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·' 1 KURUŞ 
8 Mayıs 1935 - ÇARŞAMBA Sene: 4 - Sayı 1193 

Mürteci r1ıevkuflar 47 kişi 
İçlerinden . biri istintak 
esnasında öldü -·-.. p .. A-RT i -

kurultayına 
doğru ... Bursa valisinin Haİıer'e yeni be~a.~~~n 1 

lspartada meydana çıkarılan varacaklar, cumart~sı gunu -
irtica hadisesi etrafında Isparta karaya döneceklerdır .. 
ve Bursada baıhyan tahkikat de· Isparta: 7 --: Ta~kıkat _devam 

kt d. etmektedır. Muddeıumumı gece vam etme e ır. . • ı 

O.. de Bursa ve Jspartada ye· yarısına lcadar ıstıcvaplar a met· 
un B ·· .. k · i daha niden bazı tevkifler yapılmıf, gul oluyor. ugun uç ış 

Bursadaki mevkufların sayısı 17 tevkif edildi. 
yi, lıpartadakilerin de 30 u bul- Otuzu bulan mevkufların bir 

1 

kaçı memur, diğerleri cahil kim -
m~~t~~İeri Baka~ı Şükrü Kaya i· ıelerdir. Antalya müftüsü Ahmet 
le jandarma umum kumandam te mevkuflar arasındadır. Bur-
general Kazım, bugün lspartaya (Devamı 2 ncide) 

Bulgaristanda 
Siyasetçiler gene 

birbirine girdi! 
Yeniden Lombalar patlaması muhtemel 

(Yazısı 8 ncı sayfada) 

Cümhuril et Halk Partisinin 
dördüncü Hüyük Kurultayı ya
rın saat 15 de açılacaktır. Ruz
name tamamen . hazırlanmıştır. 
J\urultaym hirinci toplantısında 
iki ba.,.~an ,·ekili, dört kiitip ,.e 
.,n beşer flzah proğram, nizamna
me hesap \'e yirmi beş azalı ]ayi
ha encümenleri seçimi yapıla

caktır. 

Partinin Genel Başkanı Ata
türk bir söylev verecektir. Söyle· 
nn bir saat süreceği tahmin edili
yor. 

Ankarada n şehrimizde yapı

lan fevkalade tezahürat hazırlık· 
Jarı bitmiştir. Partinin İstanbul 

Vilayet Heyeti Ba~kan Vekili Ali 
Rı1.a ile Mekki Hikmet, Farukt, 
Hakkiye Emin dün akşam• Anka· 
raya gitmişlerdir. Şehrin bir çok 
y«'.rlcrine Yecizeler asılmıştır. 
Parti teşkilat merkezleri, resmi 
binalar bugünden itibaren donan
mağa başlamıştır. 

-·---------------------
Zorla güzellik 

olur mu? 

ltalyanların Habqler üzerine •evkiyatından bir görünüı 

ltalyada 
Seferberlik 

ıtalyanlar, Habeşlerin dostluk and
ıaşmasına riayet etmemeıerını öne 
sürerek kısmi seferberlik yaptılar 

Bir erkek, kendlslnt Roma, 8 (A.A) - Müstemleke-ı 2 - T~p~armda. bükfmı ·~-
er b..k•nlıiı müstepn Leuona, ren &Dal'fl Jiizünclen k~an r 

sevmlyen .kadını aayla•lar kuru~ta7111cla: çln hir tehlib tefldl e11ıwkle itti· 
v~rdu ''ltal;ranm Habetietan ile mti - ..... etiDİftİr. .. 

Şalyapin, muhtelil mqhur rollerinde İfte böyle biribirine benz.e
miyen kılıklara girer. 

Dünyanın en büyük 
opera san'atkarı 

ŞALVAPiN 
Büyük hastahkla pençeleşiyor 

Artistin mufassal tercümeihali 
Şehrimizde göıterilen bir film

de "OonkifOt,, ro1ünde seyrettiği· 
lllİz ve dinlediğimiz büyük mu -
nnni Şalyapinin Nevyorktan Av· 
l°\lpaya dönerken ağır ıurette has· 
~landığını, timdi Pariıte bir haı · 
ta.hanede yatmakta olduğunu yaz· 
l'llııtık. 

62 Yatında olan Şalyapinin 
Yatağı ı... ... mda karısı, sabahlara 1 ..,..., , 
tadar bekliyordu. 

Son gelen Avrupa gazete'leri 
Ş~Jya.pinin iyiletmekte olduğunu 
bıidiriyor ve bununla beraber 
Ş&rlya.pin hakkında bir çok ınalu 
~t ıetiriyor. 
~ariya.pin büyük bir seı san'at 
h ohnaıkıa beraber resiın ve 
eıJlret de yapmaktadır. Ayni z&· 

~ bir aktördür. 

Şal yap in 

Şalyapinin babası bir Ruı ayak-
kapıcı idi. Kendisi, bir köyde 
dofmuıtur. 

· (Devamt 8 ncid~) 

(Yazısı 4 üncü sayıfada) nuehetleri meselesi bir ıeye ben - B. Leuona, Jtalyanm, ~p li· 
nııı1111111ııınııııııı111111ıııııııııııı1ııııı1ııınnnııuıııııııınmııı11111ıııım :zetilmelidir .. ,, demi§tir. ~nında Habetiatana aerheet bir 

YAKINDA HABER ' DE 

KIZIL 
KAOIRGA 

Büyük deniz 
ROMANI 

Heyecan içinde 
okuyacağınız 
bu eseri: 

Kadircan Kaflı 
---------- 1-12,_ - - -

yazmıştır. 

ı ,YAK 1 N O A ' 'HABER· O E 

Bu sabah, bir adam 

Attığı bombayla 
lkendi yaralandı 

Kolu koptuğu için 
Ermeni hastahane

sine kaldırıldı 
( Yazısı 2 nd aauıfadtl) 

Müıte,ar, Habeşiıtanı: mıntaka temin ettiğini, Aap ile 
1 - 1928 tarihli dostluk and Deni arasmda bir yol yaptmldı-

lqmuma riayet e~emek, '(Devamı 2 ncide) 

Olur macera değil 1 ... 

Namusunu korumak 
istiyen bir kız 

~~-----~· ·~~---~--

Kendisini dağa kaldıranlara hançeri çekti; 
birini Uldttrdll, 6tekllerl kaçırdı! 

lzmir, 7 (Huıuıi) - Ödemitte 
timdiye kadar görülmemit bir ci
nayet olmuıtur. 

ÖdemiJin iğdeli köyünde otu • 
ran Mehmedin i 7 yqında güzel 
bir kızı vardır. Bqka bir köydeki 
bir gence niıanJanmak üzere olan 
Mehmedin kızı Aai~e evvelki gün 

tarlaya ıiderken kendi köyünden 
olan üç ıenç tarafından dağa k.a
çırılmq.tır_ 

Aıiye hayli baimmıaa da et -
rafta kimae bulunmadığı için ae -
ıini iıiden olmamııtır. Oç köylü 
Asiyeyi zorla dağda bir mağaraya 
götürmüşlerdir. (Devamı 8 ncide) 

Çin sefiri lstanbulda 

Dün Çinden gelen ilk elçiyi karıılamak mere ellerinde Çin bayrak· 
ltrrile rıhtıma İnmiı olan l•tan bulJalti Çin çoculJan ... 

(Yazısı 8 ncı sayfada) 



BABBlt - Akşam Postut 8 MA YJS - l93:l 

·· stemleke isteriz 
şerefimiz böyle 

emrediyor!;, 

Tevfik Rüştü 
Aras 

şehrimizde 

ss 

çoCuk ve ~admlicareti 
Binlerce Rus kadını Çin 
tüccarlarına satılmış 

(.a.,earatı 1 ..... ) 
....... Alım İlmin .. bir Wa • 

........ tntdf ......... 
... ,. ıetirDlalt, ,.... ifa • 

............... ird .......... 

... .,. Ol" in lralp eektetla • 
a. ........... --lana7•· 
. Mmaaflar, lf..W.la•• ... 
Mı ...Sfe telt' •• ......_. lmr'an .., ..... ....,... ..... 
,..cliuzzaman Saidi Kürdi,, ile 
1Hril1tOlılerini, melrtuplafb)rla • 
nm, inkilaba kartı fena bir mak· 
atlan olmadığını aöylemelc alre

tile inkira avqmıılaraa da bu 
ifadeler kendilerini ıüpheli vazi· 

Jetten lnırtul9ıaia kafi ••P.-
mittir. 

Saidl Kiirdl lee, hiç bir auçu 
.. Malım, batt&. clial Ye ilmt .... 
....... hakkn:tla kenciilile ılriit· 
mele Utiralerden budamma ta· 
lep,mnl hde recldettlllnl .a,.ı. -
... ~ . 

·~ praaaliia Dtiltaltm 
ıir&d aıtmda hahmu Saldi 
kürdi, eo J&tlarmda, matnt Ye 

a;pl olmHma raım. cUao bir 
adamclsr. Batma h.Jaoaal tekiJ.. 
de IUlllDlf bir arık Y• anim 

a 
ki de terbMt tmaJdlacaJr ldLYiM • 
ler de ı.ı-. ildhaall dGtG • 
nllenk ..-num wmı.mı 
Yermek ....... tlopa W•ı ~ 
yor.,, 

Paragaaylılar, bir 
Bolivya a&varl 

al&Jllll mahvetWer 
A.omption, 8 (A.A.) - Har-

1 tal ya da seferberlik ::.~bir-== 
. • . - ,.,...,. larnetlerl, Wr BoliT-

Jle Çeklerden mal 
alaeaklar 

fır.s, • (A.A) - ç ........ --
Ji ............ ..,_ •• , ..... . 
• ..,.. ... W.Wr ...... 'ı 
tir. Sot,..... .. ...... ç.11111 , .. 
....ı..aıat1mea1malaü ....... 
caldudlr. T.,__. ille -W • 
, ............... 1 ...... .... 

meld.lr. .. ..... ... ....... w. 
.. (~ ı radde) butlan da .. ,..._ edılmııtir. A • .anrl alatı u. hlr piJad• bö-
lau, Y• Soma11c1e ,umrilk huaudu - .. tamn dil• cibiltamıan .. :.... ~1r. aoıiTp- __ Y_u_g_o_s_l_a_v __ 
.......... ....._ıp. LAlria harıt .. lln .. Wun~ _. .. lllaı iia 500 ..._. llmit" JGz· 
Ha'-tt.taa. hanlara aala malrabe- eadlle ,alnn altı •1 uker~ik .,..,.. ı.ıı.a e11r •P..1ttlr. intiha binin 

ta l»itweeltt& 

le elmemitth'. -. olan 1111 ee& .. allab al· ,__,,...... a,nl amencla 
G.... ........ lfadealM -- ...... ~ •• tedbir dola- Ahim ........ mal-.i neticesi 

saran, Hahetiatanda ne birlik, 111ile 1913 anufile 191 l Ye 1914 :.. etmitfeNlr. 
M .. tMaalt ......... Necati, 40 nmflan twmm ıUlh altına • • C.nene, 8 (AA.)' _ BoU.,a 
7'1clan1Mrhllr hGlmü altmda ... lm•• ı...ı...aJda•D'. d p.,.._ arumdald Şüo lı• 
hmclarclala apm, bunkm ilke- !rltre'de 111 komiser ikinci pr ti:lfı mi~ komltnl toplubya 
..,. •aae.Sm ltdamar atauek B fırb11 ..,..._ etmiftlr. Hali - çatnldrtı 18 Ma,nta, enetce İç· 
t.llr. hasırda Ddncl _Sahauhla iamlnl ~- tilmı tebrrtlr ebalt olan mecllain 

' 

la7 Leuona, demittlr ld t lac:ak olan 7enı bir fnbmn tetki. fe9'callcle toplantramm tehir Yeya 
'"'•baDa matı.. ..... Ha.._ mll· .. __ - Sl-L _._,_Lı11 .... -har 

• • ,_., _, ama .... 7- •-... ...,... - - ......,..,ı J&srm .. ılp ıelmediii 
.... ,.ı.. a,.Jda durmak hak- lan YGcude ptlrllm .. m. teftllll L. __ _1 karar ftl'fJCektir 
... Wll, fmt Mnb teıUclll • edllmlftlr. Bataa ha laaat mat • llQIUMıaua • 
-. .. Co11a a1M ,.- ...._.. 1a1ı 1nt1 ... .,. lttlrat için .. caıe- Kumarbazlar 

Belsrat 1 - intihabat neticesinde 
Bat•ekil Yntlf 1731.W rt11 ..... • 
br. Ba nhm Mitin lnflh•..,_ iftiralı 
.._ nrı.n. ,;w. a aidir. lılüa • ............ ~_...... 
... 1ılrlilde aldrkl•n N1' • ' 1 R iM 
ancak 938248 dir ki ... da ,.,... ..... 
cak :rfb• 31 ini tetkil etmektedir. Di.................... ...- ,.,. ... 
ria ,;is • 3 üai alüiJmitlercllr. .. 
aaret1e Y~'in Miyük Wr e1uer17et 
kamchlı tamaJDM tahakkak etmit • iıa.ı ..... -1ik .......... .. ,... etmektedir. 

lam talllJIP t.nnnamak llm P" Napoli, 7 (A.A.) Merano n - aleyh ine Ba ....... SÖN..,. ... ~ 
~ .........+ ..._.. - :::'ma .ıe.::.::Z0~:~ ~:.~ Mllcadele devam =--= J;!"'._ ~ .': 

tir. 

R~ 7 (A.A.) - Hanıi fab- hlr aikdar da harp inamı ata- ediyor biri kadardır, it- ._......_ ,.,. 
.;.n...ı .. -o1..1....a.. ı...t .... --•-- l nrmediklerüal ...... ..._. ....._. 
......., 

911
•• TMl9 9UU91

1 •ıt 0 
• rak, pr1d AfrllraJa huüet at • Nuruounaniyede bir ka!ıvede Y ntiç'• ,.,. .......... ..,__ llPla 

laa ... A"tTUpa fabrllralarmm mittir. ...._ W.l lamar ~ ~ yabn bette WrW .......... ~. 
..... ..,. tik m11n1arc1a •Ulla eır ıt•ıy•n askeri --İ.L..-- •- -L.... Şüphe :rok w ....... ..m.t icia .. ,.., ...... Rh• •lan, ffaMt g g '8 "t, ~ ..-1 .... ·•~.na- ita rakam P ~. 
••• ,,._. • ..,_._. te«IMrl. OldOrOldO 1arm dün ..ı.1ı ~ ~- ---------
111111 ... '"'111" ffUet lmpa • •••• ,_ .................... ,......._ Hakem Şazi 

M..illa, 1 (A.A) - Müfrit s.lrda
U.t'l.rdm IOO kiti :raJral••mııbr . 

A.a.n Wr ~.Av rika ordu· 
ıacla kullanılan Filipia'liler arumda 
Sakclaliıtleri arqtmnalda uiraımali • 
tadır. 

o 

lnglllz filosunun 
)'eal amlrah 

Loedra. 8 (A.A) - Tekaüt edilla 
........... Ka,.'ID ,..... filo 
amiralhima Sir Ernie Gatfield llQ'İll 
....... tir • 
.. 0..tfWd, • ,..... ..... 1113 

....... ~ Mrlacl ........... icli. 
BilyGk ..... ta ....ı& •Uon,, , aoma 

ela QMa EU.W mlalllarma "- • 
• etmlt tlSO De 1932 MMIİ arumcla 
.. AlrMiz ,.. __ uniıralbiuu ,..,.. ...... 

o 

Franmz hava bakanı 
Romaya gidiyor 

...... (A.4) - lfaola ..... ~ 
_.Da... ,... ..,, ... ._. 
,. si•ı11lltlr. G•..t ~ 
ha-va hatb .atatJODanan açılq n•'!· 
ele Wammk _.. Marinyua'da ine • ...... 

11na• ... ews1nı ....-..... ıw..·,. • .....rmr. 
,..,ı_ - _....__..,.. ... -. .... Got.ı........... Klla..tn _.lplerilMlen l-ldı', 

..... ••• • • ...,_ tuld ...... .W• w. ....,_ .... ini Nenac1 .e salih birinci derecede Tezcan An karaya gidiyor 
AMrı•w ............... •hclapgenfW»et •Jlb• 11• eada.~ Wırer _.. ..._Şampiyon maçını lda· r.sttdair,?-~ba~ 

TemJlz mahkenıe8l 

.. ..,. .... ı •• altma a• • 1- Jlııa11M1r. Ye ellqer lıra para cezaama, Ke- temyiz mahkemett ,akında~ .... ...,... ............ b... Almanlann eltnden ...ı, Mümin, Mtılmaed, 1-U, Ali re için Izmtre gidiyor raya naldedilecektir. TeJD7is ..... 

.. sarmt lalmqtır. Bu aebepten kurtalaa mahkılmler de albtar lira para cauma ..... Gmt .,. .., ıdl ,. .... .,. ...... kemal lılltan dairelere birer ta· 

... .,. O.., ....... ele CatHa· 
1 

k6m olmutlanbr. · •• lal T-. •-- .....,. • mim thderenk hazırlamnalal'llll 
1 • l ... ._L ---ı.ırrı.ta I· Azn 111. ı a 1 (A.A) - Ftl•mk •unm IOll a.p olan AltQ ıc. S. it !»Udlmltdl'. Nakli itine TeJlllllGS 

r- • 1n,_.. •- ı __ ..., Wr AJm ..._lılx .. • ..._. hlldb..tl ...,..._ na1ret ...,...,_...,. W.. etmek ._. t. • . . ktır BulluD 
M fuln me ..,..._. e.U.1tlnl ............. 7 IDl'fbf ~. altma almmq, ikili Alman poloti tara- mirden p!nhmı~ ıptidumda batlanau . 
ımıret•iftİI'. Palarmo, Gilena, Ra- .......;... F.a.m..k ~ 1m-. ,.h'-mıt. l»iri 1aıpr11m iiM • Şazi Tac:an 1nı 

0

akpnm poeta a. için memurlara bu ıene az isin yr 
ww w. Porli Sipb s&nWdi ta- + r _,...., o11a ....... r. . n....., ..,...._ ....... Mn1ı11t ec11aıldir. rilecektir. 



8 llA TIS - 1931 

ihracatçılar kliring 
tatbikahndan 

şikayetçi 
Dün, ihracat,ılaT namına, gazete ~ • k - ... 

müe bir müracaat olmu1tur. Şim· ı ı I ayesM 
diye lıaJtıT tatbik edüen klering a· 
mlünün :mrarlanndan bahaedip Sebze hAlinln yapılışı 
bazı deiİ§iklikler yapılmannı i•ti da mesele oldu 
yorlar. Değifiklilı te btuittir. 

llarat:at,ılaT diyor ki: 
Geçen 15-12-34 tarihinde 

iY unaniatan ve Türkiye arumda 
batka ticari muabedelerle bera -
ber, bir de Tripartit (yani üç ci· 
betli) klirinı mukaveleıi imza e
dilmitti. 

Bu mukaveleye göre, iki mem -
leket anumdaki farklar (balans
lar) ki.fi gelmiyecek olursa üçün· 
cü memleketin (Almanyanın) ba · 
lamından istifade edip klering 
muamelesi ifa edilecektir. 

Kliring uıulü, esasen hesabı ca
ri demektir. Meseli, biz Yunanis· 
tandan bir milyon liralık mal al
dı isek, o para, bizim merkez ban· 
kamızda bloke kalır ve bizim de 
Yunaniıtana bir milyon liralık 
ihracat yaptığımız zaman, bu mik 
tarlar takaı edilir. Yahut bir sene 
zarfında bir büyük hesabı cari tu· 
tulur ve senenin sonunda balans
lara bakılır: Biz Yunanistana fa· 
raza 2,000,000 liralık mal ihraç 
etti isek, Yunanistan da bize 
1, 700,000 liralık mal sattı ise fark 
olan 300,000 lira bir pusif t~l 
eder. 

1, 700,000 lira taınamen kapa -
mr ve fark1 lçin diğer taraf taka
ıa .lcıvet edilir. Yahut muahede 
mi.iaaade edene 300,000 liralık 
fark d~le kapatılır. 

Evvelce bu ayın on betinde ik· 
mal edileceii umulan keresteciler 
halı inıaatı maalesef temmuz a
yına kadar kalmııtır. 

Aldığımız malômata göre, bu · 
na sebep belediye ile müteahhit 
arasında çıkan bir ihtilaf üzerine 
belediyenin müteahhide yeni ya -

pılan kısımlara ait parayi verme" 
meaidir. Bu yüzden müteahhidin 
çalıt tırdıiı ameleler bet on kiti ye 
inhisar etmeğe batlamıtbr. 

Söylendiğine göre, belediye 
müteahhidin yeni yaptığı kısımla
rın kabul muamelesini her ne
dense yapmamıt ve sene sonu 
olduğundan müteahhide para da 

vermem it tir. Bunun üzerine mü
teahhit de evvelce halın intaatını 
nihayet on be§ mayısta bitireceii 
hakkındaki taahhüdünü tutmağa 
kendini mecbur addetmemit ola· 
c&k ki halde inıaatı hemen he
men durdurmuı aibidir. 

Alikadarlarm yaphğı bir tah
mine göre hal bu tekilde ancak 
temmuz ortalanna doğru bitirile
cektir. 

---o-

Fransa ile ticaret 
muahedesi 

Türk - Fransız muvakkat tia -
ret muahedesi l ükfunetimiz tara -
fından feshedilmiıtir ve 1 hazi· 
randa mevkii mer'iyetten kalka -
cakbr. 

Bu tripartit kliring imza edillr 
edileaS, Jlk &iM olarak. T.ürk 
tacirleri Yunanistan& 3,550,000 
drahmilik ( 42,000 liralık) mal 
cönderdiler. Yunan müfterileri 
bu meblağı Yunan hükfunet ban· 
lruına depo ettiler. Yunan bükU
tD.t bankası da, Türk Merkez 
hankaaına L&;& p&ran•a dcpu edil· 
dijini bildirdi. Ve tutarınm Türk Müzakerata yakında batlana -

tüccarlarına verilmesi için tali· caktır • 
Jllat verdi. Yunanistandan da Tür ================ 
kiyeye 24,000 liralık mal girmit 
bulunuyordu. 

Bu miktar para bizim Merkez 
hankamızda blokedir ... 

Halbuki Türkiye Merkez Ban -
law, Almanyanın bize kartı pauif 
olduiunu kaydederek, tüccarla -
l"& timdiye kadar Yunanistan& 
-.tbk)an mallann bedelini ver · 
llledi. Bu da, kliringin tripartit ol
duiundan ileri geliyor. 

itte yanlıı ve bundan doğan 
~arar buradadır. Tripartit kliring 
ilci memleketin ticari vaziyetini 
lcolaylqtmnak için yapılıyor, güç 
l91tirmek için değil! Madem ki 
doğrudan doğruya alakadar mem · 

leketten 24,000 liralık mal bize 
leldi, öyleyae Merkez bankası 
h.ıııi sebeple Türk ihracatçılan· 
ll&, - sıra ile - ihracat fatura 

kalya müBuebetile her sene ol · 
duğu ıibi, 10,000 - 12,000 ıan· 
dık yumurta ve o nisbette kesil· 
mit hayvan satabilirdik. Bunlarm 
kıymeti de 2,000,000 liraya ya -
kındır. 

Bu ticaretin olamamaıma yegi· 
ne sebep, tripartit klirincin yan -

lıt ve fena tatbik edilmesinden -
dir. 42,000 liralık malının bedeli· 

ni timdiye kadar alamıyan ihrn -
catçılar müteakip muamelele:re 
girişmekten korkmakta yahut bu
na imkan bulamamaktadırlar. Zi· 
ra, ayni güçlükle kartıla.Jacaklan 
nı görüyorlar. 
HükUnıet Merkez Bankası, toı>· 

lanmıf paralan bir an evvel tüc· 
cara vermelidir ki, muamele bq
lasm .... 

Yeni 
fabrikalar 
Ereğlldekl Uç ay 
sonra işliyecek 

Dün akıam Ankaraya hareket 
eden Sümer Bank umumi müdürü 
Nurullah Esat, Ankarada bir 

müddet kaldıktan sonra Kayseri 

ve Konya ereğlisindeki pamuklu 
komhinalanm tetkike gidecektir. 

Gerek Kayseri, gerek Ereili 

pamuklu kombinalarının İntp.tı -
nın tamamen bitirildiği Sümer 

Banka bildirilmiıtir. Ereili fabri
kasının makine montajına baılan· 
mıftır. 

Kayseri f abrikaaile Ereğli fab
rikası üç ay ara ile birinciıi tem· 
muz, diğeri letrinievvel batında 
faaliyete geçecektir. 

Ereğli fabrikası için llzmı olan 
elektrik cereyam için uzun müd· 

dettenberi yapılan tetkikat neti • 
c:eainde bu cereyanın Erelliye iki 

buçuk saat meu.f ede lvriz çaila • 
yanından temin edilmesi tablTlr 
etmi§tir. 

Bu çağlayanın 1600 beyp 
kuvvetinde cereyan temin edece
ii anlatıhmttır. 

Yere dU9UrUnce 
Aksarayda Ahmediye ca 8~ 

de oturan ~&kir erilrin anlinde du-
rurkea Muatafa iaminde birin keil-

disini ibnİf, yere dütürerek yara· 
]anmasına sebebiyet ftl"IDİtftr. 

Hamalla •atıcı 
Sirkecide yük indtrme meMl1e -

ıinden arabacı Hüanıü ile •eyyu 
satıcı vasmda kaTta çıkmq, tatla 
biri birlerini yaraJamııl&N ... 

Çanta kapan 
Kutdilinde kalfa oflu aokatm -

dan geçen Saniyenin elinden çan-

tasını kaparak kaçan Muatafa oi· 
lu Zeki yakalananı, elind.IQ f111* 
almDUfbr. 

Gemlcllerln elbl••I 
Kadıköy .eferini yapan Burpz 

vapurunun bq alt kamarasına ...gi-

rerek gemicilerin elbiselerini çal
mıya tqebbüı eden Apu.tol ya • 
kalanmJltır. 

ÇocuAu yaraladı 
Ayvan.sarayda 55 inci illanek • 

tep muaUimlerinden Naciyenin 

sekiz yaımdeki çocuiu aokakta 

oynarken F alreddin isminde biri· 
ai tq atarak çocuiu ı.,mdan ya
ralamqtır. 

içki 
fi atları 

inhisar idaresi 
indirilmesini istiyor 

Gümrük ve inhisarlar bakanlı· 
ğı ispirtolu içkilerin fiyatlarında 
yapılacak tenzilat meseleaile ya -
kmdan mefıul olmaktadır. Şehri· 
mize gelmit bulunan gümrük ve 
inhiaarlar müıteşan Adil Okul· 
dq ta bu itle bilhassa uğraımak
tadır. 

lnhiarlar idaresi bakanlığa 
verdili raporda, içki fiyatların -
da yapılacak tenzilatın pek az o· 
labileceğini, bu tekilde hareket e
diliTse, zarar etmekten ziyade 
eıkisioe nazaran kir temin edile
bilecefini bildirmittir. 

lnhisar rakı, f&l"&P, bira, Jikör 
ve konyakta fiyat tenzil&tı yapı • 
.lıabilecefi kanaatindedir. 
Rakı fiyatlarmdaki tenzilat 

miktar çolaldıkça artacak, prap
ta pek az bir tenzilat yapdabile -
cektir. En eeaalı tenzillbn bira li
Jatlanncla ppılabileceii rCSriil • 
lli81ııtedir. lnranın imali.pek az bir 
flrata mal olduiu halde, •bf fi
J.•tı pk ytf ek ıariilm6fttir. 

e 
DtlkkAnların 

kapanma saatleri 
Belediye aon zamanlarda dük· 

Jtl.Dlann lapanma aaatlerinin 
lrilabntön detittiiini naean dik
kate alarak tetkikat yapmafa 
baf lamqtır. 

ltln ıaribi, blı lialden \iir çok 
emaf toplu olarak belediyeye 
tiklyet etmiılerdir. Belediye za • 
bıtai belediye mem.urlarmm ba 
huauea niçin dikkat etmediklerini 
b;m.kM!llıklardan ıormuftv. 

• 
Gezinti postaları 

Akay ve ~irketi Hayriyenin 
tenezzüh postalarmm fena tarzda 
tertip edi!mif olmaımdan dolayı 
halan bu pMtalardan pek te faz· 
la Wtifacle eMaıediji slrölmüt -
tü. r. 

Bunun için Akay ve Şitketi 
Hayriye tenezzüh poltalarında ta
clillt ,.pmak için yeniden tetki -
bta Mııb Dtflardır. 

o 

Kontratsız ev 
kiralı yanlar 

Belediyenin sıkı teftit yapması· 
na raimen bir çok yerlerde kira· 
cdar konterabız olarak oturmak-
tadır. Belediye kontorat resminin 
her sene tam olarak alınmasını 
t .. ia ~ia tellrikat yapmaktadır. 

Kiralana• yerlerin gayri safi i· 
ratlan ü•erinden bile bir koMe 
rat N91Di almma•ı çaresi dütü · 
nülmektetlir. 

1ı~, Türk malından 42,000 lira· E H R 1 N D E R D L E R J ~ bedelini tediye etmiyor?. [ ş • • ] 
drk mal gitmit ve Yunan mabn-an da 24,000 liralık mal gelmit· ._ ___________________________________ _. 

;;:::.n.::~:~!~· ~r;.v::: Gürültü ile mücadele ve düdük 
• ~er; ve yavq yavq ;Yunaniı- Vefada Molla ~msettin Güranl mahallesinde oturan , , maluılk11i .,,.Jd.-,rwak Wr "«,ur dlJtliilü fdlintıle o

luuer 1 Bunu ..ı.,,.,,.,,."""- :rt11>rt1tt111U1 Wgle IHJllUr ,,U,i 
ötmmnde m lflf!lllaıtf NT 7 

-adQ ve yahut Almanyadan mal Şerif anlatıyor: 
teldiği d "be I kad - Mahallemlzin na itibariyle iki derdi vardır. Bun
leııı • n e, .no t e, ar an ıe· Zardan blrlneial röpçü!erin 71ek aeyrek ,elnttlerl, 11e •o-
a. erı tedıyede bulunsunlar koklan ldvı!fıyle te~dentt,,.eleridir. .,r röP 111luıuu11 
'"evcut 24 000 ı· b ,_1 tt" llaazn beı gun Hkt1g111 ortaındtı kaltlılı w ttıalfün dff. 

, ırayı eK e ır- ~· ·· "l b'li K .... lllelcte h" • 9!. l!oru e ı r. ııın ne ae •.!as _Y«6mur l1flT, •el alıp gö-
aı_ ... ıç bır ıebep yoktur. turüyor-: '.aktıt ~uın ~k muıkül vaziyetlerde kalıyoruz. 

.....::wıce olarak: Muamele büa lkineı ıik4ueümlze •eli11Ce, bu da mtılıallemizde bulıı-
~ ln1dtaa .__ y nan Karamürsel fabrikaının sabalıl•n Jtoğaziçi vapur-
~ 1l15uuı&1ftır. una · ları gibi vakitli vakitsiz itmesitlir. 
.,.._ ıı~au her gün telgraf ahyo Anl~~ım, .bir fabrika ça!ıfma saatinin başladığını ilan 

Bızden mal İatiyorla p . etmek ıçın bır lfaret verebılır. Fakat bu işaret niçin fab
r. aa rikanın içinde çalacak bir zil §eklinde olmuyor da bütün 

&•11r• Aerknla ifi ,atıl1 a.,ıra Mflcuır. llael• .Olu,. 
lle1196luma Mr f9l'hlttt• lala r.Zar, ftJe PHk ı•tıf 
3 tle, 4 de geliu•r. •fru •lr ıeuler 'lfiyi11 yılluattıy• k•tl•r 
saat 5 oluyor. •u• ÜllÜ% Uti atı.t bile uyu11«•tl111t. ftrlt-
rikt1mn flütlülüyle u•t•iı.,.tlan fırlıyor, senrs mührek 
Yt!tllye beı kaltı, ııedltle, yetil buçukta ndltemtulluen arka 
arkaya ötüyor. 'ile,,, de lıcr ötü~ tam bir dakika sürüyor. 

Hükılmrlin gürültü ile mifoatlelc ettiği, 11ük arabcıla
rına bile Ulstik tahdmlıir bir deınrce bu fnlnik .. uı ~d 
kıaılmrııytlftlk ,,,., ., 

• 
'ile uac, 'lk tlOk 
-E-;.k;kle;; ~cuk 

bakımı dersi! 
Yavq yavq ev itleri erkekleN 

devredilecek galiba! .. 
lngilterede Bristol tehri bele • 

diyesi çocuk babaları için bir ço

cuk kliniği açmııtır. Çocuk baba· 
lan bu kliniğin konferans salonu· 
na toplanmakta, çocuk beslenme
si ve evin umumi idaresi hakkm
da bunlara ders vermektedir. 

Eskiden yalnız be§ik sallama 4 

ımı bilen, yahut çocuk ağlayınca 
onu kucağına alıp "kıt, kıt,, diy4' 
odada dolqtıran erkekler, çocu • 
ğun timdi neden dolayı ağladıiı
nı, öğrendikten sonra rahatsah • 
ğı gidermek çarelerini de öğren • 
mektedirler. 

Erkeklerin ev itleri g<hmeılne 
taraftar olanlar, "böyle bir tah -
ıile tiddetle lüzum vardır!,, di • 
yorlar. "Çocuğun yetittirilmeıin • 
de niçin baba da anne kadar it 
görmesin?,, dütünceainde urar ~ 
diyorlar. 

Bristol ıelirin'de yapılmalda e 
lan bu tecrübe büyük muvaf fakı
yetler kazanmakta ve billlu.a; 
annelerin ~ok hoıma gitıııekt. • 
dir!. 

• Slfda kara bahlinrr. 
Hem ıuda hem de karada ya

ııyabilen balıklar vardır. BUnlar 
fimal ve cenap katuplarile buzlu 
denizlerde yqıyan Fok ve Balina: 
cinsinden defild"ır. Çünkü FOJC 
ve Ballnalar her ne bdar mda 
yqarlana da, n9'ea almal için 
muhakkak havaya ıtıtilıtaçtırlar. 
Halbuki dediğimiz balıklar hem 
auda, hem de havada _,_ ala • 
bilen ve diAcr kara hayvanl~rı 
gıöi ayni zamanda dlerleri bulu· 
nan balıldarc:lır. 

Geçen hafta AM&1'a tutulan 
Bu balıklardan bir kaç düzinuı 
Londradaki hayvanat müzesine 
gönderihnittir. Afrib derelerin • 
de yaıamakta olan bu balıklaw: 
kurak mevsimler yaklqmca, au • 
ymı dibindeki çamuru eteliyeıü 
kendilerine bir yuva yapmakta, 
çamur tabakası zamanla balıkla. 
rm etrafında adeta ipek böceti· 
nin kozası gibi bir kap Tiieuda 
retirmektedir. Balık bütün lain 
mevsimi bu kozanın içinde uyır 

malda geçirmekte ve sekiz ay Mil 

ra tekrar m balıiı olmaktadır. 

o 

Limanda bir hırsızlık 
vak'ası 

Evvelki gece, lskenderiye pa. • 
taamı yapan Ankara vapu1'1Da 
kömür verilirken, tahmil it ile uğ 
rqa.nlardan bir bsnn amele etY• 
balyalarını kesip bir takım etya. 
91llarlarken cürmü meıhut halin 
da yakalanmıılardır. 
Bunların üstleri aranmıt, ve 

tapkalar, tekerlemeler ve saire 
bulunmuftur. 

--0-

GUmrDkte mUhlm bir 
mesele tahkik 

ediliyor 
Gümrük teftit heyeti son za .. 

manlar.Ia gümrükte mühim bir i
tin tetkikile mqgul olmaktadır • 

Bu itlen dolayı bir kıınn me • 
murlar isticvap edilmit ve lıtan· 
bul gümrüğü muayene memurla · 
rından \iri ıtımriitler hakanlıtr 
emrine almmıım. 

Diğer taraftan bir bankaya ait 
muameleyi meydana ç.ıkardıkla • 
nndan dolayJ üç gilinriik memuna 
na verilen ikramiyenin geri alm
masına karar verilmittir .. 



Maarif talimatnamesinin değişmesınden şikayet: 

5 gen , e a 
zıyette ka ış 

aarif Müdilrtl, şlkftyete cevap veriyor 
Dün matbaamıza lise son emıf tarihinde çıkan yeni imtihan 

imtihanlanna hariçten girmek is· talimatnamesine göre yalnız son 
tiyen bir gnıp geldi. Bunlar, ma· sınıfın derslerinden yoklamaya 
arif talimatnamelcrinin son gün - tabi tutulacağımız yazılıyordu. 
lerde birdenbire deği§tiğinden ti· Bizler de buna göre yetiştik. 
kfıyet etmekt dirler. Halbuki dün gelen yeni bir ~ 

1935 son kanununda çıkıp hük- mirle bizlerin yalnız son aınıftan 
mü 6 mayısa kadar cari olan ta · değil, 9 - 10 - 11 inci sınıfla
limatnameye göre, kendileri an - rın derslerinden de yoklamaya 
cak son aınıf derslerinden imti - tabi tutulacağımız bildiriliyor. 
han tabi tutularak liae ahadet.. imtihanlara 10 gün kalmıştır. 
namesi alabileceklerdi. Bütün bir Bu kadar kısa zamanda üç sene· 
sene zarfında batka itle mC§gulı nin derslerini ayrı ayrı hazırla • 
olmayıp hu talimatnamenin ah - maya imkan var mıdır? Madem 
kamına göre kendilerini hazırla· ki olgunluk yoklamalarına tabi 
mıılardır. Halbuki, imtihanlara tutulacağız, 9 - 10 uncu sınıfla· 
on gün kala ve hiç beklemedik· rm derslerine döneceğiz, demek · 
leri bir ıırad , birdenbire yeni biı tir. Bizim vaziyetimizde olan 
talimatname, kendilerini iki ev· 1500 genç, bugün hayatını kurtar 
velki sınıf m denlerinden de im - mak için cumhuriyetin koruyucu· 
tihan vermeğe mecbur tutuyor ki, luğuna sığınmaktadır. 
gençler, böylelikle gayretlerinin Maarif müdürünün' 
ve zamanlarının heba olduğunu izahı 
a·· üyorlar. Zira, on gün içinde Bu mesele etrafında Istanbui 
il? s~~ni~ dersini hazırlamak ka maarif müdürlüğünden izahat al
bıl degıldır. mak istedik. Bize aıağıdaki ce -
Matbaamıza gelen gençlerin vahı verdiler: 

söylediklerini aynen dercediyo - - Böyle yeni çılanıı bir tali · 
ruz: m tname yoktur. Talebelerin id 

Orta ve lise mektep imtihan · dia ettikleri §ey eski talimatna· 
larına dı§arıdan girmek istiyen menin bir maddesinin tefsiridir. 
bizler, umumi harp içinde doğ· Bu tekilde hariçten imtihana gi -
duk. Sava§ içinde büyüdük. Oku· recek talebenin yalnız son sınıf 
mamız yarım kaldı. K ybettiği - derslerinden imtihan edilmesine 
mizi geri almak için çırpınıyoruz. imkan yoktur. Çünkü tabiiyat gi-

Kültür kurulu§uınuzun verim - bi bazı dersler son sınıfta hiç o· 
lerine dayanarak okumamızı iler kunmaz. 
letmeğe savaştık. Bir yıldanberi Bir talebe, l>u gibi derslerden 
bu istekle okumaktayız. Bundan imtihan vermezse natnl lise mezu· 
~eı ay e_vye}, bir kanunusani 1935 nu sayılabilir? 

a buat 
kongresi 

iştirak edecek grup 
mümessilleri seçildi 

Bazı lngllf zler 
"ihtiyati b·r 

harb'·n,, 
Lilzumuna kail •• 

lngilterenin Amerika ile birlik
te sulh için ça.lı§maları i§i, her 
iki milletin gazetelerile fikir tea
tisi şeklinde kuvvetlenmeğe bat • 
lamı§tır. Bundan bir müddet ev • 
vel Amerikanm en çok satılan ga· 

zetesi "Deyli Niyus,, ün müessis ve 
sahibi, İngilterenin en çok ab1an 
g zetelerinden "Deyli Ekspres,, 
sahibine bir mektup göndermi! ve 
sulh uğrunda Amerika ile lngilte -
renin daha yakm surette çah~ma-
sı hakkında bazı fikirler ileriye 
sürmüştü. 

HABER - Akşam Postab.. 

.-----------------------1 Sabah Gazeteleri 
_______ ..., ________________ .... 
"Venlzelosun memle

ketine yaptığı en 
biiyilk fenalık,, 

ne diyorlar? 

CVJ!HURIYET - Yunus Nadi 
bugünkü b<ı§makalcsinck Cümhuriyet 
halk partisinin Kurultay hazırlıkları 
münasebetiyle nasıl bir kurum oldu· 
ğU1U.1, yaptığı ve baıardığı büyük in. 
klMplan birer birer sayıyor, neticede 
bu partinin, Aurupa hllkfmıctlerl par· 
tilcriylc lıiç bir benzerliği olmadığım 
söylüyor. re makaleyi §ll ıekilde biti· 
riyor: 

"Bu parti mi? Siz buna parti diye· 
bilir mi iniz? Bu parti değil, bu Türk 
ulusunun kendisidir. Yabancılann an· 
l amadığı nokta işte buracığıdır. Biz· 
de partinin bu ulusal mahiyetinden 
dolayıdır ki. yannki Büyük Kurultay 
gününe hazırlık, bütün ülkede ulusal 
bir bayrama hazırlık ölçiisünü alnuş 

bulunuyor.,, 

• 
ır ek 

• sevm yen 
Ayvansarayda Bostan sokağında 

44 numaralı evde oturan Rizeli 
Gülfem feshane fabrikasında işçi -

dir. Gülfem iki sene evvel fahri -
kada ame1e lbrahim Nazımla ta· 

nıtmı§, bir müddet görüştükten 

sonra beraber yaşamrya karar ver
mitlerdir. 

lbrahim Nazım Balatta bir ev tut
muı buııdan bir ay evvel Gülfemle 
İbrahim Nazımın araları açılmıf, 
kadın bir aktam lbrahimin evine 
gitıniyerek Ayvansaraydaki evine 
dönmüştür. 

lbr him Gülfemi çok sevdiği 
için bu nyrılığa tahammül edeme
miş, kadını ertesi sabah fabrika -
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a ın v u 
da önliyerek akıama berabercf 
evlerine gitmelerini söylernİ§tİr. 

Gülfemin ayrılış kararı kat'idir. 
lbrahimin günl rce yalvarmasına 
ehemiyet vermemiştir. lbrahimle 
Gülfem fabrikada ayni dairede 
çalrşmaktadll'lar. 

Dün İbrahim kadına son bir de
fa daha birle§melerini teklif et • 
mi , gene red cevabı alınca yanın· 
da taşıdığı bıçağıru çekerek Gül • 
f mi kalçasından ve kolundan ya -
ralamıştır. Gülfemin feryadına di· 
ğer işçiler yetişmiş, yaralıyı Def -
terdar eczahanesine götürmÜ! • 
lerdir. lbrahim elinde bıçağı ile 
yakalanmı§tll'. Gülfem hastahane
ye kaldırılmıftll'. 

ZAMAN - Zaman imzalı baıma· 
kale son Yunanistan hadiselerinde 
J'enizclosun yapb.ğı fenalıkları anla· 
tıyor, yazıya göre l'enizelosun mllle 
tine yaptığı en büyiik fenalık, cümhu· 
riyet rejimini tehlikeye düşürmesidir. 
Ba makale şu şekilde bitmektedir: unanlılara göre de .. 

"JJJaamafih Yunan milletinin bu 
hatayı irtikdp etmiyecck kadar siyas; 
rü§d göstermesini ümit eylemek 
lazımdır. Çünkü Yunanistan.da arlık 

yerleştiğine, kökleıtlğine şüphe olmı· 

Lozan muahedesinin 

Tür iye lehine 
yan cümhuriyeti yıkarak yeniden, p roia gazetesi, boğazlar mese· 
Krallık te${sine çalışmanın, zaten mil·' 
letin isyan Ue zayıf lamıı olan bu lesinde bizi ıu cihetten haklı bu . 
memleketi biisbütün sarsacağına hiç maktadır: 
şüplıe yoktur. Yunanistan ancak Türkiye haklıdır. Lozan and· 
cümTıuriyct halinde kalmakla haki· 18.§masında doğusal Trakya ile 
mlycti milliycsinc sahip olabilir. O hfi· boğazlar için süel şartlar vardll'. 
kinıiycti elinden tekrar kaçırdığı gün Fakat Türkiye, bu andlaşmayı 
memleket yeni bir iğtişaş devresine imza ettiği zamaq Bulgaristanı 
girmiş bulunacaktır, ki bunun da Bal· takyit eden Nöyyi andl8.f?Dası, 
kanlar sulhünc çok zararı dokunaca· 
ğı muhakkaktır.,. · bir yıldanberi tatbik edilmekte 

idi. Bugün Nöyyi andlaımaaı de· 
AKŞAM - N. S. imzalı başmakale 

parti kongresinden bahBe.diıı()r. nu ğiıirıe Lozanm da değiımesi li -
mllnmr le hal ~arttstntn ne tal· zım elmez mi? 

yan faşizmine, ne de Alman Na:iliği· Yunanistanda 
ne benzemediğini bunun bambaşka, 

bunlardan pek yüksek gayelerle ku- 2 2 parti var 
rulduğunu, ve bunun başında mcmle· 
keti kurtaran ve Türl.."iycyi kuran bir Katimerini gazetesinin yazdı · 
adamın bulunduğunu söylüyor. ğına göre, seçim için bugüne ka · 

SONPOSTA - Bir Yıldız imzalı dar Yargıtaya (Temyiz mahkeme 
yan şclıirlcri kasıp l.:auuran ve soyan sine) aşağıdaki partiler bildiriğ 
Tröst'lcre vatıyor. Bunlann birer çc- (beyanname) göndererek sembol· 
tcden farksız olduğunu söylüyor. terini yazdırmışlardır: 

Şansınızı 
Denemek için 

1 - Hüktimet partileri. B. 
Çaldarisin halk partisi ve general 
Kondilisin partisi. 

2 - B. Metaksasın birleşik 
kralcılar partisi. 

3 - Eski diktatör general Pan· 
galosun partisi. 

tadili lazımdır! 
menler (muhacirler) ulusal par • 
tisi. 

17 - Bay Tsiakunun Epir çift
çi partisi. 

18 - Bay B. Kula, T ıaperrog· 
lu ve Sfaelonun EEE grupu. 

19 - Bay Merkurisin Yua.niı · 
tan ulusal sosyalist partisi. 

20 - Bay Y anniosun üçüncO 
durum grupu. 

21 - Bay Voyacisin Yunaniı -
tan çiftçi partisi. 

22 - 7 B. K la 
Mihaloğlu ve Matsis'in 
halkçı birliği partisi. 

Anadolu ajansmm notu: Bu 
partilerin bir çoğu yersel {ma· 
halli) partilerdir. Ve adaylarını 
(namzetlerini) ancak o yerlerden 
yaparlar. 

Doğmaaan ölen 
papas partisi 

Yunanistan Sen - Sinodunun 
son toplantısında 26 mayıs ulusal 
kuruluna (milli meclisine) kilise 
dilğeleri göndermek için siyasal 
bir papas partisi kurulması diifü· 
nülüp konutulmu§, fakat Sen - Si· 
nod kurulundaki cumurluk komi· 

4 - Bay Nefeludisin çiftçi ve seri bu isteğe kar§ı gelmi§tir. 
itçi birleşik yöney {cephe) komü· -------------

niat partisi. Yenı· maıı·ye 
S - Bny Nikolaidisin Bolşevik 

25 Mayısta Ankarnda toplanacak 
olan Matbuat Kongresi'ne Rumca ga· 
1.eteler namma Apoye l\latiniden Li· 
gor Vaveridis, Fransız gazeteler na· 
mına Beyoğlu gazetesi sahibi Primi, 
Almanca gazeteler namına Muzaffer, 
Salon mecmuaları namma Peyami Se
fa, Mizahi halk gazeteleri namma 
Bürhan Cahit, Meslek mecmualan na· 
mına Cevad Gültekin, Kültür mecmu· 
nJıın namına l\luaUim Ahmed Halit, 
Çocuk mecmuaları namına Faruk iş

tirak edeceklerdir. Kitapcılarla mat· 
baacılar, Ermenice gazeteler, mUmes
SUlerinl bu giin matbuat kurumunda 
toplanarak seçeceklerdir. 

ltalya hükumeti 
Viyanada şato 

aldı 

Mektup şahsa gönderildiği hal- ı 
de İngiliz gazetesi sahibi bunun, 
gazetesinde neşri için müsaade is
t~miş ve bir de İngiliz noktai na -
zarını ilave etmİ§tİ. 

Leniniat partisi. . . . . . teşkilatı layihası 
6 - Bay Pavloyıumnısın ışçı 

yöneyi partisi. Komutaya verildi 
7 - Midillili Bay Frantaiı'in Ankara, 7 - Yeni maliye tef • 

Panelan barı§ partisi. kilatı kanun layihası Kamutayll 
8 - Bay Tobinin iıçiler fede · verildi. Bu layihaya göre matiyede 

Viyana, 8 (A.A.) - İtalya hü
kUmeti, Fuerstembrg şatosunu sa
tın almı§tll'. lta1yan kültür ens -

titüsü ile Viyanadaki diğer ltal • 
yan kurumlan bu §aloya la§ma -
oaktır. Şatonun baymdırma İ§İne 

l>u ayın 15 inde baılanacak olup 
önümüzdeki Teşrinievvel ayı so -

nunda enstitünün yeni binaya ta· 
tmacağı umulmaktadll'. 

21? 
NEDiR? 

Şimdi Amerikan gazetesi "!ley
li Niyus,, bu mevzu üzerinde 
ehemmiyetli bir makale nqret -
mektedir. Orada İngilizlerin bu 
teklifi müsait surette ka1"§r1Mnası
na işaret ederken şunlan yazıyor: 

"Bununla beraber, ln.gilterede 
herkesin böyle dü~ndüğünü ka -
bul etmek mübalağa olur. lngilte -
rede mühim bir kısmı ha'lk, ileri
deki bir büyük harbin önüne geç -
mek için küçük ve mani olucu l?.ir 
harbin mantıkan lüzumuna kani • 
dirler .. 

Bir Avrupa harbine daha gir -
menin, lngiltere ve Amerika ~çin, 
delilik olacağını bir kısım halka 
anlatmak ihtimaiki kabil olmıya -
cak •• Fakat lngilterede büyük bir 
kütle var ki her iki devletin böyle 
bir harpten uzak kalması kıanaa • 

gün kaldı acele ediniz. 

T. 1. C. i 
Eşya piyangosu 
Biletler her 'gişede •e Ziraat 

Bankalarında 

-t liraya satılmaktadir .. 

tindedir. Amerika ve lngilterenin 
menfaatleri müşterek olduğuna 

inammş1ardl1'., 1 

lnıgilterenin bazı diğer gazete • 
lerinde de Amerikan gazete1inin 
görütüne uygun yazılar çıkmakta· 
drr. . 

rasyonu partisi. müsteıarhktan başka yeniden üç 
9 - Bay Evangelunun ilerle - umum müdürlük kurulmakta, di • 

me cumurcu kümesi. ğer umum müdürlükler de ayneJ' 
10 - Venizelist bakanlardan kalmaktadır. Defterdarlıldarııı 

Bay Botaarisin özgen {serbest) kaldırılacağı rivayeti doğru değil" 
epirliler grupu. dir. Liyiharun en büyük huıu " 

11 - Bay Gunarisin Ortodoks siytelerinden biri kontrol itlerine 
' partini. 

12 - Bay Simopulosun çalış -
kan sınıflar federasyonu ve çiftçi 

büyük ehemmiyet verilmesidir· 
Maaş1arda da umumiyetle bir faı" 
lalık vardır. 

kümesi. 
13 - Bay Evastatiyunun Ma· H DiKKAT 

kedonya ve Trakya ulusal sosya· d Asri Sinema 
list partisi. n . . . 

14 - Bay Tavularisin Zanth· ;: YarlD mabnelerden ıtıbareD 
ı· 

Iar grupu. 11 Fevkallde ·: 
ıs - Bay B. Kuparussu, Stanu b bir prograDI 

la, Asvesta ve Katsanunun Ma - p h ı .. .. • .: asır ıyor. 
kedonyah notürler (bıtaraflar) :! y '-. 1 d 

l
ii ar10Kı S!vzete er e okuyuouı. 

gnıpu. ::::::::==~= ı ~ 
16 - Bay T eologunun göç· 
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- Marika bana bu kadar da· 

rılmaruz doğru . mudur. Haklısı· 

nız .. Siai evime aıeldiiiniz zaman 
iyi kar§ılamadtm. Fakat bunu be
nim görmemiıliğime vermeliydi -
niz. Arkamdaki rop dö §ambr ... 
yeni servetim baıımı döndürmüt · 
tü. Senden af istiyonım. Artık 

beni ıevıneyecek misin? 
- Sizi sevmek.. Artık bu im

kaneız .. 
- Sizi artık bir dakika bile ya· 

nrmdan eksik etmem. Dıtarıya 
daima beraber çıkar, beraber do· 
laıır ve eskiıi ıibi beraber yaıa
rız. 

- Şimdi de ben sizinle dıtarı
ya çıkmam •. 

-Niçin? 
- Seninle dolaımak benim 

haysiyetimi bozar da ondan. 
- Sebep? .. 
- Bilmiyorum .• 
- Söylemelisiniz. 
- Madem ki ısrar ediyorıu-

nuz pek i.la .• Artık benim bir ca· 
ıuı, bir hafiye ile sokağa çıkmam 
doğru olmaz, bundan korkarım 

ve bu benim haysiyetime doku-
nur. 

Bu kelime, Ali Cengizi beynin· 
den vunılmufa döndürdü. İki üç. 

defa: 
- Ben .. Ben .. Ben cuuı- Ben 

hafiye ha! Ne diyor•uııuz.. Bwıu 
ıize kiı:ı ıöylodi1 İftira iftira!. A· 

man .allahrm ne büyük iftira! .• 
- iftira olmasına ıebep yok.. 

S.bahdan akf&ID& kad•r dolatır 
ve hiçbir iş yapmazıınız. onr da 
flliıane bir bayatmız yar •. O halde 
nereden buluyonanuz bu paniları 
Bunu yalnız ben delil .. Sizin arka
claşlarımz bile a.öyliyorlar ve artık 
elinizin bile sıkılmameaı icap eden 
bir adam olduiunuzu aöyliyorlar .. 

Ali Cenıiz cevap vermedi ve Ma 
rikaya ••lim bile veremeden çrkb~ 
Aktama kadar bir seneri gibi öte
de beride dolaftı. Evine ıeldi. Bü 

:aülüp yattı. Geceaini kibuılar için
ed ıeçirdi. 

Aredan birkaç ıün ıeçti. Ma
l'ikayı ,örmek için yanıyor fakat 
eeaaret edip ıidemiyordu. Kalen
der aokajına birçok defa ıitti. Eve 
'liremeden ıeri döndü. Yine Ka
lender aobimdan dönüyordu. 
Su1tanahmede ıeldi. Tram"Yaya at· 
ladr, Beyojluna çıktı. Evine yürü-

l'erek ıitmelc için Galatuarayda 
indi. Tam bu ıırada Naci ile kar 
tılqtı. Naci eellm bile vermek 
iıtemedi. Naciyi bir hayli bozul
nıut ve zayıflamıı gören Ali : 

- Naci ne oldu sana böyle? .. 
Naıılam? Artık hiç görünmüyor · 
eun dedi? 

- San& lüzumu yok. Allaha 11-

nıarladık .• ----:-- Naci ben sana, ıize ne yap· 
tnn ki benden böyle yüz çeviriyor 
•unuz .. Ne oldu?. 

- lırar ebne .. Öyle ıeyler var
drr ki itiraf edilemez. Bunu sen, 
herkesten daha iyi bilirsin.. Se · 
niıı ne yaptıimı ben söyliyecek 
delilim ya •• 

Ali C.qiz bırakıp gitmek is -
tiyen Nacinin kolundan yakala· 
clı: 

ederim ki doğru değil. 
Ali Cengiz bunları söylerken 

bir çocuk ıibi ağlamaya baıla • 
mıftı. 

Naci dayanamadı: 
- Madem ki böyle .. Bunu is • 

bat ettiğin gün bütün dostların 
gene ıana ellerini uzabrlar .. Me
rak etme .. Senin azabın, bu tak • 
dirde geçicidir. Fakat benimki .. 
Fakat benimki .. Hiçte senin ıztı
rabına benzemez. 

- Ne oldu?. Ba§ma gelen fe· 
laket ne? 

- Müzeyyen artık benimle ev· 
lenmiyor. Sekiz gün sonra bir 
batkasının karısı olacak. 

- Bu mümkün mü? •• Babası? 
- lıte bütün bunları yapan ha 

bası oldu. Beni ümide düşürdü ve 
sonra kızını bana vermekten vaz 
geçti, timdi onu lstanbulun en 
zengin adamı Yekta Beyle evlen· 
diriyor. 

Ali Cengiz durakladı: 
- Yekta Bey mi? Yarabbi t. 

Bu mümkün mü? Ne garip tesa -
düf ! 

- Yekta Beyi tanıyor musun? 
- Evet .. ıu Refik Beyin evin· 

de gördüğümüz zengin değil mi? 
- Evet ... O .. lıte Müzeyyeni 

o akfam görmüı ve babasından 
istemi§ .. 

- Ya .. Merak etme Naci .• Mü
zeyyen onun kar111 olamıyacak .. 

- Deme .. Bildiğin bir şey mi 
var .• Söyle Allah qkına .• Ne var 
nem yoksa ıana veririm .. 

- Lüzumu yok. Bana doıt e
lini uzat o kafi. 

- Anlatsan a ••• 

- Burada değil.. Burada de. 
ğil .. Haydi, senin evine gidelim .. 
Sana her !eyi, her §eyi orada an· 
latırmı. 

-21-

Buclapeıteden ya~ılıyor: 

Aylardanberi mühim hırıızlık • 
lar yapan, hatta ellerindeki silah· 
larla yolcuların önüne çıkarak 

yol kesen ve arkalarında hiç bir 
iz bırakmıyan korkunç bir takım 
haydutları Budapeıte polisi niha
yet ele geçirebilmiştir. 

Tuhaf değil mi? Bütün Buda· 
peşteyi bu kadar zamandır korku 
içinde titreten bu çetenin efradı 
profesyonel cani ve haydutlar de
ğildir; hepsi de memur ve İf sa
hibi insanlardır. 

Çetede üç te genç kadın vardır 
ki bunlardan birisi aileler nez
dinde yabancı diller muallimliği 
yapan Dorotca Hinzidir ve çete· 
nin eleb8.fısı daha doğrusu (kra
liçesi) sayılmaktadır. 

Poliı bunları büyük bir kuyum· 
cu mağazasını soymağa hazırla • 
nırken yakalamııhr. Bu iıte de 
muvaffak olsalardı, mesleklerinin 
en büyük muvaff akıyetini elde e· 
deceklerdi. Fakat soygunculuğa 
teıebbüs etmeden iki saat evvel 
yakayı ele vermiılerdir. 

Diğer iki kadm, Elizabet Kar· 
dus ve Maria Papp'dır. Bu ıonun· 
cusu Budapeştenin büyük banka
larından birinde daktilodur. Baı· 
lıca vazifesi de kasalarında mü • 
him miktarda para tutan büyük 
firmaların hangileri olduiıJı:ıu 
öirenerek çeteye bildirmekti. 

Bankadaki vazifesi dolayııile 
bu itleri tam minasile becerebi • 
len Maria Papp, çete için çok fay. 
dalı bir elemandı. 

Çetenin kraliçesi denilen Do· 
rotça Hinzi ise Grazda dofmut 
ve bundan bir sene evvel Buda. 
peşteye gelmi§, bir müddet sonra 
ders vermekte olduğu ailelerden 
birinde gayet yakışıklı bir deli· 
kanlı ile tanışmı§tır. Szakalios 
adh olan bu delikanlı çetenin ile
ri gelen efradmdandır. 

Dorotca çok geçmeden delikan· 
lıyı çılgınca sevmeğe başlamıt 

ve onun ısrarile çeteye aıirmiş

tir. 
Tevkifinden sonra polise verdi· 

ği ifadede: "Sırf ıevgi yüzünden 
haydut oldum,, demittir. Buna 
rağmen ne var, ne yok, hepsini 
birer birer anlatmıf ve polisler de 
bu sayede çetenin hepsini ele ıe
çirmiıtir. 

Ali Cengiz, Nacinin odasına gi
l'İnce, kapıyı sürgüledi. Odanın 

her taraf m11 pencerelerin yanlıı.rı • 
m, perdelerin aralarım iyice arat
tırdı. Kendi1erinden başka kim
senin bulunmadığına kani olun • 
ca Nacinin kar§ısına oturdu ve Bo
bi ile karıılatlıiı aıece, baımdan 
bir vak'a geçtiği, tenha bir sokak
ta eski bir evin mahzeninde ken
disini iki kalpazanırun yakaladı -
ğmı, gördüklerini kimoeye söyle • 
memek için kendisini tehdit ettik
lerini ve müvafakat cevabı a1dık
tan sonra da gözleri bağlı olarak ayrıca yüz liralık bir banknot da 
sokağa çıkarıp bıraktıklarını heye- vardı. Bana susmakta devam et· 
canla anlattı.. tiğim müddetçe her ay yüz lira 

Naci: gönderileceğini de bildiriyordu .. 
_ Olabilir, dedi. F nkat bu me • İ§te vaziyetim deki deği§ikliğin de 

selenin benim itle ne alakuı var? sebebi budur. O günden ıonra 
_ Sabırlı ol timdi anlarsın ... sözlerini tuttular ve her ay yüz li

Ertesi günü sen bizi görmiye ael - ra gönderdiler .. 
din .. Bize para verdin.. Nejadla - Refik Beyin evinde tanıdı -
Demir aeni Çemberlitaşta mahal. ğmı söylediğin adam kimdi?. 
lebici de bulmak üzere benden ev- - Senin rakibin, Müzeyyenin 
vel gittiler. Ben eıki elbisemi kal- kocası olacak herif, Yekta Bey. 
dırdığun sırada cebimde otuz lira Fakat merak etme .. O Müezeyyeni 
para buldum .. Bunu 0 sefiiler koy- nlamıyneaktır. O adamın kalpa. 
muşlardı. Ne yapabilirdim .. Geri zan olduğunu isbat edebilmek için 
vermek imkanı olmayınca bu pa. çalı§acağım.. Fakat bu o lcadar 
rayı harcadım.. Param var diye kolay olmıyacak.. Onu bulmama 
bana teklif ettiiin iti kabul etme- imkan yok.. 

dim. Nihayet param bitti. Ben de '=-------(·D-ev•a•m-ı •v•a•r >_il! 
sana bq vurdum. Beni Refik Be -
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Çllgın gibi bağır ı: 

-Baba! .. Ateş.. A ·eş ha! .. 
Akıam oluyordu ve otlamaktan 

dönen hayvanlar obaya yaklatı -
yorlardı. Tugay: 

- Haydi ıen git, hayvanları 
karşıla ve getir .. Dönüşte burada 
ate, bulacakıın ! .. 
-?. 

basından öğrenmeyi hiç düıünmi• 
yordu. Bütün gece ikisi de hiç 
konuımadan bQyun boyuna otur • 
dular .. 

Yüreklerinde de, hem ıevinç, 
hem tasa, boyun boyuna aarılmıt 
gibiydi ... 

- Haydi ... Babana 
musun?. 

inanmıyor 
1
, Ah, bu ateşe kurt akınından ön
ce kavuşselardr .... 

- ? •.• 
Ulcay bir türlü inanamıyordu . 

Yoksa balbasr delirdi mi?. 
- Haydi git diyorum sana ... 

Dönüşte, yalan oöylemediğimi gö
receksin! .. 

Ulcaygitti, 
Genç kız bir türlü inanamıyor • 

du. İçine a~ır bir tasa çökmütlü. 
Demek ki babası da aklını oynat
mıştı .. O da abuk sa:buk söyle -
niyordu. 

Hayvanların arkasından mağa
raya girdi •. 

Orada hafif bir duman vardı .. 
Aksırdı .• 

Ti. uzakta ve mağaranın dibin
de, yanına doğru giren köşesinde 
bir parılb eör<lü .. 

Hızla yürüdü .. 
Tugay, kızıl bir aydmbkta, elin

deki dal parçasiyle, yerdeki bir a· 
vuç kadar aleti düzeltiyor, yığın 
yapıyor, uf ak ufak odunlarla bes
liyordu. 

Genç kızın gözlerinde §İm~ek 
çaktı ... 

Bu, bir rüya değildi. 
Gözlerini ovaladı ve rüya o1ma -
dıiını bir defa daha gördü .. 

Çılgın gibi bağırdı: 
- Baba! .. Ate§ .. Ateş ha! .. 
Tugay buram buram ter içinde-

ki yüzünü kaldırdı.. Hayatın en 
mes'ud gülüıiyle kızına baktı .. 
Sonra: 

- Yavaı söyle! .. Kimse duy • 
mum! .. Kapı kapalı mı?. 

Kapamak için mağaranın ağzı • 
na koıtu .• 

Ulcay ateşin önüne diz çökmüı· 
tü. Ellerini ona doğru uzatıyor, 

ısıtıyor, derin derin nefes alıyor • 
yordu. 

Babası onun baıının ucunda ve 
ayaktaydı .. 

Genç kız Tugayın boynuna atıl· 
dı: 

- Bunu nereden buldun?. 
- Bulmadım, yarattım! .. 

- Yarattın mı? Fakat .. Nasıl?. 
Nereden bildin?. 

Bu aralık mağaranın dııarısm-
dan bir seı geldi: 

- Heyyyy !. Tuaay !.. 
Ulcay: 
- Pançunun seıi .. 
Dedi ... 
Tugay ateşi küllerle örttü .. 
Ulcay atıldı: 
- Ne yapıyoraun?. 
- Korkma,.. Ölmez .. Ölse bile 

yenisini yaratırım.. ; 
Kapıya doğru yürüdü .. 
Pançu, Tugay'm niçin gorun -

mediii11i tonnuttu .. Mağara tara
f ma kaçan bir 'buzainun arkasın -
dan ıelmit de, ıeçerken yokla -

Bu hal geç vakte kadar türdü .• 
Şimdi Ulcayın hayalinden yarı

nın parlak günleri birer birer ge
çiyordu: 

Babası bütün ü1keye ateıi baiıt-
1ayacaktı .. Artık avlar piıirilecek, 
hastalıklar azalacak, soğuktan ö· 
lenler bulunmıyacak, oca1darda 
demirler dövülecek ve kıtm kurt
lar, obamıza kadar girip anneleri 
ve karde~Ieri boğa.zlamıyacakdı .• 
Bu mes'ud yarın, ona genç Birun -
la bat bqa geçecek olan bir haya-
tı da adayordu ... 

Artık Hazar Hanın sarayına 
girmek, onun yüreğini yumuıat • 
mak, yalvarmak, kendiıini ulus 
uğruna harcamak da gerek delil
di. 

Fakat acaba Hazar Han onların 
ateşe lcavuştuklarmı görünce no 
yapacakb?. 

Bu sorgu Tugay'm kafasında a· 
teıten bir çengel gibi asılı duru • 
yordu. Kendi kendisine §U kara
rı vermişti: 

--Kızım timdilik kimseye ha -
her vermez .. Ben de söylemem ve 
yarın ak§am belli başlı arkadq • 
fardan en çok güvenilenleri top. 
lar, ne yapılacağını, 11.teıin nasıf 
dağıtılacağını görüşürüz .. 

Ulcay, dumana rağmen, atqi 
besliyor ve alevlendiriyordu. 

Tugay da bundan hoşlanıyordu. 
Zaten vakit geç olduğu için gö

rülmek korkusu yoktu.. Yalnız, 
mağaranın kapalı kapısına koca • 
man derilerden bir kaçım gerdi• 
ler. 

Artık kapıdan bakanlar bile 
içerideki ateıi göremezlerdi. 

Bu gece, hayatlarmın en l'iizef 
gecesiydi .. 

Ateıe kavuıan ulus, onları 'kim
bilir ne kadar ıev~ek ve kutlula· 
yacaktı. 

Ulusu sevindirmek ve onun yü • 
reğinde yer almanın büyük tadım 
nasıl anlatmalı? ... 

(Devamı var) 
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Ulcay onu nasıl yarattığını ha-

Bnsllclıfl yer: ('\'AKIT) Matbua 
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Amirane bir tavırla: / tuhaf hikiyeler anlatarak onu 
- Y erleımeie bqlayabilini · güldürüyordu. 

niz. J Tesadüfen imi§ gibi yolu üze· 
Bunu söyledikten sonra, ufak rine çıkıyor, nazikane gülümsü· 

tefek ev sahibesi, burnu havada, yordu. Daima bot sözler aöylü· 
dqan çıktı. yordu. 

Samiye, yalnıı kalınca, etrafı · Kızm bir kitap iıtediiini göre· 
na, somurtkan, gayri memnun rek, onun için tavan arasındaki 
bir nazar attı • kitap andıklarını kanıtırıyor, 
Odanın duvarlan, mavimsi ki· içinden kitaplar aeçerek ona ve

ğıtlarla kaplıydı. Bu kiirtlann riyordu. 
öte.i beriıi kabarmqb. qya, pan (Devamı VtıT) 
siyon odalannın qyasma benzi 
yordu. 

Orada, ailesinin yanmdaki ha· 
yatı, çok daha iyidi. 

Bu dütünce üzerine, gözlerin • 
de yaılar belirdi. Buna rajmen, 
büyük bir cesaret ve metanetle, 
kirpiklerini ıildi. Hislerine hakim 
olmağa çalıfb. 

Kendi kendine f(>yle mırıldan
dı: 

- l,i yoluna sokarım, sonra, 
hayatımdan memnun kalırım. Ço
cuklar, hoı ıeyler •• Şüphesiz ki, 
ıayet iyi geçinmenin kolaymı 

buluruz. 
Daha fazla dü,ünmek istemi • 

yerele, genç kız, bavulunu açtı. 

içinden çamqırlannı çıkardı. El
biselerini dolabmdaki aakılara as-
b. 

• • • • • • • • • • 
Samiye, Rep.diyeden ıeleli al

tı hafta kadar oluyordu 
Mart geçmif, nian olmufbı. 

Ö, senenin ilkbahan pek harikul
M~ J.w~· Bir :r•iamr. bir P
Jlef yaimamıftı. Y ekneaak, güzel 
bir hava vardı. 

Bu pzel havalar, mürebbiye · 
nin buralara alııması için çok 
fay dalı olmuf tu. Bütün zamanını, 
iyi telkinlerle kendine bailadıiı 
çoculdan arumda ıeçiriyordu. 
Deniz hanım, çoktandır lstanbula 

dönmü9tü. Fakat, ta'bii, Samiye -
nin bundan dolayı hiç 9ikiyeti 
yoktu. Bilhassa bu kibirli ve 
müstehzi küçük hanımın aitmit 
olmumdan dolayı memnundu. 

Pqa ile karısına ıelince, onlar. 
kendi iılerile o derece metauldü
Jer ki, mürebbiyeye sarfedecek 
zamanlan olmuyordu. 

Vildan hanım, evin nezaretile 
mqpldü. Gayet faal bir bdm
dı. Her ite burnunu sokuyordu. 

C. H. partisi kurultay 
şenlikleri 

lstanbul halkevinden: 
Partimizin dördüncü büyük ku· 

rultayının açılıtı 9 mayıı 935 per 
§embe günü ve gecesi qağıdaki 
program dahilinde kutlulanacak · 
br. 

1 - Gündüz: Saat (15) de Te 
pebqı tehir tiyatrosunda: 

a - Ankaradan radyo ile ve
rilecek pratimizin ıenel bqkanı 
Kamil Atatürkün söylevi dinle 
necektir. 

b - Evimiz üyelerinden yük -
sek muallim mektebi müdürü Hi. 
mit tarafmdan bir söylev söyle · 
necektir. 

c - Evimiz üyelerinden Münir 
Müeyyet Bakman, bugün için yaz 
dıiı (Oklarmuzm ucundayız) ad 
lı tiirini okuyacaktır. 

d - Musiki sanatkirlan cemi 
yeti üyelerinden (30) kitilik bir 
heyet tarafmdan konser yeri)e 

cektir. 
Z - Gece; ıaat (21) de Gül -

hane parkı içinde Alaykötkü ıu· 
bemizde. 

a - Temsil komitemiz bqkan• 
Dr. Celal Tahıin Boran bir söy 
lev aöyliyecektir. 

b - Temsil ,ubemiz amatör}~ 
ri (Beyaz Kahraman) ve (Mü 
rebbiye) piyeslerini oynayacak • 
lardır. 

3 - Yer azlığı yüzünden her 
iki müsamereye de davetiyeleri~ 
girilebilecektir. Bu davetiyeler 
her rün halkevi çevirgenliğinden 
alınabilir. 

4 - Büyük kurultayı ayrıcıı 
takip etmek istiyenler için Çağal 
oğlu merkez ıalonumuzda radyo 
tertibatı almmı§tır. 

Arzu edenler salonumuzda ku· 
nıltayı dinleyebilirler. 

Herkes ona itaat ediyordu. Biran ----- -------
bot kalsa, kocasmm nezaret et
tiii kerestehaneye kadar iniyor
du. Kerestehanede teftit vazifesi· 
ni görüyordu. 

Hollvud 
Holivutun 8 mayıs nüabası çok 

ıüzel resimler ve zengin bir mün· 
derecat ile intipr etmittir. 

"- Erkekler ne yapıyor, baka- ------------
hm?,, diyordu. 

Kocumm keredehanecle otu -
rup itçilere nezaret mi ettiiini, 
yoka, tüfeğini sırtlıyarak ava mı 
çddığım anlamak istiyordu. 

Görülüyor ki, Vildan hanım 

Pqamn üzerinde bile fevkalade 
müessirdi. 

Hele oğlile arası hayli açıktı. 
En büyük haylaz asıl oydu. Asla 
it bqmda bulunmaz, babumdan 
beter ava çıkardı. 

Tabii delil mi ya; çiftlikte 
fena halde cam sıkılıyordu. Ra 
uf, Samiye ile pek az ıcbiipnüş 

ona kartı eırarengiz bir muame!f' 
••• 1 

Cenç kıza kartı, ancak o ali.ka 
göateriyordu. Sade Rauf onun· I 
la lron111U7ordu. SamiJ8fe tuhaf 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal oouz anlatıyor; No. 14 

- 16 Martta yaralanan askerler
den birine yaklaştını. Bana: 

- Ağanı ne yapalım ki bizi uyur
ken alçakça bastırdılar, dedi. 

Bu ıD"ada 16 Mart faciası oldu •• J - Geçmif ol111nı bemtehri ! 
O sabah erken uyanmqtım.. Bir Gözlerini yan açtı. Çok kan 
kaç arkadaı pijamalarımızla bah· kaybetmi,ti .. Yüzünde renk, vücu
çeye çıkmıt dolqıyorduk. Yanımı dunda kuvvet kalmamı§tı .. Takat-
za bir hasta bakıcı yaklqtı. ıiz bir hal İ'le: 

- Dolqmaymız burada! dedi, - Eyvellah papm ! diyebildi. 
dola§mayınız .. İngilizler haıtaha - Diğerine yanqtmı. O daha kuv-
neyi basacaklamııf.. vetliydi. Kendisini kaybetmemiJ-
Kadmcağızın korkudan elleri ti .•• 

titriyordu. - Sizi nasıl vurdular?. 
- Nereden haber aldın?. Yüzü birden kanşb. . San ~ela 
- Nereden haber atacağım.. gözlerinde fimfekler çaktı.. içi 

Kapıyı tuttular; Duvar boyunca yanayana cevab verdi: 
da ıüngülü nöbetçiler koydular .. - Ağam ne yapalım ki bizi uy-

Oç arkadq haıtahanenin demir kuda kancıkçaaııia bastırdılar •.. 
parmaklıklı dı, kapııma doiru Uyanık olsaydık it ba.tka türlü o -
yürüdük. Daha kapıya yan&f1Da • )urdu .•• 
cİan lngiliz askerlerini gördiin ••• Arkadqlar öbür tarafta diğer 
Kapmın tam kar§ıımda üç nefer bir yaralı Mehmetçiğin hatmnı ıo
süngülerini bize doinı çevirmit ruyorlardı. O, dört süngünün vü -
nöbet bekliyorlardı. Hastahane cudunda açtığı derin yaralara rai
kapııı kilidliydi. men, bu faciaya sebeb olanlann 

Biraz daha ilerledik .. Artık cad· tarihi için ebediyen yüz kızartıa 
de tamamen görünüyordu. insi • bir habra olarak kalacak olan 
lizler otuz kırk adım ara ile ııra· bulun hadisesini fÖyle anlatıyor -
lanmıılardı. Hepsi süngü takmıftı. du: 
Köte baılarma mitralyözler yer • - Sabah ezanı okunuyordu ••• 
Jettirilmitti. Sokakta onlardan Daha sün ağarmamqtı .. Kaldım 
baıka kimse görünmiyordu. Haber namazımı kıldım$. Arkac!afle.r mı
,.a J _ ~ -· • • ~ ~ '""' ftn!d uyuyorla...tr. ekrar .,.t · 
yayıldı. Her kafadan bir sse çıkı· hm. Dalrnı§mı •.. Bir araJık koğuş. 
yordu: ta bir haykırma oldu. Titriyerek 

- lstanbulda katliam başladı.. uyandım .• Baıımı kaldırıp bak-
- Paditah kaçtı, hükümet dü • mak için §Öyle bir davranayım, 

§ÜrÜldü.. dedim. Fakat kıpırdamaya bile 
- lngilizler bütün memleketi vakit kalmadı .. Sırtıma müthiş bir 

eıir aldılar.. ,ey indi .. Yere yuvarlandım .. Ar .. 
- Arbk biz de bir müıtemlike kadan kasıklarıma bir süngü da • 

olacağız... ha saplandı .. Can acııiyle yerden 
Her biri bir hançer gibi kalple- fırladım .. Kartımda bir lngiliz u

rimize saplanan bu bin türlü tah • keri duruyordu. Vücudumdan ye
minler, rivayetler arasmda daki • ni çıkardığı kanlı ıüngüyü yeni bir 
kalar geçti.. Nihayet dqandan hamle ile aaplamak için ırçrdı .. 
doğru bir h~ber alabildik.. Kendimi karyolanm öbür tarafma 

- lngilizter ıehri retmen inal attım ve bu sırada elime geçen bir 
ettiler • tahta iskemleyi onun kafasma fır-

Bu haberi alalı bir aaat geç • lattım. 
memitti ki hastahanenin demir ka- iskemleyi beynine yeyince aer • 
pı11 açıldı. içeri üstü battaniyeler· aemledi .. Fırsat geçirmeden üzeri· 
le örtülü ıedyeler girmeie 'batta· 
dı. 

Her aedyide bir yaralı ftlilı. Bu 
zavallılar kanlar içinde çırpmıyor
lardı. Bizi bir telifbr aldı, ko • 
iutlarımızdan fırladık, &f&iıya 
kottuk. Gelen yaralılar pamuman 
odasına almıyor, yaralan sarıldık-
tan sonra ayn bir yere yanyana 
yatm1ıyorlardı. 

- Bu vurulanlar kimdi?. 
Herkes biribirine ayni suali so

ruyordu .• Nöbetçi doktoruna ıit • 
tik. Adamcaiız kan ter içinde 
idi. T ee11üründen ne yapacağı • 
nı p.f ırmı! bir halde öteye beriye 
kOfUyordu. Yaralılarm ilk tedavi
leri bitince bize öğrendiiini anlat· 
tı: 

- Bunlar a~kerler, bizim asker• 
ler .. Türk askerleri.. Şebzadeba • 
,mdaki karakolda sabah karanlıiı 
uykuda iken basılmıılar, yatakla· 
rında IÜngülenmi§ler .• 

Arkadqlarla beraber, onların 
yattığı odaya gittik .. Demir kar -
yolalara uzanmı9lar, inliyorlvdı • 

1 Bir tane.inin 'beıt acuna sittim. • 
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n._e çullandım .. Parmaklarımı gırt • 
lağma yapıftırdım .. Sıktım aıktmı. 
Yarım dakika geçmeden o boiuk 
aesler çıkararak yere yuyarlan • 
dı. Yere düşen sili.hmı kaptım .. 
Ona aon bir darbe indirmek üze • 
re iken ke.rtıdan yetişen bir Sene
galli asker mavzerini üzerime bo • 
talttı. Ondan sonrasnu hatırla • 
mıyonmı.,, 

Kahraman uker sözlerinin son· 
nune. doiru yorsun düfmüttü. Sık· 
sık soluk alıyor, gözlerinin karar • 
dığından §ikiyet ediyordu. Biraz 
sonra kendinden geçti .. 

Masum uykularında sünsülenen 
bu türle yavrularmın acddı hali 
karıısmda kimsede metanet, iticlal 
kalmamıftı .• Hepimiz· ağlıyorduk. 
Bizi oradan çibrddar. Hutaba • 
nede müthit bir faa1iyet göze çar
pıyordu. Bütün doktorlar o saT&l
lıl&tı kurtarmak için uirafıyorlar
dı. Fakat ne.Y&Zlk ki.. Hiç biri 
kurtulamadı.. Birep saat ara ile 
gözlerini hayata kapadılu .. 

16 Mart igalinin bu talisiz kur
banlan için ,,ir ceNM meruimf 
huırlam•ia 1aı'·drk. ~it.. 
r1,-.1ad:ter~ ., • .w •• , 
çelenlder f.tlirildi. T~, 
Türk bayraklarma eanldı. Her teJ 
hazırlandı. 

Fakat bafiyelel', cemzıerelerin 

merasimle kalclmlacaiım Jnıiliz
lere laber 'ftl'IDİfti. ~ 
erkenden bir ....... IDCillz a lnri 
kapıyı tuttu. Hastahane 6n6ne 
toplanmıt olan yüzlerce halk illin • 
gü ile, kırbaçla daiıtıldı. Bunlann 
içinden yakalananlar mütenik 11-

fatiyle Arabyan banma tdotdı. Fa· 
kat, lngilizler, bütün ha pddet ft 
tazyiklerine raimen bir lmmı 
halkm kahraman Mehmetçikleri 
ebedi yatakhuma kadar sh ,..la· 
n arasında aötürmeaine mini ola· 
maddar. Kırmızı bayraklarla 
sanlı tabutlar ha.tahanemizden el 
üstünde çıkarıldı. Ve Taksime 
doinı götürülmete bqlandı.. Bis 
hutalar ve !Dff'kuflar daha 'bir 
gün evvel yataldvmda, IU'lılar 
içinde kıvranarak: 

- Ah alam, uyanı1' olsaydık, 
diye derd yanan bu yağız yüzlü, 
ıimıek balatlı Anadolu evlitlan .. 
nm cenazeırelerini yaf)ı sözlerle 
takib ediyorduk. 

( lhrxınu ,,,,,. ) 

Yeni ne9rlyat 

Bu da benim sesim 
Genç ıair Bay (Fevzi Ahmet) 

in milli manzumeleridir. Billıaa • 
sa gençlere hitabeden psrçalat' 
vardır. Muallim Ahmet Halit kit 
tüphanesinde (25) kurup. satıl • 
maktadır . 

Kervansaray kızları 
Genç ve yeni ,airlerden Ba,.0 

(Perihan Güngör) ÜD JUdıl' 
bu t iir KiıaDı ÇOK neni Dlf' il~ 
te basılarak çılmnttır. Muallid' 
Ahmet Halit kütüpbane1i11d• 
(25) kuruta satılftıaktadır. 



Bir kadının fed kirlığı 
ka bir kadının y vrusunu 
ölümden kurtardı ve ... 

Diri iri 
yakılan 

/piz olan kentli kocasına iş ve kadınlar 
para kazandırdı u· dı· ta 

--~- il b" L.- .:..n.I•• ın ıc.r.... p.tercliii banlmllde lllB 7 __ , ma ır -7• SvnuU• 

1abramanbk Jiiziinden Londrada ,.orc1a.9 ____ .. ..;_.ı. Bu ikıbetten 
~~~~~ -~ k 

Xadm bir akpm niae bir eed,.e Elhilelerini çıkannaia lüzum lrurtaldalar, fa at.. 
içinde aet1ri1mitti. Fa1rat bu eed • alrmeden ..,.... içine tirdi. 
,_ lç1D4e iken ha,atmm en mea • A,.klan daha 7erdeydi. Fakat Z 8 V 81 111 ara 
.;d zamanmı ,....c1r1mr da aöyle - Durduiu yerden çocula erifemi• 1 d 1 de 
•İftir• J'Orda. ş m 

Bu çok meraklı hldiuyi etrafiy- Su buz sibi idi. Belki ~ IODra ya c: 1 yo rl ar 
le ulatalmt bumm acumr ela çekecekti. Fakat '9' 

Spafet bimli bir kadm için,, bdm, söaterdili.llk ~kay - dene mazı 
ıimdi Lonclra mecmualarından bi- Mtmeden 9UJ'Ull ıçenamde d'lha 
rW mühia bir meblii para mPki· ilerlere ablarak çocuiu beheme · 
.... - YenDİftİr. hal tutmak iatecli. 

Vak'a t1J1e obmqtu: Ve bunda munfak oldu da. •• 
~. lsabel S.,..et, •"P."' 11 • Çocuiun ceketini ele ıeçirebil-

zen ••mm yakmmcla olan bir Hr- • ti" Fakat timdi a1aklan yer • 
·~---L mlf • 

'-t ldltlphaneye IJuenm: pce 0 • elen keailmit ve kendiai de yüz • 
kwak için bir kitap alacainn ko· mek bllmedili içqı auyun dibine 
cuma aiylemiı ve dqan çılmaq • batmala baflamıfb. 

tr.. Elinden ıeldlii kadar gayret 
Sobia biaikletle çWmıtr.. harcıyarak hir :fanc1&n çocufu da 
Bir lraç dakikaya kadar ıeri bırakmamala ufratıyordu. · 

clinecelbai aöylüyordu. • Ve bu vuiyette tekrar ıuyun 
Fakat ndettiji bu bir kaç ela· üzerine ~rkmaia çabalarken, na· 

ldb içinde ıeri dinmedi. ulu. çocuiun eteli elinden kur • 
Ve aibayet ıeri dönclüiü aman, bllclu. 
.,...li•i biaildet iiwbade deiiL Kurtarmaıia çalqan kadm için 
lrir MCt,. ...-iDcle ,ardüler .. Bu· akıntıya ltapilmllk kom.a da 
-.la ..... kadm, J'.&ft hanm Yardı. Ve hu, aialıYOlmiak demek
... #ftPııen, tuanur eclilemi· ti. Fakat kadm, cekinmeden hlll 
Jecek bdar IMIDnUD siirünüJW • ~ da ,.. ...... ft lnı a • 

d1a. 37 ~ "ı..~ radaTıendi ı.~Je &rmtcadel• 
seYinçH Ye rarurla .Mi-__ ,..adı • ye bocaJıyordu. 
İIDI lecli. 

Hincliatana ae,.bat etmit bir 
arkadqıma anlabJor: 

Bizi Bombaya sltüren vapurun 
ahbap oldujum Avrupaela tahlil 
orkeatruı "Şen dul,, operetinin 
ıüae1 ftbini .çab,.ordu. Vapurda 
etmit bir Hintli: 

- lıte, dedi, tizin ahllk ve l
detlerinizın Hintlilere neden o ka 
dar yabancı ve anlatılmaz ıöriin" 
dülünü anlatan bir misal ••• "Şen 
dul,, di1onunu. Halbuki bir 
Hintli kadm için dul kalmak fr 
liketlerin en büyüiünü tetkil e
der. 

- Fakat benim bildilime al
re, di7e ceva.R v...m., 1825 aenr 
tinde pbD 1dr ananla Hmdia • 
tanm o n1ıfl ldetl )uak edllmiı· 
ti. Artık dul tradlnlar, aı.n hca· 
larmm c:eaetlerile beraber nlal · 
llllJ'Orlar zannederim? 

Hintli ahbabım cevap verdi: 

kat ""- ral*D aftlL tlaJ b · 
dmlarm YUİJetİ timdi de eald • 
mden pek farklı delildir. Hm 
diatana nrclıtnm aman hana 
yakından ıörüp anbyacakmm. 

Hintli .. babımm bakla ..... 
mq. Oracla ıördüklerimi anlatm
ca ıis-de bu& bak v...ainiz. 

• • • 
Hiacliatucla bir kam n'-9 

çap. eberiJetle, ... ,...... 
......... v. 13, 11 ,..ı.n.a ... 
bdmlllr )üç te ............... 
aı aftlblar filftki J'ÜS - er 
nl ........ .., lmcalarile ..... 
ber, meara eokgJ.azlar. ,_. 

dcı 
···- •••••• 1 •••• ••• ili ·····: 

f VMtile Jul lıaılur 1 
ı ,.,... tliri 7fllııl - ı· 
i """"" 7"• ..... l ili,. ,_,..,. i 
l llltainin 6ir ltq p 

i ..,, oaıdır. 
I r anı1.: Dal "" -
: lluılt1r ...Wlla 

: neltrin ,_. ---• 
' .• 6-70 7llM 

1--· 



8 MA YJ~ - 1935 

Bulgaristanda Dünyanın en büyük opera 
Siyasetçiler gene artisti Şalyapin büyük bir 
birbirine fPrdi! · hastalıkla pençeleşiyor 

yeniden bombalar patlaması muhtemel ( 80-ftaralı l RC_UN_) ____ le_r_a_ğm_en_, aes-i,1-e -h.-11-un_gUz_des-I _d_an_ç.-1-ıııy-ordu. yeniden zengin. 

Sofya, 7 - BuJsariatan ukerl mak lfiıı JeDİ bir camiyet tefek- laJ7apln, ha.bunun m•lefine olmaktan bir zaman geri kalma - otdu. )'.'ariste güzel bir ev satm 
Mrllll 1 " 8 .. ,. tarihlerinde Jdll •tmlttlr· Bu cemiyetin ldare1l alika ıaatermemekle baıbumı llllflı. aldı. Sen Jan da Luz da 'bir Yilll 
b......._ "8tBn mihnanaatma 'bGtllD lmnetllo abitaD arum • kızdavordu. Volpp. aitti ve Halkın aan'atkln oım.tu .. Kaliforniyada emlak ve Londrada 
rapaen Sofyada büyük koqre • dald taldlW lalldmettileri malı· mavnacdıık yapmaia bqladı Bu Ocret namına yiyecek alıyordu. kısmetı bir bina sahibi oldu. Ce • 
tini akdetmiftir. ~... • :...&.... 1..11.1.-a.sı_ .-1~1 L.L. 

F'--'-'id L----&'i L ._,._ ...___ ~ ,..,_ L- _ _._. il 0 ~ .....,. ..,..... •aua us çen yıl sahne hayatmdan çekitm .. 
tJY&aJ e ~ Ye u~ rUll9 1NA111 _,,....., .,. - feydı. Memmmchı.. Doka ç.ocaiu vu-

canlı ı~ bu kongrede ... b mplan JUl'Uft awktaclır. . dı. Onlan beslemele ujrqıyordu. le hazırlanıyordu. Avusturya T1-
•lmak bere ilci fikir çarplflllll· Fakat MltGD aramalar lalg J.lr ..- Buaiin Şalyapln, "Volp D,._ Sonra 1921 de Anup&J'& bir ae- rolünde ev atın aldı. 
tır. Bunlardan birincisi ukerl bir tice ......-ittir. Mektuplana Ma çısnun tukıu,. m okuduiu uman yahata çJlm.rak 'bzandı ve Volca Hiç bir opera san'atkı&.n onlar 
litin 19 m&fl' darbei hükameti • kedOD7& komiteli tarafmclaa tam Mr tecrübenin eeerl olarak 0 • boyundaki açlara büyük miktarda kadar ücret almunlfbr. 
le karqtıp bükamet itinde el.. JQ1lclılı DNhalrhk aaJdqor. DU canhmcbnr. bir para ıönderdi. Daha bundan bir~ Jll öw 
yam .mıesini iltiyeolerdi ki bUll- MektuplardaD anlatddıtı be · Ba f&l'kı onmı etinden, canından Amerikaya ıiderken yolda '° . Loadrada iki temelli için Z500 ln-
lum bqmda Zlatev ve GcSraf7ef re 19 m&Jll hiildlmetl cleTrimial "kamnclan f11lmmalda sibldir. iuk aldıiı için ilk temsilini tehir silia ........ 
bblnelerinde nazırlık yapua mi· J'&p&ll G&rsiyef, YqoaJayJarduı Bir g6n çok zengin bir tacir ettiler. ikinci.inin vakti ıeldiii Bata çıka, hiç milteeHir olma. 
rala1 Kolef Kalenderof, MQd.. para almak Y• muon olmakla • Şalyepini bu tarkı7ı söylerken iıit- zaman Şalyepin blll iyi oluaa • de.ıı yqayan bu adam ift• "9ün 
aof bulunm~kta idi. tiham ec1ll:ı kral da buna kartı ti. Şalyep~,~~ ~:mı!. bir mqtı. Fakat tiyatronun sahibi ye- 62 yqmda olduju lalde Paıüte 

bdnci fikir ile, ordunun 19 ma· mClMmahıklr da'f'l'Ullll&lcta clo- ma,.namn '~~nü Y • niden tehire c:e1&1et edemedi. bil' haetıhuııecle yatbil ,.anlan 
J1lta kanttılı hükGmct itlerile la)'I muahaa edllmekteclil'. dı. Tacir ona aorcla: Şalyepini bir otomobil içeriılnde 1N1Gk ... 'atkir Şalyepinclir. 
allbı1111 tamamea keameaini ile- Bunun netlc:ealade Malredon • - Sen kimein ..Ud?. tiyatroya gatürdüler. Doktorlu Mu. tat._ ......_ fi1r1 
ri ltlrii7ordu. Bwıun bqmda da ,.. komite.inin, '-!ta G8rıiyef - Ben Şalyapinim .. Kamudan kendiıini bir mm.yene etti. Ve kendi eliJle .-.ıiden pzm-ı 
General Radofle buıün Bulıar olmak mere tüllbl hllkGmetçlle- ıeliyonmı. "bu halde bu adamı p.ıWı liiJleme- şa11edir: 
lsabbıeaindo bulunan diier iki re kartı ,_ıc1 ... bir aalkaat Mri • -Sen bir gOn dünyanın Şalye • le mecbur etmek deliliktir.,, dedi 
pneral bulunmaktadır. alne bqlamalanndaa korlmla ' pini olacıkım.. Bımun &.1er• tiyatroDllD aahlri 

la Ud rıkir çarpıttıktaa acmra yor. Zenıin tacir bunu söylerken kra.r ş 
a.tlcede hirinciai mall6p olmuı, henüz ı 7 l&§mda olan bu llll'I ~ te halkın anane çıkarak al • 
"ikinci fikir eberiyeti ••"·Namusunu ko- ıı çoculuıı aesine o kadar al&ka yepinin iyi 01amac1ı1mı ve ıene 
Jllltbr• Bundan tonra askeri bir- k . t• peyda etmiıti ki bu ıeti tokem • temsil Yerilemiyec;eğini t67ledi ••• 
lilia bu~ ~i tamamUe de- fU ma 15 iyen mili ettirmesi içht derhal müzahe. Ha.Uc arumda nümayif bqladı .. 
llpcek Ye J.ırlik tamamen bar. b• k retini ıötterdi. Onun himayesine Şalyepin "hu urada bu teltth 
'biJ- nazuile JUkaek wer1 ,ara- 1 r iZ aım. halka bir ter .a11emeliyim. onta-
... emirJ-: ...... tabi, " :1..!--: de- '(B-·~'- 1 _.J.ı..,, n kızdırmamallJDD. diyordu -wv llUIMOI __ ... ,. llQCl4S, Sonra Şaıl1&1>iıı bir aenar ti,..ı- .,, ... 
recede bir lefekkül olarak kala - ~enç im bir müddet ı.anm)ık- ro ~ g&terdiii (köy Sahneye çıkarak iki prkı t5yleme-
cütır. lar ıeçinnlt, IOlll'a kendhine ael • düiünü) adtı oydmı 9e'J1"ebnefe ie çalıtmıftır. 

M.emafih, ukerl birliiin ıi1a- dlti aman HIMJin ı-mde olan ıitmitken bu kumpanyaya boiaz Söfiemif, fakat ikinci fU'kınm 
Mtle ~ ieti1enlerin köylüalla •mmuuu lekeleımelı ti- tokl • •-t:- IOmlDCla aeti birden aıkd'llllf, kor-'-- Uiuna aırmeie ...;.. oldu .. 
-.adan IOm& pi sizli çalqa- .,re üstüne atıldıiım slnnllf, Girdi. Bir çok yerler clolqtı. kunç bir vaziyete clüpıÜflÜI'. 
oldaa llJl.peceldir• Bir ıtn:re- Hfill ıı •~..-Mır Mıe ah ~ TU.ft~ fil bir on.Gan ltlr • ._.._;rilllaa ~ 
t. __....ti• bunların elebapl!.· kilmemi ilmr etmiftir. çail.ıyaa ıibi aesini her frnatta rılımttır. 
w ulrerlikten uıaklqbnlacaklar- Hüle,in llu ihtarlara e1ı.,.1 • ~ ~r. du. · Her p, bqln de ,..niüiı p 
chr. J'9t T•meclill .. i teca~ de bi bültenler nıetrecliHyor Y• llhbati 

Jal-.;•tanda bir taraftan .... hayli ...... ..--.ır. Meıhar romancı Mahim Gorki b-1..L-.Ja---ı..1-___ L-u- _..,. 
•-- aaw.&A~ .--L iyı" • ..L-.J--dı. Onunla bir- aAIUllQ .............. uama-..-

brt birlik IMyecanlı toplanblar Kurtalut J'Oia olmadıi- anla· ~ .. __,.,, 
,aparken, bir taraftan da bir ta· JQ Aai79 yanmda tqıdıiı b.ıı- tikte c:eDUbl Ruqa71 Mtttn hata 
lam meçhul eller tanmmıı adam· m antmD çıkartarak tı.tiiDe atıl· dolqtılar. Şalyepin açık kaine· 
lan., J(lksek rlltbeli zabitlere, IDlf olan H&IDÜDÜ:n kalbine ap • mde bir kaç kunıta IU'kılar e6y • 
paetelere yeniden mektuplar ı&n lam11, öldtlnntiftilı'. IG,orda. 
iermltlerdlr. ~ cbpnda heldiyen Zl J&flllı& ıeldiii uman Peten-

Balpr devletini, kral ye ordu Hümünün arkadqlan, HüsnBnUn bura: .Ctimdiki Leningrad) ıehrin • 
aı.,hlnde bir nevi ihtillle aevke- feryadım ifitmit " içeri ıtrmiı • deki impantorluk tİ,atıolaDa da
- .. mektupların en baris par.- lene de eHncle kanlı bıçalı ile A· Yet edildi. itte bundan 80lll'& &&' • 

-•-- fllD).Nırı ai1'81i alriiılce bu,ok bir korkuya tık bütün dünya, manen ayatmm ..--...im. 11 m&J'U hükemet 1raP.ılank ...... ani ... Atiye O- ... ıeçmifti, denileıhilir. 
;,.-- 1-ir cim.78l aclcleblMkte- c1.11,. merek JandumaJa haber Londraya ıeldi:li ....... her 
6. OllekB 19 ...,_. bil' awç .,...4 ..._ olmuftlar. Htlla8 • "'81il lsia 400 lmrsila lhw •· 
w.taa laabd me•n, 1m ~ ,.Uz nün ukaclatlan ,..,......... ..,_da. 
..wt1a pnhmile omm bukalmnu - Kendisini Karozo ile bir tutu • 

••• aldı. v. Wt1a muıtlin Dünyada kaç ,....._ Mell.to ... 0an K1tot 

ma t Teriliyarda. Sal79PİDİn aesi • 
nin artık ebediren knılchinw • • 
ımılar da ftl'dı. 

Fak.at Şalyepin haftalarea aon • 
ra iyihfti, ve Amerikadan tam 
bir mUTaffakıyetle Sovyet Ruap· 
ya döndü... 

Seyahat izni yenileDcli .. Bu 
defa kana ve üç ~ da 
yanma alarak çıktı. Sonra diler 
çocuklarım da getirmiftir. 

1930 ela yeniden zeınain bir a· 
dam olmuttur • 

Febt bona mkutunda aerveti • 
nıin yüzde selueni gitmiftjr. 

60 ratma yaldqıyordu. hma• 

ccy aşadr, sev·di, rezaletamfs 
~er yaptı.. 

"Yalan söyledi, atz,a aJ.mmaz 
günahlar ifledi.. 

"Kilisede cemaat önüJide raks
den bir iblis gibi idi. 

"Nihayet rahat buldu.. 
'•Kımıldan>abnm ~ .. 
"Aktar, muganni, mmm w in· 

an olan ve laendisini herkese Dt- · 
DUi Şal,epin 1. Baki~ ~bedi ... 
hatlar ollun. .• 

"Rahat!. " 

Çin sefiri 
lstanbulda 

Bir qd~ bekJ-D-.•Çlıa 
•IGili..-.IH~clla.
.......... leWi w l•..wiıW 
kıık kadar Çin tebaası •• çm.ap. 
ili .... ...,...... Jaqı.lwlı • 

ŞehrimblcWd ~bin... 
aSoCWdan ..,.,.,...,, TidlıQeı.. 
.... ktad...ı.. Dlbı en.w. ... 
gük Mıw Çin~ olclala w. 
de Galata nlatuuua aelmit.,. ı.. 
lJa,nldan aalla,..,U J'IDl ..... 
Çin elçiabtl ... relUrwm ... ""4 
..,Janlnı. 

Yeni Çin elçlıl pneral HOJMt • 
aa Alananca konupıaktacbr. Refi· 
bu çok g(lzel lnailizce kanata • 
yor. Beraberlerinde. bir lamu da -.uadtlerab ilzetine oturdu. Mil- d ? ~ -1• clalaa kudıetti 

... 11 mayuta ppdan hu ~bbe- ra yo var ....... taamıJorcla. --- llaJJer olarak ıelen ·elçilik erld.· 
Mısır kralının has nmın hemen hepei mOkeumnel .... ee lfl, BallU' onlunnan ııı ad· Cwwe, 1 (A.A.) _ Aı..ı. ilk defa eTleımMlinden Mr ha • 

~lr.,, eelraiJoa•bataoftalala...ı• ,_ a&meclL bdnci m., IMa,6n 
-MUlet, kendi itimadına daya· tlatlrdlllne aere, llM ,.ı. ....,. •l•a 11tıtmda lreaıclinl Wdi • 

m hlr kabine bekliyordu. Aksi da Awap&cla 23 IOO 000 Am.rs.ı ,_ ......... 
tücllrde 1na itten kmtalmak için Irada 20,790,000 '0W &... .._ Bir milJ'.1111 lns• llrwndan 
• JP"a preainl anyacaktır.,, tin....,... 41.milJ.OD 300,000 a- fala olan .....tini hir .... kay• 

"Millet, 19 ma71~ yapılan ci· ha n4o •ı'rhwl meTCUltur. a. M11dttir. Rmyada iken, lnlalip 
_,... Ye mesullerlnın muhake- _.kıılulatmllıoa7SO.'llO'ıla- ft lathk M111lerincle, Mr ı..m • 
Wf'e ""1mesinl lttlyor.,, sDaır .... 1,141,111' l Almmıpda Bin 1-leli olarak kmdiaim l»ir 

-XraJm 21 niaanda ne,rettlli Wıaınm·lııt•. NOfaMma m•lltl• mlldar teker ft patatea Yerilmit • 
lıie,.aame milleti bıkiaan haya· • p1c raiJo meWneal ola_. tir. O ela, akı ay teahlriırle. .. 
le ulratb ve ,.Uden telqa dütUr- Wret, DaniamlradJr, Burada 1000 Şal,wpin, bunclan. o taman hani • 
a MIDet, Sırp dinarlarmm Til • Wt1Je 18 rac1Jıo maldıwei clatm• ,. llUll'I olan Troçkl1• haheettl ve 
acla ıeth dili 19 mayıa taklibi wa-, utiltlerm mfitldll ....ı,mm anla
iaakemet;nin müttehit rejimine Haw - Ajam 'M'Clill 1la mtara Trovld Jma hir IGkttten 
"'1Gk bir fedaklrhlda aabredi- t8Jsn1ta Wr n., _, hatw olda- ....,. ._.. .... ta C9ftlR.....,... ,...,, ...... __ ... .,. .... ÇıBaM..... tir 
"BuıUn millet, ·batı 6nüne dilr .... tire ı.tancllaqacla tmltea - Ekmebia lmlmanm ne ol-

•lt meyila bir haldedir· ÇünkU 41 Wfbe ltlr ra.t,o meklııeal elif- dalana ben bilmiyor ldU)um? Fa· 
•, laalmdan bqka ıeyler bekli - mektedir ld Çin, Hlndktan, Ahi· kat, ı.ea, ıiperterdeld bir ..ı..le, 
,.... Millet baıün aç kalaa11tır. lra s1M , • ._. a cl8tlalieek.... -.ime fiwiade ~ Ye 
Atlık J'&ftf Javat milletin büyük na ihtim&1 verilemez. Bu nk1ram kıvrılan bir balerini bir tutamam ... 
-...ım annalda, Ye yakın heı4ıalde fimdil• kadar J'&l)llaa Şalyepin, bamm üwiDe ,,_., 
51r anarıbam yollanm açmakta - radyo makinelerinin JekGmma fakat do.lru !.,, diyerek çekilmittir. 
g, Devleti aalrvolmaktan koru- 18ıtermektedir. Şalyepin Rusyadaki büyük ilıti-

mtlşavlrlnl kim rette lnailbce, Franmca, A....,_ 
uzaklattırdı? ea koıq1ı•ktad11'Jar. 

Bazdan Dd liaam birden blHyôr. 
Mısır başvekili- Yeni Çin elçlai. dOn ıazeteclleri 

mi·, lngilı·z kabul ederek: .. Türkiyeyi brta • 
ran biiJük ıeffnbe, onun dejerll 

k • • •1 arkaclaılarma ve büyük TGrk mil· um ıserı m 1 Jetine Çin milletiniıı aa,Pı " • 
1.o-.1- 8 CA.A.) - Dün öaı-- d y ...-.. •-- llmlannı ıetlrdim.,, emiftir. e-

den tonra avam kamarasmda, itÇi ni Çin elçiıi, ancak AnlraraJ! si • 
partiai aa1laTlarmdaa Sir Dewia, dip Cümhur Reiıi Atatürke itimat
lnaiIWoriıa. hia müta-rir Zeki 1WM1.ini verdikten IOlll'adır ki, 
lbrqi Paf&Dm u•k• ....... amı, ıi:raat abada be,anatta halunabi
Kral Fmda ne m,. 1a..-,.. ettik • lecetl için dOn ,.hm memlelceti • 
leriai Sir Jobn Simondan Wldlllf- mis MMnndaki intlbalarma dair 
tur. 

Sir Jolm Simoa, ceyaben, Zeki 
lbrqi Pıpnm, devlet itlerine ka· 
J'llbiı için, aalinl krala taftiJe •\'
den binat Mıtır ı..nnı oldalmm 
aöylemiıtir. lnvilb Ji1ce komiesl 
de, lbrqi Paı•nm tah'rilini prek• 
li gördüiünü ba tefebbüaü J.&]ma 
teyid etmifW'. 

&as söylemlftr. Memleketlmilrd• 
henliz l'MIW -1çilik Jmn.a Çiıl 

büktmetinin elç.iti, . müatetan ve 
~iiia diler erkim kendiı.iDİ 
laqılayaalar ........ dün.,. ... 
mimi intibalar bıralm111m,. 

Çinin. Türki79deki itlerini ıiın• 
db'• kadar Danimarka elçiliil id•· 
re etmekteydi. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~, 

Az bir çalışma, boks
1 

sporunu canlandırır' 
Geçen perfe!Dbe, boka sporu· 

nun c:anlanmaaı için ilk pzel a· 
dmı atıldı .• 

Ben bu aabrların hemen müaa· 
bakaların arkaamdan, cuma gün 
kü aazetede çıkmumı çok ister • 
dün. Fakat perıembe akf&Dlı 
müsabakalar esnasında hazırla • 
dıfım yazıları matbaaya gönder
mek üzere verdiğim bir arkada -
tın elinde bir kazaya uğramıı ! Ve 
bir türlü matbaaya ulaıamamıf. 
Arkasından benim hastalığım da 
araya girince, itte bütün arzuma 
rağmen, bu satırlar böyle (5-6) 
;t.in geç çıkıyor. 

Ne iae, ıeç olıun, güç olma-
sm I .• 

• • • 
Pertembe aktamı yapılan mü· 

aabakaların neticelerini aradan 
geçen zaman yüzünden pek iyi 

c 
habrlamamakla beraber, tunlar 
aklımda kalmıt: 

ilk maçta karıılapn iki genç 
boksör, Cihat ve Mehmet güzel 
bir döviiften sonra beraber ilin e· 
difdiler. 

ikinci maçta İsmail ( Kumka-
pı) aüzel bir varlık göstererek 
lh1anı yendi. 

l9JO dan beri horoz siklet §ampiyon

~""' mu.haf aza eden ktymetli bir 
bokaör Kumkapılı Ydma.ı 

Oçüncü olarak ringa çıkan 
FJlırettinle Besim, çok sıkı bir 
'-tdqma yaptılar. 

Günün en aüzel ve meraklı 
lcartılapnuında kıymetli boksör 
41bert Leviyi, kendisine ·ıs. kito 
faik olan yeni boksör Levonun 
"-rtıaında ıördük. 

Sporlann en canlı ve heyecan
blarmdan olan boks, bizde -
Kumkapmın kıymetli menaceri 
Bay Hilminin söylediii gibi -
belki ölmemiıtir, fakat kötü bir 
durgunluk devresi ıeçirmektedir. 

Perfembe gilnü ilk ~ 
yapan JleAJMt 

Perıembe aünü ilk orsanizuyo 
nu muvaffakıyetle bqaran eski 
boks !ampiyonu Kemal Sami ve 
,aıkadat~ bu ors•ai•••ı:oa • 
lan devam ettirmel.mi bGtGn bi 
bimle diliyorum. 

Çünkü, geçen hafta gördüiüm 
kalabalık ve heyecan, bana boka 
sporunun uf ak bir dürtüıleme ile 
tekrar büyük bir canlılık göate • 
receği kanaatini verdi. 

Ve bahuauı, biz gazeteciler, bu 
iıe biraz ehemmiyet verirsek, -
gürette olduğu gibi - bilek kur 
ve tine bağlı ferdi sporlar ela da bü 
yük bir istidadı olan memleketi • 
mizde, içimizden çok mükemmel 
boksörler çıkarabileceiini aanıyo-
rum. 

Ve Kemal Sami ile arkadqla -
nnm ıimdiden aoma da (Ova) 
salonunda hazırlıyacaldan orıa • 
nizuyonlannın büyük muvaffa • 
kıyetlerle bafanlacaima inanır • 
ken •. 

Bütün apor ıevenlerin, bu türlü 
sporun yükaelme~i için el birliii 
ile çahpnayı bir vazife olarak ka
bul etmesi llzım oldujunu dütü· 
nüyorum. 

izzet Mulaidtlin Apalı 

• 

l,..Utere lıapaaı mapnda Slaellieltl ilk •olünü yapGTlıen ••• 

lngiltere kupası maçını 
Slıeffield, Albion'u yenerek 

nasıl kazandı ? .. 
Perşembe gilnkil yazımızda lngilte-/ Jann beraberlifi temin etmek için 

re kupası maçının neticesini bildirir· ~nsiparane çalıştıkları ı.?rü~müştür. 
ken bütün lngiltereyl allkadar eden Nıhayet oyunun yetmiş dordüncU da· 
bu mühim müsabakanın tafsilAtını hl· kfkuında uaktan atılan• b1r ıutu 
Jihare vereceğimizi yumııtrk.l9tııe b• Sheffteld sat müdafii yanlı, bir bq 
tafsilatı veriyoruz TUoşile kencll kalesine l50kmuştur. 

Maç kapalı ve serin bir havada oy· Oyan bu auretle iki ikiye evvelce 
nanmıştır. Saha, büyilk bir itina ile nizami mildcletln beraberlikle bitecefl 
hazırlanmış ve düzeltilmiıti. ni Te oyunun temdit edflecefini .zan. 

l\füsabaka baştan nihayete kadar netml§flr • .Pakat Sheffieldfn fevkalt-. 
çok sıkı ve canlı oynanmıştır. ller ild de •1DIJ'Ul Hl a~fı kurnazlıkla yı/!t 
takım da, İngiltere kupaımıı kazan dlflıftirerek 111ütfefileri Pfrrtant" 
manm ne büyük bir ıeref eldal1nnı merkes •ahadm meTkiinclen kap. 
bildiklerinden, bunu elde etmek için ıı-a1 .. - ileri Lfr · • 1 k 1 d ü u . 
b"'tilt k t ,, rinl -- ..... '• .. - u ınış e a e en ç n 
u n . une ve gayreue ._..e.. el defa s~fttlr. Gene bu oyunca 

mişlerdır. O)'Ullllll bftıa..ıne iki dakika kala ta· 
Her oyunca hlsaeslae ftten ftdfe- kımmm cllrdlndl a ı da b det. 

de azami derecede aaftffat olmd mittir. 1JlllJl Y 
kaygusile çallflllllkta ldL Bu IUbuJ& 
batan oyun eımunula hl~blr ...... 
ve fanU Urekete teaacllf eclil• .. 
mlftlr. Oyaneular phll me alaferlt 
hareketlerle aeyirdlere aa.tertt 11lP
maktan tamamile uzat bulunuyorlar
dı. 

Ç~ Mitin' -01BeiJUa Terileia e-
mir .. 7alQ 7&1Q.ller ....... .. 
ıdr olmafa çabfnm ... 11n• i& !a-

071lll lle7etf 1111111111b'e itibarile 
•a.91 ... ecet Mr flldlu cereyan 
etmlftlr. 8heffleldlller ellerine geçir-
dikleri fmatlardan daha 171 istifade 
edebilmeafni bilmf§ler Ye bu suretle ra 
lf p ıelmlf ludL Bilhusa her oyuncu
•• brp taraf 071111ealaıa4a.J ~' 
.... Ma&Jerfal lıU~erl .__ .... 

sımlannı milşkUI vaziyette bırakmalC 
sistemini takip etmişler çabuk yer de
ğiştirmi§ler ve onlan pşırlarak pllfto. 
]arını bozmu§lardır. 

Oyuncularm nasfl oYDallttlanna s• 
nnce:Takmtla da Mylemiş oldufanu 
g'lÜi her oyuncu melini gösterm• 
ten Jliyatfe talollllll pliblyetlne iımt.I 
ellltltk .. ~e oy:ftfMıfmdan ve topu 
9'-lmcta lfl.)"et az tuttuğundan 21 
ltfİ ııaah hm~ ftittl§ bir OY11JlC11 

slsterltemez. 'Yalnız nazan dikkati 
cefbec!en Mr dilet oltinış ise o da her 
Dd taraf mGctafilerhdn vazif eım..ı 
layıkfl• gittememlf olmalarıdır. 

11akemin Mr fld yanlıılıklan ıörill· 
maşqtr. Anntaj bfdelerine ria)et 
etmemi§. lkt defa lfalednin topa elfn
de dört adımdan fazla tapması dola· 
)'JSile serbMt 'f'1ll'1lf nrmlt fakat oyun 
calarm teptan Dd fi~ adnn mesafede 
durmalanna mOsaade etmi§tlr. Halk 
buna rağmen hakeme çot .. dlrtiAt •• 
wele-etmft ve lriı falıJIWMI....., 
rlH8 De IClru etmemfftlr. 

bada hep bu emre itaat edilmefe 11.1'· 
ret edildiği hüısolunuyordu Hficum
larda, müdafaalarda hep bu fikir hl
kim idi. Onun f~in iti~ bir o:runeu topu 
ayafında tutmayor, top mm pular 
ile n yıldmm eüratlle bir kaleden 1-
biir kaleye mUtemadiyen mekik dokw
yorda. Kale inUncle tatlar flnal* si· 
bl ~or ft 0111n fnbllde 9erl ee-

Büyük otomobil 
yarışları yapılıyor 

reyan ediyordu. ı 

Her oyuncuya dlfea ftllfe enelce 
taksim edilmiftl. Herkes blrlblrfnl u. 
talıkla maitı:e ediyor ve 1ılr 071111ea
nan topa kolaylıkla koUayalıllecek 

vaziyete gfnnemesine •n derMe dik· 
kat ediliyordu. Hiç kfmee fitmana, 
kendi aleyhine knllanacalı 8lllJu Yer

Memlekette dördüncü defa 
yapılacak yarışlar bu defa her 
seferden daha güzel olcak 

memefe çabalıyordu. 
Maçı umumi bir glrtlfle talıUl ecl .. 

eek olanak Sheffleld blrlnd ve Ddll

Bu •J'ID son ıünü, memlekette 
d6rd6Dcü defa olarak büyük oto
mobil y&nflan yapdacak. 

B&tGn dOnyada, muazzam bir 
d dnrenla başlanır~Ianada '" Mrde merakla takip edilen bu meraklı 
mtiabekamn eo•lannda daha Mkha 9P0r,Turi111 ve Otomobil ldübiiıaiin 
oynaml§tır. Maflap Alblon takmu da sa-ti•le memleketimizd • -L 
her iki devrenin ortalannda lıummr J • - J . e -DCax 

iyice sıkıttırmııtır. aenecle bir kere yapılsa da ıene 
Miisabaka başlar hqlamu t!ab 1- bir hareket olduiu için ....mnmi

ldnd dakikada Sheffleldin merkez ma yet ve maakla brplanmaia de
hadml lnsaydden aldıfl mtlkem•el 
bir pası demir gibi bir 911tla ı. ... al· fer •• 
Janna takm'ftır. 31MaJDta yapılacak müaaba-

Bu mtinasebetle ~ok laot bir Yaka ol- blar için timdilik fU tafsilatı top-
mqtur. Alblonnun enelce yaptıfl Mr ladık: 
htleamda Sheffleldin eol mtldalifnla 
karnına sıla bir top ıel•lt o da aha· 
da lmnnarak yatnermq •üabn 

Dirdtincü otomobil JUIJları 
ıene aym aba üzerinde 31 Ma-

bu rekoru 5,31 re indiriyor ve J. 
hayet eon sene de Busati ile BaJ; 
Ekrem 5,18 da yübek rekoru ya

p~ordu. 1 

Bu Hile İM llRlllatlif ~ 
rm ıirec:eiine nazaran bu rekoruo 

biraz daha ebilecefinıi tahmin • 
diyoruz. Yanı yerinde 11 Yiraj 

bu)QDIDMma ıare alman neticeler 
hiç de fena delildir. 

Müsabakaya girecek yarqcıla. 
ra muhtelif otomobil acentalan 
kupalar httdiye edeceklerdir. 

Alberin uatalıldan, 
~etli yumruklan altında, a · 
-._ız bir halde ıeçen (8) ra· 
"1ııttan sonra, Alber bu heyecan
lı lllaıçta bükmen ıalip ilin edil· 
di. 

ı bir akmla talmnmm sel yaptıfmı 
görünce müdafi bir ekslr içmlf rfbl 

JIS Cuma sabahı tekrarlanıyor. Bu 

seneki yarıp. her senekinden da.ha 
fazla lmnet verebilecek ve bu 
HDe Ford' dan bqka Buik, $evro
le ve Nq da dahil olacaktır. Biri-

Kayıtlar timciden Galata-Voy~ 
voda caddesinde Adalet Hanın. 
da Türkiye Turins ve OtomobiJ 
Klübünde yapılacaktır • 

Motosiklet ve Bisiklet için de 
ayni terait baki olup müaabdllar 
ıimdiden müracaatlannı yapmab
dırlar. 

Ve Maalesef polisin mina11nı 
\b. türlü anlıyamadı~ bir hare 
ltetıe, sanki ıpor değil de eğle 
~er~ imit gibi! (vakit geçt 
~~ salonu boplbnaıı yüz\; 
._.... IOn maç yapılamadı. 

F.a.at sene (Ova) isminde c 
;.: boka salonunu dolduran yü, 

fasla aeyirci rinsin etrafm · j 
~~-· a;rnlddar. 

Çok cuıcrane bir maç yapan ktJ/fMtlı 1\ 

Bo'*'r AJber Lnı 

hemen dirllivermlftlr. 
Arası çok ge(meden .Albionu Mi 

müdafii bir çarpıtma neticesi kendial 
kaybederek yere diltınü1- O aralık ta· 
kımı hUcuma geçmiş ve bf r rol yap-

mıt-. Bunu göribce bu sefer de Albio
nun müdafii lokman ruhu koklatılmıt 
.. i hemen kendipe relmlf. 

birlerine yakın kuvvet gösteren bu 

mesafeler herhalde yarıım beyeca. 
mm ç~k yükseltecektir • 

Birinci devre birbire bitmi1- ikinci ( Birinci otomobil yanılarında 
devre başlayınca Sheffield blrind 5 40 dakika ·ı 1932 d l" bi 
haf taymın sonlarına dotru g~lrdfji ' 1 e mo e 1 r 
gevşekliği silkerek hemen hücumlara Buik içinde merhum Suphi ilk re
başlallllftır. Sat lna1d, eolaçıktan P. kona teaia etmiftir. 1933 tle ltaJ-
len bir topu kaparak karpsmdaki mi- • • • 
clafll atlatmıt ve Udnd plU yapm... JaD Arivabenı fıyat markalı 522 
tır. Buu flzerlae 6 ••ldlra AUHa- mıW S...- SiaiJWI ....._. 

Müıabakalannın cereyanı ..., 
nasında seyircilere yanım en m• 
raklı bir yerinde bir park vücuda 
getirilecek ve burada her türlü i .. 
tirahatleri temin edildikten bat· 
ka y&l'lfın her saniyesini haber 

vereck bir radyo tqkilltı hazırla
nacaktır. Herhalde dördüncü oto
mobil yanıları evvelkilerinden da
• ....wı olacalmr. 
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lstanbul Tramvay 
Şirketi 

1935 J.'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 
sonra 1 Mayıstan 

No. Sıaır 

11 Şişli - Beyazit 

12 Harbiye - Fatih 

1% A Barbt7e - Aksan• 

15 Takalm • Slrl:ttd 

18 Maçka - Beyazıt 

H A Maçka - Eminönü 

17 iitll - Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy· 
EmlnönU 

19 Kartulaı • Beyazit 

19 A Kartulat-EmlnönU 

22 Bebt?'c • Emlnlntl 

23 Ortakly • Aksaray 

34 Bepktaf • Fatih 

32 Topka11 • 8llUd 

33 Yedlkale • Sirkeci 

37 Edlrnekapr • Slrked 

Kalkrı 

(Şlflülen • 'l'llnele 
(Tilnelden • Şi1li11e 
(Şlflülen • IHll'Ulta 
( BezauUloll • Şlfllge 
(Harbiyeden • Fatihe 
<Fatllıten • Harbi,,.,,. 
(Harbiyeden • A~ 
( Abaragdan • H arblgeye 

(Taı.Jmden • Sirlfeciıle 
<Slri«lden • Tablme 
(Maçkadan • Be11anta 
(Begazitta • llt19""61a 
(Şlfllden • Emlnlnllne 
(llQfluulan • Eminönilne 
(Eminönünden • llt19kaga 
<8ffllden • sır_,,,. 
(Sirk«ltün • Şifll,,. 
(llttllligekö11 • Emiııönine 
(Eminönüntkn • Mecialyek. 
(lledtllgekögünden • Emlnö. 
(Endnöninden. Mttidlyek. 

< Kurtulllfla • Be11ulta 
( Be.,mttan • Kurtulllfa 

(Şifllden. EınlninlJne 

( Kurtulllflan • Eminönllne 
(Emlnönünün • KurlulllfG 

(Befikttlflan • Be&efe 
<Beflldaltan • EmlnDnlJne 
(Bebekten • Emlnönine 
(Emlnönlbulen. Bebege 
(Bel#kta • Beflktaıa 
(Ortaköyde11 • Abaraga 
( Akaanı11d1111 • Ortakllge 
< Befl'"ttqtan • FatllN 
(Falllat.n • Beflldflfll 
( Abaragdaa • 'l'opkaplı/a 
<1"11111111 dm • aı 11111 

(Slrbddm • Topltapıva 
(Topkapulan. Ak.araya 

<Abaragdan - Yedlkuk11e 
(Y edUtılletla • Slrbd/18 
(Slrhdtlea • Yedllıııle,. 
(Yedikrıleden • Abaraya 

( Abcırallflan • EdlrıwluıpıllfJ 
(Edlntdapulon • 81r1*:1Me 
<SlrltlJcUlen • Edlrakapıga 
fEtllrnelıapıdan • Akaaraga 

5• 

5' 8' 
17' .,. 

14' 

8' 
12' 

21' . 
6' 9' 
17' 

'1' 
15' 

gt 

10' 
20" 

8' 
15' 

'1' 
14' 

s· .. 
16' 

w 
10-
16 

5' 
10' 

15' 

6.15 23.20 
6.55 24.00 

6.10 -
7.10 20.20 
6.4() 2045 

6.25 20.00 
6.55 20.30 
6A5 9.40 
7.17 10.12 

14.28 18.45 
15.00 19.15 

6.00 23.10 
6.45 23.55 

6.05 -
7.05 20.10 
8.35 20.40 

5.25 -
5.35 -
5A5 23.40 
5.55 24.20 

1.00 
5.50 20.50 
6.35 21.30 
6.30 20.40 
7.10 21.20 

5.25 -......... 
6.12 .24.00 
- 24.35 

5.30 -
5.45 23.35 
&.17 24.05 
- 24.40 

5.21 -
5.45 23.25 
6.14 23.55 
- 24.25 

HergUn plfecelı yemeklerfrı ve t1dıJann listeslnı ve yapıu,.;.rın ı 
bu kltabda bu1a.cabnız 

Satq yeri: lstanbol Ankara acldesi No. J 57 

lnkdAb Kitabevi 

HABER - .,kşam rosfası 

G G 
u E 
z " E ç 
L L 
L 1 
1 K 
K 

Kanzuk ecunesi müstahzarıarından: 

KREM BALSAMIN 

rmr terkibinde saklıyan cf ddı ve şaya

nı itimat em senelik bir gftzellik kre
midir. Bir defa (KREM BALSAMIN) 
kullanan hqka krem kullanmaz. ltn· 
yat mağazalanyle bUytik eczanelerde 
bulunur. 

BEDAVA NftMUNE 
İstanbul posta kut11811 22.1 adresine 

A. T. rumuile 6 kul'Ufluk posta pulu 
ıöndeıilliz. Adresinize meccani bir 
nümune gönderilir. 

8 MAYIS - 1935 

jinhisarlir U. MüdürlüOünden:I 
Bazı kimselerin bandrollu içki ıitelerini bopltarak içlerine 

ıu doldurduktan aonra tekrar pipaa7a aürdülderi zaman, 

wman ı&illmektedir. 
lnhiaarlar idaresi ba hilenin önüne ıeçecek bütün idari •• 

teknik tedbirleri almıt olmakla beraber müatehliklerin de tat• 
bile edilen uaal Ye tekilleri bilerek uyanık bulnmnalanm temin 

için ba 70lda menu takJidat qailda izah olumnuftur. Şifeler 
de bu etkile aykm YUiyetler ıariildüiü takdirde keyiıyetin ea 
:rakm lnhiaar l.W-ine bildirilmeai rica olunur. 

1 - içki titelerinin kanuna matbu etiket, ıitenin yukarı im· 
mmdaki boiazma boiazlık; yapqtmlmakta ve titenin aizma 
mum ve bandrol konularak damıa baaılmktadrr. 

2 - Etiketlere, içkinin nn•i, mikdar, derece fiab Ye hanıi 
fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 - Müakirat fabrikalannda içki titelerinin aiDlan mar 
tarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batmlıp üZerine ban-
drol ıeçirilerek fabrikanın mühürile damplanmakta Ye 'ban· 
tlnll • • ca ııiıW'l ••• ıılcıız ' • '• beıabet boIUldt biiftla• 
n da uçların üst krsmma ilsak edilmektedir. _.....,............, 

4 - Bandrollar için, ıayet ince Ye aa ile ._.. pJri ... 
1&it vaaıftaki kiiıtlar kullanılmakta olup üurlsinde inlaiau 
idareainin monoıramı, içkinin ilmi w matha Mrİ harfı.lle ma. 

. teselaU numaralar vardır. Etikette yamlı içkinin milcdan Ye tile-
' ye yap19tırdrfı tarih de aynca llatik damsa ile bandıollanll 
göıterilmektedir. ''2374,, 

- - -··---
iŞ DE VAR PARA DA VAR 

Bankalar mlsabaka ile memur a Jır, lumılanma. 
Puartesl ve perpmbe gtin)ert 88 at 15 - 17 tlearet denlertne ..,._ 

İstanbul 3 üncü İcra memurlu • ederek " ' ay eonra imtihandan ıeçe rek malauebeci .... detn•rl8l alır, 
ğundan: tüccar n bankacı olursunuz. 

Bojaziçi Bo,.a)my eski Bahri· Proaram almak ve kaydolmak l çin Alemdar Park eaddelılnde No. U 
19 Bak•nı ıeneral Cemal kansı Amerikan Lisan ve Ticaret dershanesi ne rllraeaat. 

Seniha Cemale: 6 mcı icra memurluğundan: lstanbul aaliye mahkemesi Ü· 
Hasan Fehminin 2 • 2 • 929 ve Mahcuz •e paraya çevrilmeti çUQcü hubk daire.inden: 

7 - 3 • 930 tarihli iki kıt'a tenetle mukarrer 8 adet keman 5 kilo u- ParetkeYUl•mn kıoca11 Vuanti 
ve 929 tarihinden itibaren ayda pirin 2 kilo limon eaamr 500 paket &leylıine açtıtı 934 • 1651 Uo. h 
yüzde 2 1·2 faiz heeap edilmek gut1 bez Beyoiluncla G ... taea • bopnma da•aamm tahkikat af • 

----------··-u--ı•n•ıanımııanımuau1m11a1umn=ııımamo=nm«=mm:•-1~1~~~-~~-~~lr~~l3 n~ı~~~~~~,~V Doktor Ahmet Asım ciz yoliyle tahsili talebini haYi düldcinda 11 • s. 935 tarihinde yabında tahkikatı bililnnal enak 

O 
• ş 14 • 7 -934 tarihti takip talebi üze. uat 10 dan 11 ' kadar satılacak • toplu heyete verilmit ve mahke • rtakUy Ha yurdu : rine.adreıinize gönderilen ödeme tır. Taliplerin mahallinde bulu • Dte ıünü olarak 25. s .935 cumaıw 

İl emnnde verilen mqruhattan mez· nacak memuruna müracaadan teıi aut 13,30 a taJin edilmiftir. 
Tram1HJ11 gol-. Mıuılllın Nad eod. No 116: U kOr adreate olmadıjmız anlapla • ilin olunur. Gryabmda cereJUl eden maame .. 
latulnda en llzel Jerlıade pıdı bir park ortumda her tttrlU ur1 P. rak ilinen tebliiat ifaama karar lelere 5 ıün zarfmda itim etmek• 

kallfona .... fOls temls, fbatlan f01s ellftD .. kam erkek iter tflrlU H verilmittir · T aribi itindan itiba • ~~ = le beraber yemai muanende ıel• 
hutalaıa apk butahane. fı ren oba IÜD nrfmcla yakanda J '11t11 Etfal butaneslnde mecliii takdirde pyaben deva111 

Yatak fiJatl&n Od Uradu iti 6are11 :j! JUdı borç Te muraflen dairemi • Giz mUtabılllP doktor olunacaiı ilin olunur. 
Dotur "kadın ame~tlaD)'le apandisit, Idık, lıuar •• bana h zin 934 • 1859 numaralı do.yaaı - ı Rıfat Alameti Gö:ıberk 

benur amellJeler 1~ •Ulnlll. fl1atlar, ama eclene fiyat Uatell ve i. na ödemeniz ve borcun tamamına C. Halk Pırkuı lll'Ulllda km U- DOKTOR 
lnt8r dnd.ntr. Telefon: (42221) n veya bir kıımma veya alacaklının .. kaqmrada 32 nararada. Mua· Kemal özsan 

11 m 111 ili ıw ı h#Aihh umn::=::mwH takibat icruı bakkmda bir itirazı- ı Tene aatlerl R&t 15 ten 18 e kadar Urolot1 _ Operatör 

BOyOk 

Tayyare Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin 
etmi,tir. Yeni tertib plhını görünüz 

1. ci keşidesi 11-Magıs-1935 tedir. 
Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 

nız varsa bu müddet içinde iatida • rua• u upuızn w77\ı0. . Bevliye MUtehauıaı 
ile Teya tifahen bildirmeniz, bil - KraltlJg - EkNlıigor ,,.,,,._ 
dinMdifiniz takdirde, bu müddet llfUIUUla. Ber ıüıa ölı.den aonro 
içncle 74 tincü madde mucibince l L A. N ! ·den 8 • e kadar.. Tel: 41ZU 

mat beyanmda bulunmanız lizrm· lıtanıhul ithallt stimriiiünden 
dır. Mal beyanmda buhmmazıanız alllUf oldujuılam KEPECO marka 
hapis ile tazyik olunacajmız ve 8879 • 708 munaralı 30 nzo mah
hilifi hakikat beyanatta bulunur· tmyatı venıildi boyalara ait Şark 
1&n1z hapia ile cezalandmlacaiı- deri tirbti ilmine JUl{ı 612 lin 
nız ft borcu ödemez .eya itiraz 20 kuntluk sUımrük makhn-ZUDa 
etmeaeniz hakkmızda cebri icra • Z.:Ji ettik. Y eniaiai alacaiımadaa 
:ra devam olunacağı ödeme emri· .ıdtinin hlilanG olmadrfı ilb e
nin tebHli makamma kaim olmak lunur. 
bere ilin olunur. ~k Deri Şirketti 

Dr. ·Hafız Cemal 
Dahili7C lfilelaaaut 

Cumadan bqka sünlenle ,_. 
(2,S dan 6) :ra kaclar lataabal Di
vanyolunclald ( 118) D1llllWalı .... 
aaal kabin•inde huta!L-.m lla.,.a 
eder. 

Mua1enahane •• ev tde~ 
22398, K11bk telefoma ZlCMıt • 
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Hususi Trenle 

Istanbul - Budapeşte 
Seyahatı Bir gecede 

HABER - Akşam Po~tnsı ıı 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
PEŞTE'de: 5 gün ikamet, Yemek ve tenezzüh 
ViYANA'da: 3 gün ikamet, Yemek ve tenezzüh Grip- Nevralji - Baş ve Diş ağrıları- Artritizm -Romatizma 

il inci T. L. 95, 111 ttncil T. L. 75 
Hareket 25 Mayıs sabahı --·- . . ·. ". ' !!' .•.• 

... . 

NATTA 
Acentalarına müracaat. Tel. 44914 • 44514 

{ ıstanbul Bclcdlyesı llBnlarr ı 

Büyükadada Yürük Ali Plajı 
Projesi Müsabakası: 

iş arıyorum 
25 ya§ındaymı, lise ıon sınıftarı 

tasdiknamem vardır. İngilizce. 
fransızca bilirim, hesap ve tilrk 
çem bilhassa kuvvetlidir. lsteneu 

miktarda kefalet gösterebilirim. 
Ayda net altmıf liradan apğı ol 

mamak üzere it arıyorum. Gün -
düz vazifeyi geceye tercih ede· 
rım. -

1 
Adres: Kadıköy Poste Restan 

te A 22 

Dermatolog, Venerolog 

Dr. HAZIM 
lıtanhulda Büyükadada Yürük Alide yapılacak pilaj ve gazino 

projeleri için bir milıabaka açılını ıtır. MUsabaka müddeti haziranın 

birinci cumartesi gününe kadardır. Müsabakaya her mimar ve mü · 

hendis girebilir. lstanbulda bulun an müsabıklar bu tarihe kadar e · ._ii•e•y•o•ğ•l•u•l•st•.•c•a•d•. •B•e•k•it-s .• N_o •• •9• 
•erlerini postaya vermit bulunmalıdır. Milıabaka için iki derece ta-

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

, . ·., .: ... ' ... 

yin edilmit olup birinciye 350, ikinciye 100 lira verilecektir. Müıa · 
hakaya girmek istiyenler müsabaka programiyle Harita almak için y:::::m:::::::::::: .. ·--··:::mc:::•::na::;g:aan 

Levazım Müdürlüjüne müracaat etmelidir. "B,, (2337) C .<tOr ~ ~SPIRİN 
Ali ismail 

Ayuöfyatla kiin Belediye levazım ambarında bulunan ve beher 
Haydaı"pQfa hcutcınai bevliye 

2 ve 20 ~omprlmellk,; amb-;laılardı 
bufunura 

takımı 1 ceket, 1 pantalon ve bir kasketten ibaret olan 224 takım 
İ mütehcınuı 

kullamlnuı Belediye zabıta memurlan elbiseleri açık arttırma ite H 
sahlacalctrr. Bu elbiselerin tahmin bedeli 392 liradır. istekliler ıart· i: Urol.ogue - Operateur : 

nameyi rörmelc için Levazım Müt!ürlüğüne müracaat etmeli. Arttır- ~ Babı&li caddesi Meserret otef 
maya ıirmek için de 29,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya ft li 88 numarada her ;ün öileden.: 
mektub le b raber ~935 per tembe günü ıaat 15 de Daimi En· jJ ıonra saat ikiden sekbe kadar.H 
cümende bulunmalıdır. (2116) (8) l- -- ·-· "" 
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.Ambafaj ve komprimeferin 

.tzerinde halisH~i?i"' timsali 
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Seni lc.iyorum. Ve senin de beni sev-
meni istiyorum I . 

- Bu alçaklıktır! Bu canavarlık· 

tır ı 

- EvJt, bak, sence bir canaval' ad· 
dolunmafa razı olduğum için aşkımın 
derecesini anla ! 

- Oh.. Fakat siz bir sefilsiniz? im· 
dat ! .. lmdat! 

- Mutlaka beni sevmelisin Jiyetr 
Manfredle Tribuleyf ancak buna kar
tıhk nffederlm. 

- Şevketmaap ! Bu uğurda can ve
ririm .. Fakat namusumu feda ede
ınem? 

Kı:ıcafız Umltalz bir çırpını§la kur
..ıularak geri •çradı. Kra1, onun elin· 

. de bir hançer olduğu halde titreyerek 
pencereye kadar ıerilediğini gi>rdil. 

Birinci Fransuva, eJlerlnl terUyen 
alnına götürerek: 

- Ben ne yaptım? diye mın1dan· 
4ı. 

- Ne mi yaptınız? .. Aramıada öyle 
ltir uçur- açtuuz ki Şevketmaap, 
dünyada lllç bil' tel' bunu doldura· 
maz! 

-JiyeU .. 
- Şevketmaapl Sizden babamın af. 

fını istemeğe gelmiştim. 

Hiddeti geri dönen Kral: 
- Asla ı diye homurdandı. 
Jiyet emreder gibi bir sesle: 

-Ben bu aftı muhakkak istiyorum! 
'dedi. 

F.ransuva: 

- Kralın kızı! diye düşünerek bu 
tahakküme kar§I hayrette kaldı. 

Jiyet devam etti 
- Şevketmaap ! Muhafız askeri ku· 

.. andanınm çağırarak babam hakkın· 
• demla ""diğinlz tnklf emrini ıe
rl almazsanız e,·Jdtlrk ~e\·gfm üzerine 
ynnln ederim ki §imdi şurada intihar 
ecleeeflm. 

--------------.,, ........ ...... .. 
l\rııl, Jiyete baktı. 
Kız sapsarı kesilmişti ve hafifçe 

titriyordu. 
Onun söylediğini yapacağını anla

dı. 

Kendisine mah.sm bir 8urette yü
zünü derhal değiştirerek ten bir tavır 
aldı, ve: 

- Pek tuhafsın Düşes! Ne bu söz. 
lere ne de bu tavırlara JUıum var. is
tekleriniz benim için emir demektir. 
Hiç bir baba çocufunun arzusuna kar
§I gelebilir mi? sözlerini söyledikten 
sonra seslendi: 

- Mösyö dö Mongomeri t 
Basinyak içeriye girdi. Bir işaret 

yaparak tekrar çıktı. Jiyetle Kral tu
haf bir surette bakrşmakta devam edi
yorlardı. 

Birinci Fransuva ciddi bir tavırla: 
- Hançerini di yerine koyunuz! Si· 

ze sös veriyorum Jiyet t dedi. 
Bu anda Mongomeri de i~erlye gir-

di. t 
Kral sordu: 

- Mösyö dö Mongomeri, Tribule 
nerede? .• 

- Şevketmnap! Avluda, emrettiği
niz gibi ısekiz asker kendisini U Kon
siyerjeri hapishanesine götürüyorlar. 

- Madam ll Düşes de Fontenblö o
nu korumak 16tfunda bulunuyor. Bu 
defalık çektifi korku yetişir! Tribule 
serbesttir. Gidiniz Mö~yö ! 

Mongomerl çekildi. 

- Mdam Sen Albanı çağmnız ! 
Küçük Düşesin başnedimesi titre· 

yerek geldi, Kral: 

- Madam Sen Alban, Düşesi daire. 
sine götUrünliz; dedikten sonra. mı\. 
nah bir sesle ilbe etti: 

- Ona i)i bakınız. Zannedersem 
sıhhati kendf~fne itina edflmesfnf kap 
ettiriyor. 

Sonra elini Jfyete uzattı. Genç kız 

.,ıan 6' markasını arayınız. 
~ 
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lini tuttufunu Ye bütiin saray halkı· 
nın önUnde: 

- İşte benim babam? diye bağır· 
dığmı ve Birinci Jt'ransuvanın da: 

- Bu deUyi götürünüz! dediğini 
unutmamışlardr. 

Ertesi günü Birinci Fransum yeni 
muhafız askeri kumandanı Mongome
l'iyi çafırtb. 

Saray kapısını serserilerin hücu
muna ka!'§J koruyarak bu coşan seli ı 
durduramadıftndan dolayı kabahatli 
addolunan oğlunu tevkif etmek emri· 
:ni alan Mösyö dö Derviyö çocuğunun 
mahnna ~alı§maktansa intihar etme· 
ği tercih etmişti. 

Çönkti biliyordu ki oğlunun itham 
edildiği kabahatin ceznı:ıı ya idam ya· 
hut müebbed hapisti. 

Ktiçlik Beniyö ise ke'ndisini tev· 
kif edecekleri sırada ortadan kaybol
muştu. 

Bo~ yere arandı. 
Belki de babasının ölümünU duya

rak kalbi parplaaan, sersemliyen, ka
fasını intDcam düşünceleri bürüyen 
bu delikanlıyı ileride bize tekrar gös
te.recek bir fırsat ele geçecektir. 

Neyse .. Kral dö Mongonerbi ya. 
nına çağırarak ona ~u 8Unli sordu: 

- Mösyö? 5fzi muhafız askeri ku· 
mandanlrğma tayin ettim. Eğer Ber· 
''iyönün yerinde olsaydınız ne yapar
dınız? 

-Şevketmaap? Hiç tereddiit dmeı
dim. Kral emrettiği zaman aile, akra· 
ha düşünülmez .. Oğlumu tevkif eder
dim. 

Kral istihfafla gülümsedi: 

- l\lö.1yö dö Berviyö, tam bir kah· 
ramıın gibi hareket etti. Böyle bir Ta· 
ziyette gösterdiği cesaret pek az kim
~ede bulunan bir yüksek ruhluluğa 
delAlet eder. 

Mongomeri: 

- Şevketmanp ! diye kekeledi. 
- Ya Kralın emrine itaat etmemek 

yahut da oğlunu eliyle darağacına 

göndermek gibi iki müthiş fikir ara· 
sında kaldıı';rı için intihar etti. Bu pek 
bDyiik bir kahramanlıktır. 

l\fongomeri yerlere geçmek derece· 
Jerine gelerek başını önüne eğdi: 

- Fakat Mösyö! Siz daha büyük 
knhrnmanlrk gösteriyorsunuz! Çünkü 
oğlunuzu bile tevkif cdecekdiniz! D~ 
minki sözünüz tam bir yiğit sözildür .• 
Kral emrederse aile, akraba düşünül· 
mez.. Bu, pek büyük bir sözdilr Mös
yö! 

Sevinçle yüzü gü1en l\tongomeri ~ 
- ŞevketmaapI Kralıma karşı bes

lediğim sadakat duygusu öğündUğüm 
biricik şeref tir, dedi. 

- Mösyö Mongomeri, sndnltatiniz.. 
den eminim! Pek i>i bir asker olduğu
nu için sizden memnunum. 

- Şe,ketmaap! Krala itaat bize 
düşen yegane vazifedir. 

- Sarayın kapısında bulunan nö
betçilerin miktarını ild misline çrka
nnıı. Mızraklı asker yerine tüf ekli as· 
ker koyunuz. En ufak bir i!'lynncı ha· 
rekete karşı ateş etmelisiniz Mösyö! 
Kimseye merhamet etmeyiniz! 

- Şevketmaap merak etmeyiniz. 
Emniyet \'e istirahatinlzi tamamen Ü• 

zerime alıyorum. Büyük avlm·a iki 
tane top koydurdum . .Açık bulunan 
kapıdan ahali bunl:ırın dolu ağızlan
nı hayretle seyrediyorlar. 

- Size gü\·cnebilcceğimi anlıyorum 
Mösyö! Fakat, Kralın kendi sarayın
da nefsini muhafazaya mecbur olma
sı ne kadar tuhaf! Gidiniz Mösyö! Bu 
akı11ılığrnıxın mükafatını görecebf· 
niz! 

Yerlere kapanırcasına t'ğllcrek dı· 
şarı) a çıkan 1\Iongomeri: 
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" iÇiN HED!YELi 
BOBiNiN YARIŞI~ 

ROMAN 
sı 

~vo CoN soN.' ) 
(/ 

Türk matbuatında bir yenilik 
olarak sayılacak bu roman birincı 

defa ••HABER,. de çıkıyor. Bu ro-

manı bir sinema seyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana aü
şeceksiniz.. 

KARA 
ASKE 
hülasası 

• 
r~ın 

Polis hafiyesi X: 9 Şi.kagoda 
Karamaske iaminde bir haydud 
çetesiyle çarplftnaktadır. Bu çete 
Marlo isminde zen(İn bir adamı 
bir hile ile kaçmnqlar ve Skul 
çiftliğinde kayaların içindeki bir 
mağaraya hapaetmİ§lerdir. X: 9 
iıe evvela telsiz istasyonundan bq 
l&mak kararını veriyor. Fakat biT 
pusuya düşüyor. 
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- İstikbalim yoluna girdi! diye dü· ı 
şiindü. 

Tam gözden kaybolacağı esnada 
Kral: 

- Ha aklıma geldi. Tribuleyi alıp 
Konsiye.rjerl hapishanesine gönderi
niz dedi. 

Bu anda kapının perdesi kalktı. Ji· 
yet yanında başnedimesi n Kralın 

oda hizmetçisi olduğu halde içeriye 
girdi: 

Basinyak: 

- Şevketmaap! Her ne kadar söy
Jedimse de •• diye mırıldanırken baş ne
dime: 

- Ben de .l\ladam la Düşes dö Fon
tenblö'niin emirlerine itaate mecbur 
oldum .• diye kekeledi. 

Kral oturduğu yerden kalkarak 
sararan ve titreyen Jfyete doğru iler
ledi: 

- Düşes dö Fontenblö her istediği 
zaman Kralın yanma girebilir.. Her
kes çekilsin! dedi. 

Baş nedime, oda hizmetçisi, muha· 
fıı as.ıkeri kumandanı emre itaat etti
ler~ :\~e biraz sonra da Luvr yeni bir 
dedi t.odu ile ~lkandı: 

-- J\üçük Düşes her i•>tediği zaman 
Kı·aıııı yanına girmek salahiyetini hfı
iiml§ ! 
- Hatt.'l geceleri bile? .. 

Bu son sözü o anda veliaht Hanri
nin apartımanında ve onun kansı Ka
terin dö l\fedicinin yanında oturan 
Diyan dö Puatiye söylemişti • 

Katerin dö 1\ledici bu söze, kendi
sine korkunç bir hal getiren gülümse
mesiyle §U cevabı vermişti: 

-1'ıpkı kocam Prensin dairesi gibi! 
isteyen girebiliyor. Bilhassa gecele
ri .. Demek ki oğlu baba ındnn ders a
lıyormuş! . "' . 

Birinci Fransm·a Jiyetin elinden 

tutarak bir kadının karşısında bulun
duğu zaman daima takınmağı adete
dindiği zarif tavrıyle onu koltuğa ka
dar götürdü. 

- Jiyet ! Beni gelip görmek iste.>i· 
şiniz babalık duygularıyJe çarpan kal
bim için çok sevinçli bir saadet habe
ridir. 

Baba kelimesini kunetli söylemiş
ti. 

thtimalki hislerinde samimiydi. 

l<'akat Jiyet kulağına fısıldanan 

bu seste, Trahovar meydanındaki kü
çük e,·indc, Kralın elinden kurtulmak 
için çabaladığı sırada işitmiş olduğu 
ahengi tanır gibi olmuştu. 

Oturmak istemedi .• ve korkudan dıı 
geri çekildi. 

Krnl ise buna kırılarak büyük kol
tuğa oturup sakin bir tavırla kızı sey
retmeğe başladı. 

O \ııkit Jiyet: 
- Şevketamaap ! Buna ancak kendi 

nefsimle uzun bir mücadelede bulun
duktan sonra karar verdim, dedi. 

Yüzü kızaran J:.'ransuva 
- Ne kadar da güzel! Hem de be

nim kızım. Ah deJi kadın .. Niçin bu a
cı hakikati bana söyledin! Fakat a
caba doğru mu? •• diye düşündü. 

Sonra kalbi çarparak, gözleri par
hyan genç. kızınki kadar metin olmı· 

yan bir sesle: 
- Söyleyiniz .Jiyet ! dedi. 
- Şe\'ketmaap sizden hahamın ar-

fını ricaya geldim. 
Kral yerinden sıçradı: 

- Soytarının affı .• Asla? Jiyet, 
bundan maada her ne isterseniz iste
yiniz! 1',akat bunu söylemeyiniz! 
-Şcvketmaap ! Bu gece babamı tev

kif etmek emrini nrdiğinizi işittiğim 

zaman titredim ... 
- JiJet, daima ağ7.ınızdn tıu Um! 

Fakat dikkat ediniz ki bu söz soytarı-
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run felAketfne sebep olmasın! Jiyet 
bu maskara herife benim karşımda ba· 
ba demekliğiniz beni tahkir etmektiı·. 
Düşes dö Fontenblö, J<~ı·ansa Kralının 
kızı olduğunuzu unutmayınız! 

Bu sözler zavallı kızın kalhini de
rin bir azap içinde eziyordu. 

- Şe,·ketmaap bu soytarı bana acı
dı. Ben Kralın kızı olmadığım gibi ol
mak ta istemem. I\.albimi kırmaktan 
çekinmeden maskara herif dediğiniz 

bu adama ben son nefesime kadar ba
ba diyeceğim. 

- Peki ne istiyorsunuz o halde! 
Söyleyiniz! 

- Demin buraya gelirken onu 1a 
Konsiyerjeri hapishanesine götiirme
lerini emrettiğinizi duydum. Şevket

maap, bu zalimce emirlerden vazgeç
menizi dilerim. O kadar iyi kalpli, o 
kadar !ci~ o kadar zavallı olan bu a
dam size ne yaptı • Biricik kabahati 
bir gün yapayalnız, her şeyden mah· 
rum ve hatta kendisini dünyaya geti-

renler tarafından terkedilmiş bir hal· 
de bulunan bana rastlaması, beni bir 
baba gibi himaye etmesi. teselli etme· 
si, karanlık sefalet çukurundan kur
tarmac;r mıdır?. Şevketmaap ! Madem
ki siz bugün senelerdenberi unutul
muş bir babalık hakkını ileriye sürii
yorsunuz, hakkımda bu kadar büyük 
bir ~efkat gösterdiği için Flöriyali 
seYmeğe mecbur değil misiniz?! 

Jiyetin titrek bir ses \ 'C yalvaran 
bir tavırla söylediği bu sözler bir cel
liidı merhamete getirirdi. 

Fakat Kral cellat değildi! 

Kral, kalbinde a k fırtınalarının 

koptuğunu hisseden bir aşıktı. Genç 
kızın bu söylediklerini duymuyor, yal. 
nız: 

- Oh ne olur?. Marjantin yalan 
ıı.öylemiş olsa, .Ti) et benim kızım ol
masa ... diye düşünüyordu. 

Kızıl başlığın kendlsfnl o kadar kor
kutmadığını ve bu hissin şiddetli ipti· 
lılstna engel olacak kadar vicdanına 
nüfuz edemediğini anlıyordu. 

Ayağa kalkarak genç kızın elinden 
tuttu. Ye değişmiş bir sesle: 

- Çocuk! Onu se\'diğin iç.in soyta
rıdan nefret ettiğimi anlamıyor mu· 
sun? Ben Fransa Kralı olduğum hal
de soytarımı kıskanıyorum. Sen onun 

maskaralık Asasıyle çıngıraklarına. 
tatlı tatlı, bana ise nefretle bakıyor-

sun! Ben buna dayanamıyorum. Ben 
kıskancım J iyet ! Kıskanç! Bunu iyice 
anla? dedi. 

Dişlerini gıcırdatır. Kendinden 
geçmiş, aklını oynatmak derecelerine 
gelmi~ti. 

Kral olduğunu, zarif tavırlannı, çok 
se,·diği ]\ahramanca duruşunu unut
muştu. 

Jiyet, korkarak ho~ yere kendini 
kurtarmağa ça1ışırken o: 

-'fribuleyi kıskanıyorum. Bari yal· 
nız o olsaydı .. Öteki de ,·ar.. Öteki! 
Bir serseri, bir derbeder, 'bir utanmaz 
sefil! Kim bilir hangi uğursuz kulübe
de doğan bir piç! Sen onu da seviyor· 

sun! ~te beni çıldırtan, kudurtan bu
dur! Söyle! .. Niçin bir Tribuleyi ba
balığa bir Manfredi aşıklığa seçiyor· 
sun! Kendin de söyledin .. Sen Kral 
krzı olamazsın! diye homurdandı. 

Bileği Kralın eli içinde kmlmak 
derecelerine gelen Jiyet: 

- Of! Canımı yalnyorsunuz! diye 
haykırdı. 

Kral hunu işitmedi. Delice ine d&. 
vam etti: 

- Ben de seni se\iyorum 1 Beni na· 
sıl büyü1edin .Jiyct ! Güzel gözlerinde 
gördüğüm hakarete nrıncıya kadaı· 

se\'iyorum. Hatta bu anda bana karşı 
rösterdiğin nefreti bile seriyorum. 


