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25 İnci yıldönümü kut/ulanırken, lngiliz kralı •arayın balkonunda 
ve arabada 

in iliz kraliyet ailesi 
ralın seleflerı ve 

halefleri kimlerdir? 
İngiliz kralının yirmi be§i~i yıl 

dönümünün kutlulanmuı üzerine 
A vnıpadan resimler ve tafsilatlı 
haberier gelmektedir. Bu münase. 
betle, hanedanın mazisinden ve 
istikbalinden de bahsolunuyor. 

İngiliz kralı, aslen Alman olan 
bir ailenin evladıdll'. Bu sülaleye 
Hanovr derlerdi. Hatta, daha ev -
velki hükümdar ailesinin inkıraz 
bulması üzerine, İngiliz tahtına o-

'(Ba§tarafı 1 ncide) 

lngiliz kabinesinin sukutu 
Sir Con Saymenin kırdığı 1 

potlar yüzündendir 
lngil};a: kabi • Bunlardan birinciai

1 
Sir Con 

lıeainin değişe- Saymenin bundan bir kaç ay ev -
~ğini, Bald - 1 

vel, ngiliz devlet ve miUetince,
1
1 "İın'in he.!ba • 

L_ Alman tayyareciliğinin daha pek ~n, Lord Ede-
ilin de dq ba _ çok seneler, İngiliz tayyareciliğin-
kan olacağını den &§ağı bir vaziyette kalmağa 
diinku nüsha - ma.hkUm bulunduğunu temin et -
-.ı~da yazmıttık. Ayni zamanda, meıidir. 
~ldvin'in p.hsiyeti hakkında et- Ha1buki, bu teminatından pek 
l'afJı izahat vermiıtik. kısa bir zaman sonra, Sir Con 

Bu kabine değişikliğinin sebebi Saymen Berline gitmiı, Hitler o • 
':1'11k anlqılml§ılır. Bqlıca ıebep, na: 
f•tndiki dl§ bakanı Sir Con Say - "- Almanyamn tayyare ktıv -
~~in iki yanlı• hareketidir. D 
~ :r ( evamı 2 ncide) 

Şaşırtıcı bir rökor 

Kendini 2700 metre 
Yüksekten atan tayyareci 

Ancak yere 50 metre kala 
. paraşütünü açtı 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

-······························ ························ 
Atatürk'ün 

söylevi 
Dün ikinci tab'ımızda, Ata -

türkün dördüncü Kurultayda 
söylediği nutku dercetmiştik . 
Bu tab'rmızı alamıyan karileri -
rniz için nutku (6) mcı sayı -
famızda tekrarlıyoruz .. ....................................... ·-··········· ..... 
Galatasaray 
Fenerbahçe 

iki takım bugün 
şilt maçı için 
karşılaşıyor 

Bugün Kadıköyünde, senenin 
en meraklı maçlarından birisi ya
pılıyor. 

Lik ma~larmm sonunda, çok zor
lu üç maç yapan Galatuaray ile 
Fenerbahçeyi, bu aefer de tilt 
pmpiyonluğu yolunda kartı kar-
ıya göreceğiz. 

Ü ı, "kı ra ın da bazı oyun
culannı oynatamıyacağını ve ta
kımların zayıf çıkacağı ıayiaları
m yazmışhk. 

(Devamı 2 ncide) 

Maks Baer 
Aqır 

qaralandı 

Mak• Baer (x İ§aretlisi) eski 
clünya §ampiyonu Karnera ile 

beraber 
Astbury - Park (Nev - Jersey) 

10 (A.A.) - Dünya boks §ampi
yonu Maks Baer, radyo ne§rİyatı 
için yapılan bir prova esnasmda 
başına gelen bir kaza yüzünden 
hastaneye kaldırılmıştır. 

(Devamı 2 ncide) 

·Kan davası 
yüzünden 
n10thiş bir 
cinayet! 

"kardeşini vuranın 
kardeşini vur!,, 

~~~---·---~~~~ 

Böyle bir mektup alan Maksut tanımadığı 
Ibrahlml öldürdü ve iki kişiyi yaraladı 

Bu ahmaklığa ,ne dersiniz? 
Dün akşam saat altı buçukta 

Galatada Arapca.miinde 1 kitinin 
ölümü, 2 kişinin yaralanmaıiyle 

neticelenen bir cinayet olmuıtur. 
Mahmudiye caddesinde Alaca 

Mescit sokağında 25 numaralı fı· 
rıncı Nikonun yanında çırak 18 

lbrahimi aramağa çıkmıfbr. Mali· 
mudiye caddesinde itkembeci La· 
zann dükkim önünde 1brahime 

rastgelince hemen tabancasını çı
kamıq, atet ebneğe bqlamıttrr. 
İbrahim i§kemlbecinin önünde du· 

'(Devamı 2 ncide) 
yaıında Mabut bundan dört gün ----....---------
evvel köydeki kardeıinden bir Romaya göre 
mektup almııtır. Mektupta, büyük 
kardeşinin Ali isminde biriıi ta- H b ı 
rafından öldürüldüğünü, Alinin a eş er 
btanbu\da 1brahim isminde 26-ya· k A 

,ında ıbir kardeıi oldufunu bildir- As en 
rnekte, vakit geçinneden İbrahi-

min öldürülmesi yazılmaktadır. D •• ı ~ 
Maksut bu mektubu alın~a,_kendi uşman ıga 
köylülerinden olan lbrahımı ara· 
mış, bulmuş, eşkalini tespit ettik - B ı 
ten ~n~a cinayeti yapmağa karar aş a mış 
venrnıştır. 

Maksut bir tabanca tedarik e- Italyanlar onun için 
dince vaktin geldiğine kanaat ge. tedbir alıyormuş 
tirmİ§, dün akşam Aracamiinde , (Yamı 2 nci sayıfada) 

KIZIL KADIRGA 
YARIN BAŞLIVOR! •• 

Kadlrcan'ın bu eşsiz deniz romanını 
büyilk bir alaka ile takip edeceksiniz .. 

..... Şimdi leventler gür seılerile çalgıya arkadathk ediyorlardı: 

Yol ver köpüklü Akdeniz, 
Biz Hüsmenin erleriyiz .. 
Düşmanlar nereye kaçsa 
Yakalar, başın ezeriz .. 

Gemimiz sanki kasırga; 
Dinlemez fırtına, dalga .. 
Kahpe düşman ininden çık, 
Geliyor Kızıl Kadırgar .. 

YARIN BAŞLIYOR 
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lngiltere ile ticari 
münasebatımız 

lngiltere ile aramızda 1930 yı -
lında bet sene müddetli bir Mo
düs Vivandi imza edilmitti ki, bu 
andlaŞmamn müddeti bir iki aya 

.• ndar bitecektir. 
Andlaşmanın bariz vasfı "en zi

yade müsaadeye mazhar millet,, 
ahkimıdır. Yurdumuzla İngiltere 
araaında o1an ticaret İngiltere le
hinedir; yani bizim oradan yaptı -
nıız ithalat, mezkUr memlekete o
lan ihracatımızdan üstündür. Mü
nuebette bulunduğumuz bütün 
ülkelerle olduğu gibi İngiltereye 
de, Okonomi Bakanlığımız bir 
Kliring an1aımaıı teklif etmiştir. 
Bu te~if hak.kında' prensip üze -
rinde henüz uyutulmamıt olmakla 
beraber geçenlerde hükfunet Türk 
gümrüklerinde beklemekte elan 
İngiliz malları için 100.000 Ster -
ling kıymetinde eıyayı paranın ya
rısı serbest döviz, yarısı da Kliring 
esası üzerinden tediye edilmek ü
zere ihracına müsaade olunmuş -
tur. Anla§mamn esası etraf ıtıda 
da iki taraf müzakerelerde bu -
lunmaktadır. 

Tiirkiye, mal ithal eaaslarını 
tanzim eden kontenjan kararna -
ınesi baılıca üç listeden mürekkep
tir: Serbest liste, KL listesi ve K 
listesi.. .. 

Serbest listeye dahil mallar, 
ınutad usul ve merasimle memle
kete serbestçe girmektedir. 

K. L. listesi ancak kendileTiyle 
Kliring müahedesi yaptığımız 
memleketler v'e ticari müvazene • 
de Türkiyenin actif olduğu mem -
leketlcr içindir. 

K. listesine dahil mallar her r·!nlo1•ntt1>n crelm ... Jn,..:ı;... fna; -
\~ de bu liateden bilhaHa iati -

fa de etlchilirler. 
Tiirk hükumetinin takib ettiği 

Kliring s:stemine, yanaşmak iste -
nıeycn memleketlerle olan anlaş -
nıaları, hükömetimiz müddetleri 
dolduğu zaman feshetmeği müna -
sip görmektedir. Böylece feshedil
ıniı muahedelerle, evvelce bağlı 
olan memleketlerden serbest lis -
leden mal göndermek isteyenler 
bile, bedelini Kliring kanaliyle al
tnak ,artiyle Akreditif açmağa 
1'lüaaade edilmektedir. ' 

Genel ıistemi !Öylece gözden 
ıcçirdikten sonra, lngilizlerle olan 
ticari vaziyetimizin bazı ci
hetlerini tetkik edelim. Piyasada 
Yaptığımız tahkikata göre bilhas
•a Kopra ve Jüt gibi müstemlekat 
l'rıaJlarmı lngiltereden almakta -
l'ı.z. Bunlardan başka pamuk ve 
)Ün ipliği cihetinden fabrikaları -
lnı;ı İngiliz piyasalarına müracaat 
etmektedir. 

Gerçi bu fabrikalar yün ve pa
İuk ipliği ihtiya~larmı Fransa ve 
talyadan. da temin edebilirler. 

Ancak bu memleketlere Klirin
Rİn kendi fohlerine rakam göcter
lneınesi dolayııiyle para verile -
rtıeınekte olduğundan bize mal 
•atamamakta idiler ve bu yüzden 
~e İplikler yalnız Jngiltereden a • 
•nınaktaydı .. 

Gerek Türk, gerekıe İngiliz pi -
'iaaaıarı, ,imdi Ankarada cere -

l
hn etmekte olan ticari müzakere
er· b 
1 ı:ıı ir an evvel muvaffakıyet -
e hitirilmeıini beklemektedir. 

....___ M. N. 

:ç~I rubsatlyeler! 
~ısa.rlar idareıi her nevi içki 
'I bayilerin ruhatiyelerini Ma
t 

11 
lonuna kadar yenilemeğe ka -

'1'6.t ~ernıittir. Bu ay ıonuna kadar 
"enı ruhsatiye almıyanlara içki 

ttırriınıyacaktır • 

Hırsız mı, 
Hokkabaz mı? 

EyUpte dokuz tavuk 
gık demeden çalındı 

Eyüpte Davutağa mahalleainde· 
ki büyük çayırın kar§ısında evvel
ki gece bir tavuk hırsızlığı olmu§, 
koskoca bir evin alt katındaki kü
mes açılarak dokuz tavuk aıırıl -
mı,tır. l,in tuhafı bu dokuz ta -
vuktan hiç birinin kümesten &§m -

lırken gık! bile dememeleridir. Bu 
tavukların sahibi reji amelesiııden 
Bay Mehmed diyor ki: 

"- Hıuızlar ayni zamanda 
hokkabaz olmalı ki koskoca kü -
meıteki o kadar tavuğun, horozun 
içinden bu dokuz tavuğu hiç gık 
bile dedirtmeden ve bize duyur -
madan aşırmış'lardır. 

-o-

PJyasada Çin çayı 
kalmadı 

Çin ile aramızda bir ticaret an
laşması olmadığı için piyasada 
Çin çayı kalmamıştır. Halbuki çay 

harmanlarının yapılması için he
men hemen muhakkak ıurette Çin 

HABER - Akşam Postası 
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Ankara-lstanbul 
radyoları müşterek 

çalışacaklar 
Uzun müddettenberi Ankara 

ve lıtanbu radyolarının birkşik 
bir tekilde neşriyat yapması için 
tetkikat yapılmaktaydı. Bu tetki -
kat neticesinde hazırl~nan proje -
nin evvelki akıam ilk defa bir tec
rübe tatbikatı yapıjmıştır. Bu tec· 
rübede Ankara radyosunun neş -
riyalı transmisyon suretiyle İstan
bul radyosu tarafından neşredil • 
mit ve İıtanbul radyosu: 

"-Rardyo, Ankara - İstanbul.,, 
diyerek neşriyat yapmıştır. 

İstanbul radyosu bu şekilde neş-

IthalAtçılar istikrar 
Jstlyor 

Ticaret Odaıı son zamanlarda 
ithalat tacirlerinin zümre zümre 
ithalat kaidelerinin basitleştiril -
mesi hakkında yaptıkları müraca
atları tetkike başlamıştır. 

riyata evvelki gece saat 8.30 da 
Ankara radyosundan naklen Par-

ti Genel Y azganı Receb Pekerin 

GÖyleviyle baılamıf ve o gece bü
tün :ne9riyat bu suretle yapılmış -
tır. 

Evvelki geceki neşriyat muvaf -
fakiyetli bir netice verdiğinden 

bundan sonra neşriyata kah l !tan
buldan, kah Ankaradan nakil su -

retiyle neşriyat yapılması takarrur 

etmiştir. Bunun için müşterek bir 
proğram yapılmaktadır. 

Kızılayda yeni 
teşklUlt 

çayına ihtiyac vardır. Çay tacir· ithalat tacirlerinin bu dilekleri
leri bunun için alakadar makam - ni bir kelime ile hulasa etmek Ja
lara müracaat ederek Çinden çay zım gelirse istikrar istemektedir

getirilmeıi için bu memleketle ler. Tacirler ııksık çıkan karama. 
memleketimiz arasında bir ticaret 

Kızılayın Ankarada yapılan u
mumi toplantısında cemiyetin lı -

tanbul kururnunun değişmesi ta -

karrur etmişti. Bu deği~ikliğin 
şekli hakkında bir proje yapılmış
tır. 

Bu projeye göre 1 Temmuzdan 

itibaren Kızday İstanbul merkezi 
mülgadır. 

melerin şartlarına uymanın mÜJ· 

·anlaşmaıı yapılmasını temenni et- külitını göz önüne koymaktadır • 
mit'}erdir. ı 

Bu merkezin timdiye kadar 
yaptığı vazifeler tamamen müsta
kil bir hale konulan kaza merkez
leri tarafından yapılacaktır. 

Çinden memleketimize bir sefi-
rin gelmesiyle iki memleket a.ra -
aında ıiyaıal münaıebat re!men 
hulsuhaıntlAn Hci memleket ara • 
unda bir ticaret anlatma11 müm
kün görülmektedir. Ali.kadarlar 

ayni zamanda bizden de bir çok 
madde1erin doğrudan doğruya Çi-
ne ihracını mümkün görmektedir -
ler. Japon vapurları bu huıuata 

doğru vasıtayı temin etmekte fay
dalı olabilecektir. Bu hususta 
tetkikat yapılmaktadır. 

-o--

Piyango keşldesi 
yarın 

Tayyare piyangosunun 19 un -
cu yeni tertibin ilkJ<eıideıi yann 
saat 13 de Tepebaşında Aıri ıine -
mada yapılacaktır. 

-o-

Kontrol saatleri için 
kira alınmıyacak 
Ayrı ayrı her katta su saatleri 

olduğu halde apartımanlara fazla 
olarak şirket tarafından bir takım 
kontrol saatleri konulmuştu. Bu 
ıaatler için bina ıahiplerinden ki -
ra ahnamıyacağı Nafia Vekaleti 
Şirketler başmüf ettişliğince Ka -
dıköy Su Şirketi müdürlüğüne bil
dirilmi,tir. 

ar. 

Kibar müşteri 
Uzunçar§ıda Örücüler içinde 

68 numaralı Ragıbm dükkanına 

müşteri sıfntiyle ge1en Nadide bir 

bilezik ça.lmı§, kaçarken yakalan-
mıştır. , 

Demir düştü 
T ekirdağı iskelesinde yük ara -

hacılığı yapan Sivaslı Ali yükie -
diği potrel demirlerinden birini 
kazaen düşürmüş, ayaklarından 
yaralanmıştır. 

Kapıcının marifeti 
Beyoğlunda Faik Paşa cadde -

sinde 97 numaralı apartrman ka -
pıcıaı Mehmed memleketine git -
meden evvel kapıcılığı Yuauf is -
minde birisine 140 liraya satmıf, 

parayı almış, fakat devir muame -
letini yapmadan sıvıfrp gitmiştir. 

Bıçak saplandı 

lıtanbulda kazaların merkezi 
umumi ile irtibatı temin etmek ü
zere, bir mümessil ve bir de katibi 
bulunacaktır. Kaza1ar yalnız 

idari noktai nazardan mümessilli

ğe merbut bulunacaidardır. Yok -

sa mali noktai nazardan tamami -

le merkezi umumi ile münasebet -
te bulunacaklardır. 

Kızılay lıtanbul kurumu mü -

messilliğine eski İ&tanbul merkezi 

başkanı doktor general Aliııin 

getirilmesi şimdiden takarrür et -

miştir. Kaza mümessilleri ayda bir 

gün merkezi umumi mümessilinin 

başkanlığı altında toplanıp cemi -

yet işlerine umumi düzen verecek
lerdir • 

--o-

Kadınlar birliğinde 
Kadınlar Birliğinin bugün saat 

on beşte yapılacak fevkalade top-
Kalyoncuda Karakol sokağın - lantısında birliğin feshine karar 

da 28 numaralı dükkanda kundu· verilecektir. 
racı Yaninin dün aktam dükkan -
da cebine koyduğu kundura bıçağı dün gece tramvayla F eriköyüne 
sol memesinin a1tına ııaplanmt,tır. giderken yokulardan Reşadın ce -

Cep kar1ştır1yordu ı hini karı,tırmıf, para çalarkan ya
Sabıkalı yankesicilerden İhsan kalanmıttır. 

( ŞEHRİN 
-, 

1 
Hangi semtin sokağı iyidir ki? 

Fenerde cadde üstünde bakkal Yaniye muhitinin 
dertlerini sorduğum zaman bir müddet düşünceye dal
dı. Hafif sakallı çenesini bir iki defa kasıdıktan sonra 
söylemeğe başladı: :; 

binmek i~·in insan Balata kadar yürümek mecburiyeiitı· 
de k9lıyor. Siz de talrmin edersiniz ki bu yüriiyüş lıiç 
de keyifli olmuyor . 

Fakat ne yapalım Eminönü Eyüp caddesi açıluıcı
ya ı:e tranway işlemeğe başlayuıcıya kadar bu sıkıntıyı 

'ile uac, ne f,IO.lt 
-= _,,....zw .. ~ .._ 

Gökten g·elen 
camlar 

Son zamanlarda Mısırın cenu
bundnki Libya çölünde mey.dana 
çıkmakta olan ve terkipleri bilin· 
miyen koca koca cam parçaları 

ve kristala benzer taşlar için, 
lngilterenin meşhur Britit müze · 
sinde mndeniyat mütehasaııı Dr. 
J. L. Spencer bakın ne diyor: 

"Bundan bin sene cvYel, Kahi· 
renin 950 kilometre kadar cenu 
bu garbisinde Libya çölüne gök · 
ten muazzam bir ta, dü§erek kum 
ların içine saplanmıfh. itte bu 
yakıcı ve kavurucu çöl parçasın -
da ortaya çıkan cam ve cam gibi 
ta~lar bu muazzam taJm parçala
rından ba§ka bir §ey değildir.,, 

Diğer ilim adamları bu dü,ün· 
ceye ~imdilik pek yana,mak iste
miyorlar. 

Şimdi İngiliz müzesinde bir kaç 
örneği bulunan Libya camları her 
biri 8 kilo ağırlığında yekpare 
parçalardır. 

<> 
Fare yazı yazıyor! 

Şimdi fareleri terbiye ediyo,
lar ! Cenubi Bohemya yerlilerin -
den ve eski aslan terbiyecilerin -
den Jozef Novotni, küçük iken tu 
tarak büyüttüğü bir fareye yazı 

yazmak marifetini öğretmittir ! 
Bu fare ön ayağını mürekkep 

hokkasına batırmakta, ıonra da 
beyaz bir kağıt üzerine, telgraf • 
~ılarm kullandığı Mors ,ifreıi u • 
aulile nokta ve çizgi yazmakta • 
dır. .. 
Moskovada resim aerglal 

Mo~kovada. i\k\la'har mUi\ilelW!'t.OA 
tiyle büyük bir resitii sergüi a~if'· u 
mı§tır. Sergide yüzden fa%1a tab
lo tethir edilmiıtir. Bunlann ara• 
ımda çok güzel eserler vardır. 
Bilhassa yeni istidadlar nazarı 
dikkati celbetmektedir. 

<> 
Bayllmak lc;ln yeni bir usul 

Moskovadaki Psikoni:>roloji ce • 
miyetine mensup bir çok doktor • 
lar ameliyat esnasında hastalan 
K1onıform, yahut Eter ile bayılt -
mak yerine ipnotize etmek ıwetile 
bayıltmak için büyük propağanda
lar yapmaktadırlar. 

Bunların 100 haata üzerinde 
yaptıklan tecrübelerin 97 ıi çok 
mükemmel ve müıbet neticeler 
vermi§tir .. 

Bir ayda 15 kaza 
Öğrendiğimize göre bu ay için. 

de tramvaylara yürürken binip in
me yüzünden on be§ kİ!İ ka2aya 
uğramıştır. Tramvayların basa • 
maklarına yeni yapılan ızgaralar 
dolayısiyle tramvay yürürken bi
nip inmek mümkün olamıyacağı 

için kaza da olmaması lazım ge1. 
mektedir. 

Fakat biletçi tramvayın içinde 
bilet vermekle meJgulken yoku • 
lann bazıları kapıyı açarak in -
mektedir. 

Bu sırada bazı kimseler de bu 
kapıların açılmasından istifade e· 
derek tramvay:a atlamaktadır. 
Şimdi kazaya sebeb olan budur. 
Ve bundan şikayet edilmektedir. 

- EvveUl otobüslerden şikayet edeyim. Hem yol çok 
d!'r, hem de çok bozuk. Kerestecilerden buraya gelin· 
cıye kadar .tam manasıyle imanın içi dııına çıkıyor. 
Yollarda bır çok çarpma ve çarpııma tehlikeleri at.la
tdıyor. Sonra bu hatta iıleyen otobüaler de hem çok eB· 
ki, lıem de çok pis. 

çekeceğiz. Yalnız şimdi başka yerlerde işleyen tranz. !9-------------
Otobüslerden üçüncü bir şikayetimiz de Fenerde sa· 

bahleyin durmamalar~dır. Hepsi doğruca Balata uidi· 
yarlar, orada dolduktan tmnra Fenerde lıiç durmuyor
lar. Sabahleyin, bilhassa yağmurlu havalarda otobüse-

vaylan görüyoruz da bu berbat otobiisleri tekrar ara· 
maktan korkuyoruz. 

Dertlerimizin biri de bütün Haliç boyunda olduğu 
gibi rılıtımsr=lıkhr. Buralara rılıtım yapıldığı raman 

21? 
Fener çok ~enlene~ekt.~r. Sokakların berbat ve pis ol- N E O İ R 
duklarını soylemege !uzum ııok. lstanbulun hangi sem • ._ ____________ _ 
tinde sokaklar iyi ı·e tcmi:dir ki ... 
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Yunanistanda BUkreşte mllblm 
siyasi temaslar 

ı_ Şansınızı 
Denemek için 

_ Sabah Gazeteleri • • 1 

P HHaf s oi1zlİr 1 intihabat ve isyanın 
muhasebesi 

Atina, 9 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - HükUmet, muhalif 
partiler bqkanlarının isteğini ye. 
rine getirmek için seçimin bir haf. 
ta. geri bırakılmasına muvafakat 
etti. 

Bugün Baıbakan Bay Çaldaria. 
le görüıtüm. Yunan Baıbakanı 
bana fU beyanatta bulundu: 

- "Normal halin dönme•i için 
•eçimi bir an önce yapmak lazım
dır. Bununla beraber, muhalif 
partiler bQfkanlarının i•teği üzeri
ne •eçimi birkaç gün daha geri bı
raktık.,, 

Titüleskonun 
nutku 

Bükreı, 9 - Dün akıam Dıt 
İtleri Bakanlığında Pol Bonkur 
ıerefine verilen ziyafette Roman-

ya Dıı lıleri Bakanı Titülesko 
bir nutuk söyliyerek barı!ın ko-

runması yolunda Romanyanm 
Fransa ile daima birlikte çalııtı -
ğını ve F ransaya olan sadakatini 
bildirdikten sonra, muabedelerin 
tadili bahsine temas etmİf ve şöy 
le demiıtir: 

- Bozulmuı olan ıeyi adalet 
bahaneıile tekrar yapmak düıün· 
cesi yalnız beyhude bir çalışma 

gün kald; acele ediniz. 

Bulgaristanın ıilahlanması kar
ıısında Yunan hükômetinin ne dü
şündüğü yolundaki sorguma Bay 
Çaldaris: 

- "Bu, Balkan konıeyinin ka· 
rarlarına bağlıdır.,, 

değil, ayni zamanda umumi har
bin ortaya çıkardığı vaziyeti bir 
daha tekrar etmek olur.,, T • (. C. İ. 

Cevabını verdi. Yunan Buba
kanı, sözleri arasında Türk - ~Yu-

Titülesko, bundan sonra $Ulh E • 
yolunda tek çarenin devletler ara şya pıyangosu 

' 
sında anlatmalar olduğunu ita - Biletler her gişede ve Ziraat 

nan dostluğunun çok kuvvetli ve ret ederek küçük itilaf ile Balkan Bankalarmda 

sarsılmaz bir halde bulunduğunu 
bir kere daha ve bilhassa tebarüz 
ettirdi. 

anlaımasını buna misal göster- -ı liraya satılmaktadir
mıf, bu anlatmalardan f üpbelen-

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

memiı olmakla Fransanm bir li . Yunanfstanda azle
ORFI lDARE yakat eseri gösterdiğini anlata-

dil en belediye 
başkanları 

Atina, 9 (Haber) - Cumarte
si günü örfi idarenin kaldırılacağı 
tahmin edilmektedir. Artık harp 
divanlarında ehemmiyetli bir da· 
va kalmamı§tır. 

YUNAN ORDUSUNDA 

TASF1YE 

Atina, 9 (Haber) - iç Bakan
lığının karariyle son isyanda hü· 

Titülesko, bundan sonra Fran · kumete karşı bigane kalan beledi. 
sanın İtalya ve Soryet Rusya ile ye başkanları ve üyeleri azledil-

rak "bunun için artık Fransayı 

küçük anlatmadan ve Balkan an
la§nuuından ayırmak mümkün 
değildir,, demittir. 

Atina, 9 (Haber) - Yunan or
dusundan Venizelist 800 zabit ka. 
vulacak, 400 zabit de kadro dıtına 
çıkarılacaktır. 

SUÇLU FABRlKATORLER 

Atina, 9 (Haber) - Yunanis
t11nın birA f abrilmtörü Fik• •un i.

yann ya~~m• suçundan tevkif edil
miştir. 

Glostaki büyük kuma§ fabrika
törü Papayorgi de ayni suç ile suç
landırılmıştır. 

anlaımıt olmasının ehemmiyetini 
iıaret ederek ıöyle demiıtir: 

"- Hayale kapılmaksızın fU -
na güvenilebilir ki, hadiseler 

normal bir tekilde inki§af ettiği 

takdirde, A vrupanın, barıı için 
dikenli tel örgü tetkil eden biı 
sıra mm taka vi andlaımalarla C> 
rüleceği gün yaklaımııtır. Müıte
rek emniyetin temin edildiği gün, 

Fransanın ve ayni zamanda bu 

sıyasayı yıllarca müdafaa etmiı 

olan Bonkurun zaferi olacak· 

BASMACI OCLU Ttır.,vf, .k R .. t•· A e ı uş u ras 
Atina, 9 (Haber) - Eski Ba- Bükre te 

kan Basmacı Oğlu Maliye BaL an- Ş 
1 v n t kr k b 1 ım· b ·· Bükre§, 9 (A.A.) - Tevkif 
ıgı ı e ar a u e ış, ugun 

tahlif resmi yapılmııtır. Rüttü Aras, Titülesko tarafından 

YENi BlR KARAR 

Atina, 9 (Haber) - Atina harp 
divanı, cümhuriyet birliği kurumu 
azalarından ikinci kafile hakkın • 

daki kararını vemııf, suçluları 
hafif hapis cezalarına mahkum et
mi,tir. 

Mektepliler 
~ampiyonası 

YUce ülkü gallp, lstanbul 
liseaile Ameli hayat 

berabere kaldı 
Dün Betiktat Şeref stadında 

mektepliler tampiyonasına de -
vam edilmittir. 

llk müsabaka Yüceülkü ile Ka
bala§ arasında olmuf, Yüceülkü 

kendilerine tahsis edilmit olan 

hususi vagonla saat 12 yi 40 
geçe buraya varnnıtır. 

Balkan antantına giren memle
ketlerin bayraklarile ıüslenmit o· 

lan istasyonda, Titülesko, dııan 

itleri bakanlığı erkanı, Çekoslo
vakya, Yugoslavya, Yunanistan ve 

Rusya elçileri ile daha bir çok 

yüksek zevat tarafından karıı
lanmıılardır. 

Türk elçisi Tanrıöver ve dıtan 
itleri bakanlığından murahhas 

bir heyet Türk heyetini kartıla -

mak için Köstenceye kadar git

miıtir. Yugoslavya ve Yunaniı -
tan heyetleri bu akıam gelecek
lerdir. 

ha.kim bir oyundan sonra rakibi- -------------
ni 4 _ t yenmittir. caktı. Fakat Haydarpafa likten 

lkinci oyun, Vefa ile yeni lise çekildiğinden Pertevniyal hük -
arasında olmuttur. Fakat maçın men galip sayıldı. 
bitmesine yarım saat kala bir ih- Son müsabaka da Ameli Ha-
tilif yüzünden hakem oyunu ta - yatla İstanbul lisesi arasında ol -
til etmittir. du. Heyecanlı bir çarpıtmadan 

Üçüncü müsabaka, Pertevni - sonra her iki takım birer sayı ile 
yalle Haydarpaıa arasında ola - berabere kaldı. 
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miılerdir. 

ne diyorlar? 
...... -----------------------Kurul tayın açılması 1 

intibaları 1 
KURUN -Asım Us, Berlir1detı dö· 

nii~ yolculuğunu anlatıyor, r·c tayya· 
re intibalarını ya::ı11or. Tiirk ga:dc
cileri llcrlinden dönerken tayyar<ı i· 
çcrisindeki tclsi:le Hitlcrc Almanya· 
da gördii.kleri misafirpcrvcrliklcr ita/:. 
kında bir tcşckkiir tel yazısı çekmiş

lerdir. 

YAZ MEVSiMiNiN 
KüŞADI MEŞHUR 

MAZARiCK 
ORKESTRASI 

Her gün: 
"Asım Us, tayyare postasından i

nip trene binince iki nakil rnsıtası a· 
rasındaki fark çok iyi anlaşılıyor,, I 
diyor. 

/Jcr/indcn sabahleyin yedide kal· 

DANSLI ÇAY 
VE 

YEMEKLER 
kan tayyare Sofyaya oradan ScUini· ı••a.•••••••••••••••• 
ğe oradan Atinaya gitnıi§lir. Eğer bu 

dan çıkacağımız zaman kulaklarmuz
da böl/le iinündc durulmaz yöntemde 
süriikle11ki, ı·c f akut tatlı bir kuman-

ta11yarc J'unruıistana gidecek yerde 
lstanbula gelmiş olsaydı e akşam al
tıda bu scyalıali bitirmiş olacaktı. E· 
ğer yolculuk deı·am edip auni tayya· 
re Ankaraya git eydi akşam saat se- danın 11ankıları çınlamaktaydı .• , 

ZAMAN - }'eni imzalanan Sov-kizdc Ankara lay[}arc meydanına ini· 
lc<'ekti ki, Berlinden Ankaraya on, on yet-Fransız misakı lıakkında yaza-
bir saatte gidebilmek imkcinı gö:önii- rak bundan ne netice lıasıl olacağını 

ne geliyor... araştırıyor ve şöyle diyor: 
CV!r!HURll'E1' - l'unuö Nadi 

bugiinkü başmakalesinde dünkü Ku· 
rultayda aldığı intibaları anlatıyor. 

Atatürkün Türk ulusunu götiirdüğii 

yüksek ltcdeflcrdcn balıscderek yazı· 
sını şu §Ckilde bitiriyor: 

''Atatürk ağzıylc Kurulta11 kürsü
sünden acuna akseden sesler sanki 
lıakikat olmuş bir kahramanlık des· 
tanıydı, ve bütün biiyük işleri kendi 
başkanlığı altında yapan re yaptıran 

adanı vaktiyle ordusuna Akdeniz a
macını göstermiş olduğu gibi şimdi 

gene ulusuna: 
ileri, arasız ileri, siircnle ileri! 
Diyor gibiydi. Hcrlıalde Kurultay-

"Fransız matbuatı, bu bahiate cide-
ta ikiye ayrılnıı§tır. Bazı Fransız ga-
zctelcri Rus-lı'ransız ittifakı lıarp de· 
mrktfr. diyorlar. Hükumet taraftarı 

yazdelcr de tabii bunun t;ullıü tak· 
dyc ettiği iddiasında bulunuyorlar. 

llu iddiaların lıangisi doğru? Bu
nu bize ancak uukuat görlerecektir.,. 

AKŞA/JI - Akşamcı bugünkü ya· 
zısında gümüş paraların çıktığı hald~ 

kağıt paralann bir türlü ortadan kalk-

madığından şikayet ediyor. Ve kağıt 

paraların yırtık kirli ve pisliklerini 
sayarak, bunların tedavüle mani ol· 
duklarını söylüyor. 

c; \ t<..,.' 
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Ali: 
- işte burası, dedi. Şimdi ta

nıdım. 

- Yahu biz buradan yirmi de
f adan fazla geçtik. O vakit tanı
yamadın mı? 

- O zaman bu ev bu sokakta 
yalnızdı. Şimdi ise biri karşıda di
ğeri yanında iki ev yapılmış. 

Ali kapıya yaklaşıp baktı. Ka
pı sıkı sıkı kapalıydı: 

- Şimdi içeriye girmek için 
ne yapalım .. Kuvvetle içeriye gir
mek de doğru olmaz. Bundan baş
ka belki daha Yekta Bey de içe
ride yoktur. Onları iş üstünde tut
mak lazım. 

Tam bu sırada sokağın köşe

sinde duran bir arabadan birisi 
indi. Genç arkadaşlar göai~rune

mek için köşelere sindiler. Adam 
doğru bu küçük kapıya ilerledi. 
Koca köpek kapının yanında bü
zülmüş kalmıştı. Adam cebinden 
çıkardığı anahtarla kapıyı açıp da 
gireceği zaman köpek havlamağa 
başladı. Yekta Beyin çok i:,•i tanı
dıkları sesi: 

- Haydi mel'un köpek nere
den çıktrn, dedi. Az kaldı üstüne 
baııyordum. 

Ali Cengiz, Yekta Beyin içe
riy~ girdiğini gorunce Naciye 
seslendi. Yava§ bir sesle konuşu-
yordu : 

- Ben Müzeyyenin babasına 
gidiyorurn. Onu buraya alıp geti
receğim. Kızını vereceği erkeğin 
neolduğunu anlar 

aın .. 
Ali, Nacinin cevab vermesine 

me dan bırakmadan uzaklaıtı. 
Ali Cengiz, kop.rak gitti. Bi -

raz ötede bulduğu bir arabaya at
layıp Mü~eyyenin evine gitti. 
Babasile mühim bir it konuıaca
ğını söy)iyerek ihtiyarın odasına 
damladı: 

-Efendim, dedi, size kızınızı 
Yereceğiniz adamın mahiyetini öğ 
retmek ve sizi ikna etmek için 
geliyorum. Onun ne İ§ler yapa -
rak zengin olduğunu bilmediği -
nizi sanıyorum. Zahmet olmazsa 
benimle beraber geliniz, bu 
zahmetiniz kızınızın müstakbel 
zevci hakkında size kat'i bir fi -
kir verebilecektir. Sonra gene is
terseniz istediğiniz gibi hal"eket 
edebilirsiniz. 

ihtiyar irkilerek sordu: 
- Bana göstereceğiniz ne-

dir? .. Paralarını ne yaparak ka
zanıyor? 

- Pek telaı edecek bir fey de
iil. 

Onun para kazanmıya ihtiyacı 
:tok.. Çünkü sarf ettiği paraları 
kendisi vücude getiriyor ... 

- Ne? ... Kalpazan mı? 
- Eh... zannedersem sahte 

Para yapıp sürenlere kalpazan 
derler. 

- Pekala ... Haydi gidelim .. 

İhtiyar, alı alına, moru moru -
na Ali Cengizle beraber arabaya 
bindi. Gençlerin bekledikleri so -
~k baıında onlarla birleştiler. 

esele, ihtiyara iyice anlatılın -
ca. : 

13 
- Ya, dedi ... Şimdi 

ey bu evde mi? 
- Evet .. 

Yekta 

- Gürültü yapmadan timdi i-
Seli"e • • y k B . t J gırıp e ta eyın ne yaptı· 

•nı anlamalı .. 

..\Ji Cengiz cevap verdi: 
- Evet, dedi. .. Bu gerçi tehli-

·································· . . ···················-·········-·! 
getirebiliyor. keli amma, eve girmek lazım ... 

Fakat kapıyı nasıl açtırmalı. 

Bu sırada kapı arkasında bir 
patırtı duydular. içeriden kapı 
§iddetle vuruluyordu. Bunu ya
pan da dışarıya çıkmak istiyen 
Bobi idi. Köpek ayaklarile iterek, 
başile dürterek kapının mandalı
nı kaldırmaya muvaffak olduğu 

için açmıştı. 

Yediğiniz pastaların her biri
nin ne garip adları olduğunu bili
yor musunuz? 

" Bana bir pa~ta verin!,, dersi
niz. Yahut, "§undan verin!,, "Bun· 
dan verin!,, diye parmağınızla işa
ret ederek istediğiniz b.içim ve bü
yüklükte pastaları alıp midenize 
indirirsiniz. 

He~if Ulcay'ın gözlerine baktı, 
sırıttı; o da gülümser gibi oldu .. 
Kadrn bz;kırıklc.r arasında, inliye 
inliye yemi:ı!er ederek bağrıyor • 
du: 

ayağa kadar süzdü.. Kalın v<: aç 
dudaklarının üstündeki uzun hı • 
yıklarını sıvazladı .. 

- Ben nereden bulayım? Ko • Gerek Tugay, gerek kızı, yap· 
umz af:: ö!ci!rdiinüz.. Çocu!danm dıklan anların ne kadar korkulu 

Kapının açıldığını gören genç
lerle ihtiyar çeriye daldılar. Ali 
geriden gelenlerin öne geçmeleri 
için yol veriyordu. 

Halbuki pastalan isimlerile ça· 
ğırmak yalnız züppelerin işi değil. 

~ten c.ç ve <;:;:fok. Acıyın!.. j olduğunu anlıyorlardı: 
v:...ôı br!..oçlayan adam acımı· - Babam hiç bir zaman yalan 

Geçen gün gayet aklı ba§mda 
gibi görünen biri, bir pastacı dük
kanında §U müthiş suali sordu. 

yo:r~u. Ilumıadan, daha hızlı vu· söylemez. Ben de ... 
rcyor:!u.. Diye kekeledi: 

Tu:p.y bu yüre!uiz adama yak - Öteden birisi bağırdı: Nejat: 

- Haydi sen yürü ... Bize yol 
göster, dedi. 

- Sizde "Sumaren» yar mı? 
Ver bir tane, yiyeceğim! la~~ı: ~· . . . . - iyi ya! .. Madem ki öyle, ara· 

_ htec.~dermık.:ı onun yerme maktan ne çıkar?. 

- Hayır .. Siz önden yürüyün .. 
"Sumaren,, tahtelbahir demek

tir. Adam, tahtelbahir adlı bir ne· 
vi pasta istiyordu. Alıp yiyecekti .. 

ben vereceğim .. Benimle geliniz.. Fakat başkanları, bunu söyle • 

De:!i. yeni susturdu .• Arkadan size daha iyi yol göste -
ririm. Yavaş, yavaı, ses çıkar
madan yürüyün ... 

Diğer pastaların da türlü türlü 
adları var. Mesela "Piramid=Eh
ram,, pastalarma ne dersiniz 1? •• 

Bilen bilir bilmiyen de sızı 

Mısırın ehramlarını yiyeceksiniz 
sanır .. 

Krrb~lı adrun Tugayı baştan a· Son defa Ulcaym gözlerine bak-
yt.~a l:c.c!cr ısüzdl.i. Arkadaş1arı : tı, srrıttı, Ulcay da zorla gülüm • 

Küçük bir avluya geldiler. Bir 
mahzenin knpısına geldikleri za • 
man içeriden çekiç darbelerini 
andıran bir gürültü işittiler. 

- Pek5.!a! .. Verı:ıin!. Haydi gi- ser gibi yaptı ... 
delim ..• 

Her ihtimale kar~ı tabancaları
nı çıkardılar ve kapıyı bir tekme 
ile açarak: 

- Teslim olunuz. Ellerinizi 
kaldırınız diye bağırdılar. 

Bu baskın boşuna gitmemiıti. 
Yekta Beyi kalp para basarken 
bulmadılarsa da bir çok kaçak 
oldukları bir bakıt ta anla~ılan 
e§yalarla ha§ bap buldular. 

Yekta Bey §8.§ırmııtı: 
İhtiyarın sorduğu suallere ce

vap veremiyordu. Bunun üzeri-
ne: 

- Anlatıldı, dedi. Kalpazan 
olmadığınıza memnun oldum. 
Fakat bir kaçakçıya kızımı ve
remem. 

Yekta Bey, kalabalık arasında 
Ali Cengizi de görünce, işin ne
reden patlak verdiğini anlamış
tı. 

Bir zamanlar "Y oyo,. pastası 

çıkmıştı. Bugün "tahtelbahir,, çık· 
tığına göre, yarın "zırhlı,, "tayya
re,, öbür gün, kara ile deniz ve ha
va arasında minare gibi bir şabsi· 
yet olan "yangın kulesi,, pastası İ· 
cat edilebilir .. 

Fakat bunu neresinden yemeğe 
başlanacaktır, pek kestiremiyo· 
rum .. 

Hikmet MUnir 

iş arıyorum 
25 yaşındayım, lise son sınıftarı 

tascliknamem vardır. lngilizce, 
fransızca bilirim, hesap ve türk 
çem bilhassa kuvvetlidir. istenen 

miktarda kefalet gösterebilirim 
Ayda net altmış liradan aıağı ol · 
mamak üzere iş arıyorum. Gün -
düz vazifeyi geceye tercih ede
rım. 

Adres: Kadıköy Poste Restan· - Anladım, dedi, bunu size 
te A 22 kimin haber verdiğini anladım. 

De:H!cr ve hep beraber mağa -
r::ı7a docrru yürücüler. 

f.!~:':tu:-cra=. &~ne geldikleri za· 
ı .. - ... 7t:.Bay, Be~ !-!o.nın adamla-
rına: 

- Sb 'b~rada cu:-u:ı~, ben ge • 
. . ' tıreyı:;.. ..• 

Dedi .• 
Ar.:1!{, ate;.i, ?ir.I~·~s:nı ve lier te· 

yi c.::r~tc.::.~~u .. Y c.brz, z:>.vaUı dul 
kadır"..J ı~.ı&"h:.rı:ı:.~ o!mo.nr:ı sevin • 
. l ' 'l • ~· 

cı;r e &ar • .lO~ C't.;1yc.ı .. 
!~a!)ı~a, yabncıfor ~ö1le konuş

tulcr: 
- T ugey çel; ze:ıgin .. 
- Cü::el !:-=..i:r~:!e:i, <!okuma.ları, 

hayvnnfo.:rı v~rr::ng .. 
- OJ..::n. da be.coı dalım .. 
- Aldr-: ... 
Tu3ay, eH=::h iki !{:ırt derisi, bir 

torb:ı b:.ı~~:..:• ve yedesi:de genç 
bir tnyla çt!:~ı: 

-Abmz! .• 
Dedi .. 

&ç te>='layt.:ıl.:ı.r, on!nrı o.!dılar .. 
Ba~e.n: 

- Ş7..:.:~i, sizden ktedilderimizi 
~~ v~::inb ! .. 

ihtiyar cevap verdi: ~ıuıııııııı1111nıııı111ııınıı ıı ııııumıuııımııımuınıımııımıuııııımınmnııın, D~:!i... 
- Evet ... Faka~ ~ize ~ararımız J ~i-~li ı-;_~fal ha~tanesinde Tu:;c.y ~r~u: 

dokunmıyacak .. Sızı polıse haber . Goz rnutahassısı doktor - Ne ıstıyorsunuz? 

vermiyeceğiz, diye cevap verdi. I' Rıfat Ahmed Göz.berk 1 - r:::r d, UT ine!ı:: "•e beş tane 
_ s O N _ C. Halk Fırkası srrnsında kız li- j c~ylS.:ı d.:.ri:i;·lc on ~::ulaç çadır do-

. 1 g .:ıesi karşısında 32 numarada. l\Iua· t L.ıma,. •. 
Bundan on be§ gün sonra, Na_ - i yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar' l b 

ci Müzeyyenin kocası oldu. Uç ınıııınıııllJJllllllllıılımnnuıııınmıııııuınııııııınımıı mııın11ıııııımuıııu~ 
Tugay bu bela arı ir an ev -

vel savmak istiyordu : 
genç arkada! da evlenme mera- _Hepsini ver:eyim, fakat doku· 
siminde hazır bulundular. Ali k mam yo ... 

Gengiz,Nacinin teklif ettiği işi H A B E R Dedi ...• 
anladı. llk günleri şöyle böyle y 1 r 
çalışan Ali Cengiz, biraz zaman 
geç.ince ite alıştı. insanın meşgul 

olduğu zamanlarda canının sıkıl
masına vakit bulunmadığını an -
ladı. 

Asipin Kenan 

Akşam _Postası Dedi~e;ı'" 
iDARE EVi 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Tclgrat Adresi: ISTA."'BUL HABER 
Telefon Yıw: 28872 tdare: 24870 

. ················································a 
ABOHE ŞARTLARI : 

1 8 8 12 aylık : 
TUr.ktyc: 1%0 S50 GGO ıuo K~. i 
Ecnebi: 150 4ıl5 840 1610 : 

iLAn TARiFESi ~ 
Ticaret llAnlnnnm satın 12~ : 

Rcs:nl illnlar 10 kuro.!jtur. i 
~;hibi···,:;··N·~~;·i~·~·;··r;;üdü;G;·. 

HASAN RASiM US 
Basılıhfı yer: (\'AKIT) !latbaaSı 

KUPON 

122 

- Doğru söylüyorum.. Tugay 
' yalan söylemez.. Karım ölmemit 
olsaydı o da bulunurdu. 

Bu sırada Ulcay uyanmış ve 
babasının yanma gelmişti .. Hazar 
Hanım adamları ibi kaç saniye 
şaşırmış gibi baka kaldılar. 

- Ne güzel kız! .. 
Diye mırıldandılar ... 

Biribirlerinin gözlerinin içine 
baktdar. 

Baş.kanlan: 

- Mağarayı arayacağız .. 
Dedi. 
O zaman Tugayın kafasına oir 

tokmak inmiş gibi oldu. Kendisi ·.., 
ni toparladı: 

- Bana inanınız! ... 
Dedi .. 

Ulcay, ekledi: 
Halis ve hakiki tabletleri sıh· 10·5-935 - Babam yalan söylemiyo:-.. 

hatinizi soğuktan ve bütün ağrı· j,._ ____________ _.
1 

Ba§kan, genç kızın güzel göz • 

!ardan korur. lerine baktı. Bir defa daha haftan 

Böyle yapmasaydı, onlar ateşi 
görecekler, söndürecekler, babatı· 
nı ve onu kimbilir nıe yapacaklar
dı. Artık yoksul ulusa iyi giltıler 
göstermek ülküsü de doğmadan 
ölmüt olacaktı .• 

Pa1abıyıklı adam Tugay'm ver
mek istediklerinden yarısmı aldı . 
Yansın ıona bıraktı.. Genç kızı 

ıelamladı .. Arkadaılarmı arkası· 
na takarak uzaklaıtr .. 

Tugay kızmı bağrına basıyor : 
- Sen olmasaydın, ben de bü

tün fu yokıul ve zavallı uhu da, 
ölmiiftük .•.• 

Diyordu ... 

-9-
Karar 

Tugay kızma dedi ki: 
- Ben hemen gidiyonım.. 14.:r • 

kadaşlarla gÖl'Ü§mek ve bir an ev
vel bu iti baıannak gerek. Mağa • 
raya kimseyi sokma ... Olup biten
leri de töylemezsin ! .. 

- Peki babacağnn, ıen hiç 
merak etme! ... 

Ka!m ve bol tüylü bir koyun 
postunu atının sırtına attı ve bin • 
di. 

Çamlı onnan ltenarlarından, ta· 
ze yapraklı söğüd dallarmm al • 
tından geçti .•• Çiçekli bir tep~i • 
ğin yamacındaki büyücek bir ~ u • 
lübenin önüne geldiği zaman: 

- Panço ! .. Panço !. 
Diye bağırdı .. 
Evin kapısı açıldı ve bir çocuk 

göründü .. 
- Ne istedin Tugay?. 

- Baban nerede ? . 
- Derede atını yıkıyor ... 

Tugay atını dereye doğru sür • 
dü ve büyük bir çmann gölgesin
de hayvanını sulayan ve yıkayan 
Pançoyu buldu. 

- Hoş geldin Tugay! .• 
- Hoş bulduk Panço!.. Sana 

çok mühim bir haber getirdiın .. 
- Hazar Hanın baç topl:ıyı • 

cılan, dört yanı kasıp kavuruyor. 
- Bu eskiden mühim bir ş~ydi. 

Fakat bundan sonra rastgele bir 
haber bile değildir. Zira aon ge

liıleri olacak... • 
Panço güldü: 
- Bu bir olagandır •• 
Panço sordu: 
-Nasıl?. 
Tugay, atefİ yarattt'ğmı söyle • 

di .•• 
Hazar Hanm uluıdan esirge • 

diği şeyi, Tugay dağıtmak istiyor
yordu .•• 

(Devamı var) 
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Atatürk dün Türkiyenin iç ve dış siyasasını anlatan mühim bir söylev verdi 
Endüstri programını başardıQımız gün, yurddaşın 

geçimi genlşleyecektlr 
Aakara, 9 (A.A.) - C. H. Par tııında 1anılmq Ye mnutsuzlula 

tlti 8G,uk 1Canalta11 lla,an aat dtltm6tlıea Ws, &a kaptal felaket 
11 de açılmııtır. önünde c:wla irldlmeclik. Yurdan 

Putl Genel Batk•m Ula On • ökonomlainl :reni bir clbene ,&
eler Alalürk Kurultayda qainla • netlemit bahaaayonız. Anmlual 
ld IB)im -Yermlftlrı rejimi denkleftirerek, iç puan ha-

ICurultaym iayın üyeleri, rekete ıetirerek kendimizi koru • 
Karplannda buhmmaJda baz mayı bqardık. Asıl önde ~ 

d111cluium delege arkadqlanmı muz it, ıenit bir endüatri proı -
aelimlarken, yüce ul111U11111ZU say- ramuu ıerçeklettirmeye batlamak 
11 ile anarım. olmuftur. Bu pJ'Oll'&IP, tamamile 

• anda, bundan lnce1d kanıl· gerçeldettiii gün fiipbeıiz yurtta •· 
tayları ve Partimizi dolman ilk Sı· tm geçimi hiuolunacak derecede 
ftl KurultaJDU • iri, clıı "Ye iç düt- genitliyecektlr. 
manlarm ıünailleri albnda kanıl- Tarım ve endüstri harekederi • 
muttur - hatırlamak, ıeçen 16 miz biribirini kollayan tedbirlerle 
Jdm bütün hlcliaeleribi södnüne yapılmaktadır. 
setirmeYi kolaylaftınr: Maden ürünlerimiz, aon za • 

Uçurum kenarmda yıkık hir manlarda 3zel bir ıelitim göıttt • 
llb... Türlü dütm•nlarla kanh bo. di. Umudumuz odur ki, ıelecek 
IUfmalar ..• Yıllarca aüren •Yat ... kurultay maden itleri ile beraber 
O.elan IODl"a, içerde Ye dqarda deniz 3konomainde buıün almak
l&J'll ile tanılan yeni vatan. yeni ta oldufmnm tedbirlerin •erimli 

oldujumm anlatılmuıdır. Balkan 
paktı, ıittikçe, Avrupa bantrnm 
hqbca temel tqlarmdan biri ol • 
mak yerindedir. 

Geçen dört yılm terefll M.dfee
lerinden hbi olmak ilsen, İran 
Şalıinphmm sayın konul18DUZ 
oldutunu kmuıçla hatırlatınm. 
Bu tUııa tanınmadan iki memle • 
tin kasandlfı faydaltar pek ıeait 
olmuttur. iki kardet a111111n ara • 
anı açacak hiç bir meaele kalma· 
dıtı il&n eclilmit •e birihirinln. hah 
tiyarlıtmdan kanetli olmalamı
clan b.:ıtka dilekleri bulumnadıiı 
anl&fllautbr. 

Afıan devletinin uluılar IOI • 

yelesine tirit ini ıellmlamakla 
bahtiyar olduk. Bu kardeı uluı ile 
doatlult batlannuz mutlu bir IU • 

rette ilerlemektedir. 
y akm kOlllfU)arımızta Ye uzak 

I09yete, yeni devlet ve bunları ba- sonuçlarını dermit ol~ topla • devletlerle olan ilgilerimiz, genel 
prmak için arasız, devrimler . it- nacaktır. olarak, normal •e doetçadır. Arar 
te Türk ıoael devriminin bir kıla Gariiyorsmmz ki, arb.datlar, ulaaal Dıilerin ıerektlrdili bntün 
diJellli- yepyeni bir sUdiimlü akonomi d6- deietleri ve koDUftll&ları ~ 

Bayanlar, Ba1lar, selli lmrmalda ufratlJ'oruz. Par- kolaylqtmyoruz. 
Partimiain b.r kunıltayı, dene . tlmizln lkonomik anlaJlll, hu yöıa- Türkiye Cumuriyeti, Arındu • 

hilir ki, bir dönüm bltpncla toplan- deki proırammıızm, yurdun ih- aa) ailenin, ancak faydalı, çaJıı • 
mqtaı. 1927 kurultayı, dojuda tiyaçlannı karııhyacak ve onu az kan ve iyi geçimli bir unsuru ol· 
lmpuı UIJI yeneı·e!; C111DUJ'iyetin zamanda ıelitmiye ve , ıenitliie mak amacındadır. 
unılmaa temelde olduiunun sala- erdirecek en iyi proıram olcluiu- Uluslar aoayeteıinde ciddiii 
ıılmuma, 1931 kurulta71 pYen- nu ıa.terecektir. Yeni ö16tleri • barıt ve elbirliii isteliyle çalıtı • 
lik Ye ıüktlnun keain olarak kurul- niz •e dlrektiflerinizle, yeniden, yoruz. 
muma ruıelir. Bu kurultaJDDız ilerleme ve Jiikeelme tedbirleri- Uluslar Soıyeteıinin, Arırul··. 
ile, ıenit alçüde ıeliıim dem j. mizi kolaylattıracaiımıza filphe 
çintle bulunduiumuz sünlerde top- yoktur. 
lanmıt oluyor. Bayanlar, Baylar, 

Kurultayın yeniden alacalı i- Cumuriyetin dq 11JU9da ö-
ı~rleme ve yükselme teclhirleri ilf' zenle slttlil amaç, amuluaal 
vatama~Mk yönetimini erdemli bantı korumak w dwa 
ellerinde bltan Partiinizin, ıerefli yeşmaktD'. 

tarihini :ıenpnleıtirecefine fiiphe KOIDfularımızla doatluk ve iyi 
voktur. ıeçinme yolunda her sGn hiraz 

Geç. kurulta,dn IMl,an. ka- daha ilerlemekteyiz. 
dar, kiiltOrel Ye aoyaal alanda Sovyetlerle dostlutumuz, her 
bafardıfmııa iti•, Türkiye cu- zamanki ıibi, aailamdır. Ve iç
muriyetinin ahilal phneinl, lre- tendir. Kara günlerimizden kalan 
lin ça.ilerlle, orta,a çıbrmq- ba dOltluk hatmı, Tirlr uhua u
tır. nutulmaz değerli bir hatua bilir. 

Yeni harflsi, ulaaal tarihi, öz- iki memleket aramda her yönden 
dlH, ar, ilhmel müzik ft teknik değetler, ııklqmakta •e ıenitle
lmrumlarile kadım, erkeii her mektedir. Sovyetler, Cumuriye -
llUta 91lt, ~odern Türk IOlfete- timizin onuncu yılmda, yiiluek de 
al im IOD 71llaml eseridir. leıeleriyle, tenlllderimizde ha· 

TGrk ulusu ancak Yarlılmr de- ar bulundular. 
rin ve aallam kiilt6r ıınırlarile Dmetlerimiz, htlktmetleriyle 
serçeveledilcteın aonradır ki, onun ve ulualariyle her fırsatta, bmbir
Jibek kapuiteai "Ye erdemi, u- lerine naııl lnandıldarmı ve ne ka
lmlar araamda tanılır, TGrk ulu- dar aüvendilderini bütlln dünyaya 
aana cloiamal renıinl veren bu slatermekteclirler. Son tünlerdc 
devrimlerden her biri, çok senit Boiazlar meaeleaini ortaya koy· 
tarihsel dmrlerin 8fünebileceii duiumuz zaman, Sovyetlerh: bi· 
hüyiik eserden ayılaa yeridir. zim tezimizdeki dofruhıla ve hak. 

Bütün ha itler, Partimizin pro- bhğı bildirmit olmalan, 1 ürk 
alu111Dda yeniden derin d01tlul sramım 8zenle ıöz8nllnde tuta-

rak bafanlabllmittir. duygulan uyandmnqtır. 
_, f Türk • Sovyet doıtluiu anıu Tüzel, aaibk, aoa~... inam, 

aal güveni arttıracak, geçmifden 
lcalma haıtabkları iyilettirecek, 
inaanii tonuçlara varabikneai bat· 
bca dileklerimiadendir. 

Arkadatlar, 
Annıluaal durum nazik bir 

buhran ıeçirmektcdir. Eski ve 
büyük anlapnazlık, ıon çabf • 
malarla lie1ecanb bir noktaya 
ıelmittir. 

Buaünkü yüksek inaanlıim, u • 
IU1ları biribirine yaklaıtırma, ça • 
resini hularalc, ıenel ıünevıizliği 
ortadan kaldmnaaım ummak iı • 
teriz. 

Bununla beraber bütün dünya 
gidit ini göz önünde tutarak dik • 
katli, hazırlıklı, uyanık bulunmak 
lüzumuna kaniiz. 

Gene hu kanaattedir ki, dost· 
luklarnnıza bağlı ve bütün ilgile • 
rimizde eyicil bir ıiyaaa ile elimiz· 
den ıeldiği kadar ıenel banıı 
korumak iatiyonız. 

Bayanlar, Baylar, 
Size biraz da Partimizin aon 

yıllardaki öz hayat ve kmavından 
hahaedeyim. Geçen Kurultayın 
Parti CSraütlerine vermit olduiu 
çalqma yöneti çok faydalı ve ve • 
rimli olmuftur. 

Parti üyeleri, prenaiplerimizi an· 
l&lllakta, yaymakta ve bütün yurt· 
tatların aevıilerini, ıüven~erini 

kazanmakta kendilerinden bek -

lendiii gibi hareket etmitlerdir. 
Parti ıeçimlerinin canlı ve 
özenli bir tarada olUfU ıiyual ha~ 
yalımızda önemli bir ilerleyİftir. 

Partimizin, ha•nleriyle bü • 
tün yurlt&flara kucaiını ~ıı, 
vatanda ıoyaal ve kültürel hir 
dnrim yaptı. 

s • .,..m arkadqlar, 

Cümuriyet Halk PartWnln e • 
1&1 dUtlince ve dileii, vatandq • 
ları her tüTlü ayrılıktan konmıak, 

onlan, kendileri ve htıyUk Türk 
ulusu için faydalı kılmaktır. 

Programımızda it bölümlerinin 
her birinde bulunan, ymttqlarm 
özel ve genel asılları ve genlikle • 
ri, ayraaız, ıözönünde tutulmut • 
tur. Bu hakikatin bütün ymttaf • 

larca, lal.m o~, bilinmesi '°k 
önemlidir. Bunu J.Ul'llqlara anlat• 
mak •e bu auretle onların MYsi • 
lerini•e~i bsamn8, 
Parti ~terinin lmllal ödnidir. 

Türk uhua kendielne hiamet 
ed ... i, ılrel bir eaNtte aeter. 
lmıit ve onlara in vermiıtir. 

Son aaylıav aeçiminCle Partimi-
• 1 ...:;.. • • ka L!.. zm u U111D ,.. ..... enımnnması ua-

ze, çalqmamızda Jeniden büJ.ilk 
tevk ve kuvvet •ermiftir. 

Ulusa hizmet J.olunda b6tGn 
varbinnızla çabpıU, Parti ilJ.e-
lerinin bozulmaz andıdJr. • 

~er 
kadının 

~~a'fli ... 

Nihayet· evinizde bir 

6konomi ve bayındırlık itl.rimİz· uluaal ltanı için timdiye kadar yal 
de, hiç durnuulan aldıimuz yeni mz hayır ve fayda ıetjrmiıtir. 
tedbirlerin iyi ve yerinde olduiu· Bundan sonra da yalnız ha)'İ•·h ve 
•kani bulunuyoruz. faydalı olacaktır. bulundurmak hayalini hakikate çevirmek elinizdedir. 

Akdenizi Karadenize demirle Arkadqlar, 
lailadılr. Anadotuda özel ıirket • Geçen dört yıl içinde bir anemi 
ler elindeki bütün yollan ıatm bldiıe de Balkan pakbdır. Dör' 
aldık. lltanbul ve lzmirde liman devlet, kendi aüvenleri için ve 
t'e nhbm itleri devlet eline geçti. Balkanlarm kanıma ve kantbrmt 
Diyarhekir kap11mdayız. Aııtal • konusu olmaktan çıkmaaı için iç · 
,.,.., Erzurum&, kömür yurduna ten bir kanaatle biribirlerine bai 
durmadan gidiyorm. lanmıtlardır. Balkanlı hailatık • 

Devlet demiryolları kurumu, )arımızla ,ittikçe artan hir bera · 
busün kendi malımız olan 500 berlik ve dayanıtma ıiyuuı ıü · 
milyon liralık bir iti çevirmekte • düyorm. Yükenlerimiain ıerek • 
4ir. lerini, kesin bir bayrılılda ıhe · 

S... arkadqlar, tiyoruz. 
Cız • ,.im bqhca itleri Asıl dikkate delen Balkan 

lkonomi alamada olmuftur. Bir paktmm, daha bir 111 içinde, ar· 
Sok Glkeler, aamaal buhran kar • aıuluaal hant için MiJGk hlr etke 

FiA T=180 Liradan itibaren 

TEDiYAT= 18 Ay vade 
Size uygun gelecek ıe
kllde tedlyatta kolayhk. 

IST.FADEN·z-En IJI markaya sahih olmakla 
l · l -beraber fazla ·para vermemek. 

Sabş 
Nureddin ve Şeriki, Ankara 

yerleri: A. Vetter, lzmir 
Sahibinin Sesi Merkezi, Beyo§lu-Galitasaray 
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1 ıatanbul Belediyesi llAnları 1 
Simitçi fırmlarmcla dahi el ile çevrilen ftya aair makineler vuı

tuiyle ifliyen hamur yujmma makiuli buhmdarulmuı mecllllrtclir. 
Alibdarlarm bu makineleri tedarik etmek için tarihi illndan itiba
nn 8 ay mühlet verildiii ilin oh.nur. (8) (2128) 

935 •nesi nakdi yol mükellefiyeti fOM vı k3priller kammunu 
tadil eden 1882 numaralı lramma tevfikaa umumi mecliaçe 8 Ura ve 
taklit zamanlan da biri buiran di ierl tepinieYVel aylan •• 931 • • 
nesi bedeni yol mGbllefi,.ıi 6 liranm mukabill 8 ıin olarak•• ça· 
lifin& aylan da Eylill, Tepinievvel Tlfl'İnbaDI, Niaan n Mayıı ay • 
lan olmak 6sere teabit eclilmit ol dqmulan ı.a aylar zarfmtla nak • 

• 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip- Nevralji • Bq ve ..,_ alrilan- Artritizm - Romatizma 

dl ve ....._.. mükellıfiyetba ifuı lls•ma il&a olunur. ''l,, (2127) ----------------------------~----------, 

vo11ana twiratı m1t-t1i,..11ac1e 1suuanı1mak uzere ıUsuma Akay işletme · 
.... - ......... dar açık ebiltme ile almacaktır. Muhammen be Mu··du ..... u·gv u··nd n·. 
UB • Rradır. Şutnameli Lnazmı müdürlülünde ılriilür. Ebil.t - n 
...,. il ek iat.iJ'9nler 2490 numaralı arttırma ve ebiltme kanunun- Kadaka, _ Hayclarpafa _ Yalon - Adalar ve Anaclola 
tla JUlh ...U.. ve 41 liralık tmıbat makba• veya mektubu ile bir- hatJarma itl•J• vapurlarm kahve ocakları uıültezimliii t Hut· 
ilkte ihale ıGnü olan 11 Mayıı 935 cumarteıi günü aaat on bette ran 935 tarihinden itibaren bir Hne müddetle açık artbrma ile 
'Wmt Eacflmnbıde bulunmalıdır. (2192) ihale edilecektir. Arttırma ıs Mayıı 935 çartamba ıünü Akar 

~ 
7 l>in tane parke 
aoo metre mik'abı Sultan 

Muhammen becleli 
700 lira 

Teminatı 
52,5 lira 

tlftliii kuma. 780 lira 18,25 lira 
Yukarda cimi, rikt•n mulw•mm bedeli JU!h olu iki kalem 

-1zeme •Jl'I. ayn tıplı Mailime ile alınacaktır. Şutnameai Lna -
mm müdürlQCbule ....... EWltnİeye ıirmek iatiymaler M80 nu
maralı arttu ım ft eblltme kanununda yazılı veailra. ve hizalarında 
.aCitlltrilea muvakkat teminat makbuz veya mektuw,.le beraber 11- Kat'lf1en zarar vermed• ..ı D-
l-fal camarteli sünü aaat 15 de daimi encümeade bahmmabdır. Hl' koku)'U tamamen izale eder. El-

(2191) bfse ve çoraplarınızı uzun müddet ye-
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Ddktor Ahmet Asım kara,ıuk 1'98ta pula göndererek be-
... nilmane tsteyhdz. 

Ortaköy ŞHa yurdu 
Fı.,..,,. ,,,,,,,. Mrıalllm Nad eaıl. No llS: 
latatsatn •dul,_.. .. senit bir park ortunada her ttirlti url 

tlOafeııa Wa t* temiz, flJatıan çok ehven n kadın erkek lıtr ttlrlD 
•·•ıua apk laım•ıne. 

Hl•-------------. DOKTOR 

Kemal özsan 
Orolotl - o,,.,.., 

Şefler encümeninde aut 15 de hqlayarak 16 ela ihaleai ppda· 
catından taliplerin prbıameıf, slrmek üzere ... sün lıtletme 
Şefliiine ve arttırma için de o 7,5 li"9111M ...,.U. o srln En· 
ctımene ıelmeleri ilin olu..-. "Z30tn 

llAYll. IA$IA ·~ 
ISTEMllll 
balta 
0111 

PUY 
hı ""11"' wr. 

SATIŞ DEPQSU: 
Waade Mehmed Emin-Hü· 
kllloila Silfkeli Rahmi-Menin 

Anlmıaı HfİH7İD Himü -
lamirı Tanaa Epef. s...a. 

...,.. ...., ..... . 

...... ..ıı .. 

.... ....ıq; 
ıöı ....... 

Oıiııı 
Ceb fenerleri 

ıeJmiatir. Her 
,.. JUi No. 
....... UQI• 

am. 

Z AY l 
.._ flıatlan Od nr.dan iti 6aren 
~ .. " bdm amelf7atlan71• apudlllt, lıtılr, .._. n .._ 
~ •ellnler için h...r. flntlar, arn edene ftJat &tal n 
fri'oıttr dn«eı'lllr. Teleloa: (42221) 

.. vll•• MUtell-181 
1Crtıldl11 - •1-lalıor ..,,,_.. 

l/fllfUllla. 11er da ,,,.,_ •onnı 
J • ara B • • kaıfar.. Tel: 41!31 

Do 

Horhoroni 
Eınln&G Valide kırıtba9esi yanın 

._ ___ Telefon: 24131 

Sen B ••dan aN.. taedk • 
'*-Yi a,t ettim. Y ıslı ini ala
cafmclan etldlinin haal yok• 
tur. (217) .5int. hlib.~-

tOA - RAGASTANIN OOLU ... 

tamp Lifkaç lh ba kUçük kızın mu· 
ammalı yttzttıa tetkik eut. Ve aeti· 
eede 011un röeterdlji delilik eaerlerl
aln sahte oldatua ve mUthlf bir hırs 
1 ... ' cdltfn• karar verdi. 

te ihtiyar DBtm karanlık dar 10e 

' · 1 :ırda, 90futa altla prenk, 1er0 

.. Here aldmf etmlyerek m8JDldln ol· 
< uju kadar hnh olarak Jlrlrlıen 

bunlan ffıtlalyurda. 
Nihayet ortasından çirkefil bir su 

akan pl8, dar, llarap ve aefll manza· 
nlı bir sokakta durdu, ve: 

- Burasıdır. Allah vere de kadın 
IOn reldltfmdenberl yerini dellttfr· 
•l, olmual 

Ev korkunç ve lfrencdl. 
Düşes titredi. 
Uç Jantlrom onun durdufunu ıö

rinee yanına rlttiler. 
- Mada• l Bu btiyük bir tedbiniz. 

ilktir. 
- Korkuyor musunuz? 
- Sizi böyle kencliııizi tehlikeye 

koymq ıirtlnee namı olar da kork
mayızl 

- Biyle lbnn ! Beni burada bek· 
leyinlz? 

Buna llyledllden aonra Dil§ell 
Detamp talata bir merdivenden kirli 
Ye mlak duvar boJUDe& lirllen bir 
ipe tutunarak çıkınafa başladı. 

Merdivenin yukarısında eski ve fe
na bir bpnun arabfmdan hafif bir 
111k s llztllOyordu. · 

Dtlfell kapıyı itti. Duvardaki çiTI· 
Je asılmıt isli bir zeytinyalı kandllJ· 
Din aydmlattıfı dar bir odaya girdi. 
Ba odamm yerde efYJl namına bir ma 

a, bir tahta iskemle bir Od tane de 
tabüdan bqb bir feY 1oktu. 

Ba 191'1 klfede bir kadın bir hasır 
P&rça:;:;•:ı üzerine uzanmrt Te tistfln· 
.. )'a)nıs baeaklanm lrtebllen bir 
,,..... lıliıdlf&tL ...... tfddetll 

olmuına ratıaea omulana "'lak 
taçlan daim* ve gizleri apktı. 

Da kadın heniz re•~ ve oldakça 
aU•ledL 

Da.- Dttuap ona dotra ejildl ve: 
- llarjutla ! Sana kızını b11ldurt

makbinu iltermiaiaf dedi. _,,,_ 
DBLI MAIUANTIN 

Ba llzler tlserlne kadın. birdenbire 
bir uykudan uyanryormuı liW ye
rinden 11p-adı. DUfeH f8t)un pşkın 
bakıp: 

- Kmmdan bahleden kimdir? Kı· 
zım nerededir? Onu görmek 18terim l 
diye mırıldandı. 

- MarjantlnJ Eler akıllıca hareket 
edenen onu sörecebln. 

- Kızım, oh kızım! O &lmUttlr. Bi· 
llyoram.. Fakat pri dhecektlr. (). 
na aldı)'Orlar. Ta• altı 18f111daclır. 

Madam, tasavvur ediniz.. Klçtlk )ir 
km anneelnden sakJam• ! Onun Ü· 

tu•tltl•e e•inim.. 
- MarJantln ı 
- Beni kim çafmyor7 lımlml bilen 

kimdir? .. 

- Bak, bent tanımıyor md8un? 
Yttztlme iyi bak! Ben RDl birkaç ke
re daha yoklamııtım. 

DeJI kadın dikkatle DUfelf aUzdü.: 
- Eftt evet! .. Siz gllzel kadınsınız. 

iyi kalpli ve eimert kadın? Sizi çok 
aeverim. Bnt hua altın vermiştiniz 
bir kere ı Hatırbyonun. 

- Al Marjantia ! Sana daha para 
verlrorum. 

Dtlf8I deliye dola bir kese uattı. 
MarJantln t...,.ı panuldarlyle ok· 

pyarak k~U k.,UU dld8. 
- Benim de eakfden blyle altmla

lann vardı. Gllzel elbiseler lbfyor. 
dam. Bu elblıleler r&mlı ve lll"llla if. 
JailtU I& -~....,..... 
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Türk matbuatında bir yenılı~ 
olarak 1471lacnk bu roman birin 
defa .. HABER,, de çıkıyor. Bu ro 

manı bir sinema seyreder gibi takipl 
edecek, heyecandan heyecana dü· 
şeceksiniz. 

106 - RAGASTANIN ocı.u -
Tribule düşünüyordu. 
Jiyetin kalbinde bir başkasının aş· 

kı bulunduğunu öğrendiği zaman hiç 
bir acı duymamıştı. 

Bu aşkın, kanunen menfur sayılan 
bir adama karşı beslendiğini düşüne· 
rek müteessir olmağı aklına bile ge
tirmemişti. 

Onun en çok üzüldüğü şey Jiyet 
'tarafından sevilen adamın büyük teh
like içinde bulunmasıydı. 

Bir haftadan beri bu Manfredden 
bahsedildiğini işitiyordu. 

Onun hakkında na~ıl emirler ,·e
rildiğini biliyordu, 

lşte asıl bundan korkuyordu. 
Ondan bahsetmek ihtiyacını yene

miyen Jiye~ sessiz aşklarını, bekle
yişlerini, onun geldiğini görmekten 
doğan sevincini, geçtiği zamanki Ü· 

;ıüntülerini, l\Janfredin kendisini na· 
sıl kurtardığını, Dolenin muamelesini, 
delikanlının saraya gelişini, cesareti
ni, kahramanca sözlerini birer birer 
anlattı. 

'l' ribule bütün bunları derin bir 
dil\katle dinledi. Jiyet sözünü bitirin
ce sordu: 

- Demin onun seni sevmediğini 
söylemiştin değil mi? 

- Heyhat babacığım! 
- Ben de diyorum ki o seni çıldıra-

sı~·a seviyor. Du delilikler )1\lnrz aşk 
ugruna yapılır. llazır ol çocuğum! 

Yann gene bu saatte gelip seni alaca
ğım sen işi bana bırak .. Kaçacağız ve 
sen de mesut olacaksın. Bunu sana 
bütün mukaddesatım üzerine yemin 
ederek söz veriyorum. 

Hayrette kalan Jiyeti kucağında •n kere bir daha sıkan Tribule Ja
nın işareti üzerine acele ile genç kı

zın dairesinden çıktı. 
Jiyet heyecanı ..,on d~reccyi bulmuş 

olduğu halde kalbi şiddetle ~rparak: 

- O beni seviyormuş? O beni sevi
yormuş! .. Yarabbi, bu mümkün mü? .. 
diye mırıldanıyordu. 

' -26-

DÜŞES DôTAMP 

Ayni gece, saat dokuza doğru ikl 
kadın Lu\T Sarayının gizli kapısın-

dan çıktılar. . 
Bu kadınlar, biraz geriden, harbe 

gider gibi silahlı ye zırh giyinmiş, el
leri hançerlerinin kabzasında, gözleri 
fırıl fırıl dönen üç Jantiyom tarafın· 
dan takip olunuyorlardı. 

Kadınlardan bitişi Düşes Detamp
tnn baŞkası değildi. Öbürü i e nedime
lerinden birisiydi. 

Ateş ve ışık söndürmek çam !:alın
dığı i!:İn sokaklar zifiri karanlıktı. 

Onun için Düşes gibi korkak, ~oğuk· 

tan müteessir olan, nazlı yaşamış bir 
kadının kıymetli sıhhatini, belki de 
hayatını hu suretle gece nkti tehlike
ye koyması herhalde mühim bir sebep
ten doğuyordu. 

Ömründe kalın halılardan, kadife 
yastıklardan başka bir yere ayağını 

basmıyan bu kadın, adım başında çö
küntülerle dolu bu yolun çamurlarına 
bata çıka yürüyordu. Çünkü o de,·ir
lerde kaldırım bir süs telakki edile
rek yalnız bazı büyiik caddelere dö
şenmişti. 

Kralın metresi, nedimesinin kolu
na yaı:ılanarak hafif korku titremeleri 
geçirerek yürüyordu. 

Düşes Detamp o sıralarda elli yaş
larındaydı. Rakibesi Diyan dö Punı

tiye yaz kış soğuk su ile banyo ederek 
düzgün kullanmağa tenezzül etmediği 
halde kendisi, vücudunun en gizli nok• 
talarına \'arıncıya kadar. tuYalet YO 
düzgUnle süslenmek san'atln~ vakıf

tı. 

Halbuki Diyan Yunanilerin av il~· 

SERMOŞ 8\ft t<OV o 
CEklVi TAM .. kAL.&ibLOES 
"UR·OU •• "' 

KARA 
MASKE 

hülasası 

• 
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Polis hafiyesi X: 9 Şikagoda 
Karamaske isminde bir haydud 
çetesiyle çarpI§maktadD'. Bu çete 
Marlo isminde zenl(İn bir adamı 

bir hile ile kaçmnqlar ve Skul 
çiftliğinde kayaların içindeki bir 
mağaraya hapaetmitlerdir. X: 9 

1 İ§e evvela telsiz istasyonundan bat 
---'f 1amaK kru a.rıuı 'V cı lyuı. r Jr 

-ll.Lı.t:J.L.....ır....ı / pusuya dütüyor. 

- RAGASTANIN OGLU - l<YT 

hc.,qi olan Diyanla mukayese edilecek 
kadar güzel olup idman yapan, her 
gün üç dört saat atla gezen, ava me
raklı bir kadındı. Düşes ise kadın süs
lerine, pudralara, kremlere düşkün, 

hava cereyanından nbadan gibi sakı
nır, uyumak için yüzüne maske ta
kar, ellerine kokulu merhemler si.irül
miiş eldh·en giyer hir çıtkırıldımdı. 

Geceleri, ı~ık i~inde çok güzel gö
rüniirdü. 

Diyan gen~liği rn tazeliği ile göz· 
lcri kamaştırırken o da kibar Ye naz
lı jestlerle herkesi kendisine meftun 
ederdi. 

Bu iki kadın ara~ında büyük bir 
kin \'e düşmanlık ,·ardı. 

lhtimalki Bidnci Fransuvaya da 
metreslik etmiş bulunan Diyan, zayıf 
iradeli Veliaht llanrinin bütün haya
tına, bütün dü:-;ünce ,.e duygulannn 
hakim olmuştu. 

Hanri Diyan do Pu\'atiyeyi çıldıra
sıya se,·iyor Ye karısı Katerin dö l\le-

dici bile bu kadına karşı baş eğiyor 

yahut intikam için fırsat gözliyerek 
öyle görünüyordu. 

Hanri, istikbalin kralı, saltanat 
tahtının parlak bir yıldızı, Fransanın 
gözbebeği idi. 

Eğer birinci Pransuva ölürse Di
yan Fr:ınsnnın hakiki kraliçesi ola
caktı. 

Onun için bütün gençler, ) üksel
mek istiyenler, Gizler, l\fonmoran .. 
siler, hükumete bir rol oynamak hat
tfl llanrinin görünüşteki zaafından 

istifade etmek istiyen kimseler bile 
hep Diyanın tarafını tutuyorlardı. 

Krala sadık kalan Diişcs Detamp 
hergün hakimiyetinin azaldığmı gö
rüyordu. Fran a sarayında, birinci 
l'ran ura ölür..,e Fransu,·anın sevıti· 

sin.den başka sığınacak bir yer bula-

mıyordu. Halbuki birinci Fransuva 
hercai vefasızdı. Esmerden sarışına 
sarışından ~,nere koşardı; Dü:ı;es De
tamp ise, sarayda resmen bir hakimi• 
yet salahiyetine sahip kalmak şartile 
bütün bunlan affediyor hatta hazan 
kralın birisine devamlı surette gönül 
vermemesi için onun tesadüfi a:;kları• 
nı kolaylaştırarak kendi yerini bu gf. 
bi hizmetlerden dolayı lüzumlu gös

teriyordu. { 
Kendisi ihtiyarlamaktan çok korknr 

dı. Gevezelik ,.e ihtişam yıldızı ya,·aş 
yarnş sönerek büsbiitün kararmak Ü· 

zere idi. Diyana karşı kalbinde son• 
suı bir kin n düşmanlık beslediği için 
kendi sukutun un ona büyük bir zafer 
kazan dıracağınt biliyordu. 

Jiyetin Luna gelişi Düşesi yıldı .. 
rım la vurulmuşa döndürmüştii. Gözü· 
ne gecelerce uyku girmedi. Ye böyle 
bir belayı savuşturmak için bir cina· 
yetin lazım olduğunu uzun uzadıya 

düşündü. 

Acaba bütün erkekleri hayran ede
rek, bütün kadınları kıskançlıkla in
leterek, Luvr sarayını altüst eden bu 
güzel kız kimdi? .. 

Nereden geliyo'rdu .. 
Lftşatenyeri ile arkadaşları bu l!U· 

susta bütün sıkıştırmalara rağmen 
bir kelime söylememişlerdi. 

Düşes Detampı biraz yatıştıran 

genç kızın aklında bozukluk olmasry• 
dı. Jiyetin soytarı Tribuleye babam 
demesi de bunu gösteriyordu. 

Öyle ama kral ona Düşes dö Fon 
tenblö Unvanım vermişti.. Ayni za. 
manda arazi \'e muhteşem bir sara>: 
da hediye etmişti. 

J ral onun ne zaman oiul'!a uİ8'ü"n 
yanına girmesine salahiyeti olduğunu 
söyliiyordu. 

Hcrgün yeni bir sukuta, yeni lıir 
f eltlkct darbesine uğrayan Düşes De· 


