterlllr. 

SUT VEREn AnnELERE 

FOslatlı Sark Malt Hulasası 
;a 

Kullanınız. SUtUnüzU arthr1r. Çocuklar1n kemiklerini kuvvetlendirir. 
f ~·· .................................................................. .. 

. KAŞE 

NE·OKALMiN A 
, Grip- Nevralji - Baş ve Diş ağrıları·- Artritizm -Romatizma 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -193S tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ay~ıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-

JerJe( 20.000 ) Jiralik lıbir mükafat vardır •.. 

Dün ve Yarın Kiilligatının 31 inci /(,itabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meşhur Rasin Külliyahnın dördüncü ve son cildi çıktı. Ter· 

cüme, i"a!at H. Nnımındır. l?u büyük bir irfan mahsulü n 
zorlu bır himmettir. Müterc:m her iki dile blitün inceliklerile 
adeta hil<im bir halde o:duğundan her dört cılt birer ibide 

te,kil etmiştir. Tebrık ve tavsiye ~deriz. 60 kuruş. 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

, 1 
K VVE:TI 

~?.'..ORMOBiN 
.____KUTUSUNDAN CIKAA 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255 

iki prova ile 
ısmarlama 
kostümler 

Liraya 

...., 
Saçların dökülmesine ve kepek

lenmeıine mani olur. Komojell 

saçların köklerini kuvvetlendirir 

ve besler. Komoıen saçların gıda· 

aıdır, tabii renklerini bozmaz, li· 

tif bir rayihası vardır. -Komojen 

Kanzuk aaç eksiri eczanelerle ıtri· 
yat mağazalarında bulunur. 

g:r.:::::1:111 .. Di' Tabibi ~ mmııc:ft 

O Mebmed Rlfat Atayı=: 
Ü lstanbul Beledi~es.i karşısma 1 
:: ........ -- nakletmııtır. -····· .... ::: .............. ······· 

Doktor d 

Horhoroni 
Eminönlı \'alide kırathanesi y:ınındll 

TeJcfon. 24131 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22586 

t1 



19 l\IA YIS - 1935 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayınız ... 

SEKSÜLİN 
gayp ettiğintz gençİiği 

size iade edecektir. 

SEKSULİN 
Bozulan ~inirleri kuvetlen 
dirir, yorgun beyinlere 
ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR. 

KUTUSU 200 Kro. 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

dABER - Akşam Postası 15 

Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 

FAR HASA!v Fare Zehiri 
FARE ZEHiR MACUNU t FARE ZEHiRi BUGDAYLARI 
Bir parça ekmek veya pastırma 

veya yaiJı gıdalara ıOrülerek fare• 

lerin bulunduğu yere b11alnoıı. 

Bilhassa 11çanlar derhal ölOr. 
25 kuruıtur 

+ + 
ı 
+ 

Farelerin bulundukları yerleıe ıupiniz. 

BiJba11a kDçük farelerle fındık fareler i 
derhal &lürler. 

Yirmi Beı 1'uruıtur. 

Macun ve Buğday ·ikisi bir arada 
Bazı fareler buğday .zebirinden hoılamr ve bazıları macun yemek ister. Bazı 
fareler sabah yediklerini akıam yemezler. Euntın için farele.re her iki çeıidi 
vermek lazımdır. Bunun içiodır ki her ikisini iıtimal eylemek çok muvafıktır n 

bu suretle firelerin ana, baba ve silsilesi mu~ıakkak •e kat'i ıurclte ölür ve 
kokmazlar. ikisi bir arada 40 kuruştur. 

H••an depoau: Ankara, latanbul, Beyojlu ·-----

Veresiye serinlik •• 
Herhangi bir cereyan prizine takılabilir. 

Elektrik vantilitörü 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

Satış yerleri: 
Salıpa.ze.r mağazası 
Sahpazar lf ecatl Bey caddesi 

no. 428-438, Tel. 44983 
Metro Han: 

TUnel meydanı, Beyoğlu, Tel.44800 
Elektrik Evi: 

Beyazıd MUrekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi, Tel.: 60790 
BüyUkada: 

23 ntaan caddesi Tel. 56·128 

SAT.i E' deşT;k;i;;~;kf2 

12 AY VADE iLE SATILIR Sergiyi ziyaret edini& 
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Genç kız, bu karanlık cümlede giz

Ji bir tehdit bulunduğunu farketti. 
Kendisi için bilyük bir tehlikenin 
ynkfaştığını anladı. 

- Kızmm getirmelerine karşılık 

s ize nasıl bir teklifte bulundular?. 
diye sordu. 

1 

- Sana eziyet vermek, seni bir ha- ' 
zine kıskançhğıyle saklamak ,.e ölün
ciyc kadar cehennem nzabı ~l'kdir· 

m e!ı; .. 
- Siz de bunu yapacak mısınız? 
Bu sözüne acı bir gülüşle cevap 

verildi. 
- Madam! Siz bu gaddarlığı yal

nız, bana düşmanlık besliyen bir ka
dın tarafından emredildiği için yap
ınak istiyorsunuz değil mi?. 

- Hayır! .. Hayır! Senden nefret 
ettiğim için •• Sana eziyet ederek ba
na bütün ömrümce azap çektirmiş o
lan annenden intikam alnıak için! 

- Annem?... • 
Bu kelime öyle bir tesir yaptı ki 

l\fnrjantin titredi. Ve karnnlık dü5ün
ccsini sanki bir şimşekle bir saniye 
için aydınlatıp gene söndü. 

Jiyet ellerini bitiştirerek bağırdı: 
- Annem ha! Siz annemi tanıyor 

musunuz? .. 
Deli. ldn dolu bir sesle ce\1lP ver

di: 

- Eyet tanıyorum! Tanıyorum! 
Dir. 1 ı> •• Ben onun sevdiği adamı sevi
yonlu·m. O adamın ismi de Fransuva 
f dl. Ö kadın, yani annen geldi.. lşte 
o andan sonra ben de ağladım. Görü
yorsun ya ona kin bağlamağa mecbu· 
rum .• 

B~ biribirini tutmıyan sözler Ji
, ... ll11kattuı 

- ntr deli! dfye mırıldandı. 
Marjantin onun bileklerini tuta

rak şiddetle sıktı. 

- E\ et.. Anneni tanıyorum. Bana 
mektubu gefüen odur. O mektupta 
Frangum bana: "Seni sevmiyorum!.,, 
diyordu. Fransuva dostlariyle içerek 
gülerken dizinde de gene o kadın var
dı .. Ben gözlerimle gördüm. Bir de 
bana: Annemi tanıyor musun? diyt> 
soruyorsun! Deli misin ayol? 

Müthiş bir kahkaha salıverdi. 
lhtilaçla kıvrılan parmakları Jire· 

tin bileklerini eziyordu 
Genç kız kurtulmak için çırpındı. 

- Bir deli .. Bir deli .. Ah!. beni Öl· 
dürmek istiyor. 

Sonra korkunç bir sesle: 
- Manfred ! lmdat Manfred ! di~·e. 

haykırdı. 

Bu isim dudaklanndan gayri ih· 
tiyari olarak fırlamıştı. 

Deli daha kuvvetle sıkmab ba~la· 
dı. 

Jiyet hafif bir inilti ile dizlerinin 
üezerine düştü. Sonra yere yığıldı, 

Canının acısından çok korkusundan 
bayıldı. 

•• * 
l\farjantin, ölü gibi kımıldanmadan 

ayaklarının dibinde yatan genç kıza 
baktı. 

Ayakta sessiz ve hulyaya dalmış 

gibi duruyordu. 
Hatıralarını toplamağa çalışıyor· 

du. 
Bu güzel, sakin, kimseye zararı 

dokunmıyan kıza niçin işkence etmek 
istiyordu. Ba~ka bir annenin göz yaş
ları pahasına olmadan kızını l\endisi· 
ne vermezler miydi sanld? ! 

Bu örtüsüz, toprağın üstünde inli. 
yen kızcağızı da, o Jiyeti aradığı gi. 
bf. annesi aramıyacak mıydı? .. 

Jiyetciği ! 
Altı yaşında! Daima altı yaşında 

idi! 

kuvvetli bulunuyorum. }'akat ) arın 
eğer Kral benden yilz çevirecek olur· 
sa düşeceğim .. Anlıyormusunuz'!. 

Jiyet titrek bir sesle: 
- Babam nerde ! diye sordu. 
- Sözümü sonuna kadar dinleyi-

niz. Kral benden yüz çevirecektir. Sa· 
raydaki hallerden haberi olan baba
nız gelip ayaklarıma 1'apandı. Onu 
saraydan çıkarmağa muvaffak ol
dum .. Şimdi sıra siı.e geldi. 

Şaşıran, zihni altüst olan Jiyet 
aldanmıştı. 

Evvela biraz kabaca olan scrbc.qt. 
liği Jiyeti müteessir ettiyse de bu ka
dının doğruyu söylediiine inandı. 

- Babam saraydan çıktı öyle mi?. 
- Sizi Luvr'un yüz adım ötesinde 

bekliyor. İstediğiniz yere ka~abilme
niz için bir de araba hazırlattım. 

Bence en ziyade arzu olunan şey sizin 
buradan uzaklaşmanızdır. Size böyle 
serbestçe söylediğim için kusura bak
mayınız çocuğum! f' akat vakit kay
betmiyelim ! 

- Sizi takibe hazırım. 
- Geliniz!. 

Jiyet, acele ile kukulctesini ha~ına 
çekti. Ve Düşesi takip etti. 

- Bir kaç saniye sonra Alc lö Ma· 
hü ~aray kapısı nöbetçilerine kendisi
ni tanıtarak dışarıya çıkmalarını te
min etmi~ti. 

Jiyet saraydan çıkınca: 
- Babam nerede? diye sordu. 
Düşes onu kolundan çekerek: 

- Ge1iniz! Geliniz! diyordu. 
Ale Jö Mahü etinde bir hançer ol

duğu halele Düşesin ü ç adım gerisin· 
de yürüyordu. 

Korkmağa başhyan J iyet: 
- Babam .. Ren babamı görmek is· 

terim! diye bağırdı. 
- Onu şimdi göreceksiniz;! Geliniz .. 

Haydi yürüyünüz! 

Genç kız hafif bir muk:nemet gcs
terdi .. 

DUşes: 

- Mösyö Ale lö ~fahU ! diye çağtr· 
dı. 

Mahü koştu. 
- Matmazele yUrumesı tçın biraı 

y~ ·dım edhiz .. 
Subay bu sözün söylenişinden mak· 

sadı anladı. Jiyelfn kolunu yakalıya
rak on_u zorla silrüklemeğe başladı. 

Zavallı kız: 

- Madam ! Beni nereye götürüyor· 
.:unuz? Ohı bu adam kolumu inciti· 
yor! diye bağmlı. 

Dü~cs bu sefer ce,·ap \'ermedi. 
Jiyet bir feJAket çukuruna doğru 

~üriiklenmekte olduğunu anlamı§h 

Geriledi, atılmak istedi: 
- imdat! .. imdat! .. diye haykırdı. 
Diişes soğuk kar.lıhkla: 

- T!'~aç I dedi. 
Ate 1ö ~lahü hemen kızın a ;.zını 

büriik bir ustalıkla tıkadı. 
Yirmi dakika onra Dü;:es Detamp 

Frank Arşer sokağında durmuştu. 
Tnrif ettiği gibi l\lahü merdh'enlcri 
çıkarak Marjantinle beraber tekrar 
indi .. 

Düşes deli kadının elini tutarak: 
- Bu genç kızı görüyor musun? de

di. 
- Görüyorum. 

il- .y. .y. 

- l~te sana azap çektiren mel'un 
kadının kızı budur. Onu sana Yeriyo
rum. 

- Ya benim kızım? .• 
- Onu da göreceksin! Şimdilik ha 

krzdan intikamını alı 
O rnkit Ale lö Mahü Jiyeth ağ

zı., dan tıkacı çıkardı. 
Deli Marjantfn kızın yanına soku· 

larak onu yakaladı. Titreyen Jiyet 
iki kolun beline sanlarak kendi8ini 



RAB Kara Maske Türk matbuatında bir yenilik 
olarak sayılacak bu rooıin birine· 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 
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manı bir sinema seyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana dü 
ıeceksiniz. 

ÇOCUKLAR IÇiN HEÖiYELi 
BOBiNiN YARIŞI: 

· - 'RAGASTANJN OGUJ -

r.i hissetti. 
Dik. dar, çürük basamaklı bir mer

dh·en göl'ünce korkusu arttı. Bu ba~a· 
maldıırdan çıkarsa bir daha inemiye
ceğiıı i, gençliğinin, güzelliğinin, aşkı
nın, ha) atının sona ereceğini anladı .. 

- Madam! diye kekeledi .. 
Geri çekildi. 

Bu anda serhe t olmak için her şe· 
yi fedaya haz.ırdı. 

Müthiş bir zindanda bulunacağını 
his.: ediyordu. 

- Madam, ben çıkmak isterim!. 
Dısarı çıkmak isterim ... 

Fakat sözünü bitirmeden iki asabi 
kolun kendisini bir çocuk gibi kaldır
dığını farketti .. 

Deli, Jiyeti ynkalıyarak sakin bir 
gülümseme ile merdivenleri çıkıyor

du. 
İntikam fikri kenidsine hü) ük bir 

kun•ct \'ermişti_ 
Scnelerdenberi gündüzlcdni, gece

lerini "kızımı bana iade ediniz!,, çığ
hğıyle doldurduğu sefil kulübesine 
ı·irince Jiyeti yere bırakarak gezin
meğc başladı. 

Sonra buranın biricik kapısını süı·· 
meledi."Ye bir lfımha yakarak korku 
n dehşet içinde bunalan zavallı genç. 
kıza )' alila;;tı. 

- Güzel olup olmadığınızı görmek 
isterim. 

Yüzünde tamamen sakhyamadığı 

bir sevinç titreyi~i nrdı. 
Lambayı ~·ere koyup Jiyctin yanı

na büsbütün sokuldu. Ye yüzünii tet
kik ederek 

- ~iz çok güzel iniz! dedi. 
Jlyet titndf. 
GüzeJliğinin, dik bakışlarla kendini 

korkutan bu deli kadmı kızdıracağını 
anladr. 

- Ben de eskiden sizin kadar gü
zeldim. Aşıkım dünyanm en gür.el km 
olduğumu söylerdi. O güzelliğimden 

ne kaldı 
Genç kız: 

- Rica ederim Madam! sözle~i 
mırıldandı_ 

- Ah •• Ah! Güzelliğimden ne kal
dı. Kasırga gibi gelip geçen bir a~k 
beni bu hale soktu. Gözlerimden çok 
yaş döküldü •. Dudaklarım çok yal
vardı. Dizlerim tasların üstünde çü
rüdü. 

Cehennemin ale'rleri beyaz cildimi 
yaktı. Sa~larım yollardaki böğürtlen 
dikenlerinde kaldı.. Deli Marjantin 
herkesin sandığından daha delidir. 
GUzel olduğunu söylüyor •• 

Korkunç ve uzun bir kahkaha sa
lı\•erdi. 

Jiyet ona korku ile bakıyordu. 
Şimdi her ~eyi anlıyordu. 
Dü~es Detamp, sonuna kadar miit

hiş bir i~kenceye maruz kalması ic:in 
kendio;;ini bir delinin eline teslim ct
mşti. 

1\farjantin, bu dar adada dola~ ı

yor. Ji.retin etrafında dönüyordu. 
Birdenbire sordu: 

- Güzel Matmazel kaç yaşıncla);ı

nız ! 

- On yedi yaşındayım! 
Deli kadın biran kadar ciddi hir 

tavır alarak düşünceli göründü. Son
m yüzünde gene bir acı ve istirap be
lirdi. 

- İ!'ıminiz nedir? .. 
Jiyet kaibinde bir ümit ~ulesinin 

parladığını hisseder gibi oldu. Delinin 
sesi tatlılaşmıştı. Artık eskisi gibi ka
nım donduran nhşi kahkahalar at
mıyor, kendisine korkunç korkunç 
hakmıyordu. 

Sakın Düşe,,in hesabı yanlış çık· 

masrn .. 

ROMAN 
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KARA 
A S K E nirı 
hülasası 

Polis hafiyesi X: 9 Şikagod• 
Karamaske isminde bir haydud 

•çetesiyle çarpışmaktadır. Bu çete 
Marlo isminde zengin bir adaııt1 

bir hile ile kaçnmıİla~ ve Skul 
çiftliğinde kayaların içindeki bir 
mataraya hapsct ... işlW'ah-. ~: ~ 
ite evveli. telsiz istasyonundan b1'1 
lamak kararını veriyor. Fakat bir 
pusuya düşüyor. 

- RAGASTANIN OGJ.U -

Yere, bir kilimin üstüne uzanan 
l\larjantin bir hulyaya dalmıştı. 

Kendini yoruyor, aklını toplamağa, 
hatırlamağa çalışıyordu •• 

Jiyet dalgın bir taYırla: 

- Madam! İsmim Jiyettir. Jiyet 
~ok güzel bir isimdir değil mi? dedi. 

:\farjantin hemen yerinden fırla· 
yarak genç kızın üzerine atıldı. 

Asabi elleriyle onun bileklerinden 
Jakaladr. Boynunu uzatarak yüzünü 
genç kızın yüzüne yaklaştırdı. 

- Yalan söylüyorsun! Yalan söy
lüyon;un ! Cehennemin meş'um kızı! 

Jiyct öyle mi'! .. Senin adın Jiyet ha! 
Bunu tl>krar etmeğe nasıl cesaret edi
yorsun?. Hele lıir daha söyle baka-

lım! Bu sözün ağzından çıktığını işi

teyim hele! 
- Madam! 

- Sen Jiyt'l<0in öyle mi?. Haydi o-
radan .. Beni deli mi sanıyorsun? 

Kızgın bir ta,•ırla parmaklarını 

gene,: kızın sarışın snc:larının arasına 

soktu . .Jiyet canının arNından h~ykır
dı. 

Marjantin dehşetle parlıyan şa~kın 
gözlerini kıza çevirerek gülmeğe tıaş
ladı: 

- Sen benim kızım mısın? Bak söy
n•cğe cesaret edemiyorsun! Ah .. Ah! 
değil~in ha! 

Birdenbire, sanki dua ediyormuş 
gibi. iki elini bitiştirdi: 

- Jiyet altı yaşındadır! Benim Ji
yetim altı yaşındadır. Çok güzeldir •. 
Sarışındır .. Gözleri mavidir. Bana 
"anne! seni seYiyorum,, derdi. Her 
gece kucağımda uyurdu. llayatrmı ör-
ten sırları bilmediği halde ıstırap çek
tiğimi anlnrdı . .l\lini mini kalbi ona 
annesinin üzüntüde olduğunu söyler-

di. lşte benim kızım böyleydi .. Hu Ji
yet sen misin?. 

Jiyet bu derin \'C hakiki elem kar
şısmda müteessir olarak kendi der
dini unuttu. Gözlerinden merhamet 
yaşları dökülmeğe başladı: 

- Ah Madam •• Siz de istirap çek· 
tiğiniz hade benim gibi mustarip olan 
birine niçin acımıyorsunuz. 

l<'akat Marjantin bu sözleri hiç i· 
şitmemiş göründü. 

..:.. Sen Jiyet değilsen, o şimdi ne
rededir? Arıyorum. Bulamıyorum. O 
kadar dolaştım ki .. Artık yorgun düş
tüm. O nerededir? Onu benden kim 
kapıp kaçtı. Eğer ölmüf: olsaycı ha
berim olacaktı. O öldü diye işittiğim 
sesler beni ekseriyetle ona doğru 

yaklaştırdılar. Tam yetişeceğim sıra· 
da önüme aşılmaz maniler çıktı. Paris 

onu benden saklıyor. Şüphesiz onu da 
· heveslerine kurban etmek istiyor .. A
nasından sonm kızını da! •• O da na
musu berbat edildikten sonra, benim 
gibi bir tekmede atılacak! .. Fransuva •• 
Fransuva !. Sen cinayetlerinin ceza
sını çekeceksin! Güzellik, intikamını 
alacaktır. Aşk intikamını alacaktır. 

Bir kadın, elinde bir oyuncak gibi kır-

dığın zavallı genç kızların intikamını 
senden alacaktır .. 

Jiyet son derece bir şefkatle: 
- Madam! Kızınızı bulmalctan-ni· 

çin ümidinizi kesiyorsunuz: Belki ya• 
kında onu bulursunuz! dedi. 

Delinin hali deği~mişti. 
Gülmeeğ başladı. 

- Sus! •• Onu bana ~etireceklerl 
Bana: Sen bunu yaparsan hen de sa· 
na kızııır getireceğim! dediler.. Ben 
de ne ~öylendiyse yapacağım ,.e bel{· 
liyeceı{im. 

• 


