
BUGÜN 

12 
......_ SAYIFA 

4 
KURUŞ 

= 
~cfon: 23872 

17 Şubat 1935 - PAZAR Sene: 4 • Sayı: 1118 

IViUSOLiNi 
gönderiyor 

70.000 ASKER 

Siyasetten bihaberler 
Biri beyaz, biri 

siyah, ikisi 
Habeş4 .. 

Aazaya ugrıyan baion, kaptanı ve iki dümencin 

S.O.S ... imdat! Batıyoruz! 
Bu işareti veren balon battı 

~---------------, Atatürk ı 

ltaiyanların harb tayya· 
releri harekete geçti 

Garb vilalJeflerini ı 
dolaşmak üzere 

şehrimizden ayrıldı 

Ankara, 16 ( A . A.)
Reısicümhur Atatürk 
Garb vilayetlerinden 
dolaşarak Ankaraqa 
rlÖnrn~k üzere bu ak
şam lstanbuldan hare
ket etmiştır. 

~0rna, 17 ( A.A) -Havas Mu- Konsey, Duçenin, dıt siyasa 
ıh l'.ın.cten: 1u •. !~0.J. .... 1.t •r"""'"'"• .. ıı..,,1 ..... ,! 
lQG:y::L d, M ~ fa~iat konseyi huzunın - Te Fra.nsa ile olan münasebet!eri 
~ Uaolini, 70,0DO den fazla yeni esslar üzerine kuran diP-loma 
~/a. ~.öınlekli,, nin, §arki Afri. t'k icraatı tasvib etmiştir. 
<lilc.J. l &onüllü olarak gitmek iste- • Konsey, Somalide alınan askeri 
~ildirmi§'tir. (Devamı 4 üncüde) 

• • • 
Atatürk, dün, ismini (Güne~) e 

çevirdiği ( Ateı ve Güneş) klübüne 
gitmiş, Tevfik Rüşdü Aras, Lon • 
dra Elçisi Fetlıi ve General Falı • 
reddini kabul ederek kcndilerile J.lauptman ifşaatta bulunuyor 

.tlıınesi yalvaran 
telgraf çekti 

~ ..... 
bt heyetine komll· 
ı.-1 r_ teklif yapıldı 

b. Crtıın t 
"'\ı.ıllbn g on, 16 (A.A.) -
toıı ~ _an, ak§ama şabaha, Tren 

li,uPıaanesine nakledilecektir. 
~ hlk· Plnıan, fakir olmak itibari· 
•etek ıtrı Trencahrda bir istida ve· 
•c lnahke · d · · 'llıt menın avaya a1c 
ier•ey ~~a~n bir ıuretinin New · 

ukuıneti hesabma müda -
(Devamı 4 üncüde) 

ltesteu.r Şopenln 
125 inci yılı 

& '. 
ttteh" 

Meşhur beste
kar Şopen'in 

doğduğunun yüz 

yirmi beıinci yıl 
dönümü olmak 
münasebeti ile, 
annesi Lehli o-

lan ve Varşova 
civarmda doğan 
, ıanatkirm ha-Ş Qr 

~ 01>eı. hraıı taziz edi-
~~U ~ l>~k .... liyor. Bu müna
>~ 'kttr, J)··büyuk mera.sim yapı· 
~il unyanrn meşhur rad· 

~.::.:&inha günü Şopen'in 
V't ~acaktır. 

fO\'a 17 ( 
• A.A.) - Vaqova 

(Devamı 4. Bnçiide) 

bir \..görüşmüş: ~ 

Katil ve avukatı 

Heybeliada 
kazası 

Yılan blkAyesi: 

Adliye enkazı 
Adliye yangını yerindeki enka

zı müteahhit, muayyen müddeti 
l zarf mda kaldırmadığı için Mali

ye bakanlığınca mukavelesi fes
holunmu~, depozito akçesine va
zıyet edilmişti. Milli emlak mü
dürlüğü bu fesih işi üzerine müte· 
ahhide tebligatta bulunmuf, ken
kisi nam ve hesabına enkazın kal· 
dırılacağıru bildirmiı, sonradan 
kaldırma iti için fazla para isten
mesine lüzum kalmamak üzere 
enkazın döküleceği yerin gösteril· 
mesini bildirmişti. Müteahhit Mil
li emlak müdürlüğünün bu tezke-
resine cevap vermemiştir. Bunun 

Muhakeme diln üzerine müdürlük Belediyeye bir 

Ağırcezada başladı tezkere yazmıf, Adliye enkazının 
Bunian birkaç ay evvel Yalo- döküleceği yerin Belediye atrafm 

vadan gelen sebze yüklü bir motö- ~an gösterilmesini istemiştir. 
rün arkaamdaki kayığa Fruzan Bu tezkereye henüz Belediyece 
vapuru Marmarada çarperak ba- cevap verilmediği gibi yer de gös
brm .,, 36 yolcunun ölümüne se- terilmemittir. 
beb olmuştu. (Devamı 4 ün~üde) 

Bu facianın ~avasına dün ağır I.kı vapur karaya 
ceza mahkemesınde batlanmıttır 
Suçlu yerinde mevkuf bulunan mo- oturdu 
törün kaptanı Faikle gayri mev· Çanakkale, 15 - Fırtına yü-
kuf bulunan Fruzan süvarisi Hüs· ziinden Amerika bandıralı Eksmi· 
nü ve ayni geminin provasında 

gece nöbetcisi bulunan gemici Şev 
ki ile vekilleri, davacı yerinde de 

nister vapuru Mağra altında, Yu· 
nan bandıralı Bonya vapuru da 
Akbaş mevkiinde karaya oturmut 
lardır. . <Devamı 4 iincilde). 

Vazife başında ölen iki 
kahraman kimdir? 

Bir kaç gün evvel Amerikadan 
gelen telgraflar Amerikalıların 
Makon ismindeki hava gemileri
nin Kaliforniya açıklarında düş.-

Üsküdar .. 
daki kaza 
Sırf vatmanın şaşkın· 
lığı yilzilnden ileri 
geldiği tesbit edildi 

Arabanın freni 
tutuyor 

Dünkü nüshamızda, Usküdar
da Kısıklı ile Millet bahçesi ara
sında vukua gelen tramvay kazası 
na dair tafsilat vermiştik. 

Dün, §İrket kazanın nasıl vukua 
geldiğini tespit etmek için araştır· 
malar yapmıt ve kazanın frenle-

rin bozukluğundan mı, yoksa vat
manın bir kabahati olarak mı vu· 
kua geldiğini araştırmıştır. 

(Devamı 4 üncüde) 

tüğü, ve balonda bulunan 102 ki· 
tiden yüzünün kurtarılıp ikisinin 
kaybolduğunu bildirmişti. 

(De,·amı 4 üncüde) 

Grip 
r.ıektepler ve 

sinemalar 
Gribin, mekteblerin yeniden ta

tilini İcab ett:rip ettirmiyeceğini 
tetkik etmek üzere latanbul vili -
yet sıhhat komisyonu dün öğleden 
sonra Vali Muavini Rüknedd:nin 

(Devamı 4 üncüde) 

Avusturyada komü
nistler yakalandı 
Viyana, 17 (A.A.) - Zabıta, 

Viynananın batlıca polis merkez· 
lerini hücumla zaptetmeğe matuf, 
geniş tutulan bir komünist plim 
meydana çıkarmıştır. Bu işle ala
kadar kimselerin çoğu ile, br çok 
ta göçmen tevkf olunmuştur. 
Zabıta hali bu mesele ile meş· 

guldür. 

- Ben eıeie binmem.. Otoma bil iaterimmm .... . . 
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Sn ati f abrikatarı 
ve Sovyetlerin 
düşünceleri 

HABER - ~kıam Postası · · 

Cenevre, 16 (A.A.) - Silah 
imalibm ve ticaretini tanzim ko
milesinin toplanbsında Sovyet 
murahhası Ventzof, Sovyet heye
ti murabhasasmın silah imalabnı 
ve ticaretini tanzim edec.ek olan 
bir mukaveleye İ§tirak eylemeğe 
amade olduğunu ancak böyle bir 
mukavelenin umumi silihlann a
zalblması mukavelesine dahil bu
bulunmaıı icap ettiği mütaleasm
da bulunduğunu söylemittir. 

Ventzof, Amerikan projesini 
tahlil ederek demiıtir ki: 

"- Dünya silih imalatında 
baılıca rolü oynıyan hususi sana
yie bu projede devlet sanayiine 
nisbetle birtakım müsamahalar • 
da bulunulmaktadır. Bunun ae • 
bebini anlamak güçtür. Hususile 
ki uluslar kurumu konseyi bütün 
dikkatini hususi silah imalatına 
karıı alınacak tedbirlere hasret -
melde ve hususi silah sanayiini 
tahkik için Amerikan ayanınca 
teıkil olunan komisyon da fezle • 
kesinde bu sanayiin zarar verici 
hareketlerini meydana koymakta
dır. Binaenaleyh Amerikan heye
ti murahhasasınm ve bizzat ko • 
mitenin hususi ve resmi silah aa -
nayii hakkında tamamile müsavi 
bir rejim tesisi keyfiyetine iştirak 
edecekleri ümidindeyiz. 

Diğer taraftan, müzakere edil
mekte olan mukavele meseleyi 
kat'i ıurette hal değil, olsa olsa 
suiistimalleri tahdid etmektedir. 
Bu suiistimallerin tamamiyle ö • 
nüne geçmek için silah imalatım 
ve ticaretini Sovyet Rusyada ol -
duğu gibi münhasıran devlete tev
di etmek lazımdır. 

Kadın mı, tren mi? 
Roma, 16 (A.A.) - Avrupa et· 

rafında tek başına yaya olarak se
yahate çıkan Lehli Bayan Olzevs
ka, Varıovadan kalkarak Avustur 
ya ve Çekoslovakyayı yaya olarak 
geçtikten sonra buraya gelmiştir. 
Romada bir kaç gün kaldıktan 
sonra yine yaya olarak Floransa, 
Cenova, Milano ve T orino yoluyla 
Fransaya gidecektir. Bayan 01 -
zevıka böyle bir seyahate teıeb -
büs eden ilk kadındır. 

Faşist meclfslnln 
toplantısı 

Roma, 16 (A.A.) - Büyük fa. 
ıiat meclisinin ikinci toplanbsın -
da Bay Mussolini içeri vaziyeti an 
latmışbr. 

Maliye bakanı, ltalyanın para 
ve ökonomi durumu ve fırka kati
bi de fırkanın ve teşkilatlarının 
çalıımaları hakkında izahat ver • 
mittir. 

-0--

Almanyanın cevabı hoş
nutsuzluk uyandırdı 

Fransa ile lngilterenin teklifle
rine Almanyannı verdiği cevabın 
metnini dünkü nüshamızda yaz -
mııtık. Bu cevabın, alakadarlar ü
zerinde menfi bir tesir uyandıra • 
cağı belliydi. Bunu, dün de kay
detmiıtik. Nitekim, aıağıki tel
graflar, bunu tekid etmekte<lir: 

Cenevre, 16 (A.A.) - Ulus. 
lar arası mahafilinin Alman no • 
tası hakkındaki mütaleası §U §e
kildedir: 

İstenilerek sarahtten ari, esas 
itibarile natamam ve ıekil itiba -
rile iti uzatacak ve sürüncemede 
bırakacak surette tanzim edil~İf 
olan Alman notası, önümüzde 
çok müıkül ve uzun müzakereler 
yapılmasına bais olacaktır. 

Bu mahafil, Almanyanın ver
mit olduğu cevabın faydalı bir 
müzakereyi mümkün kılacak su -
rette havadaki gerginliği. memul 
edildiği veçhile • izale edeceğin 
den f\Q>he ebnektedir. 

Evvelce Alman yanın muhte -
mel iti uzatma tabiyesi dolayısi
le emniyetsizlik izhar etmit olan 
siyasi mahafil ise notanın neı -
rinden sonra itminan kespetmit 
değildir. ı 

Bununla beraber, ltalyan. 

notau, bir red demek değildir. Fa 
kat Almanyanm Avusturya ve 
ıark misakları ile Uluslar kurumu
na dönüıü hakkındaki niyetleri de 
öğrenilmek isteniyor. 

Londra, 16 (A.A.) - Dıt ha • 
kanlığı, Almanyanm cevabından 

yana her hangi bir mütalea beya
nından çekinmiyorsa da, sıyasal 
mahafilden ihsa.a olunduğuna gö
re, Londra beyannamesinin bir bü 
tün sayılan muhtelif noktalarını bi 
ribirinden ayırd etmeği istiyecek 
bir cevabın iyi karıılanması müs
tebattır. 

Londra, 16 (A.A.) - Seçicile
rinin karıısmda ıöylemiı olduğu 
bir söylevde hava antlaımasına 
dokunan Bay Neville Charberlain, 
deınittir ki: 

"- lngiltere, girifeceği taah • 
hütlerin hakkile altından kalka • 
bilmek için, her türlü ihtiyaçlara 
uygun bir hava kuvvetine sahih ol 
mak gerektir.,, Bay Chamberlain 
sözlerini §Öyle bitirmittir: 
"- Ayni zamanda, havacılığı -

mızı tesirli yapabilecek kara ve 

deniz kuvvetlerimiz de olmalı • 
dır.,, 

Moıkova, 17 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Pravada gazetesi "Alman faıiz 
mi barı§ teminatı ve ademi teca
vüz aleyhinde,, baılığı altında neı 
rettiği bir makalede Fransız - ln 
giliz notasına Almanya tarafın

dan verilen cevb hakkında yalnız 

Fransız, lngiliz ve Alman malbua 
tından hulaıalar vermekle iktifa 
etmektedir. 

Keza lzveıtiya gazetesi de tef -
siratta bulunmamaktadır. 

Brükael, 17 (A.A.) - Belçika 
hükUnıeti, Almanyanm cevabı 
hakkında çok müteenni davran -

makta ve bu hususta neler duydu -
ğunu nimreami olarak dahi bil -
dirmemektedir. Bazı mahafilde, 
notanın pek çok karanlık cihetle • 

ri ve kaçamaklı noktalan ihtiva 
ettiği söyleniyor. Brüksel, Alman 
cevabını, mahsuı bir esefle kartı
lamııtır. 

Fennin harikası 
Fransız- İngiliz dostluğunun mu- • • 
haf azası muvafık olan esaslı bir B ı n b ı r 
feniyet teıkil etmekte olduğu mü-

gece masallarından biri 
daha hakikat oldu taleaaında bulunulmaktadır. 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosundan: Dıt itleri 
bakanı Von Nörat, ltalya ve Bel
çika elçilerini kabul etmi§, ken • 
dilerine Almanyanın Londra tek
liflerine verdiği cevap hakkında 
tebligatta bulunmuıtur. 

Londra, 16 (A.A.) - Alman • 
yanın cevabı, tamamen gayri mü
said bir tesir uyandırmı§tır. Ce • 
vabm, Fransız ve lngiliz hükii -
metlerine derhal bir istip.re em
rettiği söylenmektedir. Çünkü, ln
giliz kabinesine göre, 3 tubatta 
karar altına alman görüı birliği • 
nin muhafazası lazımdır ve Ber • 
linin nihai cevabı, Fransa ve in • 
giltere ile müştereken mutabık 
kalınarak tesbit edilmelidir. 

Böyle bir cevab, elzem, telak-
ki edilmektedir. Çünkü Alman 

r 

Budapeıte, 16 (A.A.) - Ma • 
car ajansı bildiriyor: 

Her zaman mucid ve muhteri
lerin zihin ve hayallerini itgal et
mit olan "görülmiyen adam" me
selesi, ancak 25 yaılarında Etyen 
Birbil isminde genç bir Macar mu· 
cidi tarafından balledilmit gibi 
görünmektedir. 

Budapeıti Hirlap gazetesi, u • 
zun bir makale neırederek,, muci-

din bu gazete erkanından birisi ö
nünde icad ettiği makine ile yap. 
tığı tecrübeyi bütün tafsili.tile an· 
}atmaktadır. Makineye kartı olan 
tarafı açık bir sandık içine konu-
lan mermerden bµ. heykel, esraren 

giz, ıualanmn tesirile yavaı yavq 
görünmez olmuıtur. 

Heykelin tamamen kaybolması 

1 Sabah ~azeteleri ne 
P"' 

için bir kaç saniye kifayet etmek· 
tedir. Bu bir kaç saniyeden sonra 
tecrübede hazır bulunanlar san· 
dık içindeki heykeli gözden kay
betmitler v~ ıandığın arka cida • 
rını görmü9lerdir. Mucid, Buda -
peıti Hirlap gazetesi muharririn • 
den ve diğer hazır bulunanlardan 
heykele elle dokunmalarını rica et 
mit ve bu suretle heykelin görün
memesine rağmen filhakika yine 
eski yerinde durduğu müp.hede 
olunmuıtur. 

Bu zatlar, gözle görülmiyen 
heykeli' ellerile tutabilmitlerdir. 
Şuaa maruz bulunan eller de bu 
esnada görülmemekte idi. T ecrü • 
be tamamen muvaffak olduktan 
sonra mucid heykeli yavaş yavaı 
yeniden gözle görülür hale getir -, 
dilJorlar? 1 

"Müebbet hapse mahkum olan fabrikatör,, 

Alman tayyareci 
A vusturyaya düşfince 

tevkif edildi 
Viyanadan bildiriliyor: 

"Avusturya üzerinde bir Ahn•0 

tayyaresi düıerek parçalandı. 1•1 
yarenin plotu Ulbrih, paratütle 
kurtulmuı ve Avusturya üzeriııd• 
ne iş yaptığım ıu yolda anlatılllf 
tır: 

Maksadım buraya gelmek d~ 
ğildi. Bavyerada Regendlusg'a 11" 
diyordum. Hava bozduğu için bd' 
radan geçmeğe mecbur kaldıın• 

Alman tayyareci verdiği bu iı• 
hate rağmen tevkif edilmiştir.,, 

-0--

General KAzım 
Uzalp Antalyada 
Antalya, 17 (A.A.) - KurtJ1' 

tay Baıkanı General Kazım ö~P 
dün saat S de kentimize gelıııit~ 
General vali, liva kumandanı, 
-vıuv>{hg a..<!p.,1aq ~A ~11npı:J ·J4. 
riyle kentimizde bulunan sayl•~. 
lar tarafından hududda, daire t' 
leri ve memurları, türlü yerli ııl1l' 
sal kurumlar üyeleri ve halk tat'' 
fından kent gerisinde karıılanJlllf 
tır. 

--<>--

Naziler papası tab" 
kir etmemiş · 

Münih, 17 A.A. - Alman iıtib 
barat bürosu bildiriyor: 

Ecnebi radyo ve gazeteleri J"' 
dina1 F aulhaberin fena mua111el" 
ye maruz kaldığını ve Vali~ 
da Alman hükUmeti nezdıJlıl"· 
protestoda bulunduğunu bildir ' 
mişlerdir. 

Kardinalm katibi tarafnıclfJI 
Alman istihbarat bürosuna y•P" 
lan bir tebliğde, bu haberin 

•• v - ~ .u ..... ıua :ıcuı:u naKKınacı. ---jı,i 

manlarda ne,şredilen p.yialar , .... 
asılsız ol.duğu bildirilmektedir· 

Yeni pe~uyulB~ 
Berlin, 17 (A.A)-Hano.r~ 

Oberg yakınında yeni petrol kıl~ 
ları keşfedilmiştir. Bu kefif u111

1 .. , ''DiJ mahrukat iıtihsalatının tezayıı 
ne müsait görünmektedir. asi". 

HABER : Malum olduğu ~ 
dünyada, toprak altında 111e" ~ 
petrol miktarı mahduttur. fi~ 
koskoca Amerika kıt:asında a t' 

on, on bet sene kullanılacak ~ 
rol kalmıştır. Diğer mevcutl-" f 

uzun asırlar ıürmiyecek kad•r;. 
dır. Bu itibarla, yeni ku}'l!lar . 
fedilmiı olması ehemmiyetlid1~ 

DllnlhlBl:mltllllUI .......... __.. ................... ' 

mittir. fıtl' 
Mucid, bir çok seneler zat ' 

da uzun çhımalar netice1inde 1:' 
tığı icadın esasını daha söyled' ~' 
mektedir. Genç mucid y.Jııl'eıti 
eksperler huzurunda icadınJ11 ~ 
b. t .. b . . k jttetil'., 
ır ecru esını yapma n ~ ,~· 

dedir. Ve bu husus için çalıtıı' 
tadır. ıJ' Almanyanın lthalAt 

ve ihracatı 
Berlin, 17 A.A. - ikinci kanun 

zarfmdllki ithalat 404 milyon ve 
ihracat 299 milyon rna.rka baliğ 
olmu~lur. Birinci l;anuna nisbetle 
ilhalalla 5 milyon fazlalık ve ih
racatta 55 milyon eksiklik v11.rdır. 
Haoı madde ithalatı takriben yüz 
de 1 O artmıJtD' . 

KURUN - imler sülıuıunda Sadri l ler aıabiliyoruz. Jlusiki tılnde de, tlil l ederek Bulgariırtana karı yazdığı bu d tJJ 
Ertem, Aı·usturyada Krup fabrlJ.:a." işinde de böyle olacaktır. Arlık uluya yazılarının şaka olmadığını, Edirneyi Eğer icad bu tecrübeler e ,,ıt 
müessislerlnden birinin Temmuz ilı. 1 ve yiiksclişe doğru ... ,, Filibcye kadar genişletmek uygun vaffak olur ve bütün iıntih~, 

-o-

Dil .. en balon sil varisi 

tilcUinde ilıtilalcilere biltlh verdiğin· JJILLIYET - Ahmed Şükrü Eı • düşeceğini anlattıktan sonra, bunun geçirirse, sayılmıyacak der 
den dolayı müebbed hapse malıkllm mer bugünkü yazısını Almanyanın sük"llnetle temin edilebileceğinden kt'r' 
oldıığunu ya.."'lyor. Ve hakikutte döüüı Fransı:ı lngiliz anlafmasına karıı ver bahsediyor. çok tatbikat sahası bulacil 
ifin sUcilı satan müesseselerin binler • diği ceı;aba tahsis etmiştir. Jt"'ramız- AKŞAM _ Akşamcı bugünkü ya- --o- ,.,e 
ce olduğunu, bunlor bir taraflo.rı ha - lngiltz kombinezoııur.un telclll eıtiğl zl8ında JJtarmara kıyılarında bir. köy- Alman yada tayY J 
nl h!lrtl silah ynpıp satarlarbn, bir dört maddeye Alnıanyanın ustalıklı de kaldınm için granit taşı kesen bir inşası milsabakl)S.Jt 
taraftan da bunlara nıeruub birinin bir cevab verdiğini ve lngilizleri yal· işclnin taş başına üç kuruş aldğını ve B l ( tla\I'-' 1" 
muhakemesin' bakılmasını gülüne bu nızca müzakereye çağırdığını yazmak er in, 17 A.A) - n 
lugor. Ye bu işle sözde namuslarını tadır. Yazı şöyle bitiyor: böylece günde 2 lira kadar para kaza- habirı'nden· 1' 

nablldiğini yazarak Anadolunun bazı • • ti 
koruduklarını yazıyor. ' 4Belki de Almanyanın Avrupa ba - J ralc~ 

yerlerinde günde on be§ kuruşa l:a- AJmanyada ilk defa o a 
CU!IHURIYET - 111. Nermi adıy- rışını yeni baştan kurmak gibi blr a. ··,ıa _.4 Vaşin~ton, lS (A.A.) - Batan 

Makon Drijablinin kumandanı 
mülazım Herbert \'ilcy, yüzbaıı 
Jtitbc•ine D'l•Jaclil olan 4'komman· 
der .. liğe terfi ettirilmi~tir. Kuman 
dan Vilcy, Akron bnlor.u faciasın· 
dan kurtulan yegane §alus idi. 

le Almanyadan. gelen bir yan "bütün mnç güden önergelere kar~ı durumu dar amele çalıştığını ilave ederek bu- yare in~sına dair bir ııııı ş1' P' 

esJ...'t değerleri yenil erile, dirilerilc de- bu görüşmelerden sonra anlaşılacak- nun nübetsiz olduğf!nU söylüyor. açılmı~br. Müsabakaya kol'I e ~ 
ğl§tirmesini bilen,, dcrlmimizdcn bah- tır. Şimdi /ıiç bir şeye cevab vermiyen · SON POSTA - iki 11ıldı:: imzalı yareler içerisinde harb taY1"r; 
ıederek şöyle diyor. cevabdan bu durumun ne olduğu an- yazı •on zam::ınlarda al'emi ebelerin ler· e h f'f t•• lü u_.1c)ılr i 

HB •· b · · rl k bl l ıl h t l il bl "k • k .. k 1 v a 1 mo or ~- 11' ugun ızım, a ı , yaratıcı r aş mıyor.,, a a ar e r ı ·ı çocu · duşme rıak'a- .. olıst>ı , 
değer sl!tcmimiz vardır ve onun için ZAJJJAN - (Büyük Trakya rni.aakıt sı o!du4unu yazarak bunun kat'ı su. ı dır: Bunl~r: el e~e~çısı .. tere'> 
her gilre (kuvvet) kı11Uldam~ı bir ye- t diye yazdığı yazılara karşı Bulgar rette önüne geçilmesi vaktinin gelmiş lemn kabılıyetlerını goll 
nıif vcrebUir. Ve gene onun i~in engel ı matbuatından aldığı cevablan 'tahlil olduğunu yazıyor. tir. . . 
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~ lslc4' 
. ~n ve toprak 
•t.erinden ne 

1 anlıyoruz Farmakologlar 
t\lt ~lığı, bir iıkin ve top- B 

1
• rl .

1 
"'.v •

1 l~ . layihası hazırlıyarak, ,.., 

'tiiiıı hJi, Yepyeni bir deiitimin Eczacılar hltlbtt ile "1it e tetirdi. Kanunun hedefi, 
~:ı toprakların ve iılemek ia- birleşme hazırlıkla-
' lllda bulunan kolların mikta- rına başladı 
~lıl'lnak, timdi mevcud olan Geçen Cuma yapılan F annako 
'1i b' "-.aıtalarmı da daha ve- loglar Birliği kongresinde bir hay 

8-., •r hale ıokmakhr. li münak&talardan ıonra aon za-
' lillaaıl olabilirdi? manlarda Beyoğlunda kurulmuf 

~ep· . aydj çocuklar, gayret... olan Eczacılar klubü :ıe birleıme· 
'e it~ kazın al ara sarılın, önünü ğe karar verilmit ti. Bu birle§me 
' lo~ra~l~rı ıürün !... Sizi iti için iki taraf idare heyetleri 
~~ ~iün ıçın doğurdu! -de- toplanmıtlar ve birletme eaaıla
, \& •llabi, bir feY yapılamaz. rmı kararlattırmıılardır. Bunun i-
4tı, fla Peynir gemiıi yürümez!,~ çin Farmak'ologlar Birl'ii ve Ec
-· ~·.:Yürüdüğünü farzetaek bi- zacılar Klubü nizamnameleri ta
l\ "rı tın YUrddaılarm, kazmala- dil edilerek yeni bir nizamname 
~le ~tak, hesapsız, planuz b'r projesi hazırlanmıtbr. Bu proje 
")dt ı. qabire çabalamalarından vilayete verilecek ve her iki teıek 
L_~klenemez. kül azalarının mütterek bir kon-

~~' her memleket planlı gre yapmalan için müaaade iste
... ~ d .. necektir. Kongrede ECzac.ılar Klu 
-.. ktıl oil'U gidiyor. Bir ev da- bü azaları evveli toplanarak ken
~-... ıırlcen, bir bahçe tanzim e-
.;, ııa ı h di tetekküllerini lağvedecekler ve 
~ 11

' geliti güzel, er bundan aonra da müıterek kongre •t' ~elen.yapılmıyor da, plan· 
~llld yapılacaktır. Esaıen Eczacılar 
L'1'ilc e •t görülüyorsa, daha Klubü azaları ayni zamanda Far-
' ~İt İll§aat olan memleket mak~loılar azası bulunmktdırlar. 
~lii elbette, bir bilg ~, bir fen 0 

~Itri 0lınalıydı. Eıkiden, ıe- Belçlkaya nasıl 1 hra-
"'-rt herhangi bir yerine, aklı- t lacak? 
L ıı, lkı .... d b' ca yapı 
"llt ab..... ına. estıgı tarz a na- V ' 'il H t' Belrikaya ih-l. ~bT exı er eye ı ~ 
"ili~• ırd~. ~8!'-t, timdi, be- ı · racat yapan tacirlerimizi bir müd 

4 .. lastikı lazımdır. detten beri çok ııkmtıya dütüren 
L hıı ılerı' ad d b b'• ...::L ' k • .,.'-'ilt, ım, a a u,'-- vaziyet: halleden hır arar vermıt 

~to· &ata tatbik ediliyor: ve bu karar alikad;.\r)ara bildiril-
\ tf4~tfe göre, yeni köy, kaaaba mittir. 
'ııt, trler bakanlar heyeti kara- Belçikaya ihraç edilen matla
~ ı.1::-~labilecektir. ~oyter·n rımızın ıedlyc cuı'ılcr~~lıı:. bc. ... ~bc1' 
~ ~ Te tehirlerin pJin meDfe fehadetnameJeri verilme
~~ dqında iğreti veya temel me'ktedir. Halbuki Merkez Banka 
-~ ~ Yeri kurulamıyacaktır. ıma bu mallann bedeli olarak ya
"' ;:ıı, ~ğd, kulübe, deiirmen tırılan paralann alınabilmesi için 
.. ~etı veya temelli ya. bu mente tehdetnameler'nin bu-
'- 1't1ı "'aı1 valilerin müaaadeıi- lunmui lazımdır. Vekiller Heyeti 
'-dq._ ... ,~~&caktır. Göçebelik me- mevcud vaziyeti nazarı dikkate 

'1..ı~ır. a,arak menıe ıehadetnamesi yeri-
~1 )~, •7ürkiyedeki intaatm ne bu def a!ık diğer evrakı müabi-
.~ ""Pıln.ı tenin Merkez Bankaımca kabulü-L ~ hit aaı,, ı·b· gı.yet yük- , 
"it d laıaL_d ne karar vemı'ttir. , 
._ •, İÇt~ ı olmakla beraber, 
\ıı...~li.k!- 11!ıat veçhesi vardır. De- --o--
.;"lt -....., te TercOman ların 'it: ıeç·ı ıallübün, gubm ö-
.,~~~tir. Zira, projen:n imtihanı 

1... l', 1 edir: latanbul ıeyya:h tercümanları-
~~ lo~rak üzerinde dev- nm :mtihanlanna yarm birde bq-

'dc&ia..,_ .kuıue bak ve mülki- !anacaktır. imtihan yazı ile ola
~~ ~a bulunmıyacaktır. cak, aonra ecnebi liaanı bilgileri
~'~d 'Üiyetler'mizde, eski ni yoklamak üzere bir de tifahi 
' ' erebe ı k bak :mtihan yapdacaktır; imtihan ~ ~ • Y i ayası e-
~t;ı.. ilice baki d k' lıtanbul tarihi üzerinedir. 
"t, ~' Ot1f- ar var ır ı, ~ 
~Ya çrkm.ıt olacak-

~ ÇaJ anlqıldıima göre, Dış işleri Hakanımız 
t. ~ ~~~tıDak ve itlemek a- Şehrimizde bulunan D19 itleri 
. -,~ •1etinde olan vatan- Bakanımız Tevfik Rüttü Aras, 

f.Jt d. ek dün Perapalaı Otelinde Fransız e ınm imkinları 
\ ı. ... -· 8\Uıdan baıka, au al- Elçiıi Kamerer'i kabul elmit ve 
~ ~~lf to b:r aaat kadar görütmütlerdir. 
. , ~~ •• Praklan el birliği 
\, ~ ~ı, bütün yurddqla 
b. . llMlan yüklenecek- Irak Elçlsl 

t.ı,~•li)ıe . An':arada bulur..an lr. k E'ç'ıi 
~ ~ >iilr.eltilen bu mem Nac: Şevket dün ıehrimize ıele
.,. ~ haklar dahilinde, rek Perapalaı Oteline inmiıtir. 
~ --~ ~hepimizin olduiu o ' 
~ hoJ, ı, daeaJdır. Yunanistan la ticaret 
~ ~İIJ 'to. r Çak bakımlardan, işi eri mlz 
~ ~~ı-:ralc itlerini yepye- Türk-Yunan Takaı anlqma-
~ ' çıkaracak bqbba- ama ballı nota mucibince memle
!\ dt 'Pttr. Kaaabalı ve ketimizde bloke Yunan ticari mat 

~
D ele~ hiuin=, lubatınm ve Yunanistanda bloke 
~ fikrini uyan- kahmt Türk paralarının kartılıit 

oııu, lcunmuTUta olarak taba edilmesi iç'n yakm
de lıurtancak. da muameleye bqlanmuı karar

. lapnıfbr. Y unaniatanda alacağı o 
IVa•NG) lanlann Türk Ofise müracaatları 

İa.D etmektedir. 

Haliç 
vapu~ları 
Şirketi 

Belediyeye geçmesi 
bir emrivaki telAkkl 

edlltyor 
Uzun yıllardır ne tekil alacağı 

merakla beklenen Haliç Şirketi-

nin vaziyeti aon aafhaıma girmit
f r. Şirketin feıhedilerek bütün 
veaaitinin belediyeye devri artık 

bir emri vaki olarak telakki .edil
mekted :r. 

Öğrendiğimize göre belediye 
ile Haliç Şirketi araımda, ıirketin 
beled·ye hiaaesini vermemeıinden 
dolayı açılan davada ehlivukuf o

larak ayrılan heyet, raporunu ha
zırlamıfbr. Bu raporda Haliç Şir
ketinin vaziyetinin fena olduğu 
ka~I edilmektedir. Yalnız muka
velenameye nazaran tirkef n, be-
lediye hi11eıini ki.n üzerinden de 
til, kir etsin etmesin ıayriaafi 

hasılat üzer· nden vereceği kayde
dilmiı olduiundan, belediye bia
aeaini zarar ettiği behaneıiyle 

vermemeıi bir mazeret olarak ka
bul ed'lmemektedir. Bu vaziyete 
ıare eğer mahkeme halicin bele
diye biueıini ödemeıine hükme
decek oluna ıimdiye kadar olan 
bOrcun tirket tarafmdr-ı ödene
miyeceğl muhakkak ı:. :.ilmekte
dir. 

50 seyyah olomoblll 
geliyor 

Turiq Klubünden öfrenditi
mize ıöre, Alman Tur'ng ve Oto
mobil Klubünün delaletiyle tehri
mize yüz kitilik bir otomobil ıey-
yahı kafileıi gelecektir. Bunlar
dan elli taneıi otomobilli, elli ta
nesi motöıikletli olacaktır. 

Otomobilli ve motöıikletli 
ieyyahlar, önce Edime lıtanbul 
yolu ile gelmeği düıünmütlerae de 
ıonra fikirlerini değittirm'tlerdir. 
Şimdi Köstence yolu ile gelecek
lerdir. 

Köıtenceden 26 N' ıanda kal
kacak 29 veya 30 Niaanda lıtan
bulda bulunacaklar, dönüşte de 
Edimeye uğrıyarak orada bir ıe • 
ce kalacaklardır. 

--<>-

Tıp talebesfnln stajı 
Oniveraite Tıp fakültesi tale

be.inin dokuzuncu ve onuncu ıö
mestrlerde yaptıkları nazari den 
ler ıekizinci sömeıtre alınmııtır • 

Bu ıuretle ta1ebeler dokuzun
cu ve onuncu ıömestrlerde aabab
tan aktama kadar hastahanelerde 
ıtaj görebileceklerdir. 

Hasan All geldi 
Eıki orta tedrisat umum miidü

rü ve yeni lzmir aaylan Bay Ha
lan Ali Yucel dün aabah ıehri -
mize gelmittir. 

Üniversite kimya .· 
profesUrtt 

Sömeatr tatilinde Almanyaya 
seyahate ıiden On1veraite kimya 
prof eaörlerinden Heraug bir ka
za neti~inde ölm.üt~ür. 

Yerine almacak profesörü bu
gün Üniversite profesörler mecli· 
ıl ıeçerek kendiıine ·teklif yapa· 
caktır. 

Lastik 
ayakkabları 

Ayakkabıcılar Koope
ratifi rekabete 
hazırlanıyor 

Geçen yıl kurulmuf olan Ayak
kabıcılar Kooper~tifi bu yıl ilkba
harından itibaren tatbik edilmek 

üzere bir proğram hazırlamıttır. 

Görünüte göre bu proğramın he
defini teık :ı eden nokta ayakkabı 
aanayiini çok aanan liatik ayak
kabı aanayiini ik~ · · ~n çalııa-

mamağa mahkWn tir. 
Ayakkabıcılar Kooperatifi ya

zm halkm çok rağbet ettiği liıtik 
altlı keten ayakkabılara mukab'I 
bir tip kösele altlı keten ayakkabı 
hazırlamaktadır. Bu ayakkabı lia
tik ayakkabılar dereceıinde ucuz, 
fakat onlardan aağlam olacaktır. 
Bu yeni tip ayakkabınm fiyatı bir 
lira olacaktır. Bu ayakkabıların 

aatılmaıı iç'n Eminönünde bir pa
zar açılacaktır. 

GOmrUk Komisyoncu
lar Blrllğl çallşıyor 

Gümrük Komiıyoncular Birli
ii, biri' iin, komiıyonculann ihti • 
yaçlarma kafi gelmediğini nazan 
dikkate alarak buraımı azaımm 

her türlü müracaatmı karıılaya
cak ve her iatejine cevap verebi-
lecek bir yer haline koymuttur. 
Bunun için birlik bir hukuk müta 
viri, bir k · myager ve bir doktor 
tutmuttur. 

s 

1le uac, 1le11-oft - ~ __ ._. ......-~ 

Çiftçi çocuklarına 
ders 

Almanyanın Mesai Lideri 
Hierrel ile, Alman Ziraat Bakanı 
Darre arasında d.kkate değer bir 

mevzu üzerinde anlatma olmuf 
ve karar alınmı§tır. 

Bu anlafma, "her çiftçinin ve
ya ziraatle uğratan herhangi bir 
aile babasının erkek çocuklarını 

aht ıerviıi mekteb' ne gönderme
leri mecburiyeti,, üzerinedir. 

Bunların ziraat sahasında ye
tiıtir :lmeleri müddeti bir yıl ola
cakhr. 1915 Kinunuaani birinde 
doğmuı olan çiftçi çocukları altı 
ay tahsil ıöreceklerdir. 

Çiftçi çocuklarını okutmak ü
zere toplama, T C§rinievvel birde 
baılıyacaktır. 

~ 

TUtUn fçtt"ler col'~'•"n• 

---------------------Alman ıtatiatik Bürosunun 
verdiği malUnıata göre, 1933--34 
malt yılı içinde Almanyanın tütün 
sarfiyatı 114.900 ton tutmu,tur. 
Bu ıuretle adam ba,ına yılda 1, 76 
kilogram tütün düşmektedir. Ge
çen yıl iıe 108.500 ton tütün sarfe 
dilm · f, bunda da adam başına 
1,67 kilogram tülün dü,müştü. 

1933 - 34 mali yılı içinde pro 
sarfiyatı 6 530.800.000 tane, cırıa
ra 33.632.500.000 tane, ağız tütü-
nü 172.200.000 parça, cıgara zıva 
naaız 1. 755. 100.000 tane, ince kı
ytlmıt tütün 71.504 kilo, vergi ·m
tiyazma tabi İnce kıyım tütün 
13. 758.467 kilo, pipo tütünü 
19.172.931 kilo, enfiye L307.879 
kilodan :barettir. 

~ 

Hukuk mütaviri ile kimyager Habetlatanda tUtUn lnhisan 
daimi olarak birlikte bulunmakta, H.,bqiatanda tütün mamulatı. 
ve müracaatcılann yaptıklan mü- nın imali inhisar altındadır. Tü
racaatlara, ıorduklan· ıuallere ce- tün mamulatı sigara ve enfiyeden 
vaplar vermekted'rler. ibarettir. Yerli tütün dı,ardan ge-

--o-- len tütünle harman edilerek kul-
Tra m vay kezalarına !anılmaktadır. Bu harmanda yerli 

karşı tedbirler tütünün hissesi % 60, ecnebi tütü
nünkü iae % 40 tır. 

Tramvay kazalarına mini ol· 
mak için tramvay kapılarında ya· 
pılacak deiitiklik üzerindeki ha
zırlıklar bitmek üzeredir. Ş:mdi
lik iki arabanın parmaklıklı ka
pıları yenilenmektedir. 

Yeni kapılar ön tarafta vat
manlar, arka tarafta da biletçiler 
ve yahut ta yolcular tarafından 
kapancaktır. 

Kaprlann parmaklıkları baaa
makların her tarafını iyice örte
ceğinden çocuklar ve yolcular ba
samaklarda duracak yer bulamı
yacak!ardır. Kapılar, dıtardan a
çılmıyacaktır. Tramvay durduk
tan ıonra vatman veya biletçiler 
kapılan içerden açacaklar ve yol· 
cular inip bindikten aonra tekrar 
kapıyacaklardır • 

Kapıları yenilenen iki araba on 
gün zarfında tecrübeye çıkarıla
caktır. Tecrübe iyi net:ce verirse 
bütün arabaların kapılan bu ıe-
kilde yenilen~ktir. · 

Zincirli koyu 
mezarlığı 

Belediye tarafmdan Zincirli 
Kuyuda yapılmasına ça 'ıtılan me
zarlığın ·üç aydan beri devam e
den duvar yapııı bitm:ttir. Bele· 
diyenin bu ıuretle 934 bütçesine 
konmut olan 50 bin Frahk tahıi
aat bitmittir. 935 bütçesine kona· 
cak yeni tahsiaatla mezadık arıa· 
ımda memurlar b;naaı, bekleme 
'yerleri. vollar vauılacaktır. 

Hariçten gelen tütünler Ceza
yir, Yunan ve Türk tütünleridir . 
Senelik ithali.tın kıymeti 25.000 li
ra kadar tutmaktadır. 

Tütün içmek adeti hemen ecne 
bilere mahsus gibidir; yerlHcr tü
tün kullanmazlar. Yerliler içinde 
ıeyahat edenler ve genç yatta bu
lunanlar tütüne alı,ıyorlar. 

-0-

Talebenin kayltlerl 
ilk ve orta mekteplerle liseler· 

de mektebe uzun müddet gelmi· 
yen ta!ebelerin kayıtları silinerek 
yerlerine yeni talebe kaydedili· 
yordu. 

Kültür bakanlığı i'kmekter)Jer· 
de on altı yatma kadar orta okü
lalarda da 20 yaıına kadar tdc
belerin kayıtlan ıilinmemea:ni 
bildirmiflir. 

K6y mekteplerinde 
dersler 

Köy mektepleri derı program· 
larında yeniden bazı değişiklikler 
yapılacaktır. 

Talebeye ziraat ders'cri de eöı 
terilecek, bu dersler köylülere de 
an'ıyab;ıecekleri bir ıekilt!e ve
rilecektir. 

Çlnlllerln glizil sçıldı 
Marıilya, 17 A.A. - Bir Çin he 

yeti buraya gelmittir. Heyet Av· 
rupanm muhtel' f yerlerinde aıke
rl teskilitları tetkik edecektir. 
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s~ö .. s:· .. -imdclt baiıyoruZ 
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Grip 
(Baı taralı 1 incitle) 

reisliği altında bir toplantı yap
mıştır. Bu toplantıda şehrin umu
mt sıhhati, mekteblerdeki hastalık 
n~sbeti etrafında görüşmeler ol -
mu~, neticede hastabjm aittikce 
azaldığı görülerek mekteblerin ye 
niden tatil edilmesine lüzum olma 
dığma karar verilm:§tİr. Bununla 
beraber mekteblerin hergiin maa
rif idaresini hastalık vaziyeti etra 
fmda haberdar etmeleri de karar
lşmıştır. 

17 ŞUBAT 1935 --'*" 
=:;;2-

ltal yanların harb tayya-
( Baştaralı 1 inci de) 

Son gelen Avrupa gazeteleri bu 
hava faciasının bütün tafsilatını 
yazıyorlar. Aynen alıyoruz: 

13 Şubat saat 20.25. 
Sanfransiıko telıiz iıtasyonu 

birdenbire Atlas denizinden gelen 
bir S. O. S. yani imdat İfareti al
dı. 

Bir dakika sonra t~ıiz yeniden 
aldığı bir iıareti verdi: 

"Burası Makon hava gemııı. 

Karadan 6 kilometre uzaktayız. 
D.. .. İ d ' uşuyoruz. m at.,, 

Bir iki dakika ıonra 34 tane 
harp 9e ticaret gemisi Makon zep
lininin düımekte olduğunu bildir· 
diği noktaya doğru bütün ıüratle
rile hareket emtİf bulunuyorlardı. 

imdat İ§&retleri gittikçe zayıfli 
yen bir kuvvetle tekrarlanıyordu. 

"imdat!... imdat!... Balon de
nize değdi. Y okular denize atlı

yarak hava gemisini ter1'ediyor• 
Jar!,, 

Yirmi dakika zarfında kıımen 
denize batmı§ olan balonun etra· 
frm 34 gemi tamamen çevirmit 
bulunuyorlar,, ve yüzlerce kayık, 
motör zeplinin ta yaniarına kadar 
yaklaşarak denizde yüzen halkı 
topluyorlardı. 

Kurtarma iti büyük bir çabuk· 
luk ve intizamla yapıldı. Bir ıaat 
sonra denizde kurtarılmadık hiç 
kimse knlmamıt h. Aralarında yok 
1aına yapıldı ve 102 kişiden yü· 
züııün kurtarılml§ ve 2 kiıinin kay 
bolmuı olduğu görüldü. Beı daki
ka sonra Makon hava gemiainin 
bu iki bedbaht kurbanının isimle
ri de öğrenildi. 

Bunlardan biri ,geminin tel.iz 
memuru Delay, diğeri Edquiba ü.
minde bir delikanlı idi. 

Delay son dakikaya kadar tel· 
ıiz odasında kalmı§ ve arkada§la· 
rının iararına ehemmiyet verme
den imdat İ§&retlerini çekmekte 
devam etmif, f aka.t bu kahraman• 
lığını hayatile ödemifti. 

Edquiba ise gemi mürettebatın• 
dan olup kurtarma i§lerile ıon da
kikaya kadar büyük bir gayretle 
çahşmxş, fakat zeplin denize de· 
ğerken ıademenin tesirile ağır ıu· 
rette yaralanmı,1 ve denize düte
rek knybolmuıtu. 

Makon hava gem•a.inin kaptanı 
Wiley kaza hakkında §U beyanat· 
at bulunmuftur: 
==;,M~afık bir hava ile ilerliyor

duk. Bize hiçte zararı olmıyan ha· 
fif bir yağmur vardı. Birdenbire 
zeplin hiasolunacak bir ıiddette 
sarsıldı. Dümen1ere ıarıldı~ım za 
man zeplinin ... yukarı ve apğıya 

gitme~ini temin eden ufkt düme
nin itlemediğini gördüm. Ayni za
manda gittikçe fazlalatan bir sür

atle yere doğru iniyorduk. Derhal 
safraların ahlmasını ve karaya 
ıon süratle gidilmesini emrettiın. 
Sekiz motör birden bire ıeslerini 
yükselttiler. Bir taraftan imdat İ· 

ıareti verirkten, bir t<>.farlan da 
mütemadiyen düşüyorduk. Bu es
nada burnuma çarpnn bi:- koku 
bana balonumuzun gaı;ını k:ıçrr· 

mı\kta olc!uğunu anbtt:. 

Kurtarma i~~erimiz: büyHk bir 
intizan,la y:ıpıldı. Hiç kimse fn:dn 
tol.i§ göstermedi. Nihayet kııraya 

nltı kilometre k:ıla denize saplnn· 
drk.,, 

Ma!ion hava gerr.isi ?.60 · metre 
u::ur:luğı.mda 20 Nba:t 1~33 t~!İ
hind~ İn~:ı edilmİ} büyük b~r A
merilmn h..'\va g.cmbi idi. 

Mazolltt. İf liync 6ckiı motörle 
hareket ediyor ve yıii:ı yolcu alab~ 
Jiyordu. içinde Heliüın gazı vardı. 

Bu kaza son otuz ıene içinde 
rukua gelen büyük balon f adala
rının '>n üçüncüaüdür. Bu münase
betle diğer on iki kazayı da kısaca 
bildiriyoruz: 

1905 te Zepplin - il düştü. 
1909 da Fransrzlarm Repub-

lique balonu düıtü. 4 kişi öldü. 

1913 te German düttü. 13 kişi 

öldü. 

1913 le Explosipn düıtü. 28 ki
ti öldü. 

1914 ~ Avusturyalıların Kor
ting • Wingşassing balonu düttü. 
9 kiti öldü. 
1919 da Amerikanın C. S. i düştü. 
75 lrit i öldü. 

1919 da İngilizlerin N. S. 11 ıi 
dH1t11. 

1921 de İngilizlerin R. 38 i düş· 
tü. 43 ki~i öldü. 

1922 ,Je Amerikalıların Roma 
balonu dü§tÜ. 34 kişi öldü. 

1923 te Fransanm Disemude La 
lonu düşh:. 54 ki§i öldü. 

1925 te Amerikalılarm Shenan· 
d~ah balonu dü,tü. 14 kiıi öldü. 

1930 da lndl~:derin R. 101 
düttü· 48 ki§İ ol!'1 u. 

1933 te Amerikalıların Aron 
hava gemisi düttü. 77 kişi öldü. 

B\J hesaba nazaran son otuz se
ne içinde hava kurbanı olarak tam 
3P9 kiti ölmüştür. 

Euna mukabil Almanların meş• 
hur Graf Zepplin balonu hava ge
milerinin en talihlisi ve en mükem 
meli olduğunu ispat etmiştir. 7 se-

nedenberi Almanya ile Cenubi A· 
merika arasında sefer yapan bu 

zeplin timdiye kadar 10000 saat 
uç.muı, 433 sefer yapmt§, 27000 
yolcu, 40 ton eıya, 55.000.000 

mektup nakletmit ve bir milyon 
kilometreye yakın meıaf e katet· 

mittir. 
==========================~ 

üsküdardaki kaza 
( 8Cl§ taralı 1 ıncide) 

Üsküdar müddei umumisi, Dev 
let demiryollarile Belediye ıeyri· · 
sefer tubesinden birer mühendi
sin yaptığı Ü~ tıı.at aüren tecrübe
ler neticesinde kazanın sırf vat• 
manm şaşkınlığından ileriye gel
diği anl14ılmıştır. Araba, yapı· 
lan iki tecrübenin birinde dört, di 
ğerinde sekiz metrede durmuştur. 
Ve bu cihet mühendislerin de ve~ 
dikleri raporda tespit edilmiştir. 

Şirket cihazlarının ve fenni va
srtalQ.rmın güvenilir bir şekilde iş· 
lediğini tespit eden bu tecrübeden 
sonra kazanın vatmanın dikkat
sizliğile başladığı anlaşılmıştır. 

Vatmanın, 13 numaralı motris 
araba, arkasında romorkla Sarı· 
kayadan Millet bahçesine doğru 
inerken vatman dikkatsiz bulun• 

mut ve bü yüzden araba hızlan· 
mıştır. Fakat orada bulunan ma
kas dolayısile azalmış ve makas 
içinde yirmi mertede tespit edilen 
su arabasına çArpmtltır. l 

Bu çarpışma. yüzünden s..: ara· 
b<ısı parçalanmı~ buna rağmen a· 
rilba tekr:ır \~tmanın ~n,kmlığile 
hıtz~:ınnuş ve sonra durdurulmuş· 

Ayrıca sinema, tiyatro gibi u -
mumt yerlerde de arhht tedbirler 
alınması, salonla4ın ıık, sık hava
landırılması alaka.darlara bil
dirilmiştir. 

Sıhhat Balmlığınm eınri muci -
b:nce grih, zattürree, difteri gibi 
hastahkların da srhhat müdürlü -
ğüne ihlıan mecburi olduğu için 
hükumet ve be!ediye doktorları 

bu işi ehemmiyetle takib edecek -
lerdir. 

Mekteblerde d'.fteri atııma da 
bir kaç güne kadar başlanacaktır. 
Şişli tarafında bir kaç difteri vak' 
ası görülm~tür. Bu hususta icab 
eden tedbirler almmıttır. 

I-Iauptman ifşaatta 
bulunuyor 

(B<q taralı 1 incitle) 
faa vekillerine verilmesini iıte • 
miıtir. 

Hauptman, bunlar verilmediği 
takdirde davanın iıtinafma de -
vam edemiyeceğini ilave etmiftir. 

Hauptmanın iki kadın gazete -
ciye Lindbergin çocuğunu kaldı • 
ranın Fisch olduğunu söylediği ri· 
vayet ediliyor. Hauptman, Lind -
bergin çocuğunun kaçırılması cür• 
mü~ü illa d.-fa ola:uı.Jc F; ... 1ı~ •l'•• 
miştir. Hauptman, ayni zamanda 
Fisch'in çocuğu bir cürüm ortağı 
olmaks12an kaçırması imkanı ol • 
madığıru da ilave etmi§tİr. 

Flemington, 16 (A.A.) - Bir 
tiyatro direktörü, Hauptman da • 
vasını gören jüri heyeti üyelerine, 
muhtelif memleketlerde üç aylık 
bir turnye çıkmak ıuretile 300 do
lar haftalık teklif etmiştir • 

Jiiri heyeti, bu teklifi :müzakere 
etmek üzere toplanmI§tIJ'. 

Daha cevab verınemiılerdir. 
Flemington, 16 (A. A.) -

Hauptman'ın avukatları, tarafın• 
dan temyiz mahkemesi masrafı i
çin açılan umumi ianenin ilk gü -
nünde 70 dolar toplanmıştır. 
Hauptman, Almanyadiki annesin· 
den bir telgraf almıştır. Annesi: 
" Her şey iyi olacak zannederim. 
Sana itimadım var" demektedir. 
Kadın ayni zamanda vali Hoff • 
man'a §U telgrafı çekmittir: 

"Hauptman'm annesi1 bu ağır 
cezanm hafifletilmesini ve kocası 
ile iki çocuğunu harpte kaybet • 
mit 70 yaşında bir kadınm oğlu • 
nun hayatının kurtarılmasını is • 
tirham etmektedir.,, 

Adliye ankazı 
(Bcq tarafı 1 incide) 

releri harekete geçti 
. . (Bcq .taralı 1 ~n~ide) 1 ki muhabirlerinden aldık~-; 

tedbırlerı de tasvıb eylem ıştır. lumata göre, ltalyanlar Aft~ 
İşsizliği hafifletmek üzere, ih • ki kolonileri olan Eriteriye, bı ıO 

da.s olunan 40 saatlik haftanın ver bombardıman tayyaresi olaO 1 • 
diği neticelerden memnuniyet gös tayyare göndermiılerdir v~ ~: 
teren konıey, Cumartesi gunleri, müzdeki ay içinde 100 k~dır ar 
öğleden sonraki zamanm siyasal ha gönderecekleri tahmin ed 
terbiyeye ve aakert talimlere haı - yor. . ~ 
rmı kararlattırmıJlır. BerJin1 15-Romadan bil~, 

B. Balbo, bu toplantıda hazır diğine göre ltalyada Hah~' J 
bulunmu~tur. aleyhinde hazırlıklar devadl leı' 

Roma, 17 (A.A.) - Hava.a mu- yor. Milanodan gelen habe" ttf' 
ha.birinden: göre a.aker ve tank dolu dö~ }J 

Baılıca caddelerden, kalabalı- cenuba doğru hareket etınittır• 
ğın alktşları arasından geçen, Şar· kerlere aileleriyle vedalatııı~ 
ki Afrikaya sevki mukarrer iki na müsaade edilmemiıtir. ~ 
tabur uKara gömlekli,, , "Ciyovi- taraftan her tarafta gönüllü _Ja. 
nezza,, - gençlik - türküsünü çağı· çağıran beyannameler nefff" 
rarak, milis erkanıharbiye reısı miştir. 

general Teruççi'nin huzurundan Romada Ha.bet maılah•~ 
geçip r:ıapoliye gitmişlerdir. rı, Musolini ve hariciye mü•. 11 

T asrıhen beyan ~Junduğuna gö- tarafından kabul edilmerneS1 .. p 
S:' lt~lyanı~ Hab~tıstana kar~ı va• rine hariciye nezareti ıube ıııil f 
z~yetı değıı.me~ı~. v~ mu.slıhane l~riy~e saatlerce konufmU!• f# 
bır hal suretı elan umıd edılmekte ticeyı hüktimetine uzun bır 
bulunmu"tur. rafla bildirmiıtir. tJJ 

Bu birinci kısı~ kuvvetleri ıev· Maslahatgüzar telgraf içiıı 
ketmekle, İtalya, kendi menfaat- liret ödemiştir· _ j 
~erini ~ydırmak hususunda asla Berlin, ıs - İtalya hükoıı"Jf 
ihmalk~r da~nınıyacağmı i~aı Habeş hükUmetine verdiği ıı"~J 
etm~k ıatem1'tır: hududların kat'i bir §ekilde çJJ~ 

Gıden veya gıtmek üzere bulu· me.sini, Habeı kabilelerin ,,Jcı f. 
nan taburların ordu menıuplarm- kontrol altına ahnmasmı, -1e İ 

d~n .. d~il fakat .~ırkaya. men.sup pıımalarda ölen İtalyan askeri~ 
go~ullulerd~n mut~kkil olduğu.. nin ailelerine tazminat verildll 
ruı ııaret edılmektedır. istemiıtir. İstenen tazmirıat 

İngiliz gazetelerinin Romalla- milyon lirettir. (1.600.000 ~ 

Bulgarlarla ger- Heybeliada kaııf 
g inlik devam ( 8Qf taralı 1 ,,,ci~·~ 

ölenlerden bir kısmının aif efet' 
ed İyo r ıunuyordu. Hazırlık taaıaı.~~ 

.. . . aid evrak ile iıttntak hi.ki01lı~ 
T urklerın ıdare ettiği zamanlar· ka ku d kt ft',, . rarı o n u an ıonra r 

da Bulgarııtanda bir çok maıum · · H.. Ü k ...., ~-"' .. . auvarııı uın at",an ıorı-
Turklerın ve Türk memur1armm kilmi§tir. _J 
canına kıymıf ve ıonra yakalana• H·· ·· k t h d' e ıı"', k b' ah usnu ap an, a ıı 'ti 
r~ ır dpapa.sm vhe Bud 1.gar alisi- Heybeli açıklannda birdePb• .. p 
nın yar ım ve te a etıle suçu tes- .. b. t•• kt ... dil ı • d'I nune ır mo or çı ıgını, cAJ 
pıt e ı erek Sof yada asılmıt olan 1 k . . 1ıY .~ 
k 

. . • . . ça ara tornıstan etmesıne ,..,ı 
omıtecı Va.aılyevskının asılma.at f k ld .. · · J<ı".i. 
ı el .. •• .. 

1 
k .. S f mesa e ya ın o ugu ıçın d.fiır 

yı onumu yapı ma uzere o • l .. .. -e IJ·_, 

d 
• l h _ o mamasının onune geçe••· ,.,. 

ya a merasım ere azırlanıldıgı .. 1 . . D'.. 1 1 r dl J_. 
h 

L _ • , = ıoy emı~tır. ıger suç u a f"" 
aoer verıuyor. '-'ld'kt _ Litle ~ı 

R h •
1 

l .
1
. l d .. . guya ÇCKl ı en sonra şaı• t' 

u anı er >:ı ı&e er e ayın ya- b' k d. 1 • .. "'J' Jf 

kt K 
. . . S f d ır açr ın.enmı,, motor .,,,.. 

paca rr. omitecının o ya a a· F .k, k.1. .. kk·ı·ni1' ,.. .ı~ 
ıd .. d d'kil h k 1. aı ın ve ı ı, muve ı ı efl' 

11 ıgı yer e ı en ey e ıne çe- 1 .. .. d h Jce1" "' 
l kl k 

. o ması yuzun en mu a ~ı· 
en er oyacaklardır. Bulıar kili- . 9ııı' 't 

t.. bak 1 ... b d .. 1.. .. başka hır güne bırakılıns Jj)~ 
ur an ıg11 u a anı ve o umu • b • k • ·ı e" .A 

h kk d 1
... ·ı · · . mıı, u ıste üzerıne tatı ., ,.. 

a ın ama umat ven mest ıçın F .k bb dl' ... ··ttrt" ,1 

kt 1 
. aı tı ı a ıye götüru .,.. 

me ep ere teblııat yapmıtbr. "11'1" 1• n·... .tar f t At. t l ayene ediJmis, hastaha . D" 
ıger a a n ına gaze e e- h k d. 11111 t!t 

· d N·· · h d · · hk" a emenin evamına ııı ,tııır nn e, oyı mua e eaının a amı h kk r fV,3 
nı ç.iğniyen Bulgari.tanın ıefe,.. mıyacağı a mda raP~..,. P' 
berl:1_ ·ı· t k"_ı· • d y ce muhakeme gene de\'...-

~ ı anı a uınn e una- .t 

niatanm be§ yüz bin kitilik bir tir. ~ t 
kuvveti silah altına alacak bir kad ikinci celsede de gene f') 

h'tl d 0 1 . d·~ bll~1.kt"' roya malik bulunduğu da kayde- ı er ın enmıf, ııser ,.... 
diliyor. lerin getirilmesi için 111

11 

Atina gazeteleri, son zaman
larda Makedonya, Trakya Bl.llgar 
komitelerinin gösterdiği faaliyete 
ele ehemmiyetle işaret ederek Bul 
garistanın hareketini şüpheli gör· 
mektedir. 

başka güne kahnıttır. 

Bestekar ŞoP~!ı 
•ff":J 

(Bcq taralı 1 ~ ~f 

Belediyenin bugünlerde enka· Yunan gazeteleri, Türkiye ve 
zın döküleceğ yeri göstereceği Yunanistan menfaatlerinin müşte
beklenme1ctedir. Müteahhit enka· rek ve mütesanit bulunduğunu 
zı Ahırkapı sahillerine döki!yor- yazmaktadırlar. 

belediye reisi B. Starzin91'~1 ıli 
ba günü Şopen'in hatır"' "'}
için yapılacak merasiırı,d" 1;J~ 
bulunmak üzere Dresd :.Co~ !J 
tir. Ayni maksatla ":1 .,,1' 
rinden de bir heyetıI1 

muhteı:ıeldir. du. BelC"diyenin burabrda yer Atin.:ıiki Nea gazetesi Sofya mu 
AralıaCla yarnlandıeı söylenenler göstermesi muhtemeldir. Yer göı· habiri, bazı Bulgar geztelerinin 

den hır mckteb ta!ebe'lin'n araba terilince enkazın hemen kaldm1· son günlerde TrakYa, Edirne ve 

ıe~.; 
Bulgar nıe~~Ji'( 
Bulgarlarm Nöyi ıııo ·,,İf / 

bozduklan için Balkan ~;e~./ 
zalarınm Milletler Ce:J:l// 
'dinde protestoda buluıı• . .,, f 
dair çıkan bir şayia ü:ı"~1ılJ 
hiyettar makamdan ~a~ )e 1'İ1' 

harekette iken, arabadan atlnmı~ ınasm.a başlanacaktır. Kuklareli baklanda bir takım ga• 
oldl!ğu için eti t~ çarpmak ıure· = k rip garip yazılar çıkardıklarını, 
tile berelendiği öğrenilmiştir. Su 'rramvay şir eti 1 hu yazrlarm Bulgar efkarını Tür 
arabacısı çarpı.şmada aradan duş- davası öbilrgiln 1 kiye aleyhine çevirmeğe mütevec-
tlüştiiğü için de k9.lçası çıkmıştır. Tramvay Şirketi tarafmdnn Na- cih olduğunu bildirerek Trakya· 
Diğer bir mektep talebesine de su fia Dakanlığı aleyhine açılan da • nın iskanı meselesini de !\ÖZ geli4i 
arabasının o!~u çarparak yarnla- ı vaya iki gün sonra Devlet Şura • edin bunun da ale hinde bulun-
mı§tir. smda bakılacaktır. 'cluklannı anlatıyor. 

. . d q,öY 
ra~hrma netıcesın e 1'-
olmadığı,, cevabını aldı 
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Şahin'in BUGUrt 
17.30 - Jnkılib clerıleri (Oaivenİ• 

teden nakil) Sinop aa,.lac:ı Vuaf Ke • 
mal, 18,30 - Jimnastik bayan Azade 

• • • • ı--n-o-.-2-7--·• o c u l~u:.o~ni::_~~:_ 
•• • 

UZi.ilme .. Onu ~a ararız... Onu 

18,30 - Telsiz musiki plik, 19.30 -
Haberi•, 19,40 - Havayen kitar °"" 
kestra11 • Zeekriya "H arka....., 20, 
10 - Ziraat balcanbjı namına konfe • 
rans, Abdurrahman, Hayvan hastalık· 

da buluruz elbet! • 
lan mücadelesi. 2040 - Bayan Nimet 
Vahit • Şan, 21,20 - Son haberler, 21, 
30 - Rad,.o orkeıtra11, 22,00 - Rad10 
tanso 'H caz orkeıtraaa. 

y 
~'V\at, pala bıyıklarını ııvazlı • 

•ınttı ve eğlendi: 
... ;: O ••an da buralarda aY 
a;--ız tutmamazlık etmeyin-!. 
ler de '-kanmız ki hepıi bir k&-
1.ir' •U..iı, aıçan delilinin bini 

k~·· 
... ....,.ıda Sipari adaları ıörii~ • 

111 Da. VA.BfOVA, m. 
n.ıoı farlalar. - ÇUcuk u,..ıro.a. ıı :o.m 
mUllld& 11,GO: onıerana. 11: &1uıc. 11.U: 
koaleraDL llO: Orke1tn. :.tO.U: Shler. 10,0I: 

Aktwıte. il: Şen proıram. - llal»erler. -
Spor. - Beld&mlar. lı,IO: ~ -
kU. (Operet mualklıl.) 14: &öder. M,tl: Pille 

11' Kbz. MOSKOV A, 11H m. 
Ilı Sör.ler. 18,15: Çocuk prosraım. 11,IO: 

ileriıinde gene ona benziyen irili 
ufaklı kayalar ıarünüyordu. En 
sonra bunlann ortasında Şeytan 

adaaı •• Yalçm ve dik yarları, kea· 
kin kayaları, ıirintili çıkıntılı kor· 
kunç yamaçlariyle yükıeliyordu. 

Kimbilir hangi rüzıirm ıetirerek 
kayalann yarıklarından attıiı to
humlardan bir kaç af aç f ıtkınnıt· Kmdordu aeorlyatı. 11,IOı Opera nakli (llc-

aebl dllde). 21,06: ln1u1scıe netrlJ& ~ 14,0I: "'-~ Muataf a bu adalann araıın· tı. 
..._ .. tıı ufak ve ıivri olanını gÖ•· 
..,.i: 

Almanca netrlyat. 
Kayaların oyuklarından sayı · ssı Kb&. MOSKOVA, <StaUa> aeı m. 

~ !!te Şeytan adaaı ! ... 
'"'9Clı. 

...... Ne var orada? •.• 
...... Şeytanlar var! .•• 
-...... N lar' e Japıyor ... 
~ Oıau kimae bilmiyor amma, 
~ .. bildiğim bir fey varsa, bu 
~ duııyanın en güzel limanı i · 
letci" Oruç reis yıllarca bu deniz • 
~ e leıni avladığı zamanlarda 
~~u limanında barınır, giz-
~- lf ..• 
..... lıc:a bir levent ıöze karıttı: 
't;.. Evet ... Bunu ben de duydum. 

llL..ı i Mehmed mmldanır gibi 
.....,.. eledi: 

~ 8abaın Deli Süleyman, Oruç 
'-i hııında bulunmUftu. Demek 
~ ... buralara ıelmit har ... 

h Muatafa aorduı 
~-:.~eli Süleyman mı? ... Ben bu 
,~ d~.ı--. o-, ••'•in batlı• 
~:'~erindenmİf... Sonra lı · 
il.. ·aava mı, Venediklilere mi ,.tair 

o1111Uf •• • 
dt ~•et. •. Ta kendiıi ... lıte ben 

..__ N artyorum. 
' •ede oldufunu bilmiyor 

? ..• 

~ .\ıaacioluya ıelen ihtiyar bir 
~ .. rh.,_ Ollun lapanyol ıemilerin

..:·-- olduiwıu aöylemitti. 
') ~in ~kelemizden bir h -
D~ hleriai ıeçmiıti· •• 

r ~ lleiuned bunu aöyliyen To
claı tUaine baktı. Gözleri açıl-

ıız kutlar, martı, kartal, tahin ve 11: !lenfonlk konser (BerUoz " Vaper.) 

atmaca, havalanıb konuyorlardı. ı8,!0: Blr opera temalllnl aaldL n,so: Dam 

Denizde iri yarı kılıç balıkları ge- MS Da. BUDApqnı, aGO m. 

ziyorlar, ara ııra havaya fırlıyarak 1• 1 Dl1o sltar komerı. 11,11: Sözler. ıı: 
Çlnpne mualklal. IO: Kt'llferau. IO,IO: Pi· 

yarım bir halka çiziyorlar,. tekrar yano konaerL ıı,ıs: St8dJ'o lkecL ı:,ıo: Ba-

ıuya dalıyorlardı. berter. n.ao: ATrDpa :ıallD komerı. (Ope-

Küçük Hüıeyin anlatb: = prkdar ve laaYlllar.J 14: a.ln or-

- Adı üstünde bir yer ... Ancak '°' ıuaa. BAllBuao, an m. 

şeytanlar bulunur burada ..• iyi bi- 17,IO: Baııt mualld ooa1c. ıt: (flmlae) 

liyorum biz de Şahin reisle bera· 90hbetlerL IO: l8keo (qma1ıı111>.1ıı Spor. ı1.n 
' 11.üerler. 11,IOı Kanpk Dete11 tenrlT&t. U,10 

her bir defa bu adanın arkasına ş.Aeeerler komerL 

ıinmif, bir fırtınadan kendimizi NO Da. BBESLAU, aıe m. 

ancak bu ıuretle ucuz kurtann!f- 17: KIQUk rad7o orsu.truı, ıt: Spor Jıa. 
berlerL 19,IO: AkttlalJte. 20: Henrl IHl\l'tenaa· 

bk... nam eeerlerlndea prkılı '·omer. Jl: Şarkı ev 

Şimdi güvertede herkee Şeytan mualkl parçaları. H,IO: Şalıe9Prler kameri 

adaamdan bahsediyordu. Burası (Leipzl&"den). il: Haberler. %8,IO: Dam. 

hakkınd" bir ıey duymuf olanlar nm:nmı a=! 

yabud b~ya. evv~I~ ıelmit bu- p:ıadebatı TURAN (eskı Mille• 1 
lunanlar, bıldıklennı arkadaılan- . Tlyauosun<b bu akfam 1 
na anlatıyorlardı. Bu aralık eski N A Ş İ D 
konanların, hazinelerini buraya Temslllerl 
koyduklarına dair ~ir takım dedi- CEMAL SAHiR 
kodula~dan bahı,ttıler... OPERE r HEYETl 

1 Bır ıAte 
Aynı zamanda hepıl de yalçııı ıı· .111_ 

kayalıklara, oYuklara ve bava a • 
mb konan kutlara hayran hayran .Onseklz koca1ı kşdın 
bakıyorlardı. (i Operet 3 perde bOyD~ orkeatr a 

Ş. d. 'l .d k" b·· .. ek ka :.-······: • lJale Heyetı • =· =mm! ım ı ıu ı en e ı uyuc · _ ... _ .. _ .... ___ .• _ ______ __ _ 

yalığı dönecekler ve asıl adanın·! 
önüı.den geçerek geminin rotasını 
Meıina boiazına çevireceklerdi. 

Köteyi döndüler. 
Ali reiı: 
- Buralarda teytaıtlardan bat

ka kim bannır zaten... itte, in cin 
top atıyor!. .• 

Dedi. 

' StJa Fakat sözünü henüz bitirmem it· 
......... l!. •. Acaba orada ~dı?. ti ki Deli Mehmed birdenbire dim-
' 

7•Pacaktm?.. dik oldu: 

HABER 

-.._ ~ını anyan bir evlid, O· - Bir kayık! ... Bakın, orada bir 
'..&. •• buluna ne yapar? •• • kayık var ... 

' L. '""! .... .ftbi kurtarmak i•in q ~ •· T - EveL .. Bir kayık ... O da bi· 
"'-•liaact de yürür .•• Halbuki a. zi ıördü. içinde bir .. dam var ..• 

4,. ..:._ ~ir iz bile yok·.. - Kaçıyor •.. Küçük ad~cıklarm 
," .. "'laf t\ kşa m Postası 'p a anlatb: araamda gözden kabyoluyor •.. 

~ ~' 1ablık mal aibi ıe· Ali reiı oraya baktı. Arkadat· I DAR E E V J S'""'•Je dolqtınrlar. Bir 11- lannın yanılmadıklarını gördü. ~STANBUL AN~ CADDESi 
~ lhoıoiıincle olduiunu i!ay. Sabiden orada açık mavi boyalı, retcraı Adre81ı ISTANBUL BAB&a 

... l'elefOll .,.... 11111 ldareı """ 
"-..~. leçirilen bir iz demek bet alb adım boyunda, iki yelken- ı--:-·8-0-·:,.-E··,-A·RT·L-AR_I_ ~ ~~t kimbilir, bir sün li, ıütel Ye tik bir sandal vardı. .. n 

~ ~iÇ ummadıtm yerde Fakat buna aandal demekten ziya- 1 1 1 q .,.. 

-._ 4' llia I'\_:·: de kotra demek doiru idi. Çünkü n::1 

111
111 

181
...,-... ~.-... 

~ vwaı Mehmedin omuzu- yelkeni büyüktü, kürekleri de var· ıLAn TARiFESi 
..._ ·O 1 dı. Fazla olarak güvertesiyle am- l'lcıarel .......,_ ..._. IUI 

'L.._ 0:-- nhu ! ... Onu da ar&· bar kapalı da görünüyordu. Ba · '--.. ~ il ~-· 1 
iL~-:: buluna elbet!... yafl sandallarda, hatta büyücek Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
. ~ ileride oturan kUçUk kayıklarda aUverte ve ambar ka- HASAN RASiM US 
'-' lıle.. leelendi: palı falan olmaz. Yelken daha a- lludmlt ,., <VAKiT> .. .._ "-'J'!. .. Hüseyin! ... Gemiyi fır ve direkler kısa olur. .. __________ mlll 
......... ~ınm yanından ı•· Bu, hususi tekilde yapılmıf bir 
~tl&l ettik, ıörelim !.. tekneydi. Deniz kıyıamda oturan -------------

llk.. ~ '-la!.. bazı büyük aenyrler deniz ıezin· ~.uaı Mt A. 

--~~hı ~k. deliftirecek de- ti ve eilenceleri için bu çetid, SÜ· r 
... ~'llllenı bıraa ilkeleye doi zel, kullamıb, hızlı ve •ilam tek- K U P O ft 

1-it için bol bol yete- neler yaparlardı·.. 4 3 
S LI_ A Meçhul kayık büyücek bir ka • 
~ı-d L1T·2-838 '\ ~ enbden ıi.-ivri yalıim arkuma ıirdi Ye kaybol • o.-; , 911Der bir lrayalık d•• 

80lunda, aalmda ve ( Deoann """) 

• 

Esir Kad·ın 
• 

Nakleden: 1 
<va- no > 

•• 1 il ••• .-.... ......... ! 

HABER'ln 
tefrikası 

f no.· 20 
İ Aşk \'c His Homanı 

"-Bu eve ıirmiyecek!,, 
Nitatılanmalarmdan evvel de 

bayle aanmııtı. Bayle söylemiıti. 
Vahidi kovan adamm cenazeai he· 
nüs eYden çıkmamııken, ve._Kimi· 
le, matem içinde, m&nOıP zayıfla
mıtken, Vahid, birdenbire ıeliver 
mitti· 

Şimdi, balkonda darduju sıra -
da bu macerayı dütünüyordu: 

V abid bahçede bir ipret yap • j 
mııtı. Matmazel Jackson bu ita -
re ti tanıdıjı için, onu karı ılamıı · 
tı. O sırada, evdeki akrabalar 
daiılmıt bulunuyordu. Murad e· 
fendi de aıafıya inmiıti . 

Kamile, babuınm biraz enet 
kapatılan tabutu batında duruyor
du . 

Vahid, yavqça odaya ıirmitti. 
Ehni Kimilenin omuzuna koymuf 
tu. Genç kız, kendini bu adama 
kartı müdafaa etmek iatemiııe de, 
- onu çok seviyordu! - müda
faa edememitti ... 

Mürebbiyesi de, ona, "aık hiç 
bir teYİ dinlemez. Ve harekatı -
mız da ölülere kartı kayitli ola · 
mayız !,, f elaef eıini aıılamıt değil 
miydi? 

Vahid, Kimileye, gizli nitan -
lanmalannin saadetini hatırlat -
mıtbı 

- Eler yolunu tatırmıı bir mü
tereddi ol1aydun, ıize bu derece 
hürmet elmesini bilir miydipı 1 de
miıti. 

Bu söz, o dakika, ıenç kıza, 
ne mantıki ıelmiıti yarabbi, ne 
mantıki! 

Kiinile, mürebbiyeainin uzak · 
tan sat ba.-inde bulanarak, lar • 
larda, korularda, Vabidle birlikte 
ıiindüzün dolattıiını · hatırladı. 
Geeeltyin de, ıene ayni kontrol 
altinda, bahçede ıezerlerdi. Ve 
bütün bu ıe:ameler eanaaında, Va
hid, hiç bir tatkınlık ıöıtermemiı 
ti. Yalnızca, elini ıenç kızın kolu
na aokardı. Kimile, bundan ayle 
•eYk duyardı ld ... Bu zevk durur
ken, · verdiii IÖ~Ü tutmak, ona pek 
ehemmiyetıia ıörünmüıtü. Bir 

Bu fırsattan istifade ederek, v~ 
hid, Kamileyi kolları arasına ala-
rak sıkmııtı ve sonra oradan-ıit
miı ti. Gittiii zaman, Kim ile, ar
tık, verdiii ıözü tutmayacaiını 

ıayet iyi biliyordu. Tabutun bu
lunduju odadan bu hiıle çıkarak 
uzaklatmııtı. 

Şimdi, balkonda, bütün bu ma
cerayı, gözünün &nünden geçirdi: 

"-Fakat, ayni hadise tekerrür 
etmiyecek ! dedi. Vahid, bu eve 
girmiyecek !,, 

Likin, karar verildili vakit, 
gerek Kamilede, gerek etrafında 
bir botluk hasıl olmu9tu. Gecele-
yin oilu ile, F eridle ve mürebbiye 
ile birl:kte eve ıelirken nasıl ka-
ranlık)~ içindeyse, timdi de ma
nen örleydi. 

Her fey bittiği ve Feride kara· 
rını teblii ettiii zaman, artık ni
çin yaıayacakb? 

Bu bahçe, bu taraıa, bu man· 
zara, eskisi gibi olmıyacaktı. 

O, burada, hatıralariyle müca
dele ederek ya§amı§tr. Çiçekler, 
kutlar ... Bunlar, ne çocuk oyun-

d O"I ? 0·1 d"" .. cafıy 1. g U. ••• g UDU UfU• 

nürken kendine geliyordu ... Oğlu 
nu ne yapacaktı? .•• 

Dürdane Hanım, ona, hayatı
nı, yeni battan yapmumı tavıiye 

et.mitti. Fakat, nerede? Naaıl? .•• 
Kaçmak, mevcudiyetini ıaran o 

büyük ihtirasından kurtulmak ..• 
Fakat nereye kaçmak? Nuıl kur· 
tulmak? 

Yıldızlann isleri uaanıyordu. 
insan onların altında otdukça, 

batka yere kaçmakla burada bu
lunmanın araıındaki fark ne ola-
b·1· d"? ı ır ı .... 

"- Buna raimen, bu deruni 
mücadeleyi bende yaratmasına 

ratmen, o adam, bana altı sene-
den beri uzak kaldı ve ben ona 
biıaneymif ıibi kalabildim ... ,, di
ye dütünüyordu. 

(Devamı ,·ar) 
ta.raftan da Vahid, yalvarıyordu; -..:........_ __________ _ 

marebbiyeai iıbat ediyordu; Ki. Bir tasrih 
n-ılle, iatikbali, ıaz önünde bulun • 
duruyordu. Ribglrlar, eaiyordu. 
Ve genç kız: 

,._ Yarabbi! Ben bu evde yal
nız batıma ne yapacajmı 7,, diye 
dOtilnüyordu. 

Sonra, bfrdenbire, mürebbiye -
si, onu, delikanlı ile yalnız bıra -
karak silinlb ıitmiıti. 

9 Şubat tarihli sayımızda (Şehre • 
mininin gülü: Bay Osman Daver) 
isimli bir yazı çıkmııtı ki bu yazı, mi· 
uh muharririmizin lıtanbulun he
men her tarafında pek çok ldmselerle 
yapmıı oldufo p.kalarclan biri olup 
maksadın bir lltifeden ibaret bulun • 
dutunu ve bunda Bay Osman Daverl 
iltihfaf yollu hiç bir niyet olmadıfını 
tasrih ederiz. 

.Bara Oilge 
üçüncü kltab 

ASILMIŞ KADI!v 
Fiyatı 5 Kuraıtur 

Bu meraklı Ye heyecanı. romanlar ıeriıinden her on bet 
gDnde bir kitap neırolunur • 

Her ldtab baıh bapna bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numua 1 Bir Mllbim Cinayet 

" 2 San Saçlı Adam 

Gelecek Sayı : 
,. 4 MaYi Portakal 

Teni Veri ı Vakit Matbaa• - Ankara Cad. : letanbul 

• l 
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=-· r~::c~~:~~nı Bir kadm ---, Bolivya - Paraguay harbJ 
~-e-n~yn~k~ha-rh-e~~-k~hl-r_h_ık-A-ye~~~ ~enubi~merikaharbindeFransızve 

Moıkovatla çıkan Znamia ga
'etuinde Vaııili Groııman im • 
uuiyle nqrolunan bu hikayeyi 
Sovyet edebiyahnın güzel bir 
nümuneıi olmak üzere, F rannz 
gazeteleri de tercüme etmiıtir. 

Biz de oradan alıyoruz· 
Beni Lvov'a gönderdiler. Si -

perler dıtında geçirilmiş bir haf
tanın ne olduğunu tasavvur e • 
der misiniz? Fakat, yedi günlük 
bu zaman ka§la göz arasında ça
bucak geçiyordu. Gene "Oraya,, 
gibnek için, terene bindim. 

Vagonun tekerlekleri "Sipere! 
Sipere!,, diye takırdıyarak, san -
ki benimle alay ediyorlardı. 

Üçüncü mevki kompartıman
ları üç kat yataklıdır. 

Ben orta tarafta bulunan ya
taklardan birine mükemmelen 
yerleştim. Aklımdan bin bir şey 
geçiyordu. Bilhassa arkadaşları
mın benimle alay edeceklerini 
düşünüyordum. Zira, hiç bir ka
dına rastlamamıştım. Halbuki, 
siperlerde bulunan arkadaşla -
rım, benden, tafsilatlı bir hika -
ye istiyorlardı. 

Tekerleklerin ıesini dinleyip 
duruyordum. Fakat bu seste as -
li. neıe yoktu. Çok geçmeden u -
yumu§um. 

Gözlerimi açtığım zaman, or
talık kararmıştı· Tren, durmuı -
tu. Kara rayların üstünden at -
lıyarak, istasyona geldim. lstas -
yon kumandanı, iki zabitle mü -
nakaşaya tutu§mU§lardı. Cephe
ye ilk gidecek trene binmek is -
tiyorlardı. Kumandan ise, tren -
,de yer olmadığım kendilerine 
bildiriyordu. 

Ben de yaklaştım ve yoluma 
... ncak ertesi gün saat sekizde 
-levam edebileceğimi anladım. 

Fakat, o saate kadar nerede. 
kalacaktım? .. U çüncü mevki bek
leme salonu, Öyle kalabalıktı ki, 
oğultusu daha dııanlardan i§iti
'iyordu. 

Hayır, daha iyisi, bir köy evi-
11e !_tğınmnlı ! 

Karanlıkta, gelişi güzel bir 
p_,;:tce!'eye vurdum. Kalın kara 
·. 'l: :! ev sahibesi kapıyı açtı. U -

ı zaman tercddüdde kaldı. 
- Kim olduğunuzu ben ne 

hi~eyim? - diyordu. 
Sonra, evde, erkek te yokmuş .. 

Kocası, istasyonda semaverleri 
kaynatarak geçen a!kerlere çay 
temin ediyormuş. Lakin yekna -
ıak bir perdeden yalvaran sesim 
kadının kalbini yumuıattı. Bir 
tahta kanape göstererek: 

- Haydi bakalım, burada ya
tarsiniz ! - dedi. 

Alev alev yanan ocal< saye -
sinde ısındım. Arka arkaya bet 
bardak çay yuvarladım. Şimdi 

artık, kadının beyaz boynuna ve 
ellerine bakıyordum. Evde ihti -
yar bir kadın vardı. Birine kız -
mıştı. Kemikleri çıkık parmağı -
nı salhyarak, boyuna ıöylenib 

duruyordu. Ev sahibesinin çocu
ğu, ağzını yarım açmıf, boyuna 
,uratıma bakıyordu. 

Ben, kendisine döndülcçe·an. 
nesine sokuluyor, ve delikten ba
kan fare yüzüne benziyen sura -
~mı saklıyordu. 

Kadın, dalgındı. Gözlerini 
pencereden dı§an çevirmiş, kim 
bilir ne~eı: dütünüyordu. Benim 
mevcudiyetimin farkında bile 
değildi- Burası hududa yakm ol
liuia ~in, ıüpheaiz benim kıh -

ğnnda binlerce ki§inin geçip 
durduğunu işte bu pencerenin ö
nünde otururken görüyordu. 

Yatmak üzere davrandık. Ev 
sahibesi, kendi yatağını teneke • 
lerle süslü yüksek bir karyolanın 
üstüne yaptı. 

Ben de, çizmelerimi çıkardım. 
Kaputumu başımın altına koy -
dum, yattım. . Belki gündüzün 
uyuduğum için, şimdi uyuyamı
yo~dum. Fakat günlerce uykusuz 
da kalmıt olsaydım, şimdi, göz -
lerimi kapıyamıyacaktım. 

Şurada, beş adım ötede, bir 
kadının bulunması, beynimi sıcak 
bir sisle dolduruyordu. Bir ka -
dm! iki seneden beri kadın ne • 
dir, tanımamıştım .. 

Birden bire kalkarak, yanma 
gittim. 

Uyku sersemi \'e yavaş bir ses
le, sordu: 

-Kim o? 
Üzerine doğru eğilib şu saç -

ma sözlerle onu yatışhnnağa uğ
raştım: 

- Korkmayın .. Ben im .. Bu
günkü asker. 

Uzun zaman ve ısrarla inad 
etti. Fakat, bana vız geldi. Vü • 
cudünden öyle bat döndürücü 
bir koku çıkıyordu ki... Gözleri, 
karanlıkta pırıldıyordu. BiTden 
bire, mukavemet etmez oldu. 
Şimdi artık beyaz bir kut cesedi 
gibi yatıyordu. 

Yağmur, asabi ve kemik par
maklar gibi camlara vuruyordu. 
Prejektörlerin ışıkları, zaman 
zaman pencereleri yalayıp duru
yordu. Pencerelerin altından, 
top arabalarının lel<:erlekleri, 
gök gürültüsü gibi sesler çıka • 
rarak geçiyordu. 

Kadını kaybetmek, o cinnet 
muhitine bir an evvel dönüver -
mek korkusiyle elini sımaıkı ya • 
kalamıştım. Ona, kısık ve heye -
canlı sesimle, ne kadar betbahd 
olduğumu, baıımdan neler geç -
tiğini anlattım, durdum ... Muha
rebeden, arkada_!larımdan hah -
settim ... Ba~ka hiç kimseye söy • 
liyemiyeceğim sözleri ona söyle
d im. Gözlerimi gözleri j;ine dik
tim ve elini tuttum. Gözlerini 
kırpmaksızın o da bana bakıyor
du ve serbest eliyle saçlarımı ok
şiyordu. 

- Zavallı çocuk! - diye mırıl
dandı. 

Bir kadın benim tozlu saçla • 
rımı okşasın ... Novgorad Seners
ki 114 üncü piyade alayının ba • 
sit bir neferinin saçlarım ... 

Fakat, birden bire elini çekti. 
Hızla göğsümden itti. Yal varır • 
casına: 

- Haydi, git, git ... - dedi. - git 
artık git ... 

Sabahleyin suratı asık bir 
tarzda kapları yıkıyordu. 

Koca karının işitemiyeceği bir 
tarzda: 

- Allah aşkına, artık yoluna 
git! - dedi. 

Hayır, buradan kımıldamak 

arzusunu duymıyordum. Yavaş 

yavaı kaputumu giydim. Bir şey 
söylemek istedim. Fakat, yalnız: 

- Allahaısmarladık ! - diye • 
bildim. ( 

Cevab vermedi. gittim. 
Çamura, su birikintilerine e • 

hemmiyet vermeksizin yürüyor • 
dum. Kadını dütünmiyordum. 
Kadından korkuyordum. Fakat 
bütün meaamabma kadar kadm 

Alman askeri tek~ikleri çarpışıyor 
800 bin nüfuslu Paraguay 3 milyonluk 

Bolivyayı nasll 
venivor? 

Bir Paragr:ay askeri ve Paragı"1U 
ordusu erkanı lıarbiycsi. 

Üç yıla yakın bir zamandan General Estigarribia idi. Ve onun 
beri, bütün gazetelerde Paraguay- muavini olan General lrrazabel 
Bolivya muharebesi adı geç'yor. ise Belç:ka ordusunda hizmet et-

Görünürde tam bir sulh ve ses- mi§ti. 
sizlik içinde yaııyan acunun, yal- Kısaca, Bolivya ordusu, Al • 
nız burasında boY.Wta kan dökülü- man harb tekniği ile bir Alman 
yor. tarafından idare olunuyor, Para-

Bunları durdurmak için Avru- guay ordusu iıe, Büyük Harpte 
pa siyasacılarmın yapmadığı kal- itilaf devletleri tekniğine uyğun 
madr... idare ediliyordu. 

Fakat 1lfü a: p a·r1 !Sunaan baf.Ka: Paraguay ordu· 
Şa.ko mevkiinde Paraguaylı • sundaki Paraguylı kumandanlar

Iar arumda sürüp giden savaıı, dan baıka aslı lng:Iiz olan iki za· 
1914 - 1918 büyük Avrupa aa - ı bit daha vardı. Bunların erkanı 
vaşına benzetenler vardır. da Beyaz Ruslardan mürekkepti .• 

~ ~ . . .. 
1932 yılı Kanunuevvelinden 

1933 yılı Kanunuevveline kadar, 
yani Paraguay - Bolivya sava -
tının en şiddetli zamanlarında 
Bolivya ordusu b~r alman kuman
danı tarafından idare ediliyordu. 
Bu Alman kumandanının adı 
Hans Kunt'tu. Paraguay hududu
na toplu bir sürü akınlar yaptı. 

Paraguay ordusunun batında· 
ki General ise büyük harpte 
Fransız Mare~li Foş'un yanında 
yetişmiı b:r Paraguaylı idi. Adı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
doluydum. 

Bir otomobil tekerleklerinden 
bir çamurlu sudan yelpazeler 
resmederek geçti. 

lıte, tam o esnada, onu gör • 
düm .. Dün geceki kadını .. Adeta 
koıarak, bana yaklaııyordu. Güç· 
lükle nefes alıyordu. Şiiphesiz, 
bütün yol boyunca koşmuştu. 
Kollarım boynuma sardı. Büyük 
bir heyecanla gözlerimi, yanak • 
lanmı, alnımı öpmeğe başladı. 
IJnra, benden ayrıldı. Elime bir 
bohça sıkıştırdı ve kaçtı. 

Askerler, bize sessizce bakı • 
yor)ardı. Hiç biri gülmiyordu. 
Buna racmen, her ıeyle alay et • 
mekten hoıJanırlar. 

Trene girince, bohçayı çöz. 
düm. içinden yün çorapla, bir ek
mek, on tane kadar hazırlop yu
murta, ve beze sanlmıt dört gü
müş ruble vardı. 

Mel'un Umumi harp ... Sinirle
rimi ne hale sokmuştu. Ekmeğe 
bakarak ağlamağa ba§ladım. 

Tercüme eden 
(Hatice SUreyya) 

Bolivyada Alman askeri tesiri, 
1923 te başlamıştır. Bolivya, 1921 
den beri, Şako mevki" nde bir ko
ridor meselesi üzerinde Paragu • 
ayla anla§maya çalışıyordu. Bo • 
livya, zengin petrol sahalarından 
ba§lıyrk Praguay nehrine varacak 
bir boru tertibatını buradan ge .. 
ç'mek isteğindeydi. 

1922 de Paraguayda milli bir 
parti, Bolivyaya bu salahiyetin 
verileceğini sezdikleri için, hükU
met a\eyhne ihtilal çrkardılar. Bu, 
tam. bir yıl sürdü. ihtilalciler ni • 
hayet bastırıldılar. Fakat Paragu
ay hükumetinin kafasına bir deği· 
tiklik gelmişti. Bolivya ile "Boru 
sermek,, konuşmalarını b:rden ke-
siverdiler. ı ,. ı . . . -,~ 

Bolivya buna karşılık Alman • 
yadan bir heyet istedi. Bu heyetin 
reisi General Kunet idi. Ve azası 
arasında, sonradan Hitlerin a • 
damları arasında pek töhret alan 
yüzba§ı Röm de bulunuyordu. 

Kunt, 1 S28 yılında Şako üzeri· 
ne apanaız ve dehıetli bir hücum 
yapmağı tasarlamıştı. Fakat, buna 
tasarlayı§ı nasılsa, Paraguy hükU
metinin kulağına er:ımiştir. Bun· 
dan sonra Kunt salıverilmittir. 

1(. ~ :(. 

1930 da Bolivyalılar, bir Is • 
panyol askeri heyeti çağırttılar. 

Fakat 1932 sonbaharındaki çar • 
pışmada mağlup olunca, lspanyol
ları bırakıp tekrar Alman Gene • 
rali Kunt'u geri getirtti'er. 

Alman Generalinin ikinci ku -
manda devri 1933 Kanunuevveli
ne kadar devam eder. Sonra Bo -

livyalılar b'.r Şili aSkeri heyeti,; 
kasmdan bir Çekoslovak olall 
neral Pazek'i getirtmişlerdir. 

~ 1(. ~ dt 
Paraguay da 1912 den 1914 

eP 

kadar bir Alman askeri b~i~t 
bulundurmuştu. 1922 iht:Jah" ti 
orduda ihtilalcilere karı§ıJIJ~f ·ıe~ 
sonunda halktan vücude getıı1 ., 
ve o zaman bir binbaşı olan ~/ 
garrib'.a ve lrrazabal idareJ• 

1
,v 

L-J...ua.u ıur 11uvveue 111.!ld •';cır 

tırılmıştı. Paraguay, bundan ·rt' 
ra bir Fransız askeri heyeti .ge~~ 
mit ve bu heyet 1923 ten, şıl11 f 
Şako harbi açılmasına heınıel\ .,,'1 
kın bir zamana kadar pare.& 
d kalmıştır. 

r 
"k' t"" 1926 dan itibaren her ı 1 .,ir 

ta hazırlıklarını ilerletmeğe g I~ 
mitlerdir. Garnizon çarp•t11':eıı~ 
ııkla§mağa başladı. Mese !~ 
ciddileşmesine en mühim ~el 
ıebeb, Bolvyalılarm 1932 ~sışp' 
nmda iki Paraguay kalesin1 'S 0~ 
tetmit olmasıdır. Bundan ~~,şl 
"Muazzam harp,, başladı.. ·bİ';ıı' 
her iki yan da resmen bır~.1ıet' 
harp ilan etmemişti. Bu, b0 ~ile' 
bir yıl sürdü. Her biri de Jceı> t'.P 1 

rmı ttıüdafaa ettikleri kaOIJ~ 
de idiler. 

~., 

llk bakı§ta talih Bolirl",ıı~ 
yana çıkıyor gibiydi. Bolirl ,' 
nüfusu 3,000,0000 du. P~:I 
yınki ise, 800,000 di. Bol~f ıo{ 

Jı , 
muazzam tankları, muhte 

11
,.4' 

ları, makineli tüf ekleri ~e 
dan ziyade üstünlüğü vard•·ff'ır 

Paraguaym !se bir kaÇ t~şt• b; 
si olduğu, hemen hiç tııııl' ı1'11 
lu':1'11adığı, hastahane ~e\"tlıol~"~ 
saıreden yana çok aşa~ı 60ıi"~ söylenmektedir. Üstelık,. Jef' , 
hların kaleleri zaptehJ1e51"0pııf' • • t 
ay sonra ancak asker .ııı 

bilmişti.. . Ş'~ 
"'itl•· ·~.r 

Fakat burada iş deg .. sel'~'J 
denizden 1000 kadem ~Jı, ~ 
düz fakat çok sık ağaÇ~~ Je'e .i 
b. - d.. e bo>' ~· r yagmur uşen v ,.ıı tıf 

tahlaşan bir saha idi. 0rı:,, , 11' 
Tisinde harp, BoJi'VYalıltltısıt11;., 
madığı bir haprti. Parag JJO · 

rm alışkanlığı ise, bofU'j&J• i 
yalıların aleyhine çık•Y0~ıı 

,(DcvaJJU 10 
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Dünyanın En Güzel Sporu 
::-----___~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dağcılık ve kaqak sporu 
ok Pelki iıitm't veya gazetelerde 
d llınu§sunuzdur. lstanbulda bir 
~ 'itılık klübü vardır. Ve zaman 
ıa'~an,. baıta be~ediye reisi ve va
~ uhıddin Oıtündaf olduğu 

de Buraada Uludağda spor 

Dağcılık için 

ko•tümler, hare· 
ket yapılırken 

böyle açdmama-

lıdır ve dar ol· 
........._ mamalıdır. 

)\ --~1'1, .. 
b, .. 2' giderler. 

~ R 'Poru .. h . d" 

dir. Fakat ne yazık k\ yaşama de 
nilen bela, gündelik hayatın mec· 
buriyet'eri bir çok kereler buna 
mani olur. Bununla beraber, önü
müzde Kurban Bayramı var. Dört 
günlük bir tatil. Eğer buna bir iki 
gün de kend"liğimizden katabilir
sek, Bursa, turada burnumuzun 

; dibin:le, Uludağ var, oraya hemen 
canımızı atalım. Hem dağ mevsi· 
mi Şubat ile Mart ayları içinde
dir. .. . . 

Dağda yapılan sporun başında 
kayak sporu gelir. Bu sporu bütün 
minaıile yapmak biraz güçtür. 

Hem de insanm, h · ç olmazsa ıe • 
nede yirmi bet otuz lira para aar· 
fedebilecek parası olmak lazım

dır. Çünkü, kayak sporunun bütün 
levazımını tam bir tekilde n:abil -
mek için töyle bir 60 liradan 1'30 
ve daha fazlasına kadar para sar. 
fetmesi lazımdır. Fakat bu takım 

• 

~q •ıhh- , §up eıız unyanın 

~~etı~' eıı gencleıt'rici ve en 
.._'-İrıiı; '~rudur. Zaten görmez ı 
'-'aıid Yuksek yerlerde,, dağlık 
r~İıa lP:: ~I oturanların hemen hepsi· 
•~ "\(l er· d 

\ 
·~· 1 . . 

"<la iıalı ın en sıhhat akar. Daha 
~ 'ÖyJ. ata ne hacet. Yalnız ıu· 
~d, a!i~iın ki, dağ havası, in. 
" baı, ' nezle, kırıklık ve hat. 't._ ~ tonıatizma namına ne 
~1l;, b .~~~r gibi alıp sürüyor ve 
~.,.,,_ Utun nı· 'l ... 'b' I -.-. anası e bg gı ı ya. 

'it "'-1tııt ' . 'ttı11 d• ~nede h~ olmazsa bet 
~Jı ... ı~.da Y&fayıb spor yap • 
~ak ki elzem bir ıeJ: • 

• 

iyi bakılmak fartile üç sene kadar 
gideceği için pek de pahalı sayıla 
maz. 

Kayak sporu yapmak için neler 
lazım geldiğini anlatacak değilim. 
Yalnız, dağa gitmekle orada mu
hakkak bu sporu yapmak ,art de
ğildir. Maksad, oranın havasını 
ciğerlere vermek, koıub sıçramak, 

Fakat tav•iye ettiğimiz sıkı giyinmek tedbirleri sizin kardan 
korkmanıza ıebeb olmamalıdır. Dağda, ıoğuk sıfırdan (lfağı bq bi
le olsa •oğuk yoktur. Dağda inıan yalnız rüzgardan Üfür. RüzgardanJ 
korunmuf bir yerde ue, karlar arasında ve günqin altında terler.iniz 
bile. 1200 metrede, 1300 metrede bu böyledir. lfte o zaman, bu Av
rupalı bayan gibi ve tıbkı plajda i mİf•İniz gibi ıoyanabilirıiniz. Yal· 
nrz, güneıin ve günqin karlara vurarak ıiddetle akseden •fıklarından 
- gene tıbkı plajda olduğu gibi - sakınmak üzere aiyah gözlükler 

takmalısınız. 

oynamak, adeleleri harekete getir
mektir. Eğer bunu yapabilirseniz, 
zaten kayak sporuna hazırlanmı~ 

olursunuz, ve muhakkak bir ahba. 
bınızın kızaklarına binerek, mu -
hakkak kaymağa kalkıtırsınız. Ve 
iıte o zaman ..... 

• • • 
Kayak sporu için her ~eyden 

evvel bir kostüm lazımdır. Bu kos
tüm bütün hareketlerin kolayca 
yapılabileceği tekilde olmalıdır. 

Çömeldiğiniz, kolunuzu kaldırdı ~ 
ğmız vakitler, beliniz açılmama • 
lıdır. (Resimde olduğu gibi). 

Bunun için pantalonun keme · 
ri kafi miktarda yukarda olmalı • 
dır. Süs yapacağım diye daracık 

feyler giymeyiniz. Çünkü, dağda 
insanı Üf Üten yegane teY kar de -
ğil, fakat rüzgardır, ve rüzgar, e 
ğer vücudunuz iyi hareket etmiyor 
sa sizi çabuk üşütür, aralık yer • 
lerden vücudunuza kar girer, ha -
raret ile erir, Ü§Ütür . 

iç çam3.1ırı olarak yünlüler tav 
siye edilir. Fakat yünlü don ye · 
rine üst üste iki bez don giyerseniz 
daha çok ısıtır. Sonra, ba,tan 
geçme bir fanila .. Bu fanilanın be
lini, pantalonun içine sokmak la
zımdır. Aksi takdirde rüzgar a -
radan ıirebilir. 

Eldivenlerin deriden olması da
ha iyidir. Kar üzerinden kayar. 
Boynunuza bir atkı, bqmıza yün 

bir bere koyunuz .• 
Şimdi en mühim meseleye ge.

liyoruz. Bu da ayakkabıdır. 

Biliyorum ki bayanlar, 36 nu • 
maradan yukan ayakkabı giyeni· 
niz azdır. Bunu benim gibi, her· 
kes biliyor. Onun için, dsğ spo
ru yapmağa giderken, bize, ayak
larınızın miniminicik olduğunu 
tekrar isbata hacet yok. Zira, 
sonra ayacıklannız, daracık ayak· 
kablar içinde, üstüste elli çorab 
giyseniz bile ütür. Yani tunu de
mek istiyorum ki, ayakkabılarınız 
muhakkak ayağınıza büyük olma
lıdır ve içinde bilhassa batpar • 
nıaklarınızı serbestçe oynatabil • 
melisiniz. 

Size burada biT ayakkabmm 
nasıl olması lazım geldiğini ıfe • 
simle anlatacağım. 

1 numarada ayakkabının ön 
kısmının arka kısmından daha 
yüksek olduğunu görüyorsunuz. 
2 numarada tabanın arka tarafın
da kızağın, ayakkablar oturduk • 
tan sonra bağlannm geçme.i ve 
sıkı tutması için bir oluk vardır. 
3 numarada tabanın, alelade ayak 
kablarda olduğu gibi değil, fakat 
dolu ve dümdüz, yani düz bir la· 
ban olduğunu görüyorsunuz. Bu 
elzemdir • Zira ayakkablar 
kızağa tastamam oturmalıdır. 4 ve 
S numaralarda burunlann dört 
köıe olduğunu görüyorsunuz. Bu
nun da sebebi, gene kızağın ön ta• 
rafına iyice oturması içindir. 

6 numarada ayakkabmnr ka: 
nadlarının buruna çok yakın ol • 
dı.::ğunu, 7 numarada ise burunun 
tamamen kalkık olduğunu görü • 
yorsunuz. Burunun sert de olma • 
ıı lazımdır. Yukarda söylediğim 
gibi parmaklar ve bilhassa bat • 
parmak oynamalıdır. Hem de baı· 
parmak, ayakkabmm burununa 
dayanmamalıdır. 

Şimdi size çok mühim bir naıi· 
hat vereceğim. Dağa çıkarken, 

yüzünüze, ellerinize, isterseniz a
yaklarınıza yağ, bir güzellik kre
mi siirünüz. takat ayakkablarınızı 
sakın o elle bağlamayınız. Zira 
yağ yumuıatır ve derinin mesama.
tından içeri karın girmesine de • 
lalet eder. Ayakkablan bildiği • 
miz kundura boyası ile boyatınız 
ve ayna gibi parlatınız ki kar ü • 
zerinden kaysın. 

Dağdan eve döndükten son· 
ra da, haf tada bir defa, a· 
yaklcablarınızın sertle,memeıi İ• 

çiıı onları yağlıyabilirsiniz. 

KAYAKCI , 
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Buzlar arasında ~~103 gün 
Groenlandm tam haritasını 
almağa muvaffak oldular 
Üç gene, şimdiye ka~ar görülmemiş heyecanh 

• bir kayak yolculuğu yaptı 

Kay8kla 1740 kilometre •• 
Üç İngiliz genci Groenland' da 

şimdiye kadar görülmemit bir 
kayak yolculuğu yapmıılardır. 

Bu yolculuk spor bakımından ol· 
duğu kadar ilim bakımından da 
verimli olmuftur. 

Groenlandın batı kıyııında, Dia- çok zahmetli oldu. Yağmurlar 
ko körfezi üzerindeki Danimar - yüzünden kar daha çabuk eridi • 

Yolcular, telsizle rağırdıklan bir balık~ gemhlne geçebUmelc it' 
Bangizi geçmeğe uğraııvorlar. 

Geçen yıl Groenland'ın doğu 
kıyıları boyunca uzanıp giden 
bir dağ silsilesi bulunmuıtu. Bu 
dağlar, mesaha bakımından Pi • 
rene dağlarından büyük oldukla
n gibi, bazıları İsviçre Alpları -
nın en yükıek tepeleri kadar yük
sektir. 

Bu dağ silsilesi, 1933 le Lind
bergin karı:Jiyle tetkik ettiği Av
rupa - Amerika hnva yolun~ 
katetmektedir· B

0

urada ise, tanın
ması ameli bakımdan mühim o • 
lan çok genit ve §İmdiye kadar 
kimıe tarafından gezilmemiı bü
vük bir toprak parçası vardır. 

Bu civarlarda dolatmıf olan 
2Sef er heyetlerine ittirak ctmit 
bulunan mülazım Lindsay, bu 
topraklnrı tetkik etmeyi karar -
laıtırmqbr. 

~oe•dlandın doğu kıyısını 

daima büyük bir bangiz kapla -
dığından ve dağların hu tnraf ta
ki yamaçlarında bulunan cümu -
diyeler çok güçlükler doğuracak 
mahiyetle olduğundan, mülazım 
Lindsay bu dağ silsilesine Gro -
cnlandın batı kıyısından kalkarak 
varmayı dü~ünmÜ§tÜr. Yazın bu 
kıyıda deniz buztuz olduğundan 
\'apurlar ve sandallar denizde 
dola~abilmchtedirler. Bu Qroje 
çok cüretknrdı. Dot:l\1 kıyısındaki 
dağ silsilesine : varabilmek için 
Groncnlnndın iç taraflarım örten 
800 - 900 kilometrelik bir alam 
geçmek gerekiyordu. Bunu mu -
vnffakiyetle b:ı~arnbilmek için 
· :.Hazım Lindsay ve arkadaşları, 
r. trenmanlı birer ıporcu oluıla -
ı .r.'1 güvendiler. Bu güvenlerin -
de alda1,,1madıldarım da biraz 
sonra göreceğ:z. 

1 

kaya aid bir ufak köy olan Ja- ğinden, buz ovaaının bütün çu • 
koksha vn' da toplandı. Mülazım kur yerleri ıulu bir karla . dol • 
Lindsaydan baıka ıef ere çıkan- muftu. 
lar, topoğraf zabiti mülazım God-,. Bunun içinde de adamlar ve 
freyle fotoğrafçİ ve luza~ları çe- köpekler bocalayıp duruyorlar ve 
ken köpekleri idare mütehassısı kızaklan ilerletemiyorlardı. Yağ-

Andrev Kroftdu. mur bir kaç gün devam etti ve 
Üçü de otuz yqına ıelmemit bu müddetçe üç arkadq her ıün 

olduklanna göre, güçlü kuvvetli ııf ır derece ıoğuklukta bir ban • 
gençlerdi. 42 tane köpek tarafın- yo yapmak mecburiyetinde kal • 
aan çekilen üç kızağa, iki buçuk dılar. .Tabii yiyecekler de bu 
aylık yiyecek yüklenmiıti. Yola yüzden ıılandı. Yalnız ilet kutu
çıkılır çıkılmaz güçlükler batla- lan ve fotoiraf filmleri kurlan • 
dı. labildi. 

Jakobılıavn'ın cenubundaki, 
Groenlandın iç kıımın1ı kaplıyan 
buzlu ıahaya varabilmek için, 
yer yer fiyordlar ve buz yıfınla
n dolu tepelik bir araziden ıeç
mek gerektir· Bu yerlerde karlar 
ortadan kalktığı için yolculuk 
çok güçletmitti. On yerlinin ve 
yeniden alınan kırk köpeğin yar
dımlarına rağmen, etyalann ta • 
ımmaaı için çok ıayret aarfeclil -
di . .. NUaayet 2 H&Slraft"a111dBle 
yolcular kayaklannı takarak 
Fransanın mesahasından üç defa 
daha büyük olan yekpare buz 
örtüıünü geçmeğe hazırlandılar. 
Fakat e!yalar ve yiyecekler ağır 
oldukları için hpsinin birden ta
tınmasına imkan yoktu. Onun ü
zerine eıyalar, küçük paketlere 
taksim edildi ve yolculu bunları 
geçecekleri yol üzerine araların
da mesafe ile dizdiler. Böylece 
yapılan topların üzrine üç kilo • 
metre mesafeden görülebilecek 
birer ıiyah bayrak diktiler. Ay· 
rıca geçtikleri yol üzerine de 800 
metrede birer uf ak kırmızı bay
rak diktiler. Çünkü, ıisin birden
bire bastırdığı ve yeknesak buz 
o·ıaımda yol bulmak için çok 
dikkat etmek gerektir: 

.Sürekli yağmurlar yüzünden, 
cıya ve yiyeceklerin taıınmaıı 

Sulu kar içinde çabalamaktan 
kurtulmak için küçük vadilerin 
etrafındaki buz tepeciklerine çık
mak ta tehlikeli idi. Çünkü bu 
tepeciklerde bir çok sörünmiyen 
çatlaklar vardı ve köpekler biri
biri arka11ndan bunlarm içine 
dütüyorlardı. Düten köpekleri 
çıkarmak için üç arkadaıtan biri 
bir ipe tutunarak yann içeriıine 
iniyordu. Bununla beraber bet 
-ıtn~t'ltoldiı. h...tri'INiıılllH. 

yetli bir zarar idi. Y olculufun 
muvaff akiyeti, hatta yolcularm 
hayatı bile köpeklere ballıydı. 
Köpekler öldüğü takdirde batka 
tatıma vaııtalarma malik olmı • 
yan kayakçılarm olduklan1 yer • 
de ölmekten batka yapacaklan 
bir ıey yoktu. 

Daha az kuvvetli adamlarm 
dayanamıyacakları iki haftadık 
bir uirqmadan ıonra küçük 
kafile düz ve ıert bir yol buldu. 
Kızaklar kolayca ı yürüme le bat
ladılar ve ıünde 35 kilometre İ· 
lerlemek kabil oldu. Fakat et • 
raftaki manzaranm yeknaaaklığı 
çok cesaret kmcı idi. Ne tarafa 
bakdıa hep göz alabildiğine uza
nıp giden ayni beyaz ovadan bq
ka bir fey görünmiyordu. 
; Hiç bir canlı mahlôka, hattl 

ufak bir ıineğe bile rutlanmı -
yordu. Yalnız soğuktan ölmüt 
bir toprak, aydaki buzlu manza
ralara benziyen bir peyzaj .. Kö
pekler bile bu yeknasaklıktan 
hoılanmıyorlardı, hiç bir zaman 
önlerinde varılacak bir hedef 
görmediklerinden, kızaklan iı • 
tekıiz isteksiz çekiyorlardı. 

Buz üzerinde 40 defa konak
ladıktan ıonra yolcular 20 Tem
muz tarihinde nihayet toprağı 
gördüler. Çok uzakta, aağ taraf
ta bir dağın karlı tepeıi göründü. 
Mülazım Lindsay hatıraların • 
da: "Hiç bir gemici kıyıyı gördü
ğü zaman, bizim bu dağın tepe -
sini görünce duyduğumuz ıevin
ci duymamıtlır,, diye yazıyor. 

Rcamini koyduğumuz ba köpek, Frann:z doktorları tarafından 
bir tecrübe için bir yere kapahlaralr 40 gün aç bırcıkılml§tır. Baza
man :zarlında hayvana ne bir lokma ekmek, ne bir yudcm su veril
miftir. Toplu olarak odaya kapatılan bu hayvan, kırk 6Ün ıonra 
höyle cleri ve kemikten larltsa Jralmqhr. 

Erteıi gün kayakçılar doğu 

Groenlandının alplan olan bu 
dağların eteklerine vardılar. Bu 
ıuretle yolculuğun ilk merhale -
ılni, bu kutub toprağını örten 
geniı ve büyük buzlu kubbeyi 

geçerek, bitinniı oldular. Bun -
dan ıonra aaıl tetkik yolculuğu 
batlıyordu. 

Kafile Scoreıby Sonna hiza • 
larındaki dağlara vardı. Bura • 
dan da doğu cenubuna dönerek 
bu dağların kenarından Dani -
markaya aid bir köy olan Anı • 
masalike dotnı ilerlemeie baş • 
ladı. Yolculuk burada bitiyordu 
ve oraya varmak için kayakla 
884 kilometre daha gibnek ge • 
rekti. 

Ketif yolculuklannda da aııl 
olan, ıavafta olduğu gibi uzun 
zaman dayanmaktır. Onun için 
her yolcunun gündelik tayini 735 
grama indirildi. Bununla doymı· 
yan yolcular köpeklerin yemeai • 
ne mahıuı ve kıyılmıı etle ıeli -
zeden yapılarak yağa bulqmıı 

köfte teklinde etleri yiyorlardı. 
Kedi ve köpek etinden yapılan 
bu yiyecek pek de lezzetli değil
di amma böyle bir buz ~ölünün 
ortumda ,ekilpeaend o mak da 
pek kabil olamıyordu. 

Hava açılınca etraftaki man
zarayı görebilen bir tepeciiin 
üzerinde konaklanıyor, fotoğı'af 
çekiliyor ve görünen tepeler kay
dediliyordu. Bu ıayede ileride 
dağ ıilıileıinin haritaıım yap • 
mak kabil olacaktır. 

Heyetin reiıi mülazım Llnd • 
say, ıöyle diyor: "Bir buz tepe -
ıine varınca, manzaranın güzel
liği ve büyüklüğü kartııında 
durduk. Bulutsuz bir gökün üze
rinde ıivri zirveler ve karlı tepe-

ler gayet net ouarak görünüyor
du. Cenubta, batı cenubunda ve 
doğu cenubunda yüce dağlar göz 
alabildiğine uzanıp gidiyordu. 
Bu manzara karıııında astrono • 
mik bir tetkik yapmak için dur • 
duk. Fakat daha il etleri çıkar • 
madan, kuvvetli bir rüzgirla be-
raber kar yaimaia batladı.,, 

Bunun üzerine yolcular iki 
ıün müddetle çadırdan çıkama
dılar. Hava düzelince, yeniden 
yola koyulmak için hazırlıklara 

bqladılar. O ııralarda bir ıaz 
ocağı devrildi. Az daha çadırla 
yolcuların içine yattıklan porta
tif yataklar yanıyordu. Yolcular 
bunları kaybetselerdi, hedefle • 
rine varmak için daha 720 kilo -
metre kalını~ olduğundan aoiuk
tan öleceklerdi. 

Kafile durmadan doğu cenu -
buna doğru yol alıyordu. Yolcu
luk, tekilleri bakımından alika 
verici, fakat gözleri çok yoran 
buz parçalan yüzünden güçleti
yordu. Bir çok yerlerde cümudi - , 
yenin üzerinde 150 den 300 met
reye kadar derinlikte ve 8 den 15 
kilometreye klldar genitlikte, ke
narları dimdik çukurlara rastla
nıyordu. Köpekler ve kızaklarla l 

beraber bu kocaman hendekl,ıl 
qmak için yenilmeai gerek" 
güçlükler kolayca anlqılır. Jlafl 
açık olduiu zaman bu it nitbl ' 
ten kolaydı, fakat kapalı yef' 
ıiıli havalarda bir çok ıüçliikl" 
ve tehlikelerle karıılanıyord" 
Nitekim ıiıli bir ıünde yol .hl' 
keİıkafile 500 metre derinliiiod' 
bir uçuruma dütmemek için ,,
zamanında durabildi. 

Bu dağlann bab etekl; 
bir aydan fazla bir zaman ~ 
tıklan ıonra kafile nihayet ftJIP 
dağınm eteiine ıelerek, fİIDdl1' 
kadar yaptığı haritaları, ôraJI ' 
nn haritalariyle kartdqtırdJ. 

Şimdi artık tanmmıf y-"'1' 
vanlmııtı. Amma yolculuiuJI ,tll 
merhaleleri ~ok güçlepniıti. .-; 
yapabilmek için havanın açık 

muı ıerek iken, hava hem-:°_~ 
ima ıİlli idi. Ancak dört ~· 

yiyecu JWClığmdan, h&~ 
açmaamı beklemek te imkl,,..-

dı. Nihayet bulutlar aJJnl~-~ 
karııda kayalıklı tepeler, Ol' 

uzakta da Aysberglerle ~oha J. 
niz göriindü. Yolcular k1d"""" 

muılardı; köpekler bile ~ 
lardı. Kulaklarmı diker~ ~, 
la baktılar ve sonra da JDSP""" 

n hızlı hızlı, ıevkle çekme~~ 
ladalar. Biraz sonra küçük 1'9' .. 

bir fiyord'un k~narma ıeldi, ~ 
da~ da Angmagaalik'e -;, 

T elıizle haberdar edilen ~ _, 
lıkçı gemiıi orada bekli1P
y olcular vapura bindeler. .~ 

Buzlar üzerindeki yo~ 
103 gün ıürmüıtü. Bu Oç:.. 
11 güiılük zaman içinde ,,, 
yukarı 1740 kilemetrelik bil'~ 
aaf e katedilmiıti. Baylece ..-' 
aay ve arkadaılan ka,.ıd-.., ı 
üzerinde meıafe rekoruDll 
mıı oldular. ~ 

Bu ıpor hünerinden d~ 
dünyanm en merak u~_ı.t' 
yerlerinden birinin de h~, 
nı almıt olmak ıerefini de 
zanmıılardır. 

"IUıı.traYO"~ 

... --- Yeni çıkb - -

HAY ALI SOSYALIZ1' 
ve 

iLMi SOSYAL/Zil 

ENGELS 

HAYDAR RIFA1 
50 kurut .. 
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a~ir~g~a~z~e=-=t~e~ci~b~ir========su~ik ast~ 

çiyi nasıl kaçırdı? 

HABER - Akpm 1'otbı11 

Mühendis Formis'in 
esrarlı öldürülüşü Ekıeı gazetesi muharriri bunu 

sırf. gazetesine h_ey_ ecanh repor- Hitler aleyhinde propaganda. yapmasın diyemi, 
ta1 hazırlamak ıçın yaptı ve... yoksa planlarım çalmak içın mi öldürüldü? 
~.~ •eneai lkincitetrininin bir Bu sözleri dinliyen gazeteciler Çekoslovakyada F ormia adlı 
llliid~~d~ .. Birdenbire Parla polis büyük bir heyecana düıerek bir· bir Alman mühendiıinin urarlı 
İtey·Urlugune gelen bir telefon da- birlerine bakışblar. Ne yapacak· bir ıekilde öldürüldüğünü tel -

1 llltiiıt etti. lannı bir türlü kestiremiyorlardı. gralla, geçenlerde, haber vermif-
r ;elefon, Pariae askeri bir vazi - Kadına yardım etmek mi? Yoba lerdi. Alman Naz.i tqkilah tara
~ e .ıel.ıniı bulunan Rus gene - polise haber vermek mi? lından öldürüldüğü iddia olunan 
iild~r~~den Kont Seliverstof'un Labrüyer fevkalade heyecanlı bu hadiıenin urarı hala çözüle • 
d Urulınüı olduğunu bildiriyor · reportajlar yapmasını ıeven bir memiftir. Bu yaz.ıda öldürülen 
u. gazeteciydi. Hemen ortaya atıla- mühendiı kimdir? Ne makıadla 

ttı Selhıerstof, Bade otelinde . otu- rak arkadatlarının tereddütlerini ölclürülmii§ olabilir? Bu anlatılı -
~ordu. Sabahleyin kapısını ça- sildi: yor: 
itıı &arson hiç bir cevab alamadı- - Pek ala! Ben Padlevskiyi hu- Bir kaç aydan beri Almanya 
~· dan dolayı füphelenmiş, ve dud haricine kadar gizlice kaçır· ve Çekoslovakyanın rady" din -
~· .. ~tel nıüdürüne anlatmıf. Otel mayı taahhüd ediyorum. leyicilerini, meçhul bir radyo ia-fl/ Ürij de polise maliimat ver · lı gayet gizli tutuldu. Ertesi tasyonunun yaptığı netriyat 
d ıt, \re hep birlikte generalin o • günü birçok gazeteler, Ekler gaze· hayrete dütürüyor. 
~"•ııa. girdikleri zaman kendisini tesi muharrirlerindf'1ı Jorj dö Lab- Bu istasyonda muzik nefrİya-

la.iında b d b. ku la rüyerin ecnebi bir bazitle düello tı hiç yapılmıyor, yalnız Hitler 
' ' aşın an ır rşun etmek üzere A vuaturyanın Tirol d ınu, ölü bir hale bulmutlar- aleyhinde propaganda konf e • 
l'~ Po]!•. uf ak bir tahkikattan son- tehrine gideceğini yazmağa batla ransı ve nutuktan veriliyordu. Bu 
iti bu 1ftn aiyaai bir auikaad oldu- · dılar. itin mahiyetini gi'Zli tutu- iatayonun tul mevci, Alman
llt'nu a.nlaınıt, ve katili bile keıfet- yorlar, yalnız bunun bir namus dü- yanın Konigswüsterhanaen rad-

1!li. ellosu olduğunu ili.ve ederek işi yo istasyonunun tul mevcine 
Sll d S t Al k büsbütün esrarengiz bir tekle so- pek yakındı. d a am tanis aa - e san· 

iht~fı· Padlevaki isminde ve Rusya kuyorlardı. Konigawüsterhanseni dinle -
ı al c • . b b' . d' Bu tekilde yazılar birkaç gün mek iatiyenler hep bu propagan-Q enııyetıne menau ırıy t· 'h L"'b 

'& te · devam ettikten sonra nı ayet a • da nutukları verı'len meçhul yer -ı..._ 1 trııyet kendilerine çok za -
·'llf 1 ol . ik rüyerin hareket etmek üzere oldu- le kartıl"•ıyorlardı. CIK. an generali Parııte en .,. 
"~~da~ kaldmnağa karar vermiş. ğu bildirildi. Çek polisi bütün araştırmala-

bu P , Labrüyer, Padlevskiye hususi rına ragmv en müabet bir netice el-~· •te adlevski yi memur et· K d 
'!ti. doktoru rolünü verdi. en isine de edemedi: 
P .. dl Volf iamini takb. Ve pasaporta da Hatta· Almanyanm Çekoslo -l'ııl_ ... evaki de bir yolunu bula-
~ ee düelloda hazır bulunacak nlan hu- vakya elçı'aı' Koch 18 Kanunu -~· •. neral uyurken odasına gir-
1! \te b· 'k auat doktorum diye yazdırdı· evvel 1934 ve 10 Kanunusani ~ ır kurtunla işi haUettı ten 
llta, e k' . .. h • • Nihayet hareket günü geldi. 1935 tar'ıhlerinde Çek Dı•i•leri CtJL eene ımsenın fUP eıın1 y T 

ile~ d k b • • Librüyer gazetede bütün borçla- Bakanı Benes' e müracaat ederek !~ O e en otelden çı ı litllmlf- • 
z 1 R nnı ödediğini, ve vaaiyetnameaı- bu hususta bazı tedbirler alınma-'1' el a.ınan da Fransa i e usya k ı· 

~l~ 0•t iki devletti. Franaada. ni de hazırlıyara notere tes ım maamı iatiyen. bu meçhul radyo 
tı:ı laıa. Pariate dost bir millete ettiğini ilin etti. istasyonunun Prağın 80 kilo -
~llıub b· ı· ''ld'" "I Padlevski, yahud yeni ismiyle metre cı"varında bulunduguv zan-'İ t.. ır genera ın o uru me-

t' 
11\ıtiik b' · p 1" doktor Volf yüzüne hafif bir mak- nında bulunduklan ilave etmi§ti. ~lit· ır tesır yapmıştı. o ıa 

' ~ her ne pahasına olursa ol - yaj yapmıt ve bol bir pardesü giy- iş bu kadar ilerlemişken 24 
liııi 11ulınak için bütün kuvvetle _ mişti. Hiç kimsenin naza11 dikka- Kanunusani gecesi Çekoslovak 

t'eferher etmişti. tini celbetmeden Lyon garmdan jandarmaları Zahori isminde bir 
tittı e.kat bütün uğraşmalar. bü yataklı vagona bindiler ve hareket pansiyoncunun işlettiği evde 
'tıi\t Çe.lı§rnalar hiç bir netice ver • ettiler. dört rovelver kurşuniyle öldürü -
~-d~t, Rus gen•ralini öldüren Gece hadisesiz geçti. Sabah- len meçhul bir adamı buldular. 
dll. e"•ki bir türlü bulunamıyor - leyin büyük bir heyecanla Moda- Otel hizmetçisi, caniler kendi-

~l~~d~n on beş gün geçti. On 
•ı: tunun sabahı Ekler gazete-

le~ 

'"' •dlevski 'yı· nasıl kaçırdım?,. 
k "'ter -\l~d 1Yle çıktı. Herkes bu fev-
t~i k e Yaıryı okumak için gaze • 
d~ l-~Pıttı. Yazının altında Jorj 'o .. 
. V,~Yer imzası vardı. 
~: tu tekilde cereyan etmi~-

Cin 
~ hit 'Yet günü aksamı vfü:ii in · 
~-l~te t~!le Örtülü bir kadm Ekler 
~l:tin~t ıdarehanesine geliyor. Ve 
"lllu11d '., Jorj dö Labrüyer'in de 
~ 'ii~ı\l~ Üç gazetecinin önünde 

eti .. 1 ........ s· •oy üyor: d tı' 
~~llu •n namuslu insanlar ol -

detl :-· \ı'e ıöyleyeceğim teY -
~İ)ece ~~a.!1 heni polise ihbar 
~ h ~eıı R•nızi biliyorum. Bu aa -
,..'dle"alc.~ral Seliverstofu öldüren 
1
1lded· 

1 
Madam Dükkersinin e-

li', 

~~ ~ • • Söylediğim ~ibi bu ci
~· İt, ~'llllen siyasi bir mahiyet 
~· '°e e~eral bizim kardetleri
\.. Q!lde ~~abalarımızı bir hiç .,d, tt old" .. 
, 1 ~ıb\ llntyor. Onlara Rus-
~,~~ ., ry~k itkenceler ve f e
\ı\.,.~~"ılq llJ>tyor • Ernin olun ki 

'1\llc bi~ kendisini öldürmekle 
~d )\! •dalet yapmıştır. Şimdi 
t..:" t~· Padlevskiye hu -
' •Ye kadar yardım e • 

na vardılar. Modan o zaman Fran sini tehdit ettiği için cinayeti an
sız, Avusturya, ltalya hudud nok- eak 15 saat sonra jandarmalara 
tasıydı. haber vermişti· 

Labrüyer büyük bir soğuk kan· Yapılan tahkikatta maktulün 
lılıkla kendisini ve: 38 yatında ve Çekoslovakya ya 

- Düelloda hazır bulunacak iltica eden, siyasi bir mücrim o • 
hususi doktorum Volf, diye Pad- lan Alman mühendisi Rodolf For-
lesvkiyi takdim etti. mis olduğu anlaşıldı. 

Memurlar zaten gazetelerden F ormia, Stuttgart radyo mer -
meseleyi duyub öğrenmişlerdi. kezinin eski müdürüydü. Radyo 
Kendilerine büyük bir hürmet göa- üzerinde bir çok tetkikleriyle ta
terdiler. Hatta istasyonun büfe - nınmıştı. Fakat Almanyad'lki 30 
sine davet ederek şampanya ik- Haziran 1934 vakalan üzerine 
ram ettiler· işten el çektirilmit ve me~eket 

Bundan sonra tren tekrar ha- dııma çıkarılmı§h· 
reket etti. Ve gazeteci il suikasdcı, O zamandan beri F onnis Hit
hiç bir tehlikeye düşmeden doğ · ler aleyhine propaganda yapı -
ruca Tirysteye vardılar. Padlevs - yordu. Esasen Almanyanm bu -
ki burada haya•ını kurtaran Lab • günkü rejimine muanz olan "Si
rüyere veda etti, ve doğruca A • yah cephe,, lideri Otto Strasaer
merikaya hareket eden bir vapura le de araları pek iyi idi. 
atladı. Formis'in istirahate çekildiği 

, Vapur yola çıktıktan. ve Pad - Zahori pansiyonu ıssız bir sayfi
levakinin kurtulduğuna iyice e - ye yeri idi. Kıtın tenhalaşll'dı. Bu 
min olduktan sonra Librüyer tek sebeble Alman mühendisi Teşri
rar Parise döndü. Padleavkiyi na - nisaniden beri pansiyonun tek 
sıl kaçırdığını meraklı ve heye • müşterisiydi. Bunun içindir ki. 
canlı bir reportaj halinde gazete • pansiyon sahibi 18 Kanunusımi 
'sine yazdı. de iki yeni mfüıtPrin;n ~elmes1ne 

fakat bu hareketi kanun önün-
1 

hayret etti: Bunlardan biri çok 
de bir ıuç olduğundan labrüyer, güzel bir srenc kadm, diğeri de 
·bundan dolayı ceza mahkemeıi gene hir ad"mdı. 
tarafmdan on üç ay hapse mah - t-1""1erini ttnvle va""""~-1,r: · 
!'°111 oldu. Lakin alb hafta yat - Edith Ker-"~ch v~ H,.,,~ M··"•r. 
uktan ıonra affedilerek serbest Cayet lüks ve Kiel 1. P. 48?.59 
bırakddı. M. S. İpretini taııyan Alman markalı 

F ormiıin oturduğu Zahori 
panıiyonu 

bir otomobille gelmitlerdi. 
Formiale çabucak ahbab ol • 

dular. Mühendis, bilhassa genç 
kadınla fazla alakadar oluyordu. 
Sık sık beraberce civarda gez -
meğe gidiyorlardı. Muller ekse • 
riya bir takım bahanelerle evde 
kalıyordu. Once bu cinayetin kıs
kançlıktan ileri geldiği zannedil
di. Genç adam beraberinde getir
diği kadını F ormiain odasında 

bularak öldürmüt olabilir, denil
di. Polisler evde arattırma ya • 
parlarke.n küçük bir odanın da
mı altında bir radyo aes ver1c1 
makine bulunca işin rengi değiş
ti. Bu makine ve pansiyon biz -
metçiainin ıonradan verdiği ip 
ucu bunun siyasi bir mesele ol • 
duğunu ortaya Çıkardı. 

Hizmetçi üçüncü bir şahsm e

ve gelerek Edith Kenbach'la . . 
Mullere yardım ettiğinden hah -
sediyordu. 

Anlqılan Nazi teşkilatına 
menaub olan bu adamlar, For • 
misi kaçrramıyacaklarını anla • 
yınca öldünnüAler, bu suretle 
Hitler aleyhinde propaganda ya
pılmaaının .önünü almışlardı. 

Katillerin işgal ettikleri oda
da bir iple. uyutucu bir madde 
b11 l1mmu!'tur. 

Gazete1er, Naz;1ere şiddetli 

hücumlarda bulundular. Fakat iş 
bununla b 'tmi4 sayılamaz. 

Bakınız, etraflıca mallimat top-

bulunan radyo aleti 

lıyan bir muhabi,- bu mese!e hak
kında ne diyor: 

Ne Çekoslavak hükumetinin 
yaptığı arattırmalar, ne de gazete 
lerin netriyatı hakikati meydana 
çıkaramam ıf trr. 

Mühendis F ormis, uçmakta o
lan bir tayyarenin, uzak bir mesa
feden, motörünü duri:lurabi' :-:ek 
bir alet :cadetmişti. Hatırlarda

dır, bir iki yıl Önce, bu aletten U• 

zun uzadiye bahsedilmİJ, fahat 
sonra nedense birdenbire susul-
muştu. 

Yalnız zizhnimi kurcahyan bir 
şey var: Katiller niçin üç kişiyd·

ler, ve niçin F ormisle dost olarr.k 
planlarını tatbike koyuldular. ln 
cin bulunmıyan b · r yerde taban• 
calarını çekerek kolayca hakkın

dan gelemezler miydi? 
N"ç:n genç kad1n Formis'in 

kalbini f etetmeğe çalı~arak onu 
kırlara sürükledi? 

Ve nihayet niçin zavallıyı öl .. 
dürdükten sonra cesedini ortadan 
kaHırmak istediler? 

Derhal öldürmemelerinin sebebi 
bence mevzuubahs alef n planla
rını elde etmek istemleridir. 

F ormia genç kadınla kırlarda 
gezerken arkadatı evde boş clur
muyordu. Harıl harıl planları arı
yordu. Böyle dü§ününce cinayetin 
fU şekilde yapıldığını iddia edebi-
1'.riz: 

F ormis Edith Kersbach le ge
zerken bir hissi kablelvuku ile e\'C 
her zamankinden evvel dönmeği 

teklif e~ti. Genç kadın matı: ola
madı. Mühendis, eve gelince iki 
adamın evrakım karıştırmakla 

me~gu] olduğunu gördü. 
Üzerlerine atıldı, tabancasını 

çe1rti ve ·Y.asımlarm~an birin' ya
raladı. (Evin etrafında, kar!ar Ü· 

zerinde kan leke:erine tesadüf e.. 
di1miftir) fakat sonunda mağlup 
olarak öldürüldü. 

Cinayet bu şek'lde yapıldıysa 
iki mesele ile karşılaşırız: 

F ornıiı eserini kendisiyle bera
ber mezara mı götürdü? Bu tak
dirde k'min nam ve hesabına ça· 

1 

htıY.ordu? 
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Gü işi. · olan- sonr Rn~ 
f all( kılırı ların dikkatine 

Gflmriik ve inhisarlar V eklletia • 
den: 

Fenl...,,tı ~ 1/1/1111 
giln/Jne ,_.,. ıu'atılmmlrao llalr.: • 

5037 - 6'3 1ayıb pnel yazıya ek· 
tir: 
1- 503'1/391 l&Jllı ..... ,.. ..,. 

lii edllea ... 111,11935 ~ r• 
llndb'a Ucant ulıpa·- l/t/Jtill 
güalemedae bclar aatıllıiuia Vtldl • 
ler Beyetının 11/1/1• ...-11u 
toplummda 2,118151 •Tılı ..,._ • 
me ile onallllllftlr. 

2 - Ba ••leket ma1larma lld • 
dilen 5087 /391 l&1'llı .-ıı JUi ll· 
kibnlerbd 6/ 8f1981 lllal•echa• .. . 
dar llld.a .... tatbik edllmlll ... ... 
lan pael ~ 2 ad IJopm..-,.. 
zıh kontnjular da 1'11ll•dllbH1rea 
gUıartlklere aAJfl dalnllaUll .... 
V111'111dutanda elldlll sfhl Tetdk 111 • 
d8rltlP .... taW.t latbir• ..... 
eak ürplıla ...... slraı..t ...... 
mea teblll ol•v. 

Ma1119 Vütlstba•ı 
osu: IC""""1 ...... ....,,,.,.. ,.,,,.,,.,.,. .... , ..... .,. ..... 

,,,,.,,.ların dnd AtrUiltdli: 
BcaeWaeml~ .......... .,,. ..... ı-· ............. '1• 

r1q ... lan wıu... l~lerl 
l$1a mmftlelmn .....,. ... kl .... 
eaw'&n d•hUln1'e 7U1Jl•iıjı ...... 
rir flldlde k&Jlcllar .......... fit 
de atmaa maUarm Ndtılfala _..... 
...... iri ..... (tirat ........ 
retlle lcleneeeği turlh eclUmearekıe 
oldatu llbl verilecek parama klmaa 
... ıan dahilinde Ciimhurl7et Mv· 
kes Je•U.. ,.tmlaatma dair dl 
lılr prt konubm7arak ,aım -Jler • 
kel Maha1ebecfllilaCe ldenlr- nre • 
tiadeki bJıdlarJa lkuta edfhıJııikte 
ı.Judap mllkanl~erla tetld
klnden a'Alafdmaktlckr. 

Ba hal Uclitede bUı •flfk#llim n 

lıunna '81reb olaalta m·· aa 
w..~ ... •m-dl:rat lerum m&te o ,.... • 
lacak aJddJerde imal g't"'D Ji118111~ 
na aalranlenamelere derdlda ..ı 
ıuaau ohUa•ı• tuatma teblft olu
nu. 

• • • 
dea: 

11 ,,,,. ,,,,,. ,,.,,,,,... .. ,.. 
Jaıtlann ,.._ Adiai•: 

1 - lenebl devleUerle yapılan ti • 
caııet HtJUlarnla lıath konteaja.a lis
tel'1iadekl tarife pozlsyonlanndan 
sech'llecek ef1B ldn verila beyuma
ıoeter tilerine uUlfl dalıWlnde glm • 
rikleree Tetkik Müdürlüiünden iste-. 
aUertk alman tahlllutlar, almdıtı 
"8 Slmrilklerdekl llAn tahtalan tize 
riM udwiık aantlle illa edilecektir. 
Ba taUlla'tlarJa ...... leeek .,,.... 
....,. ......... illa tarihinden 
ltlllana 11 ab mtmda lıltlrOmedlll 
Wıdlrde, tm•.ı.tıar birer telgrafia 
Tetldk MldtlrlQllM pıt ~leeek • 
tir. 
ı - Aacak lna pdkme, 2/1156 1&11• 

~ ~ 11 lnd maddesinde 
ild "8ea •beblen da,,amna bu 
•beb1-rden ltllrtl ıeFDen rtlnler on 
........ ladlrlledktlr. 

1 - ita bral .... .,.. kşclar teblif 
...... w baada 80Dr& edilecek olan 
"'8taa ahdi koatajaalara pmil oldu
la tamlmea teblft olanar. 

• • • 
Gbarlk " lnhl•rJar VekAletin

deli:. 
JqO 1a71h Muamele Veqlal Kan•••U U unca maddelll htlkmilne tev 

,.. orlJblal tatma vep meqe 18 • 
w.-.eıer1ac1e JUıb emelli para
IU'llll Tdr~ parama çevrlllflncle 
Jıİart 1931 ltl•d• IUbara almaak bor
•• ..-.bte olU dhtzlerla 'fWtf 
ilk fbüJU'ı ailircla lfeterilmiftir • 

Ke:rflyet alztl ıeçen madde mud -
IUee llb olanar. 
rıamıs traaaı 
IPclUsJ•-· 
Dilar 

12.0315 
8JIJiO 

o. '11.1.'191 

Herekevefesa 
Kuma1lar1 en i.vi A•rapa kumqlanD 
ıenlerinla rOnlliti Ye do!cuDutlan itibar 
llZ, onlardan daba dayanıkla ye daba d 

Bu lıalis gün kuma 
ipliklerinin sağla 
derecesi en son si 
aletlerle ölciiliir ds 
le yapılır. 

Bu güzel kumaşların satış yerleri : 

Yerli Mallar Pazarları 
Uftt 
~trup 
l'larla 

9.2Ml Ankara • leblnbul • B•,ctllu • mnlr • Sameun 

lfllk 
Belp 
DraJual 

2.4U6 ~------~~~----------_.;. ___________________ -::==========:::;;fi 
u 753 DO C ON / ıstanbul Beledlyeeı 116ntarı 
l.9'190 BaJ&D lahel DikraDJ&B ile 
~ RadJWD ticarethaneai aahibi Jan y enfk81'1e nahiye mskainde SimitGi IOblmda Qmınal'lll 
8T.4l6'1 Emirze'nin oiJu Bay Armand E- lerl pazar brulacatı ilan olmmr. (803) .. . . 

55 
5.8112 
U)8T 

4.2559 
79.0'lll 
N.Gl1I 
2.1'{1 

1090.75 
3.lft3 

10'2 

akrabuı ve p • izm ir ço 
mümtaz eimalan huzuriyle cuma 

günü Perapalu otelinde icra edil- IOS.OOO Eilo Bobin Trlpleb ka rtaa } 
miftir. Taraf.,. aadetler dil• 55.00b ,, Bobin ICl'Ollle .._ a 1au-1oa 
ris. 171.000 ,. Beıu Selll1ds lrltıdı 

lan&al B neı W ~ 90.000 ,, No. 70 cltb ...,._ mab'na l 
..ıtulen: 1.000 M.t ince ean nmldı bobin t/3/931 

Ziyaettin tarafmclan Kuq8m. 20.000 Kilo l ind hamur beJa- Jrliıd Saat ı (1 
~e Derrit AD beatektr Seı nt 2S.OO ,, Kahve rmsi aaW&J kllfth. 
No: 1 de Ahmed aleyh!ne açr1an Yukarıda dm ve ım1ctan JU'I h malzeme hlsalarmda 
veraset daftllll& miitedait arza • aOn ve aatlenle pmrblda atin a lmacalmdaa .....
hal sureti M. aleyhin nmlıclr ha • % 7,S sllvemae ,....ıanyle Cihali de inam.,. mlba.,.at 
neden çdcmq oldafu Ye ikamet• -.6racaatlarr. (125) slhmm meçhaliJetine mebni telt- __________ .. _____ _. 

lil edilemedill mabatir tarafın · 
dan Terilen metrahattan anlqd • 
llllf ve on bet l'6D müddetle ar. 
zuhalin illnen teh&fine lrarar ve • 
rilmiı •• bir mreti maYreme di
n.nhanesbıe talik krlDlllUf hulun -
duit=nclaıı ilb tarihinden lt1INll'm 
an bet sUn içinde cevah 'Nrihaeti 
IUzuma teblfi makam;ma kaha ol • 
mak tlnre il&n olunur· (3982) 

Doktor 

Ali ismail 

Tacırlere mühim il 
lstanbııl 1 icaret ve Sanagi Odasın 

1934wdp......iW....ı .. ot1a lk:ntl 1m:1rc1·.,..:era.ı 
MWi Mut .a..,.-. lradar caaaa olarak taWBae 
............... cıı•kla ... iicretlerbd ......... ""' 
lann f1mdicien oda,a m8rwat1a horçtarmı 8demeı.t 
Din olunur. (it '8) 

Doktor Ahmet Asım 

Ortaköy ŞHa Yu 
r,.... .,,,,_ ...,_ Nllllil ... N• ili: 
t.lulnda a ıtllld ,.... .. PDlt bir park t»rtumda laer 

ll:ollfon llals tok mm, fl1dan sek ...... n bdal ..W 

hutalara -- ............ Yatak flJatlan lld lfra'daa iti,,.... ,. ' 
Dol'am .,. bdm ••111atlarifle apu&lt, fıtık, ..... 

........ ....,,..... _.. ........ fbatlar, U'l1I ...... fbat 
ln'Dflr allltledllr. T.W.: (azıt) 
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BCJyOk 

Tayyare Piyangosu 
IB. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 71. Mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
'igrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır . ...... 
Maliye Vekiletinden 
Darp edilmekte olan Gümüt paralardan dört milyon liralık kıımı 

~bir Z&ınan zarfında tamamen tedavüle vazedilmit olacağından es 
ailnıüı paraların l Şubat 1936 tarihinden itibaren herhangi bir kıy ::!e mübadele vuıtaıı olarak kullanılmıyacağl hilafına hareket e

er hakkında kanuni takib:ıt y apılacağı 2257 No. lu kanunun 
~ilci maddeıi mucibince ilan olunur. (558} 

Saçları dökülenler Satılık iki bina 

~ 

to11ıojen Kanzuk 
Saç Eksiri 

Saçıann «Jökülm•ine •• ke
~enıneaine mani olur. Komo
~lann köklerini kuvvetlendi· 

Galatada dört dükkinh, on iki 
odalı ve ayda 90 lira iratlı iki bi· 
na acele eatıhktır. Rıhtımlanıı 

tevsi ve terakki etmek üzere ol · 
duğuna göre fiat kelepirdir. 

Galata, Topçular caddesi Ka 

raoğlan sokağında Kahveci Salim 
efendiye müracaat. (3896) 

Diş tabibi BUnyamin 
Nitanlaf - Vali konalı caddesi 

No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
re. (3884) 

rir ve besler. Komojen saçlann rı· 
da11dır. Tabii renklerini bozmaz, 
latif bir rayihası vardır. Komojen 
Kanzuk AÇ ekairi maruf eczane· 
lerle ıtnyat maiazalarında bulu· 
nur. 

BORJIYA 

a>erdesi açılarak bir adam göründü. litikadan \'e sence mühim olmıyan 
Bu herif papaz Garkonyo idi. Papa daha bir takım şeylerden bahscdece-
"<»rdu: ğiz. 

-Nasıl oldu Garkonyo?. - 18 -
- Hepai oldu bitti muhterem peder. BEŞiNCi TARAh"A 

Bileklerinden topuklarına zencir vur· Ragastan Papanın yanmdan çık-
duk. Şimdi hapishanenin bodurumun tıktan sonr,a, daha bir gün evvel, hü
da bulunuyor. LAkin çok uğraştık .. yük bir harpçi olarak gördüğü ve o
lf attA be~ iiıü üç yaralı verdik.. nunla muharebeye girmeyi istediği 

- Cesedler kaldırılsın .. Saf kalan- şu Sezar Borjiyadan uzaklaşmarı 
lara elli altın dağıtılsın. kendisi için bir teselli sayarak sürat· 

Muvaffakiyetinden dolayı yüzün- le yürüyol'du. 
de iğrenç bir sevinç dalgalanan Gar- Birdenbire kunetle iki kolundan 
konyo Sezara döndü: yakalandığını duydu: Ayni zamanda 

- Nasıl Monsenyör? .. Bu adama başı da bir kukuleteye sarılmıştı ,.e 
ltiınad etmeYtn demekte hakkım yok boynunun etrafında bir ipin büzüldü-
ltıuymuş'!.. günü duyuyordu. 

- Hakkın varmış Garkonyocuğum- Tuzağa yakalanan, başı kukulete· 
Sonra babasına döndü: ye gömülen Şövalye hiç ses çıkarma-

- iyi ki hatırladım .. Ben daha ön- dı, fakat hiç umulmadık bir anda lın
te Garkonyoya Sent-Mari-Mlnör rekete geçmek içi~ hazırlandı. Ye bir 
IQanaatınnın gelirini vadetmiştim.. denbire kunetıi bir silkinişle kolları· 

-Onun olsun.. nı kurtardı. 
Garkonyo yerlere im dar eğildi ve Bu sırada biri: 

teşekkürler ederek Papanın huzurun- - Bağlayın tutuyoru 
dan çıkıp 1ritti. ' • Diye ba~ırıyordu. 

.Altıncı Aleksandr hemen Sezara Du ses Papaz Garkonyonun srsiy. 
lordu: d' ı. 

- Nasıl, beğendin mi oğlum? •. A· 
:''- &enin hançerin Fransuvanrn ka· 

) Uaı meydana çıkaracak n adaletin 
er· k ını bulması işinde Borjlya1arrn ne 

h •dar Çabuk davrandıklarını Roma 
$~lkine ispat edebilmek gibi bizim i· 
b::• çok ınUhlm olan bir hizmeti göre-

•e :ek miydi?. 

ak~ Muhterem baba!. Hakikaten çok 
1 lı bir adamsın. 

ite"";' Orası mahlm .. Llkin tfmdi bize 
bet' •alde Kont Almayı buraya getire-

ecek bir adam llzım. 
ffl ..... 811 işi Astoreye verelim.. Gerçi 
~:lun Ragastanın gelişinden bert 
'- ine biraz danlmrştım.. Fakat 

• ondan iyisi yoktur. 
ıı;1teki !.. İşi Astoreye verelim .. ._,el bent Yaooz bırak Sezar" Kız 

'llnle kon111&eaklanm nr.. Po-

Ragastan: 
- Kolay kolay bağhyamazsmız? 
Diye iki kolunu açtı ve bir sıı~ra· 

yışta ileriye atılarak bir köşeye sindi. 
Duvara dayanarak müdaraaya hazır
landı, ve hemen kılıcına danandı, 
Fakat, kıhctnı Çtkefeği sırnda papaz 
Garkonyo kaptı, bir kahkaha ile: 

- Domuzun dişini söktük! 
Diye alay etti. 
Raga.8tan: 

- Fakat, bu! 
Diye belinden sağlam ağızlı im~:\ 

bir hançer ~ekti. Öne doğru ntıldı. 
Hançer boşuna ıitmişti. Ragastan 
sık sık nefes alıyordu. Toplandı. Sağ 
eJiy1e hançerini kuHanıyor, solu ile 
de başındaki örtUyil çıkarmağa uğra· 
şıyor, fakat muvaffak olamıyordu. 

Garkonvo ldeta kudurmustu. Be 

• 
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Lak.in daha bir çokları var. Bu düş • 
mantarın sonunda bizi yenmesi ihtt • 
mali ömrümün şu aon ıünlerlnde 
bana büyük bir keder ve~ ve~iyor. 

Sezar dayanamadı. Haykırırcasına 
bir sesle dedi ki: 

- Baba ı.. lcab ederse ıl:ıin için 
cam mızı feda ederls.. Gerçi ben hiç 
bir kusurum yoktur demiyorum. Asa • 
biyim. Hattl hazan beni fena ve 
vahşicesine işlere sUrUkliyor. Ukln 
elbet bende de bir kalp •. Bir vicdan 
vardır .• Hem de çok temiz bir kalp .. 
Ye çok saf bir vicdan ! 

Sezann bu 93zlerl Ragaatanın üze· 
rinde çok i}i ve çok derin bir tesir u
yandırmııtı. Papa olluna takdir dolu 
ıözlerle baktı. ÇilnkU Raıutanı kan· 
dırmak için Papanın kurnuca dlplo • 
matlığından çok bu ~d;zıer işe yara • 
mıştı. Hakikaten bunlardan heyecana 
gelen Şövalye Se:ıara dönerek: 

- Monsenyör? ... Harbte muhterem 
babanız Papa Hazretleri uirunda ca • 
nınızı verirken yanınızda beni de bu· 
Jacaksınız. ikimiz birlikte öleceğiz. 

Kelimelerini derin \'e temiz bir gu
rurla söyledi. 

Altıncı Aleksandr bu fırsatı kaçır
madı. Hemen dedi ki: 

- Şövalye oğlum. Sizden istiyece -
ğim hizmet bundan çok kolaydır .. 

- Emredin muhterem peder .• Ku
lağım sizde. 

- l~te evladım. Düşmanlarım ara . 
sında bJlhassa bir tanesi bir türlü si· 
lahını terketmiyor. 

Ragastanı bir titreme aldı .. Prim -
,·erden bahsedileceğini sanmıftı. Fa· 
kat gene i~i rahatladı, çllnkü Papa 
sözlerine şöyle de,·am ediyordu: 
· - Du düşman mağrur ve kibirli bir 

heoriftir. Eğer bu adam ortadan kal · 
karsa bütün İtalya da sulh ,.e kurtu· 
luş elde edilmiş olar. Ayni umanda 
o*lum S<.'zarın açmak istediği harbin 
önü alınır. Ve ondan başka her mışıl
sa kandırılan ihtilalcilere u~an e\·la· 

dım gibi sevdi&im bir talisiz kız da 
kurtulmuş olur. 

Papanın bahsettiıll bu tafü.ıiz krzın 
Prim,·erden başka kimse ola mı) aca
iını Raıastan anlamıştı. ~nşlı, ~ eise 
kapıldı. Demek ki i~in içinde bir (he • 
rif), bir adam \ar ki Deatrisin, sevgi
lisi l>rimverin mukadderatı ona bağlı 
bulunuyor. Bu şüphesiz.. Şu halde o 
herifin Prim,·eri seydiği de şüphesiz.. 
Şövalyenin zihninde bir kere bu fikir 
yer edince Papanın herif diye andığı 
adamı kendine dehşetli bir raklb say
dı. Ve bu rakibe karşı kalbinde pek 
bUytik bir düşmanlık balladı. 

Papa MZDne devam etti: 
-Eve~ bu düşman herhangi bir su

rette olursa olsun ortadan kalkarsa 
her,ey yoluna rirecektlr. 

Ragastan: 

- Acaba bana herifi öldürmetf mi 
teklif edecek .. Bunu kabul etmektense 
herşeye katlanırım .. Düşüncesini bir 
anda akhn#lan reçlrdl .. 

Papa Sö\.ıllyenin bu düşüncesini 

yüıünden okumuf ılbi hemen şu söz • 
Jeri tllve etti: 

- O ıUnahkAr herifin öllimünü is
temiyorum. Kan dökülmesini sev· 
rnem. Bütün arzum herifi kaçırıp bu • 
raya getirmektir. 

- K:ıçırmak mı? .• 
- Evet .. Şurasını da söyliyeyfm ki 

Romaya getirilmesi istenilen adam 
bu hususta zorluk göstermiyecektir. 
Yani kaçırıhnağa kolayca razı ola· 
caktır. Anlıyor musunuz oğlum? .. Bu 
adam zaten boyun eğmefe can atıyor. 
Lakin etrafındaki dostları buna mini 
oluyorlar. Bir şey yaptırmıyorlar. 

- Anladım muhterem peder! Bu•· 
dam sizinle dostluğu canına minnet 
hlldiki halde bir ~ok sehebler bu iste
ğini h:.tJtahyor. Bu suretle Adeta zor• 
la sb:in düşmanınız bulunuyor. 

- EHt Sörnl're! Bakın ne güzel 

Forma:-ZÖ 



7 

anladınız? Şu halde teklifimi kabul 
'?diyor musunuz?. 

- Muhterem peder! Zannedersem 
ı>unun için öyle büyük tehlikeler do z 

turabilecek muharebeler açmağa se
':>eb yok. Bir fırka asker bu işi bitir • 
meğe yeter. Halbuki ben hakikaten 
tehlikelerle karşılanacak, yararlık 

g-österilecek bir fırsatın zuhurunu is
terdim. 

- Emin olun Şövalye .. Bu işte tı~ 
kı istediğiniz gibi bir takım büyük 
tehlikeler vardır. Bunu başaracak a -
damın kendi çevik, gözü pek olacağı 
gibi, icabında soğuk kanlılığını kay z 

betmiyecek ve yerinde kahramanlık 

ve cesaret gösterecektir. Ve en ziyade 
vaziresini gayet gizli tutmasını bile -

cektir. Bir diplomat ihtiyatı ile hare -
ket edebleceği gibi tazım gelirse ken -
dini ateşe atmaktan çekinmiyecektir. 
Siz de bunların hepsi var ŞÖ\'8.lye! .. 
:Kuvvetle ümid ederim ki bu işi tek 
l,aşınıza başarabileceksiniz: 

- iş neden ibarettir efendim? 
-Gayet müstahkem bir kaleye yal· 

nızca gireceksiniı.. Dehşetli düşman· 
lar içinde manevralar çevireceksiniz. 
Sonra ya zorla yahud kandırarak as
kerin baş kumandanını kaçırıp bura
ya ıetireceksiniz .. Görüyorsunuz ya... 
Bu lste yüz kere .. bin kere ölüm teh • 
li. . .t nr .. 
Ragastanın yüzü gUldil, böyle tehli 

keli bir işin kendisine teklif edilmesin 
den fevkalide sevinmiş olarak sor
du: 

- Ne Vakit gitmek llzım geliyor. 
· :- Siz hemen yola çıkarsınız.. O a

ralık Sezar da burada ordusunu top • 
Jar. Ve bq kumandanı olmayınca 
Monteforte kaleat de bize derhal tes. 
._olar. 

Kalenin ismini d11)'U' daymu Ra· 
patan ~oemor kesilmişti: 

- Monteforte mi? .. 
... - Bftt Shabe dcleelilnb yer 

T E 

Monteforte kalesidir.. l{açıracağımız 

adam da Kont Alma!. .. 
Şövalye adeta sayıklar gibi bir ses-

le: -
- Beatrisin babası .. dedi. 
za,·alh Ragastarun beslediği ümid

ler kökünden yıkılmış, tatlı hayalleri 
mahvolmuştu. Yeis içinde inkisar için 
de tekrar diz çöktü .. Kalbine bir han
çer saplanmış olsaydı bu kadar yan • 
mryacak, böyle acı duymıyacaktı. Ben 
zi atmıştı .. Yüzü sapsarıydı. Bunun 
farkına varan Sezar sordu .. 

- Ne oldunuz Şövalye?. 
Ragastan kekeliyerek: 
- Kont Alma.. Monteforte.. 
Kelimelerini tekrarlıyordu .. Sezar 

derhal suratını astı .. Sert bir çehre 
ile: 

- Evet öyle .. Ukin bunda sizin l· 
çin telişlanacak ne var .. Niçin benzi . .. 
niz attı?. 

- Yapamam .• Hiç bir vakit yapa· 
mam .. 

- Ne diyorsunuz?. Ne söylüyorsu
nuz Şövalye? .. 

- Kont Alma ile Monteforte 
kales i aleyhine hiç bir şey yapamam. 
diyorum .. Yapamam. Olamaz. 

Bu sözler üzerine şüphelenen Se
zar Borjiyanın aklr, fikri altüst ol
muş gözleri korkunç bir surette dışa· 

rı fırlamıştı.. Boğazını yırtarcasına 
boğuk ve kısık hir sesle sordu: 

- Niçin olmazmış.. 

Ragastan ne bu sese, ne de ha kan
lı gözlere dikkat etmişti. Ümitsiz ve 
meyus bir halle, dedi ki: 

- Muhterem peder? .. Ve siz Mon· 
senyör!. Beni dinleyin!. Benden canı· 
mı isteyin, gidip düşmanlannız iJe 
yalnız başıma savaşmamı taleb edin .. 
Hepsine hazırnn. Ukln Alma aleyhi
ne.. Monterorte aleyhine hiç bir şey 
yapamam. Bu hiç bir vakit olamaz. 
Bu imkimız bir §e7,· 

~- _ _ 1101UtT~ 1S 
-======--=====-----------~ -==----------==---== =-

Hiddeti son dereceyi bulan Sezar 
sordu: 

- Sebebi? .. 
Sezar bunu sorarken Papa yerin 

den kalkmış, kapı perdesini kaldıra
rak tuhaf bir işaret vermişti •• 

- Sebebini mi soruyorsunuz? .. Se
viyorum. Çıldırasıya se\iyorum. Öle
siye se't'iyorum.. Onun kinine, onun 
tahkirine uğramak düşüncesine en 
müthiş bir ölümü tercih edecek ka· 
dar seviyorum. 

- Seviyor musun • Kimi?.. Söyle 
kimi? .. 

- Kont Almanın kızını.. Beatrisi .. 
Prim veri .. 

Bunun üzerine Sezar insan sesine 
benzemiyen bir haykırışla hançerini 
çekerek Şövalyenin üzerine saldırdı. 

Şövalye yerinden fırlıyarak müda 
faa vaziyeti aldı .. Lakin Altıncı Alek 
sandr derhal oğlunun önüne geçti. 
Birdenbire canlanmış ihtiyar ve bit
kin hali kalmamıştı. Sezarın bileğini 
yakaladı .. Bir demir mengene gibi 81· 

kı sıkı tuttu .. Ve İspanyolca: 

- Sen deli misin Sezar? .. Bırak, işi 
ben hallederim .• sözlerini söyledi. 

Sezar geri çekildi .. Papa yumuşak 
bir sesle: 

- Şövalye! dedi. Siz oğlumun ku
suruna bakmayın.. Asabidk. Bunu 
siu kendisi de söylemişti. Lakin hid· 
dete kapılarak yaptı;ı bu harekete 
kendisinin de pişman olduğuna emi
nim .. 

Tehlikeye karşı aklını başına top
lamış olan genç Şövalye soğuk bir 
tavırla: 

- Monsenyör Sezar Borjiya hare
ketlerinde serbesttirler .. Cevabını ver 
di. 

Papa ayni yumuşak sesle devam 
etti: 

- Siz de duygulannızda serbestsl· 
1tlz Şövalye .. Size verilen vazl f eyi be
ğenmiyorsunuz.. Öyle olsun.. Ancak 
dilımanlarımızm menfaatine bu ka· 

dar bağlılık gösteren bir adamı yanı• 
mızda alakoyamayız. Binaenaleyh ne 
vakit mümkün olabilirse hemen Ro
madan ayrılınız.. Bununla beraber 
sizi zorlamam .. Aceleye lüzum yok· 
tur. Belkietraflıca düşünüp tekrar 
bizim tarafımıza geçersiniz.. Onun 
için de size bir ay müsaade veriyo
rum. ı ' ı -{ 

-Teşekkür ederim muhterem Pa· 
pa !.. Bu mUsaadenizden istifadeye 
çalışacağım .. 

Bundan sonra Ragastan şöyle dil· 
ştındü: 

- Bu akşam Romadan çıkar gide
rim .. 

Papa bunun üzerine şu sözleri ilA
ve etti: 

- Şu halde size adyö diyeceğiDLe 
Gene görüşeceğimizi kalbimin bütiid 
samimiyetiyle ümit ederim. Haydi ol 
lum şimdilik gidin Allah selamet ver· 
sin.. • 

Şövalye dö Ragastan, Sezar Bol"' 
jiyayı selamladı. Papanın önünde 
hürmetle boyun eğdi. Ve Papa Alek· 
sandnn perdesini eliyle kaldırdığı ka 
pıdan çıktı. 

Sezar hiddetinden batırarak dedi-
~: . 

- Ne yaptın baba! Bu andan iti"• 
haren bu adam benim en müthiş dil~ 
marumdır. Onu bir hançerde-

1 - Hançerden daha iyisi var Sezal' 
Cellad. 

- Cellld mı?. rd ' 
- Evet.. Sen Fransuvamn katili 

henüz bulamadın değil mi? .. Halbutd 
işte ben buldum .. Yarından iti~ 
muhakemesine başlanılacaktır. la• 
güne kadar katilin başı yere yuvar 
nacaktır. Bu katil kimdir biliyor ~ 
ıun?. Şimdi buradan çıkan heri~ 
lum.. işte dinle.. Şu anda ken 
tevkif ediyorlar. t· 

Hakikaten bir dakika kadar şidde 
1 U bir gürültü işitildi. Sonra her ı:..· 

stiktn buldu. Daha eonra da k&P 


