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BaşbakanlıQı saQlanılaşan Baldvin'in son nutkundan: 

Avrupayı korkutan ne ordular, ne donanmalardır 
Tehlike yalnız tayyarelerdel 
Amerika Cumhurretsi Ruzveltin 

!!Yasa"Sı büyÜk bir-sarSınt; ğ""eCTrivör 
-- "-' -2 '-' cwwws - ı:wwwı ~-- - - ,_ - ........ -==-..... ~ -Ali Şura, şinıdiye 
kadar yapılan 500 
kanunu birdenbire 

bozuverdi 
Amerikan Cümhur reisi Ruzvel· 

tin ökonomi ( iktısadi) itlerinde 
bir diktatör olduğu malumdur •. 
Bu zat, bqıbot ekonomi esaılarını 
bozmut, onwı yerine it saatlerini, 
İf ücretlerini, istihsal niabetlerini 
tayin eden bir tarz kumıuttur. 

Bu yeni rejimi N. R. A. denen 
ulusal kalkınma kurulu ile idare e· 
diyordu. İdarenin batında, ken • 
dinin sağ kolu demek olan Gene • 
ral Conaon bulunuyordu. 

Bugün ,elen telgraflara göre 
ili ıura, kümeı hayvanları müa • 

(Devamı 2 ncide) ~ ~iyeti müıküllqen Ruzvelt 
..........._ ~___.;.~~~~~~---~~~~~ 

Kanu~ kabul edildi : 

...,.,..__fta tadili artık Cuma 
değil Pazardır 

Diğer bayramlar da tesblt edildi 

h., Ankara, 27 - Kamutay bugün ı bayram yalnız Cümhuriyetin ilan 
~ta ~atili kanunu liyihasım ka • edildiği 29 ikinci T etrin günüdür . 
~·· Bu kanuna göre, ulusal Türkiye içinde ve dıtında devlet 4h adına yalnız o gün merasinı yapı -

med Cevdet lır .. Bayram 28 ilk Tetrin öğleden • • ı d • • sonra batlamak üzere 29 ve 30 
O U günleri devam eder. Genel tatil 

günleri de tunlardır: 

30 Ağustos Zafer bayramı. 23 
11iaan Ulusal egemenlik bayramı; 
bir mayıı bahar bayramı. Üç gün 
Şeker ve dört gün Kurban bayram· 
ları. 

lkincikinunun birinci günü bat 
günüdür. Hafta tatili pazar günü· 
dür. 
Bu tatil 35 saatten eksik olmamak 
üzere cumartesi günü saat on üçte 
b&§lar. Halkın yemesi, içmesi ve 
giyinmesi gibi zarUTi ihtiyaçlarile 
alakalı aht verit yapan dükkan ve 

mağazalar hakkında cumartesi gü
nü hafta tatili kanunu hükümleri 

tatbik edilmez. Bu kanun hüküm
leri neıri tarihinden ititbaren nıute 
berdir. 

). ar Netirden maksat remıi gazete· 
.\lt11ı 4 

1111 asırlık muharrir lkdamcı dir. Her -ide resmi gazete de bu 
t1tt. ~ Cttdet dün Ankarada ölmüş-
)lf'lll 11 &ctklı kayba dair 3 üncü sa
".__tıın 1 inci sütunundaki yazıyı 

günlerde çıkacak, hafta tatili de, 
bu haftad&n itibaren cuma değil 
pazar ıünü olacaktır. ~ 

---------------~----~~------~~~------~ Q ~uduz vakalar1 çoğahyor 

aşı boş gezen köpeklerle 
nıücadele artacak 

~azısı 4 neft sayfada) 

Dikkatli balnnu; ••• Bıı tayyaTe, bir meydanda değil, bilha..a havacılık için yapdmlf bir gemiden uçu· 
yor .... Yalnız bu mcırt%CD'a tavyareci lifin ne azametli, ne mmrallı ıey olduğunu gÖ•fermeie kafidir .. 

Resmimi= Baldvini gösteriyor. TeıkU 
edeceği kabine ikinci .ayıfamızdadır 

Baldvlnln sUzlerl 500 tayyare sahibi 
olmak isteyen Tttrklyenln ne kadar haklı 

olduğunu gUsterlyr, okuyun! 
Londra, 28 - Baldvin dün aöy- I"'"'' ·--···-·---.. ·---... -, 

ledii~ yeni bir .nu~ Avrupa - i"Hava tehllkeslni 
nın ııyasal vazıyetıne temas ed~- 1 . • 
rek ıöyle demiıtir: (bilenler,, ın llstesıı 

t
! günden güne ! 

kabarryorf f 
i 

- Müıterek emniyet fikri, en 
•eniı mlnaıile fUDU ifade eder: 

'Avrupa, bir harp çıkmasına kal'fı 
müsamaha gösteremez , ve eier 
bir memleket harbe baılar, yahut 
baıka bir tabirle mütecavi'I! va -
ziyetine geçerse, diğer bütün 
memleketler birleterek onun te -
cavüzünü durdurmağa kalkıtır -
lar. 

(Devamı 4 üncüde) 

Yurddaş 
Senin de adın bu 
şerefli listede 
yerini bulsun ı 

( Yazısı 4 neti de ) 
~----~~--~~~~~~~--------~~~~~~~~--~--.....;..._ 

Göring niçin 
Balkanlarda· 
dolaşıyor? 

Bulgar kralile 8 SC\at görüşen Alman hava bakanı 
~l;JQün saat 15 de Yugosıavyaya gidiyor 

Sof yaya gıtmıt olan Alman ha- ' larda Yuıoılavyadan üç milyon 
va bakanı General Göring, Bul · kilo tütün almıtlar, bir çok ıey • 
gar kralile sekiz saat görüıtü. ler daha alacaklarmıt. 

Alman generalinin Bulgar top
rağındaki görüımelerini türlü yol 
lara çekenler vardır. 

Bir anlayııa göre, Alman ha . 
kanının bu yolculuğu İngiliz si · 
yasasının son zamanlarda faali . 
yeti neticesidir. ~ • · · (~~ 

İngilizler, Sovyet Rusya . Fran- ~~ . ~~<I. 
sa andlaımaunın ehemmiyetini S .~ 
küçültebilmek üzere, guya Alman-~ı· 
ya - Lehistan ve Macaristan a· ~· · .__-. .. 
ruında yeni bir· bloku ortaya kny 

i.M'<'~~lt"'~-: 
mak istemektelermit ... 

Gene ileri sürülen bazı sözlere 
göre, Almanya Yuıoılavyayı 

F ranaadan uzaklattırarak , Bal -
kan adlatmaıından ayırarak, kü-
çük itilafı da bozmak yoluna ıi· 
diyormuı ... 

Diğer taraftan, eğer Bulıariı • 
tan bu yeni bloka girerse, kendi . 
sine iktisadi faydalar temin edi • 

lecek, muahedelerin tadili ve ıi • 
lihlanma meselelerinde s;yasal 
yardımlar vadedilecekmif ... 

Bu sırada Bulgaristanı ds ka - Sofyanm ıiyaaal mahafilinde 
zanabilmek için gôya bu memlc-1 Göring ı-e birlikte dolaştığı yenl kana j Göringin ziyareti hakkında do • 

kete nüf~z etmeğe çalııacaklar- dır. Almanya Yugoılavya ile an-' lqan ıayialar bunlardan ibaret• 
mıt .. Görınr Sofyadan sonra Bel 1 mak 1 y · 

d h k d. k &! yo unu tutuyormuf. u - tır. 
gra a are et e ıyor, ÇI an f&YI· .. • Q ' ti 1 
alara göre Almanya guya Bulga. goılavyanın okonomık kazanç - Kom n s er n 
riıtanla Yugoslavya anlatmasına lan Franaadan ziyade Almanya l n Ü m a yl Ş i 
da yardım edecekmit·· taraf mda imİf .• • Sof ya, 27 - Komüniatler ıe . 

Şayialar burada kalmamakta • Nitekim Alm•nlar, aon zaman- (DerNllllJ 2 lndde). 
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ltalyanlar kahve ve çay ' v;;i·ı~gii·ı~·k;bi~~-;i·i 
aleyhine mücadele açtı Baldvinin 
Yerli malı olmadığı için kullanmıyacaklar başkanhğında 

Kahve, çay yerine şarap nasıı kuruıacak? 
Londra, (Husuai) - İngiliz ka-

k U 11 ana Ca k la r bineıinde yapılacak değitiklik iti 

ltalyada çay, kahve gibi yaban· 
cı memleket mahsullerinin kulla -

rulmamaaı için kuvvetli bir cere • 
yan doğmuf ve bir cemiyet kurul -
muştur. 

Bunun ~icesinde Milanoda a • 

yeniden baı göatermittir. Şimdiki 

çılan bir sergide davetlilere çay, baıTekil Makdonald son bir kaç 
kahve yerine İtalyan ıarabı veril - gün içinde ikinci defa olarak kralı 
mittir. Bu ceıııiyet bütün mem. görmüttür. Kralı Sir Con Saymen, 
lektte çay, kahve yerine ıarab kul- D. H. Tomu, E<ıen, Oliver Stan • 
lanılması için propagandalar ya ley, ve Baldvin de gidip gÖrmÜf 

P- lerdir. 
maktadır. 

Makdonaldm yakında batyekil 

Fransız kabinesi frangın 
düşmesi işini konuşuyor 

likten çekileceği gerçekleımittir. 
Adet olduğu üzere bütün vekil 

ler kendisinin ardından çekilecek
lerdir. 

Ve meclisten tam saU\hlyet istiyor Yeni baıvekil olacak Baldvin, 

Paristen gelen haberlere göre, 
toplanan Fransız kabineti para, 
itlerini ve meclisten istenecek tam 
salahiyet itlerini görütmüttür. 

Bu meselede bakanlar araam • 
daki' görüı farklan kalkmıttır. 
Liyiha yarın meclise verilecek . 
lir. 

Meclisin bu sllihiyeti verip ver· 
miyeceği henüz belli değildir. 

İngiliz mahafilinden F ranaaya 
"dair gelen haberlere bakılırsa, 
son zamanlarda Fransız frangı -
nın düımesi veya değerinin ko • 
runmaar iti tamamen siyasa.l ma
hiyette göıVlmektedir • 

o zaman kabineye kimin ıg~i 
İngilizler: "Politika vakaları icap ettiğini istediği gibi dütünüp 

Fransızlara inan veriyorsa, fran " ıeçecektir. 
gın dütmeainin önüne geçebilir • Kabineden çıkacal( olanlar var 
ler,, demektedir. dır. B~ar arasında dahiliye ve 

Amerika mahafili ise: "Fransız hava nazırlannın da çıkacağı 
bankuının altın ıtokundan yana zanneCliliyor. Bu ayrılmalar Bal 
mevkii sağlam olduğunu ve fran- divini, hareketlerinde d:ıha özgür 
gı dütürmek için ecnebi ıpeküli· (serbeıt) bırakacak. Fakat dııar 
törlerin yapbğı manevralara da~ alacağı kimselerin ıayraı pek 
karıı durabileceğini,, umuyor • mahduttur. 
lar. Diğer taraftan Sir Con Sayme-

Bir Alman gazetesinin yazdı - nin ne olaca.iı pek gizli kalmakta 
dır. Yeni den hariciye nazırı olaca 

ğına göre, Fransız burjuvalarının 
ğına dair tahD1inler ikiye aynlıyor. 

hususi tasarrufları 45 milyar Kimi "olabilir,,, kimi "olamaz 
f amk altın ve kağıt paradır. ,, 

diyorlar. 

Göring niçin 
Balkanlarda 

Dıt balianlrgı için Edenin aClı 
a~tiği gibi iki ad daha ileri sürül
mektedir. 

Biri Sir Samuel Hor, öteki Fi -
Dans bakanı Ran.aimendir. Nevil 
Çemberlayn Y,erini muhafaza ede-
cekt~. ' ' 

Sir Con Saymen nezaretsiz bir dolaşıyor? 
nazır olman .da muhtemeldir. 

hafta belli olmıyan bir maksatla Loit Corca gelince, "bu eıki ba~ 
Berline gitmi"ıtir ve bu seyahat vekil kabineye çağırdacak mı, ça· 
gizli ke.lmııtrr. fınlıraa gelecek midir?,, meselesi 

(Baştarafı 1 incide) 
nem1 Glsringe kartı nümayİf yap
mışbr. 

Polis ateı etmiı, nümayifçileri 
dağıtnu,tır. Bir çok komünist ya
kalanmı9br. 

Atinaya gidecek olan general vardır. 

Göring, seyahat programını deiit· Bu, yeni İngiliz kabinesi konusu 
tinniftir. '(mevzuu) üzerin,de politika a-

Bulgar gaze~eleri 
ketum 

General uçakla Üskübe ve ora· damlarını en çok uğraıtıran mese· 
da~ otomobille Raguzaya gide - ledir. 

Sofya, 28 (Telefonla) -Bütün 
Bulgar gazeteleri general Görin • 
gin kral tarafından kabulü töreni • 
ni( merasim) ve kral tarafından 
verilen ziyafeti uzu~ uzadıya yaz· 

cektir. 

Kamutayın dün
kü müzakeresi 

ınaktadırlar. Ankara, 27 _(Haber) - Bulun -
Fakat Göringin siyasi tmaalan duiu memuriyet derecesinin üs

e~afmaa tam bir ketumiy~t-g~st~ tünde vazifeye tayin edilerek ça· 

rıyo~~":"· ' _ . _ ) lııtmldığı halde bulunduğu itin 
Gonng karısı, Te JCendiime re • kent · t ı Ask • mea azmına mı a mryan e· 

fakat eden heyetle bırlikte bugün r" T · M"dd · .. · · ı emyız u eıumumı muavını 

saat 15 de ~lgrada dojru hare • Bay Aziz hakkındaki arzühal en-
ket edecektır. cümen mazb 6-- b .. K 
G .. . Tü ki •~ı ugun amu-o r ı n g r yeye tayda ıöriitüliirken münakata e-

gelecek mi? dildi. EncÜmen tazminatın veri· 

Bugün çıka~ ip.Zetelerden biri, 
Alman hava nazmnm ~emleketi -
miat de geleceği baklanda bir ha· 

her neıretmiıtir. Alakadar yerler
den yaptığımız tahkikatta böyle 
bir §eyin mevzuu bahaolmadığını 
anladık. · 

Son Dakika 
- Göring'in takib 

ettiği yol 
Sofya, 28 (A.A.) - B. Göringin 

~if eıi, açıkça anlq11mamakta -
dır. Budan bu seyahatin Bal

leceğini, Finans Bakanı verilemi
yeceğini, Bay Tatırk Us mazbata
nın tekemmülü için Maliye encü· 
menine gönderilmeıi lim.Dgeldiği· 
ni söylediler. Son mazbata onay· 
landı: 

Yeni istihlak vergisi layihasının 
encümende değittirilmit "ithalat 
yapmağa salahiyetli yerlerde de-

mir, çelik, bakır ticareti yapanla· 
nn beyannameye ti.bi tutulması ve 

verginin aylık tabitlerle almma
sı,, maddesi de Kamutayca onay· 
landı. 

Ruzvelt'in 
vaziyeti 
sarsıhyor 

(Baştaralı 1 incide) 
tahsillerinin cezaya çarpılmala • 
rmdan dolayı bir ıikayeti üzerine, 
N. R. A. nm verdiği kararları ana 
yasaya uygun bulmamış, böylelik· 
le, bütün Ruzvel'tin ıiyasaıını bü
yük bir buhranla karşılaşmıştır • 

N. R. A. nın aleyhine ili turada 
verilen hüküm oyların (reylerin) 
ittifakiyle verilmittir. 

Böylelikle N. R. A. nın timdiye 
kadar çıkardığı 500 nizam kendi 
kendiliğinden sıfır haline geliyor. 

Milyonerin 
oğlu bulundu 
Dün, (Amerikada bir milyon& 

rin oğlu çalındı; hırsızlar fidyei 
necat istiyorlar!) diye yazmıt • 
tık. 

Kaybolan ço~uk, tenelr...e kralı 

Wilyam Lidsin oğludur. Cumhu"
reisi Ruzvelt, donanmaya bunun 
aranması için emir vermiıti. 

28 MAYIS - 193:i 

Köylünün yüzü gülecek=-
- ----

Başlıca· satın aldığı 
maddelerden tuz 

ucuzladı 
Ankara, 27. (Haber} - icra v~· 

killeri heyeti bugün Batbakan 
İsmet lnönünün batkanhğınd~ 
toplanarak muhtelif itler üzerin -
de görütmelerde bulunmuf, ve iiu 
itlere ait ıu kararlan vermittir: 

Mevcut kanuna göre, tuzlalarda 
tuzun inhiıar tarafından satı§ 
fiatı altı kuruıtur. icra vekilleri 
heyeti, satıı fiatınm üç kuruşa 
indirilmesi için kamutaya bir ka-

Sarıyer 
cinayetinin 

failleri 
Bu yakalanıp 

getirilenler mi? 
Sarryerde on yedi yerinden hı· 

çaklanarak öldürülen Mari El -
maıyanın katilleri zabıta tara -
fmdan ehemmiyetle takip edil -
mekte idi. 

Şüphe üzerine Zonguldakta ya· 
kalanan Mehmet oğlu Mehmet 

ile Salih oğlu Mehmet ismindeki 
iki kiti bugün Mersin vapurite 
latanbula geleceklerdir. 

Bunların Üzerlerine ıüpheyi 
çek.uıelerinin ıebehi, cinayetten 

sonra birdenbire ortadan kaybol
maları ve mazilerinin pek te iyi 
olmamaııdır. 

Bunlarm llrkadathlrmdan 'Ca • 
bir isminde biri de Derincede 
yakalanmış, dün lstanbula geti -
rilmiştir. Bu cinayet tahkikatı ile 
müddeiumumi muavinlerinden 
Ferhat met1ul olmaktadır. 

Cenevre dönüşü 

Bay Eden ne 
söylüyor 

Londra, 27 (A.A.) - Cenev· 
reden dönen Bay Eden, evvelki 
akşam Londraya gelmiı ve ken -
disine sorgular yapan gazetecile· 
re ıunları söylemittir 

"Uluslar Kurumu konseyinin 
son iki haftada baıardığı itlerden 
memnun olmalıyız. Kotarılacak 

üç önemli sorum vardı: 
Dançig sorumu, Yugoslav -

Macar ve ltalyan - Habeş anlaş· 
mazlıkları .. 

Dançig sorumu hakkındaki 

güçlükler dağıtılmıthr. Yugoı -
lav - Macar anlqmazlığı bu· 
gün kotarılmıt bulunmaktadır. 
İtalya ile Habeşistan arasındaki 
anlaşmazlıklar iyi bir sonuca 
doğru gitmektedir. Bu üç sorum· 

da Uluslar Kuumu otoiteıin.i 
ve arsıulusal ıorumların barışa 

uygun bir tekilde kotarılması i -
çin kapasitesini bir kere daha is· 
bat etmittir. llgili tarafların ted
birli hükamet adamlarına ve bu i
yi sonuçları elde eden bütün hü • 
kUmetlere tefekkür etmek borcu· 
muzdur. 

nun layihası göndermeye Jiarar 
vennittir. 

Hükumet kanunun yaz tati • 
tinden evvel çıkarılmasına çalıt•• 
caktrr. 

Haber - Tuz meselesi, köylü· 
nün baılrca dertlerinden biri idİ· 
Ve daima pahalılığından ıikayet 
ediliyordu. Vekiller heyetinin bO 
kararı bütün köylüleri sevindire • 
cektir. 

Celal Bayar 
Moskovaya 

gidecek 
Ankara, 27 - Ekono111İ 

Bakanı Bay CelAI Bayar KamuU• 
yrn kapanmasından ıonra Moako
vaya gidecektir. Bakan bilba.,. 
elektrik tesisatı itlerini yakmda!I 
tetkik edecektir. Bu seyahat dol•· 
yraile Nazilli fabrikaımın açıl111• 
merasimi 22 Ağuıtoaa kalmıttır. 

Münihde 
IhtllAlcl teşkllAtı 

yakalanmış 
Münih, ?.7 (A.A.) - Münib 

polis direktörlüğu \,ildiriyor: 
"Yahudi düımanhğı hareketi· 

nı tiddetlendirmek için bazı cani 
elemanlarm . kumandası altındı 
Münihl• ihtilS.J,.i grnf'lllTf tnl'\1Jtıf 

mışlardı. 

ihtilalciler Münihteki Yahudi 
tüccarından önemli paralar do · 
landıı-maya muvaffak olmuılar ' 
dır. 

Diğer taraftan, bu gruplar 'Y•' 
hudi di.ikk5.nların sergi, vitrin 1I 

kepenklerini kirletmişlerdir. 

ihtilalcilerin. Katolik kliıeıill' 
de "Kartas,, birliğinin para toP • 
lamasında çıkan karışıklıklard• 
suçlu oldukları anlaşılmııtır. 8'I 
karşkhkları yatıştırmak iıtiyeJ' 
polisler de ihtilalciler tarafmb' 
tahkir edilmiılerdir. 

Suçlular, yakalanmıf, ve N" 
yona} - Sosyalist partisine yasıfl 
olup olmadıklarına bakdmadl' 
adliyeye verilmitlerdir. 

Yeni telefon hatıarı 
Ankara, .27 - Posta ve 1.ı· 

graf Umum Müdürlüiü ı-r'' 
fından verilen izahata göre g...
tamonu - Ankara telefonu y.Jaıl" 
da bitecektir. Ankara -Ad_, 
hatları da çekilmiye batlannıı~ 
tık konuıma birincitetTinİD 
unda yapılacaktır. 

Sıvu ._ Ankara telefoo pttr 
nın gelecek yıl içinde biteceli atr 
!atılıyor. 

-o-

Hicaz vellabtl ~· 
Ankara, 27 - Hicaz • 

kanlarda propaganda için yapıl • Tahlisiye Umum Müdürüyle 
dığım, bazıları da Almanyanm muhasebecisinin maatlarının yük
Bulgaristan ve Yugoslavya hak • seltilmesine kartı Bay Rıfkı Mut· 
kında deria düfünceleri olduiğunu lu (içil):" - Bu müessese kadro· 
anryorlll1'. 111nda bafka memurlar yok mu· 

Donanma, bir balıkçı motö • Nftfus teşkllAt kanunu 

ahtinin Türkiyeyi ne zaınaJI fi' 
yaret edeceği belli değildir. M~" 
leketimizde bir de Hicaz Elçili~; 
nin tesiı olunacağı Jıakkınd• 
resmi malumat yoktur. 
. --o-

General Radef, Pilaudıkinin ce- dur? Niçin yalnız bu ikisinin ma· 
nazesinde general Göri.ng ile ko. , afları arttırılmıştır?,, dedi. Encü
DUfIDUft\,ır •• General Radef, geçen menden Bay Mükerrem (laparta), 

ründe çocuğu, ıağ salim bulmut- Ankara, 27 - iç Bakan· 
tur. lığınca hazır~anan • yeni nüfus 

hük6metin teklif ettiği diğer em· 
sali müeaaeselerde de böyle yapıl· 
dığı cevabını verdi. 

tetkilatı kanunu Devlet Şuraar tan
zimat dairesi taraf mdan umumi 
heyete gönderildi. Kanun yakında 
Kamutayda görii§ülecektir. 

Bakanlar beyetıolJJ 
toplantısı h"" 

Ankara, 27 - Bakanlar iiJ'eS' 
yeti geç vakte kadar 1 

bir toplantı yaptL 
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Ahmet Cevdet 
öldü 

Büyük bir acı ile öğreniyoruz ki, 
dün, Ankarada, eski gazeteci, 
ikdam aahib ve bat muharriri Ah
Jned Cevdet ölmüf •.. 

Hem de ne garib, • ti.bir caizse • 
ile manidar bir ölüm .. ihtiyar usta, 
Basın Kurultayı var diye Ankara· 
Ya gitmiş, hatta ilk celseye iştirak 
elıniı; fikir söylemi§ .. Nihayet, bi· 
raz hastalanmıt. Gazeteci arka • 
daşlar, onu yoklamak için evine 
bir heyet yollamıtlar.. Heyetle 
takalaşmı§ .. Gazetecileri bu ku • 
tultay münasebetiyle toplu ve an • 
la.ıınış gördüğü için sevindiğini ... ı 
oy emit··· . 

Nihayet, veda sırası gelmiş . Bir 
ltlealektaıa elini uzatt~ğı sırada .... 
~li dütmüş .. ölmüş .. 

,,. ,,. * 
Ahmed Cevdeti, tanmuyan 

lürk münevveri vnr mıdır? Bilhas 
la eski nesil arasında ... . 

Ostad, elli senedenberi, bu yur· 
da kalemiyle hizmet etmiştir. Öl • 
diiıju zaman 72 Yafında bulunu • 
Yordu .. Fakat, o kadar sağlam ya • 
Pılıydı ki, pek daha genç görünü • 
~ordu.. Hepimizden daha fazla 
~aıayacakmış hissi veriyordu: 
~e.fatasının biçiminden pehlivan • 
h~ı andıran vücuduna kadar, ta • 
._t, ondan, hiç bir iptidai malze· 

l'lleyi eıirgememişti. 
Meslek hayatımda, Ahmed Cev

~tle çok temaslarım oldu .. Kendi 
Yatını, kendi ağzından dinle -

diııı: 

l 8~r buçuk asır~anberi ls.ta~~~l
•ıa. bır ailenin evladı ve hır tutun 
~inin oğluymuş.. Mülkiye ve 
l'e 'k~~ l · d b" · · 
1
. llWtuk mektep erın en ırıncı • 
ilcıe çıkmıt .. Evvelce Sabah ga • 
~~lesi sahibi Mihran.la birlikte 
~:ıımış .. Fakat sonradan, kendi 

•t gazete çıkarmak hevesine düş· 
Qıiit: 

- Akalliyet unsurlarının karşı
'•na bir Türk müteşebbiıi olarak 
Sıktığ . . l~ b . h. 
~ nn ıçın, evve a, enı ıma -
r~ eder gibi görünmek istediler ... 
ltı~t, ilk mütkülit gazetenin İı· 
1. 'Yle başladı .. Her bulduğum ke • 
t"'eden bir mana çıkarıyorlardı .. 
) llnda bir "maksadı mahıuı,, ara· 
t Otlardı.. Nihayet, "lkdamu da, 
~1'r~, çalıtma minaıından baş • 
b 

1 
bır fey bulamadıkları için ka • 

it~ ettiler; imtiyazını bana verdi • 
t. 

··c 
~ azetecilikte, evveli, 800 altın 
iırf rettim. Fakat, ayni zamanda, 
'~~deli kitaplar tab'ediyordum. 
i,d &tın biri bana bu 800 lirayı 
~·~ etti. ikdamı o aayede devam 

•tebiJd· •• ım. 

bit h1t baıladığım günler, büyük 
S ahilikle karşılattım .. 

~i~ultan Hamidin cüluı günüydü .. 
'q"etr 

b'-ı 1P bir harf unutmut; yahut 
'''t:tt~', bir dütmanlık yapılmıt 
'• a Ud k l• . 't " e ımeıı ortaaınıdaki 

Yumurta 
dolandırıcıhğl! 
Bazı tUccarları, bir 
takım kimseler 
dolandırdılar 

Berlin Türk tecim (ticaret) c.da
ıı bundan bir kaç gün önce gön • 
derdiği bir raporda lstanbulda 

bazı Alman firmalarının mümes • 
silliğini iddia eden bir takım kim· 
selerin bu firmalar namına yu -

murta aldıklarını fakat Türkiye· 
den yumurtayı Almanlar doğru • 
dan doğruya aldıklarından bu a • 

adamların hiç bir kıymetleri ol -
maması lazım geleceğini ve buna 
.dikkat edilmesini tavsiye ediyor • 
du. 

Bertin Türk tecim (ticaret) o
dasının Alman hükiimeti tarafın • 
dan da tasdik edilen bu tavsiyesi 

dinlenmediğinden tehrimiz ibra • 
catçılarından bir kısmı çok fena 

bir şekilde aldatılmıılardır. Bunun 
neticesi olarak son bir parti halin· 

de en büyük Alman firmalarından 
biri namına şehrimizdeki bir Al • 

man tarafından alınan yumurtala· 
rı bankalar tanımamıılar ve para • 
smı vermemişlerdir. 

Türkofis bu çok önemli it üze • 
rinde araştırmalar rapmaktadır . 

--o--

UskUdar yakasındaki 
hastahaneler . 

Zeyneb Ki.mil hastahanesi Ha· 
ziran birde doğumevi haline geti • 

rilecektir. Hastahanede bulunan 
ha.talar ya "taburcu,, edilmekte , 
yahut da başka hastahanelere ta • 
tmmaktadır. 

Diğer taraftan Haydarpaşadaki 
250 yataklı Nümune hastahane • 
sine de tamir işinin çabuk ya • 

pılması bildirilmiştir. Sağlık ha -
kanlığı, Anadolu yakasının hasta· 

hanesiz kalmaması için bu hasta • 
haneyi bir an evvel açmak iste
mektedir. 

-o-

Yunan ve Romanya 
elçileri 

Yunan elçiıi Sakelirapulos Ati
nadan gelmiş, dün aktam Anka • 
raya gitmiştir. 

Romanya elçiıi Filoti Bükreşten 
gelmiş, dün Ankaraya gitmittir. 

--0-

Fllorya plAjının 
kirası yedi bin lira 

Belediye Filoryadaki büyük pla
jı kiraya vermeği kararlaştmmt • 
tır. Plaj, yıllığı 7000 liraya kiraya 
verilecektir. 

Deniz mevsimi geldiğinden be
lediye, plajın ay başında açılma • 
sına çalıımaktadır. 

HABER - ~·m Fo!!ltas. 

Kadın 
asker 

FlnlAndiyada birkaç 
yUz bin kadardır 

Finlandiya elçisi
nin kansı anlatıyor 

Finlandiyanın Türkiye elçisi 
Bay Talas refikası Bayan Talaıla 
birlikte Ankaradan şehrimize gel
miş, ve dün Sofyaya gitmiş!erdir. 

Bay Talas, Finlandiyanın ayni 
zamanda Balkan memleketleri ve 

Macaristan elçisi olduğu için ilgili 
olduğu diğer merkezleri de dola • 
şacaktır. 

Finlandiya elçisi Bay Talas be • 
raberinde gelen refikaıiyle yeni 
evlenmiş bulunuyor. Ayni zaman
da balayı geçirmektedir. Bayan 
Talas, Finlandiya.om tanınmıt 
yazıcılarmdandır. Finlandiya.ya 
döndüğü zaman Türkiye için çok 
iyi yazılar yazacağını söylemek -
tedir. 

Kendisiyle görüşen bir muhar • 
ririmize, Bayan Talas Finlandiya
da kadroların durumuna dair §Un· 
ları aöylemiıtir: 

"-Finlandiya, Avrupada ka -
dına ilk defa rey hakkı veren 
memlekettir. Parlamentoda kadın 
üyelerimiz var. Muhtelif meılek -
lerde kadınlar çoğalıyor. O kadar 
ki erkekler şikayete baıladılar .. 

Finlindiyada aıker kadın

lar da vardır. Orduda gönüllü as -
ker bulunmaktadır. Bunların sa -
y111 bir kaç yüz bindir. Çoluk ço

cuk .ahibi anneler orCfiiYa gönüllü 
yazılıyorlar. Bunlar üniforma gi • 

yerler. Geçit resimlerine ittirak e
derler. Finlindiyada kadınlık ha

reketinde göze çarpan taraf vatan 

severliktir.,, 

Bayan Talasın anlattığına göre, 
Finlandiya gönüllü aıker kadın -
larının üniformalan gri bir roptur. 
Önü kapalı ve yüksek yakalıdır. 

Bayan Talu bundan önce, bir 

hukuk profeıörü olan Finlandiya 

elçisi Bay Talasın talebesi bulun -
maktaydı .. 

Bayan T alaı ayni zamanda hu • 
kuk doktorudur. Her ikiıi de son

baharda tekrar memleketimize ge

lecek lzmir gibi diğer büyük tehir
leri gezeceklerdir. 

-o-

Belediye vakıf su 
yollarını tamir 

edecek 
Belediye, evkaftan devraldığı 

vakıf suların yollarını Hazirandan 
sonra yavaş, yavaı tamire başla • 
yacaktır. Bu arada çeşmelerden 
bazıları da yaptırılacaktır. 

Haliç ile 
Belediye 

Sosyete, para 
vaziyetini dUzeltmlye 

çalışıyor 
Genel durumu (umumi vaziye· 

ti) bir sürü dedikodulara sebep o· 
lan Haliç vapurları ıosyetesi ge • 
çen gün yapamadığı genel toplan
tısını 27 Haziranda yapacağını hü
kumete bildirmiştir. Sosyetenin bu 
toplantı hakkında Türkofis lıtan • 
bul şubesine bildirildiğine göre 
son zamanlarda sosyetenin hukuki 
ve mali durumu bu toplantıda ge· 
niş bir sonuca (kat'i neticeye) 
bağlanacaktır . 

Bunun için sosyete çevirme ko • 
lunun yaptığı araştırmalar üzeri • 
ne verdiği karar batkanlık tarafın
dan genel topluluğa bildirilecek 
ve buna uyulması istenecektir. 

Öğrendiğimize göre ıosyete ha· 
zı şartlar içinde sosyetenin genel 
durumunu düzeltmeğe imkan gör • 
mektedir. 

Yalnız bu yolların evvelce de 
teşebbüs edilmiş ve iyi bir sonuç 
alınmamış tedbirler olduğu da 
aöylenmektedir. Bir taraftan da 
sosyetenin belediyeye geçmesi 
mecburiyeti sosyetece de kabul e

dilmektedir. 
--0-

Tramvaycıların 

kongresi 
Tramvay Amelesi Cemiyeti per· 

tembe akşamı senelik kongresini 
Beşiktaş şubesinde yapacaktrr. Bu 
toplantıda ameleye aid bazı mü • 
him işler görülecektir. 

-o-

Ergaol madeni 
sosyetesi 

Ergani Bakır madeni sosyetesi 
genel topluluğu evvelce yapıla.mı -
yan toplantısını 27 Haziranda 
yapacaktır. Maden, yakında çaht· 

mağa başlayacağı için nizamna • 
mede bazı değitiklikler yapıla • 

caktır. Bu arada sosyetenin şimdi 
lstanbulda bulunan merkezi An
karaya taşınacaktır. 

-0-

Korend kanalı 
mUdUrU şehrimizde 

Korent kanalı müdürü Bay 
Kostantin Skef er is Türkiyeyi gez • 
mek üzere Yunaniıtandan şehri • 
mize gelmiştir. 

-o-

Çeşme meydanhların 
haklı bir şlkAyeti 
Çeıme meydanında oturanlar 

belediyeye baş vurarak Çeıme • 
meydanındaki hayvan ahırlarının 
başak bir yere kaldırılmasını iste • 
mitlerdir. 

~t~)· harfi olmadan çıkmıf .. 
"-l~ ıkle "kararmıf, karartılmış,, • • - ' 

6öceklerin 
doktorluğu 

Cihan harbinde ordu doktorla .~ 
rından biri, askerlerin yaraları 

üstünde kanadlı bir cins kurtları 
görerek tiksinmişti.. Ancak bu tik-

sinti çok uzun sürmemi§ ve böyle 
kurtlu yaraların en makbul usul • 

lerle tedavi edilmekte olan yara • 
lardan çok daha çabuk iyileşlik • 

lerini görünce tafıp kalmıştır. 

Şimdi ise bütün dünya doktorları 

alelade cerrahi yollardan tedavi • 

si zor yaraları şifalandırmak için 

bu kurtları kullanmaktadırlar. 

Her memlekette hastahaneler 

için temiz kurt yetiştirmekte olan 
laboratuvarlar vardır. 

Bu kurtların şifa haıaaıı nedir? 

Denilidiğine göre, bu kurtlar yara• 

nın içinde dolaşıp dururken bir 

taraftan da kimyevi bir terkip bı • 
rakmaktadır. 

Böceklerin bıraktıkları bu ter • 
kibin hassasını doktor C. l. Macal· 

liıter çok eskiden anlamıt ve bunu 
23 yıldanberi ülıer tedavilerinde 

kullanmıttır • :Terkibe Allantoin 
adı verilmektedir. Nitekim Fran· 

ıız köylüleri yaralarına Allantoini 
ihtiva eden (karakafes otu) nun 
köklerini korlar. 

• 
Yeni bir yanar dağ mı 

Alaakanın timal kıyılarındaki 

Ogüıtin adaamın Kamipk koyun· 
da Ogüıtin yanardağı 15 Mayıs· 
tan beri ateı püskürmeğe baıla • 
mıştır. 

Adanın üstünü kalın duman ta· 
bakaları kaplamııbr. Dumanlar l\. 
sütun sütun göklere yükseliyor. O 

civardan geçmekte olan Tulip 
Queen adlı geminin telsizi, kızgın 

lavların dağdan ırmaklar gibi dos 

doğru denize aktığını bildirmek • 
tedir. 1000 metre yükıekliğinde 

olan Ogüatin yanardağı çoktanbe· 
ri sönmüt bir volkandır. 

• 
Havyar tedavisi 
Çocukların uğradığı bir kemi)( 

hastalığı vardır ki buna doktor • 

ların dilinde Raıitik denir. işte bu 

hastalığa karşı en tesirli ilaç ola -

rak balık yağı kullanılırdı. Sovyet 
Rusyanın kimya enstitüsünde pro
f esör Lepski ıon zamanlarda bu 

hastalığa kartı havyar tedaviıini 

denemiştir. Havyar, Morina balık 
yağı ile diğer balıkların ciğerle -
rinden çıkarılan yağlar kadar D. 
vitaminini ihtiva etmektedir. 

Profesör Lep ski Ra,itik hasta

lığına uğramış 20 çocuğu alarak 
bunlara her gün 250 gram havyar 

yedirmiş ve bunlardan on yediıi • 
nin tamamiyle şifa bulduğu görül
müştür. 

Havyarın en çok Ruıyada yetiş· 
tiği malumdur. d, S tta. ıeliyor .. Dütünün: Bu 1 1 Ş E H R J N D E R D L E R J 1 

d, ~1~n Hamidin günü hakkın • ,, 
1
1) ndan bir 11fat !. ç Hidayetin öIUmil 

~'ict:~a.~ gazetemi kapattılar... arşıkapıda tozdan bı•r sokak Yıllarca memlekete hizmet et-
~....... hulhüda Efendi halime C ""'lif "A mit olan, umhuriyet Kız orta 

" • Yın,, ıız kelimenin de Çarşıkapıda eski yanan Feyziati Lisesi arsası arka· ı ı bizim sokağa W.masını temin etmektedir. k b 
~~ da • b. 1 ıunda Dogwramacı sokağında oturan Q. Doktor Zu"'htu··, B d b · · me te i müdürü Hidayet ölmüt· ... -•ltıi L_ tyı ır minaya ge ebile- un an a§ka ııın asıl tahammül edilmez tarafla· r· 
.. , "'llınuı; fetvayı verdi, ga • evinin önündeki yoldan şikayet etmektedir: rından biri de sokağımıza toz ı-e toprakla birlikte bir ur . 

•• 
1

._ tekrar çıktı.. - Yanan Feyziati Lisesi arsasını ikiye bölen bir yol a- takım iri iri taşların da dolmasıdır. Bilhassa geeeleyin Bu kıymetli eğitmen, dün ar . 
it~ çıldı. lıtc bu yol açıldığından beri bizim sokak mah· az aydınlanmış olan sokaktan gererken bunlardan biri- kadaıları, talebeleri tarafından el 

" ı.. Ilı tutunabilmeıine uıl r>Oldu denebilir. t-'· l ·'· d "" k . d b"l d v•td' " • Qlr b ne ~ı aral( uşme · ış en ı e egı ır. üstünde taşınarak Silivrikapıda -
L~ za rta vak'aıı olmuştur.. Bu yola henüz kaldırım döşenmediğinden, ve seviye· llelediye hiç olmazsa tanzifat memurlarına bir cm· ki aile mezarlığına götürülmüş, 
~°'1 in zenginlerinden biri, ce bizim sokaktan daha yüksek olduğundan ne kadar retse de bu taşları yalım kenarına kaldırtsa .. 

'-el• arhoı olmut; sabaha toz toprak varsa hepsi bizim sokağa akıyor. Ayni za. işte semtimizin derdi hudur. Kışın çamurdan, yazın göz Yatları arasında aömülmü§ -
(Vl·nO) manda burada bir takım yt'ni apartımanlar yapılmakta tozdan yal.a silkiyoruz. Bu açılan sokağa şimdiden kal· tür. 

olduğundan buraya malzeme taşıyan otomubil re ara- dırım döşense de gelip ge,enler ve bütün bu semt lıalkı Ailesine ve maarifçilere taziyet-
(~mı 8 ncide)~_ı_a'IIlllLııtfl..._m.z:_cuı~mrm...DJ.1J:nn..DJJ-m.z.ılllll''.DXJ~.a-ıMll--1M""'---ı...&.....-.ı--...-..--~----ı--------~~~~~~-------------~------------~~~~ 
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Yunanlstanın Paı:ıs el~isl diyor kt: Tehlike yalnız .................... B~~~~-.......... .. 
'' ra}Jık olursa buna tayyarelerde! Kurultayının 

( Ba§taralı 1 incide) 

Sebep Venı•zelostur.,, Bu şekilde tarif ettiğim emni· 
yet, Avrupada henüz mevcut de-
ğildir. Fakat mahdut bir mmtak'l-

" Kralın Balkan andlaşmasına dair geçenkl ya raci olmak §artile bu n;viden 
l k J bjr ıey Lokarno andlaımasmın 

sU.zler ço yl tesir yaptı.,, ruhunda mündemiçtir. 

Yunanistanm Paris elçisi Poli • 
tisin son Yunanistan hadiseleri 
etrafında Atinada çıkan Ellini • 
koa Mellon gazetesinde, aıağıda· 
ki dikkate değer sözleri çıkmı~
tır: 

''1 mart faciası Yunanistan da· 
hilinde maddi pek büyük zarar • 
Iarla beraber anormal bir vaziyet 
doğurmuş, krallık meselesini mev
dana çıkarmıttır. 

HükUm.etin facianın bu netice • 
)erine kartı tuttuğu yol en doğru 
ve en samimi yoldur. Kendisini İ· 
dare edecek rejimi bizzat halk se
çecektir. Bu da gelecek yeni mec
lisin ekseriy_eti tarafından isten -
diği takdirde reyi ama müracaat
la olacaktır. 

Hükiimet buna karar vermekle 
memleketin böyle buhranlı za
manlarında bazı kimselerin ıe • 
çimde kazanmak için rejimi alet 
etmek istemelerine kartı en ma • ,,_ 
kul tarzı halli intihap etmiş-
tir. 

Ayni zamanda siyaıi liderle • 
rin ahkamına riayete mecbur ol -
duldarı cumhuriyet temel yua • 
sına muvafık olanı da budur. 

1 mart hadisesinden evvel Yu .. 
nanistanda rejim meseleıi diye 
bir mesele yoktu. Cumhuriyet te 
tehlikede değildi. Cumhuriyet i • 

çin yalnız bir tehlike vardı: Veni. 
zelos. Eğer Venizeloa aon hidi -
&eyi çıkarma&aydı böyle bir re -
jim i§i ortaya çdunıyacak, ve cum 
huriyet devam edecekti. 

Eski Yunan kralının geçenler
de söylediği sözler Balkan dev -
letlerile diğer devletler araaında 
çok iyi teıirler yapmıtbr.,, 

Kral bu diyevinde (beyanat) 
eğer tahta avdet eder, ve Yu • 
nan milletinin batına geçecek o
lursa Balkan antantının en ıadık 
bir müdafii olacağını ıöylemiş -
ti. 

Yunanlı üniversi
teliler "Cümhurl-

yeti canımızla 
koruyacaç;ıızl,, 

diyorlar 
Atinadan lngiliz gazetelerine 

bildirildiğine göre , Atina üniver· 
sitesindeki 1000 den fazla cum -
huriyetçi talebe, Yunaniıtanda 
cumhuriyet idaresini canlarile ko
ruyacaklarına dair aralarında bir 
protokol imzalamıtlardır ... 

V enizelist partinin lideri So .. 
folis, talebeyi tebrik etmiş ve 
cumhuriyeti lağvetmek istiyen her 
hangi teıebbüsü çürütınek için Ö· 

ğütlerde bulunmuıtur. 

Lokarno andlaımasma imza 
koymuş olan devletlerin yapa -
caklan ilk i§, bu andlatmaya hu
auıl bir hava mukavelesi ilave 
edilmeıini temine çahtmak olma
lıdır. 

Bu mukavele hava ailahlarmm 
tahdidini istihdaf edecektir. Hit -
ler bu meseleyi esas itibarile ka • 
bul ebnediğini bildirmektedir. 

Avrupada korku ve telif uyan
dıran sebepler ıimdiki halde ne 
kadar silahları, ne de deniz ai -
lahlarıdır, korku askeri tayyare -
lerden ileri geliyor. 

Hava ıilahlarınm tahdidi mu • 
hakkak lazımdır. Çünkü bir or ~ 
duyu 9ef crber etmek için vakit 
lazımdır. Halbuki aıkert tayya • 
reler için böyle bir zamana. ihti
yaç yoktur. 

Yüksek bir ralCanı üzerinden 
de olsa hava ıilahluı hakkında 
bir tahdit mukaveleai, bu müthit, 
yarı§a bir nihayet verecektir • 

Baldvin bundan aonra, İngilte
renin hava silahlarını arttmnak 
hususundaki kararını mazur göa • 
termek üzere bazı sözler söyle • 
mİf, bu kararın zaruretler icabı 
olduğunu izah etmittir. 

lngiltere 
ava tehlikesini Kuduz vak'aları Almanyaya mUstem-

VI\, 9~Q r V lekeleri l vere· 
bilenler çogahyor btıecekmtş 

v 1 Havaların ısınmasile beraber, Fakat şartı var 
çoga ıyor kuduz vakaları çoğalmı§tır. Bir 27 mayıs tarihli Novosti gaze-

Başbakan İsmet lnönünün ta:v·ı kaç gün evvel Beykozda bir kö - teıi Londradan aldığı a§ağıdaki 
yare cemiyeti kurultayında i§aret pek bir manda ile bir kaç ki§iyi telgrafı ne§rediyor : 
ettiği hava tehlike:ıi üzerine 11ırm11tı. Londra - Hitlerin ıon ıöyle -
(hava tehlikesini bilenler) ku. Evvelki gün de gene bir köpek vinde (nutkunda) Almanyanm 
rumunun yapılması i~in lstanbul- Şiılide iki çocuğu ııırmıJtır. Şiı· müıtemlckelerinden asla vaz .. 
da büyük bir çah!ma baılamıt • lide etf al hastanesi kar§ıaındaki geçmiyeceğini işaret etmesi, bu • 
tır. bahçede oturan Etemin .karısı rada türlü türlü akiıler uyandn .. 

Bu çalışma evvel! t~imle '(ti- Makbulenin Lutfiye ve Emine ia- mı§tır. 

Caretle) ug"rA11anlar, bı"lha••a kab- pıindeki iki kızı bah~ıvan Mehme· l ~ "'"' Bunlardan biri Almanyanm n-
zımallar arasında ba•lamı"tır. din köpeği tarafından ııırılmı§ • b d 1 :ı "' gilterenin istediği gi i ken iıi e 

Bir yandan yumurtacılar birliği tır. bir hava ve deniz anlatması yap· 
ni çeviren kol, bir yandan da Dün de Pangaltıda oturan A • 

tı·na iımı·nde bir kadın evine gi • tığı takdirde, umumi harp netice-
kabzımallar cemiyeti toplana • · d ı ·1 · Al d 

derken mahallebı·c1• Yordanın ko'". sın e ngı terenın manya an 
rak bütün üyelerinin hava tehli • 1 1 k ı · · 
1'esini bilenler kurumuna üye ol· peği kadını baldırından ııırmı§ • a dığı müstem e e erı gerı vere • 

cektir. 

- .. son gunu 
• Ankara, 27 (Hususf) - Bum 
Kuruİtayı ıon toplantıaıru bugün 
içişleri Bakanı Şükrü Kayanın 
8afka.nlığmda yaptı ve komisyon
ların hazırladığı raporları taıvip 
ederek dağılmqtır. 

Yurdun bir çok >:erlerinden ge • 
len tebrik telgrafları okunduktan 
aonra işbirliği komisyonu rapor • 
törü Refik Ahmet Sevengil devlet 
te§ekkülleriyle gazeteler münaıe • 
batmm abe~li yürüyebilmeıi için 
Basın .(Matbuat) genel müdürlü • 
ğü kanununa göre birteıekkül mey 
dana ~etirilmesinin muvafık görül 
düğünü anlatmııtır. 

Bu tetekkül proğramı kurultay • 
ca ayrılacak bir komisyon tarafın· 
dan hazırlanacaktır. Bundan ton • 
ra Parti neşriyat şefi Necib Ali 
söz almıf, gazetecilerin dertlerinin 
çok olduğunu söylemi§, Atatürkün 
yedi sene evvel .söylediği nutuktan 
bazı parçalar okumuıtur. 

Necib Alinin sözlerinden ıonra 
meılek komisyonu raporuna ge • 
çilmi!, ZiY.a Gevher Etili gazeteci • 
lerin meşlekt inkitaflan üzerinde 
iararla durmuf, bütün gazetecile • 
rin devama mecbur tutulacaklan 
bir zazetecilik akademisinin ku • 
rulmaımda far.da ıördüklerini 
aöylemiıtir. 

Kültür komiaY.onunun raporu ·da 
okunup kabul edildikten ıonra 
rnealeğe hizmet eder,.'Jc ölen haıın 
aileıi azalarının hatıraları bir da 
kika ayakta durmak guretile anıl • 
mııtrr. 

Bundan sonra Şülirü Kaya bir 
gOylevde bulunarak Kurultayı ka • 
pamıttır. 

İçiıleri Bakanı l!emittir ki: 
- Türk ba.amınm ufak tefek • 

nik hatalannda~ ıarfmazar, di.ier 
kısımlarda kendiıine atfedilen hiç 
bir kabahati ve kusuru yoktur .• 
Bizim, basın itinde, nazarı itibaTo 
alacağımız eleman insan olduğuna 
göre bu insanı kendi vazifesine 
göre yetiştirirsek dünyanın en iyi 
basımını yapını§ olacağnnız kana· 
t.tim vardır.,, 

Şükrü Kaya bundan sonra bazı 
noksanlara ifAret etmiş, gelecek 
kurultaya kadar bir çok talimat .. 
namelerin hazırlanacağını söyle • 
mit, hükumet ne:ıdinde gazetecile· 
rin avukatı olacağmı söyleyerek 

nıası esasını kabul etmittir. tll". Köpekler yakalanmıf, Çapa. • 
Ba§bakamn, Türk yurdunun daki köpek hastanesine gönde .. 

sözünü bitirmittir. Cece Şehir lo .. 
lngiltere ile Almanya anamda kantaıında Şükrü Kaya tarafın • 

yakında baıhyacak olan deniz dan bir ziyafet verilmiş, söylevler 
konuımaları tarihi 4 haziran ola- ıöylemi§tir. Bu ziyafete lımct in • 

bir hava tehlikesine açık olduğ-.ı rilmiştir. 
hakkındaki işaretini gözönüne a· lstrılan çocuklarla kadın da te
lan bu kurumlar hava tehlikesini davi edilmek üzere hastaneye 
önleınek için bir, iki, hatta bet gönderilrnittir. Köpeklerin kuduz 

on defalık yudrm yetmeyeceğini olup olmadıkları henüz belli de • 
'düıünerek her üyenin aydan aya iildir. 
en çok verebileceği kadar pat'a Bu aabah, 11hhat müdürü Ali 
vermesini kararlaştırmıştır. Rıza ile görüştük. Bize dedi ki: 

rak tesbit edilmiştir. önü de ittirak etmi§tir. 

Konuımalar, Londrada ola · -o--

cakhr. Diğer taraftan Alman me· Şehir tiyatrosu 
buıılarından Her Het, Hamburg.. artistleri 
da Alman gemicilerinden 100,000 
ki~ilik bir kalabalığa bir söylev Anadoluda temsiller vermek Ü· 

Bu kurumlar üyelerinin yazıl .. - Batı bo~ gezen köpeklerin 
öldürülmesi S'emlerdenberi de • vermittir. 

'ması iç~ derhal çalı§mağa baıla • vam etmektedir. Bununla beraber Bu, Almanlarca ibdaı edile.'l 

zere turneye çıkmıt olan Jehir ti. 
yatroıu artistleri bugün tehrimi • 
ze dönmütlerdir. Y,acaklardır. .. ,,. 

:\nkarada neşredilen listelere 
nazaran, orada da bir çok kimse
ler (Hava tehlikesini bilenler) 
ıarasına yazılmaktadır . 

deni:& günü yortularından biri • 
d i r. Bugünden maksat, deniz İf • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lerinin önemini (ehemmiyetini) da cereyan edecek deniz anlat • 
Alman ulusuna anlatmaktır. ması, Amerikada ilgi ile (alaka i· 

le) takip edilmektedir. 

Musol ninln nutkun
dan Fransızların 
çıkardığı mAnalar 
Musolininin ltalyan politikası

m anlatan son söylevi üzerine 
fransızca Eko dö Pari gazetesi • 
nin diplomat muharriri bu ııöy M 

levde ltalyan politikasının tered
dütlerini gördüğünü yazmakta • 

dır. 

Popüler gazetesi de bu söylev
den ltaJyanm (Habe§İ tanda kem· 
di başına bırakıldığı takdirde, 
Stresada konuşulan politikayı gü· 
debileceği) manasını çıkarmak • 
tadır. 

Londra, 28 - Almanyamn Ce· Amerikahlar, bu anla§manın 
nevreye dönmek için müsternle • ketin (kat'i) bir !ekil alabilece _ 
kelerinin kendisine iadesini tart ğini ummamakla beraber, Japon
koıtuğu tekıip edilmektedir. 1 ya ile kendi aralarında 3 - 5 nia-

Alman hükumeti, İngiliz elçi - betinin bozulmaması şartile, Av -
ıi taraf mdan Hitlerin nutkuna da- rupa kuvvetlerile anlaımağı in • 
ir sorulan suallere henüz hiç bir ıilterenin hakkı olarak ıönnek-
cevap vermemittir. tedirler. 

Vaşington, 28 - !ngil • 
tere ile A!manya atasın • 

,,. . • 
Yukanda verdiğimiz haberleri 

tekzip eder mahiyette telıraflar 
da ıelmektedir. 

Sabah Gazeteıerl 
ne diyorlar? 

"Biz bize benzeriz!,, 
CÜ!IBURll'ET - Yunus Ncıdl 

bugünkü başmalcalesini havalarıfffl' 
~ın korunm~ı meırclesine ayırmııtıf· 
Tayyarelerin ıürckll olarak mütenıtl' 
diyen ilerlemui ve deği.,mesi netltt' 
inde bir tayyarenin mllholazuı i~11 

senede 60 bin lira ldnm olduğunll .!: 
soo tauyare için de ıenede so,oOOpv· 
liraya ihtiyaç olduğunu tekrarladık· 
tan sonra Türk milleti gibi f edakdf 
bir milletin bu parayı vermekten {C' 

klnmiyeceğlni 3Öylüyor. 
Tan - Bugün J1ahmud Eıat go:• 

kurdun "KamaJlzm'in ideolojisi,, bDf, 
lığı altında ikinci makalesi intiıar 1 

nıi§tir. Bu makalede Kanı6Jiznı'i J{~ 
münizm, Faıizm. ı:e Alman Nasy(Jrı 
Sos11alizm'l ile birer birer karııltJ! 
tırıyor. Bunlarla armında olan IJIJ' 
yük farkları belirtiyor ı·e netict~ 
bizim hiç blr uluaa bcnzemediğirrıi:S• 
ı:e bizim bize benzediğimizi ıögliyr 
rek yazısını bitiriyor. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı tar 
yarenin insanlık ve mederıluet ;çift 
ne kadar müthiş bir beld olduğrJrj 
anlatıyor. Ve Jan lak Ruıotı~~ 
"ilim ve fennin terakl..-üi imanları' 
ahlcikının tedennisine &ebep olur11 ~ 
zünürı hakikaten tahakkuk ettliW 
ıöylUyor ve ya.z13ını §U ıekilde bftirf 
yor: 

1'Bu hal karfı&ında. lnaa.n. için bfi! 
bütün yeiac düımemek kobil ıüğildif 
IT18arı ze1'·asımn en büyük eserl ol~ 
tayyareyi gene imaniyet için erı ıl 
him bir 6/et haline getirmek qir~! 
ci a.sır medcnlyetlnin bir kara lcfY-· 
olacaktır.,, 

AllŞAM - Ak§amcı bugllfı}dl f. 
zısında Uludağdllld oulirı çok befbl 
ve fena olduğunu, bunun Turiım 1 

leghirıde bir propaganda olduJııfJ 
sögllyerek nazUn dikkati çekiyor• 

,l\ONPOSTA - Bir Yıldız lntJ 
gazı Hukuk Fak!Jltesl talef.>csüıltı ~ 
tthan için Ankaraya akın etmıl~ 
çatıyor, oe llnivemte talebuine l-

1 irnüJ.afJJ«n ho.V-.,,_,. ı N1t1-~i{I 

Dlii~•Li.1T' 
Tramvaydan 
atladı 

Galatada Bahkeair otelinde ~ 
turan balıkçı Abdullah bu ,.bf t 
sekizde T opkapı tramvayınd1oıı' 
lamıı, düıerek yaralanmııtıt• 

Ayağını kaptırd! d~ 
Eyüpte Bahariye caddet1f' ~, 

Tuğlacı Hüıeyinin harmo."~· 
Amele Nuri kazaen ayaimı , 
kineye kaptırmıı, yaraJaıııııff 
tır. 

Oyun yüzünderı 1"' 
Samatyada Karanlıkyalı eO ~ 

ğında 13 numaralı evde 0'11 
Mihran ile Armanak ara~ıt 
oyun yüzünden kavga ~ 1-r 
bunlardan Mihran yumrukl& 
mana~ı yaralamı§tır. 

Arabanın oku ,, 
Eyüpten Kerestecilere ge!~ıı 

för Bekirin idareıindelı1 
• . ,,r 

numaralı otobüsle Behçetın il" 
bası çarpıtmrf, arabanm o1'd d•' 
camı kırmııtrr. Şoför kutaıııı 
yaralanrnıttır. 

Yangın ~eıi~ 
Balatta Mürsel paşa cad 'fıl~ 

de Miıonun evinden >'"~ı1· 
çıkmıı, bir kıaım kapl~~.1:ut ' 
lar yandığı halde ıönduru 
tür. 

Yemek yerKer: ,r 
~aııreı 

Tophanede oturan J.~ d• f' 
çı Muatafanın dükka~ı~ ıılıi~ 
mek yerken kendisine bır e ,ı~ 

• d • altıJ'lıl fenalık gelmı§, te avı L, 
mıştır. ~ 

---.:...~~~~----::-----:-=4,ıe ZAYl - Evkaf şurasın cJiıd ı 
B. Hasan Sabriye ait maaf ğ1ıfl&S 
mı zayi ettim. Yenisini aladl J 
eskisinin hUkmii yoktur. ·at'lt$ıJI", 

Yenlpoatane k 0 ti• 
56 numarada Fatnı 
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Bir Aşkın 
Hikd.yesli. 

::················································ ı 
: Nakleden: ı rto. i 
i Hatice SUreyya 27 İ ! ................................................ . 

Mantolu kadın, alaycı alaycı: r 
- Umanın ki, o, ıizden daha a· 

kıllı çrksın... • 

Zihnini ıu mesele kurcaJıyordu: 

Samiye, artık tahammül edemi • 
yordu .. Meçhul kadına sırtını dön-
dü ...• 

Bu kadın kimdi? 

Onu nereden gözüne kestimıi§ • 
ti?. 

İhtiyaçta olduğunu nereden an• 
lamrıtı?. 

Oradan uzaklaımak iniyordu 
Öteki kadın, kızgın kızgın: 
- Demek kararmı verdin .. Razı 

olmıyorıun?. 
Genç anne, uzaklatırken batını 

çevirdi: 

" Eğer benim dediğimi qaparsan 
derqa kaptanı olursun.,, 

- Defolun yanımden .. Defolun 
düıünüyoraunuz? Nasıl bir plan yanımdan ... Yokta, polisi çağrrı • 
kursak ... Nasıl dövütsek de yemi! · rım ... "Çocuğumu çalıyorlar, im· 

Babası üzerinde nasıl israr et • 
mişti?. 

Bilhassa, bilhassa. Çocuğunu a • 
lıp da ne yapa<:aktı?. 

Bütün bu sualler, dimağında bi· 
ribirini takib ediyordu.. Fakat, 
genç kadın, bunların hiç birine ce· 
vab veremiyordu .• 

kurd Ali bugün oğluna, onun 
lklının ermediği §eylerden hah • 
it diyordu. 

- Peki baba .. Anlıyorum .. Fa· 
ka.t yoruluyonun .. Ne demek iste
difini cabuk töylesen de dinleni • 
~eraen artık ... 
-Hakkın var .. Şunu demek is

tiYe>nım .. Akdenizde levent kap • 
lt.ru olarak kalmamalısın .. Devlet, 
~in giıbi yiğitlere kapılarım a • 
Ça.r ... lstanbula gitmelisin ve dev • 
ltt donanmasına .. girmelisin .• 

kurd Ali, o)mryacak ıeyler söy
lüyardu. 

- Bundan ne cıkar baba .. O za
~n yılın üç be§ ~aymda, şöyle bir 
dola.tacağtm ve sonra bütün kıı, 
)ılın en büyük kısmında miskin 
~•ki~ oturacağım ... Benim i§İm lı 
"'1'1nda .. Yerim iyi ve böylelikle 
d'"lete daha çok hizmet emiyor • 
~m?. 

- Eier benim dedifimi.. ya • 
\\ı.3an .. devlete daha: 1:.niyük hiz • 

..._ı,~~~ .. rapanm !. Sanak ·beyi. 
~a kaptanı olunun .. 
- Ben lıtanbula gidip de hun -
~ dilenemem baba .. Yalvanrım 
'~lla, benden böyle ıeyler isteme ... 
'( - Dilenecek değilsin .. sadece ... 
'-tın aabah.. buradan .. timale 

)'~iken açanın.. lstanbula gider -
;::·:· Orada derya kaptanı Piyale 
ae'Y~ bulursun... Mohaç da Bali 
1\ )in fırkasında akıncı ve dalkılıç 
Ol "rd A!; selam söyledi, ben onun 
it luYum. Bu yüzüiü de sa.na yol • 

dr., dersin .. ötesine karııma ! .. 
~4:"1& kaptanı Piyale Bey Kurd 
~n otluna ne yapabilirdi?. Gö
' ecek olan selamda M tılımı 

dı ki ... Yoksa babaaı onun ta -
~•iı Ye bildiğinden daha büyük 
b -d&nı mıydı?. O zamana kadar 
~ kaptanı Piyale beyden hiç 
~dı'> lınemitti •. Onu ne zaman ta· .. 
lt~d Ali devam ediyordu: 
- Sözü......:; tut r 0 -- benı·m a,,.__ &&.IW oo • U\I 

-'"Q dile1~ · d · 
ım ır •• 

~ l'utayım baba .. Fakat bun • 
~ıkar?. Piyale Bey bana ne 
'1 ? • Hem senin seli.mai o • 
~ Ulnurunda mı? •• 

0
'-d Ali muhakakk bunamtıtı? 

ti,.0~llndan, olmıyacak ıeyler iı -........ 
~~en Rei~ Piyale Beyin ona 'd' tuhaf baktıiını, "Kurd Ali 
~il', ben böyle bir adam tam -

' """'·· Hem bundan bana ne?. 
l'{ı ~ İatiw ? ded'"'' • .. t "'e . . ,,onun .. ,, ıgım go -
~ •t•dir ıibi oldu •• 

'tti ~ onun yürefinden geçen
........ ~~ · "'""- t,.et vial. ,_. 1... ..tü. 
-...~. • .. ı ı mz oır ae am ro . 
~'11··.Ve "ben KlD'd Alinin oi· 
~ '' dtye .• celcıin ! Seni yüksel-

~~ ~ecektir.. Filo ku -
lıt 'ltt b ıfı.. sancak beyliği. .. 

·· ""~ bptan olmanm .. yo· 
-...... ~ içİn açık .. ola<:aktır. 

.... ? 

- Dinle! .. Şimdi bana hak ve· 
receksin! . 

Kurd Ali anlatmağa baıladı ve 
onun anlattıkları, Hüsmen Reisin 
gözlerlnin önünde sanki canlandı. 
Geç denizci o günden yirmi sekiz, 
otuz yıl önce olup bitenleri sanki 
olduğu gibi görüyordu: 

• * • 
-14-

MOHAÇ OV ASINDA 
1526 yılında idi. Almanya im • 

paratorluğu ile lıpanya krallığını 
ele geçiren Şarlken o zamanlarda 
büyük Türk paditahı Kanuni Sul· 
tan Süleymanla çarpııabilecek bi
ricik hükümdardı. 

Fransa kralı birinci Fransuva 
iki alet arasında kalmı~tı. Ka -
nuni Süleymanı Şarlkene kar~ı 

kışkırtıyordu. 
Gönderdıgi el~ilcrlo aar&ya gü

,.ı hediyeler yolluyor, tatlı dil 
kullanıyor, Türk illerinin verimli 
Macar ovalarına akın yapmasİm 
yalvarıyordu. 

Halbuki Şarlkenin kardeıi Fer
dinand, o auada A vuıturya im -
parato!"l bulunuyordu. Macar 
kralı olan ikinci Layof, impara -
tor Şarlkenin kız kardeıile ev -
lenmİf, kendi kızını da onun kar· 
deti F erdinanda vermiıti. 

Kral, Layoıun erkek çocuğu 
yoktu. 

Avusturya imparatoru Ferdi -
nand, kendiıini Macar tahtının 
yarınki sahibi olarak görüyor • 
du. 

Kral Layof, damadı F erdinanıl 
ile kayın karde§i Şarlkene güve • 
niyor, Türklere kartı düımanhk 
gösteriyordu. 

Zaten Belgradın zaptından son 
ra kendi yurdunun da elden çık· 
ma11ndan korkuyordu. Aklınca, 

eier Türklerle aavaıa tutuıurn. 
Almanya imparatoru ve ispanya 
kralı olan Şarlkenin ve A vustur· 
ya imparatoru F erdinandın yar • 
dmılarile, Belgradı değil, bütün 
Sırbistanı geri alacağını umuyor
du. O 11rada birinci F ranıuva, 
Türklerin yardımı sayesinde Şarl
keni yenmiıti. 

Kanuni Süleyman Macarlara i · 
yi bir den vermek için yola çık
tı. Macar Kralı da büyük bir o~·· 
du hazırlamıttı. 

Mohaç ovasında karşılaştı -
lar. 

O gün vakit geç olmuıtu. iki 
ordu da yorgundu. Kartı kartıya 
durdular. 

Türk ordusunun merkezinde, 
Padiıahm atlas itleıneli, geni§ 
ve bir saray kadar güzel çadırı 
vardı. 

Yeniçeriler, sipahiler, akmcıla:-~ 
yerlerini almıtlardı. 

Sultan Süleyman, bütün ku • 
mandanlan çadmna çağırdı. On
lara: 

- Dütmanı yenmek için neler 

\Desek?... dad !,, diye bağnr, etrafıma adam 
Diye sordu. toplarım. O zaman gününüzü gö • 
Herkes dü•ündüklerini açığa ·· .. ·· 

'% rununuz .. 
vurdu. Konutuldu. Söylenenlerin Yüksek sesle koDU!mağa batla • 
hepsi de eskiden beri Türk ordu · mıftt ... Gelip geçenler duruyor, 
sunda kullanılan sava§ biçimi i- hayretle onlara bakıyordu. 
di. Garip ·teklifi yapan kadın, ar • 

Padişah, ortada ı>ulunacali, ye-' tık, iırarm faydasız olduğunu 
niçerilerile beraber dütmanın gördüü .• 
merkezine saldıracaktı. _Keyfiniz bilir .. Fakat, söyle· 
Sağda ve solda Rumeli ve Ana· diğim gibi pi!man olacaksınız ..• 

dolu beylerbeyleri bulunacaklar • Son piımanlık faY.da vermiyecek! 
dı. Çünkü o sırada savaşta bulu· dedi. 
nacak kadar büyük bir tehzade O sırada, tramvaylar "durmu§, o

henüz yoktu. Savaı, bütün cephe tomobiller. yolda kalabalık edi • 
boyunca baılıyacak, devam ede • yordu.. Bundan istifade etti ... 
cek ve hangisi daha zorlu· çıkar- Mantolu kadın, kalabalığın içine 
sa karşısındakini yenecekti. Ye - dalıp gözden kayboldu .• 
nilen düşman da sava§ meydanın· Samiye, hali, hiddetten tiril ti· 
da bir yığın ölü ve yaralı bıraka- ril titriyordu .. Ayni yerde çivilen· 
rak darma dağın kaçacaktı. mit duruyordu. 

Akıncılar kumandanı Bali Bey Deminki kavgaya ve şim<liki 
bir kenarda duruyordu. hiddete uzaktan uzağa şahid olan 

ıitmanca bir hanmı, genç anneye 
dostça yaklqtı: 

Demindenberi ağzını bile aç -
mamı§tı. 

Halbuki onun sava§ planların -
da yenilikleri me§hurdu. Belgrat 
ve Rados kuıatmalarında büyük 

itler görmüıtü. Dütüncelerindell 
çok faydalar alınmı§tı. Şimdilik 
pek dalgın görünüyordu. 

Ondan baıka herkes söyliye -
ceğini söylemitti. 

Paditah Bali Beye baktı: 
- Senin diye<:eğin yok mu ko

ca Bali? •• 

Bali Bey, silkindi. Batını doğ, 
rulttu. Sonra hafifçe eğdi : 

- Paditahım, demindenberi 
zaten kimseyi dinlemiyordum. On 
ların dediklerini iyice duyma · 
dım. Ümit ederim ki iyi §eyler 
söylediler. Fakat benim de elbet 

bir dütündüğüm var. Nerdeys~ 

aöyliyecektim. 
- Batkaları yeni bir teY söy · 

lemediler. Bunları zaten biliyor -
dum. 

- Ne var, evladım? Ne oluyor? 
- Hiç efendim .. Bu kadın beni 

tahkir etti .. Ondan ibaret .• • 
- Allah allah .. Ne münasebet .. 

Fakat, bu dünya, artık terbiyesiz • 
lerle doldu .• Cebine iki lira koyan 
kendinde her ıeyi yapmak selfıhi • 
yetini görüyor .. Nerede eıki zaman 
terbiyesi. 

Kadın, iç.ini çektikten sonra, 
yoluna doğru yürüdü .. 

Zaten Samiye de fazla bir şey 
konuımak arzusunda değildi •• Y o

luna devam etti. 
Bu kıaa mükaleme, fena halde 

sinirlerini bozmuftu. Batından 
geçen bu iti ömiünün sonuna ka • 
dar unutmıyacaktı .. 

Yavrusunu, sinirli sinirli göğsü· 
ne bastırdı .. Sanki onu oradan ko • 
parıp alacaklardı da korumak is • 
tiyordu. 

Böylelikle, bir 90kak köıesine 
daha vardı .• Artık evine hayli yak· 
laımıftı .. Bu sokaklar, çocukluğu
nun geçtiji yerlerdi. 

Gene liirdenbire aklına feci va· 
ziyeti geldi .. Şimdi neredeyıe evi • 
ne gidecekti .. Orada, annesiyle ve 
babasiyle bir takım ıahneler ola • 
caktı .• Aman Y.ar&bbi •• 

-Ainan J.&rabbi .. Bana cesaret 
ver .. Bu iti b&f&l'abileyim. 

Durdu .. Orada bir ağaç var.dı •• 
Sırtını dayadı. Evine varmak için 
yüz metre kadar daha Y.ÜJ"Ümeai 
lizımdı. Fakat bıma Jizmı olan 
kuvveti bacaklarında bul&mlY.or • 
du." 
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Babıali caddesi Meserret ote-E 
= 1i 88 numarada lie~ gün öğle.den§ 

sonra saat ikiden sekize 1'adar.İ 
#####511 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehamn 

Cumadan baı1'a günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
susi kabinesinde liaatalanm kabul 
eder. 

Muayeneliane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

HABER 
,"\kş a.m Post.ası 

iDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 
:reıgraı Adresi: ISTA.NBUL llABl!:B 
Telefon Yazu ZS8'72' 14anu W'70 

- Belki henimkini de bilirai -

niz paditahım .. Ve madem ki si
zin de aklınıza gelmiıtir. 

hid ve yaralılarımız çok oluyor ... 
işi kısa kesmek, çabuk bitirmek ve 
bitirince de kökünden bitirmek r .. ·Aao·n·E ... iARTi:A8ir-·· i 
gerektir .. Öyle ki bir daha yeniden : Türkiye Ecnebiİ 

- Benim de yeni bir dütün • 
cem yoktur. Senin ne diyeceğini 

bir an önce öğrenmek isterim. 
Haydi bakalım, bizi bekletme! .. 

- Emret paditahım ... Eskiden
be;i savaılarda en büyük kuvvet
ler merkezde toplanır. Çünkü 

merkez, bir evin orta direğine 
benzer. O yıkılınca bütün ev çö
ker. Ordunun merkezi sağlam o -
lunca ise, dütman adam akıllı 
ezilinceye kadar dayanabiliriz. 

- Evet .. Şimdi de böyle yap • 

mayı düıünüyorduk .. 

- Halbuki böyle bir savatta 
hem dütmana zaman bırakıyoruz, 
hem de savatın uzamasından ıe • 

Macar ovalarında ıehid kanı dök· ~ Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
miyelim. i 6 aylık 730 ,, 1450 ,, 

i3 aylık 400 ,, 800 ,, 
- Güzel. .Güzel aöylüyorsun.. · 1 I·'- 150 300 i ay ıA ,, ,, 

Fakat bunun için ne yapmalı? .i ıLA" TARiFESi 
- Eskidenberi kullandığımız : Ticaret uantannm aatın 12.60 

sa vq planları bırakacağız .. Kuv • ! Resmi 114nlar ıo kuıuıtuıo. 
1 . k zd d ..... hl : ................ - .......... --.. .... __ 

vet erı mer e e egı , <:ena ar • Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
da toplayacağız .. Düşman bize ev· HASAN RASiM US 
veli merkezinden saldıracaktır. Basıldrfr yer: (VAKiT) Matbua 

Zaten az olan merkez kuvvetleri - lil••••••••••••lllİi 
mizi birdenbire cenahlara çekece • l.!ll ____________ mlllll! 

ğiz ve diiJmanm merkez kuvveti 
açılan boşluktan bizim gerımıze 
doğru h?zla ilerliyecektir.. Onlar 
araya girer girmez, bizim <:enahla
rmnz biribirine kavuşacak, ·düı

manı korkunç bi kıskaç içine ala • 
cağız ... 

(Devamı var) 

KUPON 
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1 ingiliz Efrayimin geri 
hikayesi dönüşÜVakın. tarihten 

Gemici Efra
yim iki yıllık bir 
.ıyrılıktan &onra 
uzun zaman be· 
raber oturduğu 
arkadaşlarının ya 
nına döndüğü za. 
man tuhaf bir va~ 

ziyetle karşılaştı. 
Bu kadar yıl 

beraber yaşadığı 
arkadaşı Yort 
kendini tanımı
yordu. 

Efrayim şa! kın şaşkın, 

tun karısının yüzüne baktı. 

Vort' un karısı: 

- Svet dedi. T ekaüd olmasın

dan sonra altı ay geçti geçmedi, 

kocam bu hale girdi. Hafızasını 

kaybetti. Kendinin kim olduğunu 
bilmiyor, kimseyi tanımıyor, beni 
tanımıyor! .. 

Gemici Efrayi.m daha çok şaşır
mıştı. Sordu: 

- Pek ala, doktorlar ne diyor? 

- Doktorlar diyor ki, "hafızası 
nasıl birdenbire .gittiyse, gene bir

denbire geı·i gelecektir ... ,, 

1(. lf. lf. 

Efrayim acı bir yürek ezginli

ğiyle sokağa çıktı. Köşeyi henüz 

dönmü§tü ki aTkasmdan bir ses i

şitti. Döndü. Ve Vort'la karşılaş
tı. 

Yort .. . Hafızasını kaybetmiş 
adam! .. . 

Yort, Efrayim'e dedi ki: 

- Sen çıkar çıkmaz, sigara al

mP.ğı unuttuğumu behane ederek 

~emen.arkandan ben de sıvııtım. 
Nasruu;~frayimciğim? 

Efrayi.m, adeta haykırırcası-
na: 

- Sen beni tanıyor musun? di
ye sordu. 

- Elbet, Efrayimciğim... Bu 

kadar yıllık arkadaşımı unutmak 
imkanı var mı? 

- Ya deminki hal?! 

- Gel şimdi şurac,ğa girelim 
de ... 

"Mavi at,, birahanesinin bir 
köşesine sığındılar. 

Yort bir içki ı&marladr. 

Birer sigara yaktılar .. 

Yort, eski arkadaşı Efrayimin 

bütün şaşkınlığını gidermek üzere 

bir yandan da o sabahki esrarlı 
vaziyeti anlatıyordu. 

- Altı ay önce tekaüd edildi
ğim günden başlıyarak. -dedi ... 

Hemen her gün karımla beraber 
kalıyordum. Bunun ne demek ol
duğunu kestirebilir misin?,, 

Efrayim hafifçe başını salladı. 
Yort devam etti: 

- Ondan önce kendisini yal
nız yemek vakitleri falan görür

denlere dair okuduğum bir çok 
maceraları hatırlıyarak elime bir 
sandviç aldım. Ve sokakta dalgın 
dalgın dolaşmağa başladım. Elbet 
birinin dikkatine çarpacaktım. 

Biraz sonra istediğim oldu. Biri 
bu dalgınlığımın nereden geldği
ni anlamağa kalkıştı. Gülümse
dim. Ba~ımı iki yana salladım ... 
Beni bir daireye götürdüler. Bir 
doktor gözden geçirdikten sonra: 
"Tam manasiyle bir hafıza kay-

betme hadisesi,, dedi. Karımı ça
ğırdılar, ne yalan söyliyeyim .. Ka
rımın gelişindeki çalımdan, ilk 
önce ürkmedim değil.. Fakat ken

dimi toplıyarak şiddetle "Kimdir 
bu kadın ,, diye sordum. Karım 
ateş püskürüyordu. "Allahallah ... 

dedi. Beni tanımıyor musun? Ben 
senin karınım ... ,, Gerileyip gerile
yıp: 

"Hiç de değil, diye cevap ver· 
dim. Sen bakışta birinin karım 
olacağını aklıma bile getirmek 
istemem .. ,, tabiatiyle bizi birlikte 
eve gönderdiler. Doktorlar bir 

şey yapamıyordu. Bir hafta sonra 
karıma: "Madam, dedim. Sizin 
evinizde niçi11 tutulduğumu anlı

yamıyorum. Fakat mademki ısrar 
ediyorsunuz... Hoşuma gittiği 
müddetçe kalacağım .. ,, 

Karım: 

"- Elbette sevgilim, dedi. Gü
nün birinde iyi olacaksın.. Akşa
ma ne yemek istersin?,, 

"- Herhalde dün akşamki et
ten değil.. Deve miydi, neydi? Ha 
la kösele gibi midemde ... 

Karımın, yüzünü çevirip dişle. 
rini ve yumruklarını sıktığın gö
rüyordum. Fakat bir şey diyemi
yordu. Çünkü evi brakıp gitmek
le tehdit ediyordum ... ,, 

• * • 
Yort, hikayesinin burasına gel

diği zaman kapıdan bir gölgenin 
gözüktüğünü sezerek hemen: 

- Çabuk, dedi.. Yanımdan u
zaklaş! 

İçeriye karısı giriyordu. 
Karısı büyük bir şefkatle Vor

tun yanına yaklaştı: 

- Sevgili.m, dedi. Nereye git· 
tiğine merak ettim. Yemek hazır. 
Gelmez misin? 

Yort şiddetle: 
- Yemekte ne var?. diye sor

du. 

düm .. aKrnn çok iyi bir kadın. Karısı hazırladığı şeyleri say
F akat başkalarının kusurlarım dı döktü .. Yort bir tane daha içip 
düzeltmek nasihatler vermek gibi öyle geleceğini söyledi. Karısı 
hırçın bir şeyleri var. Üç hafta beklemek üzere yanına oturdu. 
kadar evde böylece oturabildik- Efrayim, köşede kendisine ses-

sizce bir bira daha ısmarladı. 
ten sonra, en iyi yol, hafızamı 
kaybetmek olacağına kanaat ge. -----· W. A. SWEENEY 
tirdim. Ve işe girittim.. TEŞEKKÜR 

- Nasıl? Müptela olduğum hastalığın teş-
hisi ve tedavisi hususunda fevka -

- Evet .. Bu kolay bir ic degwil-
x iade dirayet ve hazakatini gördü-

di. Bir adam hafızasını kaybet-
ğüm Galata Belediye hekimi Nasır 

mek için planlı surette çahımak Şevkiye alenen te~ekkür etmeği 
lazım Efrayimciğim ! .. Onun için bir borç bilirim. 

bir akşam yemeğe eve gideceğim Sultanselim No. 53 
yerde gazetede haf ızasmı kay be- Sabiha 

kanlı yapraklar 
ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 

mes'ulü Cemal Oğu~ anlatıyor; No. 41 

lstanbulun hürriyetile beraber 
adalet ve 
bu şehrin 
Daha bir kaç saat evvel yedi 

yüz lira taşıyan cüzdanımı yüzü -
me sırıtarak cebine indiren İngi -
gilizin suratı hiddetten kıpkırmızı 
kesilmişti. .. Elinde iki parmak ka
lınlığında uzun bir kırbaç tutuyor -
du. Çavuş homurdana homurdana 
içeri girdi. Ben birdenbire ne 
yapacağımı şaşrrmı~tım... Yüzü -
me sıkılan ışıktan gözlerim kamaş
mıştı. 

Bir an içinde ne yapacağımı 
düşündüm ve kararımı verdim .. 
Burada da deliliğime devam ede -
cektim .. Belki bu suretle hastaha -
neye veya timarhaneye kaldırılır, 

tekrar vatandatlarımın eline dü -
fer ve belki ... kurtulurdum .. 

Çavuş, evvela beni göğsümden 

iterek karyolama oturtmak istedi .. 
Fakat ben, gardiyanın emri hilafı
na zorla oturduğum yerden fırla • 
dım; karyolanın Ü2erine 11çradım. 
Orada bağırmalara, çağırmalara 

devam ettim. Baş gardiyan üzeri • 
me doğru atıldn. Bu sefer yere at· 
layıp kapıdan kaçmak istedim. 

Vefakar arkadaşım Mehmed 
Ali etrafmıda dolaşarak beni tu -
tup teskin etmek istiyor, çavuşa 
kafasını göstererek ve eliyle işa· 

retler yaparak benim deli olduğu· 
mu anlatmağa çalışıyordu. Çavu .. 
şun arkasından gelen asker beni 
kapıda göğüslemişti. Ben onunla 
dalaşırken arkamdan kafama müt· 
hi~ bir krrbaç yedim. Bu sefer geri 
dönerek İngiliz çavuşuna saldır · 
mak istedim. Mehmet Ali kapıyı 
tutmuş olan Ermeni tercümana: 1 

- Arkadaşımın aklı bozuktur, 
hastadır. Dövmeyiniz. Büsbütütn 
azar.,, diye yalvarıyordu. 

İngiliz süel (askeri) elbisesini 
taşıyan Ermeni, Mehmet Alinin 
söylediklerini İngilizceye çevirdi. 
Baş gardiyan kırbacını ikinci defa 
indirmek için kaldırmıştı. Ben he· 
men bir kenara büzülerek sustum. 
O zaman tercümanla İngfüzce bir 
şeyler konuşmağa başladı. T ercü- 1 
man, çavuşun sözlerini bana şöyle ı 

nakletti: 
- Cemal Oğuzun akıl hastalığı 

geçirmekte olduğunu bize zaten ı 

bildirmişlerdi. Fakat biz hastalık, 
delilik tanımayız. Eğer bu hali de
vam edecek olursa her gün benden 
mükemmel bir kırbaç ziyafeti var
dır. Günde üç defa kendisini döve· 
ceğim. Eğer buna rağmen yine us· 
lanmazsa kendisini (kroker) hapi
sanesinin bodrumuna yollarım. O
rası bir cehennemdir. Burada us • 
lanmıyan oradaki türlü işkenceler· 
le çabuk yola gelir. Söyle, aklını 
ba!ına alsın! .. ,, 
Çavuşun bu sözleri hakikaten 

aklımı başıma getirmişti. Taşkın· 
hğımda devam etmek bana pahalı 
ya malolacak, herifler burada beni 

döve döve öldüreceklerdi. Ölsem, 
kim hesab sorardı?. O zaman; İs
tanbula hakim olan İngilizlerdi .. 
Padişah ve halife ve onun hüku -
meti bir korkuluktan, bir kukladan 
başka bir şey değildi .. Bunun için 
beni pekala haklarlar, belime bir 
tat bağlayıp Galata rıhtımından 

insanlık duyguları da 
üzerinden çekilmişti 
koyuverirlerdi. 

Nitekim bun.a benzer çok faci -
alar olmuştu. Ölenin, vurulanın, 
soyulanın haddi1 hesabı yoktu .. İs
tanbulun hürrıyeti ile beraber 
adalet ve insanlık duyguları da 
bu şehrin üzerinden çekilip gitmiş
ti. 
Vahşi hayvanlar mürebbisinden 

daha katı kalpli olan baıçavuşun 
sözlerini dinlemekten başka çare 
yoktu .. Onun icin alık bir meczub 

"t 

tavrı takındım .. Bağırmayı, çağır -
mayı, gürültüyü, patırdıyı bir ke -
nara bıraktım.. Sessiz, sadasız, 

münzevi, dalgın bir adam oldum .. 
Bu halim onları da memnun etti • 
Bu suretle kırbaç ziyafetinden 
kendimi kurtarmış oldum. 

Uykumun arasında duyduğum 
acı bağrışmaların sebebini ertesi 
günü anladık .• 

İstanbulda Rum, Ermeni ve Ya -

Beşiktaşlılar 

Kızılay haftasını 
Çok UÜ7.P.I kutluladı 
Kızılay haftasının bugün 6 ıncı 

günüdür. 

Kızılay şubeleri her tarafta 
faaliyetlerine devam etmektedir -
ler. Geçen akşam da Be§ilctaş 

' 

kaza şubesi taı·afından haz!rlan -
mış ve san'atkar Bay Mehmed ve 
arkadaşları tarafından keman, pi -
yano ve viyolonselden mürekkeb 
bir konser verilmi~ ve onu takiben 
de Vasfi Rızanın yazdığı "Savaşta 
Kızılay,; piyesi gösterilmiştir. 

Bu sayıfamızdaki resimlerimiz 
seyircileri ve temsili göstermekte -
dir. 

Bayan Vecihe Karamürsel, 
Türkan ve Selma Atamın Kızıla -
ya aid söylevleri davetlilere okun
muştur. Konserde Kaza ilçesi ge -
neral Ali ve Kızılay ba§kanları, 

Darülbedayi artistleri ve bir çok 
zevat ve aileler bulunmuşlardır. 

hudilerle Türkler()en bazıları ara• 
sında gelmiş, geçmiş, hıncı çıkarı• 

lamamış kavgalar, gürültüler içiıı 
işgal bir fırsat oldu .. İntikam ar• 
zusu besliyenlerden çoğu dii! • 
manlarım türlü iftiralarla, yalan• 
larla İngilizlere haber veriyorlar' 
onları yakalattırıyorlar. 

Yakalananlar doğru ArabyaO 
hanına getiriliyorlar .. Bizim açılı 
göz baş gardiyan onları küçük bif' 
o.dada sorıguya çekiyor.. Adarıtı 
uydurulan vak' adan haberdar ol• 
madığı için, bittabi menfi cevab • 
lar veriyor. İşte, o zaman: 

- Vay, sen yalan da söylüyor• 
SWl .. İnkar ediyorsun.. Diyerek ı• 
damcağızı soymağa başlıyor. Bit 
don bir gömlek kalınca elleriııİ 
yerde bir kazrga bağlıyorlar, üıe • 
rine bir kova buz gibi soğuk •11 

döktükten son.ra kırbaçla dövnıt" 
ğe başlıyorlar. 

Bat gardiyan, işte o zaman bı • 
zularmm kudretini, bilekleri11İJ1 
kuvvetini denemek hevesine kapı• 
larak yaradana sığınıp indiriyot 
krrbRcr ... KıTl-ac vah§i ıslıklar çı • 
kararak başa, göze, sırta, bele, ,...ı 
gele her yere yapışıyor ••• lndiii 1" 
şİ§İyor ve kanıyor. Zavallı, b~ 
müd.det acı acı bağırıyor nihare' 
acıdan sesi kısIIIyor, l.rcıy ıııp JQlJ 

yor. O zaman kırbaçlı gardiyanJ,t' 
- Olrayt! diyerek bu insani fJ' 

zif el erini 'bırakıp pipolarını tü~ 
1 rüyorlar .. Dayaktan bayılan biç•· 
1 re, kanlar ve yaralar içinde bir }1~ 
sır üzerine atılıyor, günlerce zııı 
dan köşesinde aç, susuz bırakıb ' 
yor .• 

Arabyan hanına atılanlar içi~~ 
İstanhulun tanrnmıf ıerserild'' 
yankesicileri, hırsızları, e&rark~ ~ 
leri de bulunuyordu. dnsan bu I' 
bilerin dövülmesine pek acınırY~' 
Fakat, tramvay yürürken bisı ~; 
durmadan atladı, tavuğu ba~ 
tqıdı diye yakalanarak bur•1' ,. 
tıkılan ve satlerce kırbaçlanan ., 
tandaşların canhıraş feryatlar,,,
tahammül edemiyorduk .• 

d' ıaıı' Arabyan ha.nmın sergar ıY bil 
bu gibiler için dayaktan batk• . 
de para cezası usulü icad etıııİf~i; 

Esnaf aaruz; nizama aykırı}. , 
harektte bulundunuz, evveli 1' 
rapyan hanına misafir edil~ 
bir kırbaç ziyafetinde buluna 

1
• 

ondan sonra bizim çavutuııkarf 
sma çıkarılacaksınız. . ~ 

Çavuş kabahatinizin dereee••~r· 
göre size bir ceza tayin edeceJıt 
Beş lira, on lira ve ilah .. ·• • 

~er 
Bu parayı, .derhal çıkarıp E ,,ti: 

mekten başka, çare yoktur.. 1 fi' 
- Benim kabahtim yok. Be~i • 

kirim, parasızım, diye itir~:t d··r,.. 
niz mi hapı yuttuğunuz gun 1J1'-'' 
Cezanız derhal iki misline çı 
Yani beş lira ise on lira olut· der' 

Sızlannuya, itiraza deval1l es~ 
seniz bir misli daha artar· eli' 
aklınızın başınıza gelip ıuıutl ,e
kadar böyle devam eder. para}. ' 
zasını vermeden canlı olarakJt'l,cl' 
rapyan hanından çıkmanıza 
deten imkan yoktur· ar) 

(Devamı 1' 



Kurnazca bir 
intikam 

Bulunduğu köyün istasyon me· 
!nuruyla araları açıktı. Bir gün 

~Vinç içinde arkadatma anlatma
i& başladı: 

- Şu istasyon memuru olacak 
ltıendebura öyle bir oyun oynuyo
tuın ki sorma .. 

- Nasıl oyun? 

h - Kasabaya gidip gelme bir 
ilet aldım. 
- .E? 

- Gidip gelme bilet aldım am-
~a bugün köye dönmiyeceğim. 

na.yiyi böylece kanclırdım ! 

...... Ne o, ıağ yanağına ne oldu? 
...... reni muallimimiz solak ta .. 

lJir akıl hocası 
d 8ayan AYte, komşusundan akıl 
•ıu~ına.k istedi: 

- Bizim küçüğün pantalonunu 
hkadrm. O kadar daraldı ki ço· 
~ğa giydirmek kabil olmuyor. 

taba ne yapayım dersiniz? 

Komşusu cevap verdi: 

- Çocuğu da yıkayın ! 

\' 
f, 
~ 

l'a"' 11"'urlu hava ve şemsiye 

_)· 1 -
. _,..,. 

- 1 ki metre .. teli takmak için elek trikçi getirecek değildim ya.. Mü kem mel oldu .. 

- llk bakışta al}ık oldum diyorlar. 

/Juna bir rarc rar mıdır? 

- ikinci bakış .. 

Balık 
., 

yagı 

Küçük F atini annesi azarlıyor

du: 

- Niçin hep böyle aksilik eder

sin bilmem ki .. Balık yağını hep 

büyük annen verecek değil ya .. 

Şimdi evde değil itle .. Onun yeri-

ne ben vereyim. 

Küçük yağma yok der gibi söz

lerini açarak cevap verdi: 

- Nasıl olur anne? Senin elle

Canbazhanede 
Canbazhanede programın en 

heyecanlı kıımmı güzel bir kızın 
dudaklarında tuttuğu bir parça 
tekeri aslanın ağzına uzatması 

teıkil ediyordu. Canhazhanenin 

müdürü işin zorluğunu anlatmak 
için seyircilere dönerek ıöze baı

ladı: 

- Bu numarayı tekrar edene 
bin lira var. 

Seyirciler arasında bulunan bir 
delikanlı ayağa kalktı: 

- Ben yapmağa hazırım. Yal
nız aslanın rölünü yapmak fartiy
le ! .. 

Gazetelerde okudun mu, lngifü 
Kralının bir milyon liralık tabak ta
kımı varmış, bunların içinde yüz ıe

nelik olanları bile bulunuyormuş. 
- /ngiliz sarayındaki hizmetçiler 

demek hiç tabak kırmıyorlar I 

rin titremiyor ki.. Bir katık balık - Şarkı söylüyor, mükemmel yüzü cüdür, çok güzel tenis oynar ı•e k~man 
v h . . . ) A l da çalar .• 

yagının epıını ıçmem azımge e· - Nl§anlısı da biraz yemek pişirme sini bili11.orsa mükemmel bir karı koca 
cek!. olurlar!. · 

Çocuklardan 
korkmah! 

- Anne, ablamla Bay Mehmet 
öpüfÜrlerken gördüm 

- Zarar yok. Onlar niıanh ... 
Gelecek hafta evlenecekler. 

- Babamla hizmetçi kız ne za· 
man evlenecekler 7 

• * • 
Büyük annesi küçük Selime na

sihat edir.ordu: 
Eğer ualu durursan cennete. ya

ramazlık yapa.nan cehenneme gi· 
denini 

Çoal1i eortluı 
- Peki bGyüti anne ama ıine

nw.>:a &itmek için ne J.&P.JD&lı?. 

- ()ta """""" ft1l.nillın H htr. 
11ece tlOtle kaldım. 

- '.Aık delfl ınl1' 
- 'Bayır, romat&môl ..... 

Güzel bir fıkra 
- ~ıma bir fma •eldi. Aiti> 

latmak İılterim ama 'dalta evvel 
anlahmf olmaktan~. , 

- Bu Haa; azun ve can sıkı· 
cı blr ıe:r. ml?ı ~ 

&U h H&::Jll 

- Hayır. Billlaa golÇ,~J! 
- O halde anlat... Bö1le bir 

fı&a biç anlatmem'flıncbr. t 

Sadık arkadaş 
Ark&Clatma <leıt ranm: 
- iki geceC:lir aözüme uyku 

ghmfY,or. Tam J.ÜZ )irap. ihtiya-
cım •ar. 

- Niye l>ana IÖyJemeain? 
- T eıe]drur ederim. Demeli ı;a. 

na yüz liraY.1 borç olarak verecek
ıin? 

- Yüz liram yol[.. &na an~ 
mükemmel bir uvku ilicı tarif e
derdim! 

Kadın - Aşağıya in. Yoksa şimdi 
yanına gelir, seni bir temiz döverim! 



8 HABER - Akşam Postası 

Ahmet Cevdet öldü1·-v-ap-u-rc-u~ıu~k-• 
<Baştaralı 3 üncüde) 

kartı, arabumı sürdüre ıürdüre 

köprüye varmıf .. Memurlar, arka
dan haykırmıtlarıa da itittirıeme
mişler. •. Meğer köprü açıkmış .. 
Adam, kapalı lando arahuiyle de
nnin dibine inmiş.. Bmıu Sabah 
gazetesi haber alamadığından ya -
zamadı .. Biz yazdık.. O gllnkü 
fazla satııımız diğer günlerimize 
tesir etti. ikdam tutundu .. 

~ 4 ~ 

Ahmed Cevdet, tititz bir ~attı .. 
intizamı ıeverdi .. Bir arkadat de· 
diki: .. 

"- Bir adamın tırnakları üze • 
rine deri yüriimü§se, bu kadar iti -
nasız bir insandan hayır umulamı
yacağını bana söylemiıtir.,, 

Gene ayni titizliği yüzünden ba
kınız ne olmuı: 

Bugün Alqam gazetesinin yau 
itleri müdürü olan muhterem ar -
kadaımm: Enis Tahsin, ilk defa 
olarak, İkdama müterdm diye gi_r· 
mif ..•• Çalışmağa b&flamış .. Lakin, 
kendisine verilen iti gözü kesme -
diği için, "bu meslek benim har • 
cım değil, beceremiyeceğim !,, di -
ye dütünerek paltosunu giymif, gİ· 
diyormUf ... Niyeti, oralara artık a
yak basmamakmıı, bu sırada Ah
med Cevdet içeri gimıiı. Titizlen
mif: 

- Paltonuzu çıkarın.. Odanın 

içinde böyle oturulmaz! • demif .... 
Kendisine bqka iı vermiı .. Enis 

Tahsin de onu yapmıt, cetareti 
artmıı ve ... o günde~beri hala ga· 
zeteci .... 

telaıik mazhari;r.etlerine hayranlık 
gösterirdi. 

lsviçrenin tabiatından demokra
sisine kadar her ~yine mecltiptu .. 

Siyasetin müsaade etmediği za· 
manlarda, makalelerini lsviçrenin 
medhüsenasına hasrederdi.Patates 
ve çiçekten de bahsederdi. 

Ahmed Cevdet, böylelikle, bir 
baı muharrir olmakla beraber zi -
yade bir "sütun,, muharriri olmak 
hususiyetini de gösteri~rdu. · 

Üstadın bir mazhariyeti de, öz 
Türkçeye çok eskiden merak ıar -
ması ve ilk öz Türkçe bqmakale
Ier yazmağı yılmadan tecrübe et
mesiydi ... 

••• 
Geçen sene kendisiyle bir mu -

havere ortasında, Ahmed Cevde • 
tin Süleyman Naziften nefret et -

TORK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
GÜNEYSU vapuru 30 Mayıs 

PERŞEMBE günü aaat 20 de 
Hopaya kadar. 

izmir sür'at yolu 
SAK.ARYA vapuru her haf

ta PERŞEMBE günleri ıaat 
16 da lstanbuldan IZMIRE v' 

PAZAR günleri de IZMIRDEN 
lstanbula kalkar. 

Mersin yolu 
DUMLUPINAR vapuru 31 

Mayıs Cwna aaat 11 de Mersine 
kadar. 

tiğini öğrendim. 

"'"'"' f RADYO 1 
Bu matbuat piyasasında zengin ı--=----..... -~------

olan nadir insanlar arasında Ah • BugUn 
med Cevdet gÖ5terilir. Hatta, lSTANBUL: 

18: Almanca ders. 18.30: Jimnas • 
Yahya Kemal: tik (Bayan Azade Tarcan) 18.50: 

Vardır iki bahtiyar insan Muhtelif plaklar. 19.30: Haberler. 
Ahmed Cevdetle Ahmet lhsan.. 19.40: Bayan Mari Oskan piyano, 

Mesut Cemil viyolonsel. 20: Maliye 
Diye birde latife yapmııtır. Ben, Bakanlığı namına konferans. 20.30: 

omm bahtiyarlığından da füphe e- Demir caz ve bayan Rebii şan. 21.15: 
derim.. Muhakkak olan bir ıey Son haberler ve borsalar. 21.30: Rai

yo orkestrası. 22: Radyo caz ve tan-
vana, onu kaybettiğimiz için bir go orkestraları. 
matem içinde oluşumuzdur. . BUDAPEŞTE 545 Khz. 550 m. 

(Vl-nO) 19.30: Düo armonik 19.55: Sözler. 
20.30: Budapeşte operasından Yerdi

Yeni Türk Musiki yayım kurumunda 

Parasız 
Muslkl dersleri 

Adres: Belediye Binbirdirek Işık 
sokak numara <35) 

Kuruma Üye olmak ıarttır. 

nin "AlDA,, operası. (İstirahatlerde 
duyumlar). 24: Çingene musikisi. 

BUKREŞ, 823 Khz. 364 m. 
13 - 15 Duyumlar ve plak. 18: 

Plak. 19: Duyumlar. 19.15: Plak. 20: 
Sözler. 20.20: Şarkı plaklar. 20.45: 
Sözler. 21.05: Senfonik orkestra kon
seri. 22: Sözler. 22.15: Konserin de -
vamı. 23: Duyumlu. 23.15: Dans 
(Mircea kahvesinden>. 23.45: Ecne • 
bi dillerinde duyumlar. 

Ahmet Cevdet, Meınıtiyet se

nelerinde, Hüseyin Cahidin kartı -
ımda, bir ittihat ve Terakki mu· 
halifiydi .. Hareket ordusunım lı • 
tanbU.la~i~en 80..-a, lı'riçreye l;lii:iii:iii:iii:iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; V RŞOV , 224 Khz. 1339 m. 

20.35: Şarkılar. 20.50: Sözler. 21: çekilmif; yazılarını oradan yolla • 
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.Alemle/ut meAtuStac-'ı - ..... rı=-saıwww:a- s._a .-, s._a " ---

T ekirdağında kiraz 
geçti? bayramı nasıl 

Tekirdağ, (Hususi} - Her ıe- levazım gelmittir. 
ne kirazların olgunla§tığı bu ılık, Vilayet bu önemli itle meııul 
kokulu mayıı günlerinde ve böyle olmakta ve in9aatı ıık sık gözdeıt 
yağmuru hol senelerde Tekirdağı geçirmektedir. Büyük özenleri• 
gerçekten yalnız tabii güzel - batanlan göçmenlerin yerlqtiril
liklerile cennetten bir kö§e ve Msr mesi iti, gibi bu köy evleri inpab 
mararun mavi sularına yansıyan da çahtkan Trakyalıların yüzünü 
(alaeden) bir pırlanta gibidir. , güldürecektir. 

Güllerin açbğı, kutların, bülb;il Edirne - lıtanbul yolıı 
, lerin coftuğu bir kiraz mevsimin- Edirne - İstanbul yolunun Te • 

de T ekirdağmm güzelliklerini sak kirdağ ve Kırklareli ilbayhkları ,. 
lıyan yerlerden biri de ( lsmail na ait olan, yani lstanbul hudu • 

ı yazıcı meıiresidir.) dundan Lüleburgaz kagir köprü• 
Tekir dağına bir saat uzaklıkta süne kadar ( 79) kilometreden i .. 

ağaçlıklar içinde bulunan İsmail baret bulunan, Muratlı • Büyük 
yazıcı mesiresi ilkbaharda tabia - Karııtıran yolunun in9aab 2 mil
tm ıüslenmit bir düğün evi hali- yon 225 bin 833 lira 9 kunq ketif 
ne gelir ve burada mayısın son bedeliyle eksiltmeye çıkarılmıt • 
haftasında her sene (kiraz bay -
ramı) yapılır. 

Bu cuma da kirazlar olgunlat -
tığından ve ilkbahar sona erdi • 
ğinden kadın, erkek, genç ihtiyar 
çoluk, çoculC kiraz bayramını kut
lulamak ve baharı oğurlamak için 
lsmail yazıcı mesiresinde toplan
mışlar, kırlarda, bahçelerde ziya
fetler, eğlenceler tertip etmiıler -
dir. 

Bu mevsimin ilk meyvesi olan ki
razlar, gözleri ve arzulan kendi
ne çekiyor, herkes baharın gönül 
acısı güzelliklerinden istifade e
diyordu. 

Bu seneki kiraz bayramı çok 
neıeli geçmiş, binlerce halk bağ
larda, bahçelerde, kırlarda yazın 
gelitini karıılamııtır. 

Göçmen evleri 
Tr~da yap•lmae1 düıünülen 

göçmen evlerinin Tekirdağ iline 
ait olanlan yapılmağa baılanmı2-

br. 

Bu yol, intaatının ihalesi 23 
haziran pazar günü bayındırlık 
bakanlığı ıoıeler ihale komisyo
nunda yapılacaktır. 

Bu yol intaatiyle me§gul olmak 
üzere mühendis Yusuf, LQtfi Gö
ze ve Suat Kesefoğlu ilimize ta
yin edilerek buraya gelmitler • 
dir. A. Hilmi 

{f PA t<1A~l(A 
Müstahıaralı 

HUBUBATU/fLAlll 

SrHHAT 
VE: 

KUVVET 

mağe baılamıttır. 
Kendisi ıahsen Avrupalı mana -

sında bir muhafaza.kir burjua idi 
ve mürettiplerle muharrirler üze • 
rinde bu hususiyetlerini hissettirir· 
di. Yazılannın içinde Avrupamn 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Kuartet oda musikisi. 21.30: Film 
mlL-,ikisi. 21.4:>: Duyumlar. 21.55: 
Konferans. 22: "LUClE DE LAHER- tır. 
MOOR,, adlı opera <Donizetti). 23.30: Ankara imar müdürlüğünün pro 
Sözler. 23.45: PJak. 24: Sözler. 24.05: jel erine göre, iki oda ve bir ahır-Bevliye MUtehassısı 

1 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 - den S - e kadar.. Tel: 41235 

DENiZ 
gezinti nı iz 

21 HAZiRAN CUMA 
• 

günü yapılacaktır 
o o o 

Her yıl olduğu gibi , bu vıl da bir senelik kuponlarımızı 
matbaamıza getirerek daimi okuyucu kartlarile deği§tirenler 
bu ıeneki gezintimize 

Para~ız olarak ı.ştirAk edeceklerdir. 
KUPONLAR 

Bugünden itibaren Ankara caddesinde "Yakıt kütüpha
nesi,, nde değiştirilmeğe başlanacaktır. 

-s··i·~ .. ···:;·ç·i·;·k ........ ~ 
kuponıanmız ~ 

Bir senelik kupon birik-E 
tirmemiş olan okuyucula - i 
rımız, 19 mayutan 16 ha~ i 
:zirana kadar neyredilen~ 
kuponları toplamakla ik • 
tila edeceklerdir. 

Bu kuponlar, büyük de-
niz gezintimizde. kendile • 

! rine kolaylıklar ve layda·i 
! lar elde ettirecektir. ! 

1
: Kuponları toplamağı ih-i 

mal etmeyiniz.. ! '--------·· ···---· 

.. i).ö.iiS-i=iar ·ı:;; s ı i 
X: 9 ! : 

Gezintimiz i,in ,ok eğ-f 
lenceli ve yepyeni bir mü-i 
ıabaka ha:zırlanm1f tır. Bu i 
müıabaka bir hırn:zın ,aı-: 
dığı 21 par,a qyayı, po - ! 
liı haliyuinin vereceği ipi 
u,larile, Y alovatla bulmak-i 

'b . : tan ı cuettır. . : • 
Kazananlara 5-10-25! 

lira para mükalatile nauh-! 
telil kıymette hediyeler! 
varilecektir. İ 

=···································-····----·= 
Gezintimize şimdiden hazırlanınız! 

Plt\k. dan ibaret bulunan bu evlere li. -
PRAG 638 Khz. 

470 m. zmı olan kere$le, kiremit ve sair 
20 .. '30: Karışık konser. 21.30: Ti - ---------------------------yatro. 22: Orkestra. 23: Duyumlar. 

2.'U5: Plak. 23.30: Kanşık hafif mu
siki. 2': Duyumlar. 

BORSA 
( Hiz1lannda vıldız işareti '>lanlar üze· 
rinde 27 5-935 de muamele görenler
dir.] Rakamlar k .ıpanış fiatlanm ~österir 1 

tfukut (Satıf) 
• Loodra fıl'J., - ,. Viyana 23, -
* Nnyork 12~. - * l\ladrlı 17 -
• Parls 169. 00 * Berlln 43, -
• Mllino 20!1, - • Var!OVa 24, -

ıt Brllkscı 82, - • Bndapeşre r 4, -
* Atlnı 1'4, - • Rükreş ıs. -
• Cenene EQ6 ·- ~ Belgrat :;4, -

• Sofya 24, - * Yokehama 34. -

I 
• Am5terdım 83, - * Altın 933, -
• Prıı 98, - * Mecidiye 47, 50 ı 
• ~rokhoım ~:ı. -· • Ranlı:aot !.,.7, -

Çekler (kap. sa. 16) l 
I
• Londrı 
• Nuyor~ 
'f. Pırls 
* Mlliao 

624.50 * Stothlnı 
0.79?1 • Viyana 

12.06- + Mıdrlr 
9.6~86 • Berlln 

* Brntse 4.6682 • VarşoYa 
• Atin• 84.106:1 • Budapeşte 

* Cenenı 2.'5- • Bütreş 
* Sofyı 64.os:ıo * llelgraı 
• Amıterdım 1.17!'4 * Yokohama 
• PrİK 19,0840 • Moslı:ova 

ESHAM 

3.107!1 
4.'2340 
5.8!17 
1,9688 
4,2150 
4,44~6 

78,4190 

:15.0843 
Y.7175 

1099 ~o I 

ı* iş Bantu• 9.:1•>- Tramvay 
•Anadolıı ~ 4.95 • Çimento 11. 

1 

Reji 2.3:1 Onyon De~ 
~9.-' ıo.-

-.-
Şlt. Hayriye 15.~o ~·art Del. -.-

•Merteı Bankası ~ıı. - Ralyı -.-
U. sııoru -,oo Sart m. ecza -.-
Romonti 9,50 Telefon -.-
istlkrazlar tahvmer 1 

•1933TOrkBor. I .8.~~ Elettrtt -. -
. il 26,80 Trımvu 31,70 

·• • • !Il 77,llO Rıhtım 17,00 
1 htıkrlzıOahlll T 94,7!! * Anadolu 4.S 3'l 
•trganl lstlkraı.ı Q4, • Anadolu il 43,30 

19!8 /1. :\1 ıo. Anadolu fil 51,M 
~~~m 9•.- • \1ii111e(~ll ~. !'11.70 
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=;fSileri"n·-··bir···-kısmı 1 alıili1Je uğrı1Jan - Sen hakanı ıeviyorsun ama, 1 ona bir daha atetıiz ülkenin çek
ben de bugün fena bir haber al· 1 tiği acılardan bahsetmemek, bir 
drın. Bunun doğru olduğunu da \ oğul vermek, saraydaki yerini sağ· 
iordünı. Iamlattırmak ve büyük emele ka· 

- Benim için mi?... VU§mak ümidini büsbütün öldür· bir /ngiliz gemisi tarafından 
yakalanarak asıldılar •• - Evet, senin için!... memek lazımdı. 

Ulcayı korkutacak haber, ancak Hazar Hanın odasında bir a· 
0nu öldürmek veya Hazar hanın yak s~i duydu. 
Yanından kovmak haberi olabi1ir· Girenler ve çıkanlar oldu. Hikayenin burasında ben de 
di. Sordu: Salonda gezinenler çoğaldı, ko· söze karıştım: 

- Ne duydun Batu?.. nuşmalar ol<lu ve en sonra el a- - Sizi görmeğe gelmeden ev 
- Tangut atefsiz i.ilkeyi baştan yak çekildi. Her taraf her gece vel Bligh seyahatinin hikayesinı 

baŞa taramıt ve tıpkı sana benzi· olduğu gibi sessizliğe daldı. okumuştum. Bu kaptanın lngil -
Yen ve söylediklerine göre senden Ulcay, kemik kakmalı büyük tereye döndüğünü ve tedllirsizlil. 
daha güzel olan bir kız bulmuş. kapının eşiğine gitti. Kulağını yaparak Tahitide kalmı§ olan de· 
Qu kızı Hazar hana sunacakmış!.. dayadı ve içerideki sesleri duv- denizin suç ortaklarını astırttığın 
liazar hanın henüz seninle yatma· mak fçin baştan ayağa kadar ku- benden iyi bilirsiniz. Fakat bel 
dığını birçokları gibi o da öğren· lak kesildi. ki de siz §Urasını bilmiyorsu 
ltıiı. Hazar Han, oturuyordu. Zira nuz: Kaptan Bleigh apaçık ve 

- Hangi Tangut bu? ... Kim o- ayak sesleri duyulmuyordu. La • hiç bir seyrüsefer malzemesi vr 
luYor bu adam?.. kin birdenbire ayağa kalktı yüri;· erzakı olmıyan bir tekne ile ta 

- Tangutu tanımıyor musun? dü. nınmamış bir denizin enginlerin 

, .,.,,_,,_ ;;o Wli!4ij •• , 

liabana baskın veren adamı unut- Ulcayın kapısına doğru geliyor- de 8000 kilometre yol almak ıu-
lUJı rnu? O §İmdi saray bakanı ol· du. l'etile dünyanın en büyük yolcu
·du kuçluk ta yamağı... Ulcay geri çekildi ve pence- luklarmdan birini yapmıştır. !n . 

Polenezyalılar anadan doğma denizcidirler 

- Zavallı Hazar han, kimlerin renin yanındaki sedire uzandı: giltere böyl.e bir yolculuğun ken -
0hıncağı oluyor!.. - işle geliyor, işte kapıyı a.- di oğullarından biri tarafınJan 

T ahiti yerlileri düıünülemiyecek kadar eıki günlerde Aıya kıt~ 

sından göçerek buraya gelmiş insanlardır. Kayıkları met ve cezir· 
lerden korumak için böyle yüksek iskelelerin üıtüne ç,ekmek Asyalı-

l' Ugayın kızı vücudunda ince bir çacak ... lşte ... lşte !.. yapılmış olmaıile hala övünmek-
lara mahıuı adetlerdendir. 

litrenıe duydu. Yarının bir uçu· Diye bekledi. tedir. , Tahitiye uğrayan bir lngiliz 
l'uıtı halinde derinlefliğini, onun Lakin ayak sesleri bn sefer u • Demek ki asi gemiciler, kazan harp gemisi tarafından yakalana-
da kocaman bir canavarın ağızına zaklatmıya batl\\dı kaldırmadan evvel, altı ay k~Jar rak hep asıldılar.,, 
~ sinek gibi oraya yuvarlan· Ayak sesleri, karııya, Termi • zevk ve safa ile ya,amı§ oldukları Şimdi aklıma bir sorgu gelmiş-
1&ıru görür gibi oldu. Vaktile ha· zin kapısına doğru gidiyordu. Tahitiye döndüler öyle mi ? ti. Sormaktan kendimi alama . 
~•nın hayatını ve hayatından da- Halbuki henü·ı her şey bitme - Evet ne yazık ki gene ota.ya dım: 
I değerli olan emelini yok eden· mitti. Zira Hazar Han tekrar ge- döndüler ve gene sefahate dal- - An'ane büyük anneleri'liz 
~t, Onun da kar,ısına çıkmı§lardı. ri dönmüş ve bu sefer Ulcayın k:\~ dılar. olan Tahitili kadınların hatıra -
\ a,tu genç kızın korkuaunu an· pısına doğru yürüıtıÜ§tÜ. - Bununla beraber onları Ta- sım muhafaza etmiş midir?. Aca . 
~ı \'e onu kucakladı. Zonkhyan Gene biraz önce olduğu gibi hitiden buraya getiren dedenizdi ha hu kadınlar dedenizle sekiz 
;\'1tıarmı, aleve bürünmü§ gibi sevinç ve ümit .. Hazırlık ve gü • değil mi? arkadaşını isteyerek mi takiı> et-
7~4tı ~ını göğsüne çekti: lüş ... Lakin Ulcay aldanıyordu. _ Evet, C:leC:lem ötekilerClen mifler,""}'oksa zorla mı buraya ge· 
• - Korkma, ben seni konıyaca· Zira Hazar han, odasında, iki daha akıllı idi. Eğer 

0 
da ar- tirilmitlerdir? Bunu bana söyle • 

~ılll !... genç kızın bulundukları odaların kada§ları gibi başka bir §ey dü- mek ister misiniz ? ... 
~edi. kapıları arasında geziniyordu. günlerindenberi, beraber yasa - - Bu kadınlardan bazısı lngi-

lcay kendisini bu sevimli ve iki kapı arasında gezinmenin 
Ca d saydı ve bir korsan, bir çete reisi lizlerle Tahitiye vardıkları ilk tı an kadının kollarına bıraktı: manasını dü•ündü. 

'l' olduğunu unutsaydı, it çok .kötü- günlerinden biri, beraber yafa • 

bir de prens olmak üzere altı ta· 
ne de erkek alınmı§tı. 

- Bunların Pitkeme çıkıtları • 
nı ve burada geçirdikleri ilk se · 
neleri anlatıverir misiniz? 

- Bu eski hikayeyi yeniden 
ya§atmak neye yarar ki? .• Büyük 
babalarımızın döktüğü karı~arı 

ve itlediği günahları saymaktan 
ne çıkar? ... Bunlar gerçi din.Jar 

adamlardı. Fakat engin den izlet- ' 
de yapılan sonsuz yoltuluklar on: 

Iara dini de, Tanrıyı da unuttur· 
muştu. Hele kadınlar!. Ah o ka-

dınlar yok mu? Dedelerimizi büs 
bütün çileden çıkaranlar hep on
lardır. - Ben çok zavallıyım!... Bı"rdenbı"re 1-apıyı açmak, onun k d k k k 'd' D ·ı . . l b I)· ~ letirdi. Gemiyi ter e er en ap- ma ta ı ı. ğerı erı ıse zor a u • 

l(ıye mırıldandı. yanına gitmek, dizlerine kapana- lan Bligh onlara: "Amirallığın raya getirilmişlerdir. Bu kadın . Dedelerimizin her birisine bir 
adın ona cevap verdi: rak yalvarmak, Termizin odasına uzun kollarından kendinizi sakı - lar bir gece Bounty gemisinde karı düıüyordu. Fakat Tahaili 

İ)i°;u H';J~b, .sen ° kadark~~el ~e gitmemesi için her §eyi yapmak makta idi. Diğerleri ise zorla bu- bir ziyafete davet edilmişler ve erkekler; iki kiti bir karıyı pay -
re ı ır yavrusun 

1 ıç ır istedi. nun içindir ki dedem tanınmamış, ertesi günü tanyeri ağarırkP.ıı latıyordu. Gemici Milis bir kaza 
~-il zavallı ıayılamanm!... Ve yaptı. · ıssız bir ada aramağa ve buri\da gözlerini açınca kendilerini e·ı - neticesinde kendi karısını kaybet· 

Ye.t senindı'r ve her zaman ÜS· t · ··ık "n d b l 1 d liiJı Bir !aat sonra, a eşsız u enı unutularak yafamağa karar ver · gin deniz e u mut ar ır. ti. Tahitilerden bir kadın istedi ~· olacaksın! ... Yalnız, ümitlerin büyük çam ormanları dibinde di. Sonradan olup bitenler, dede- - Peki bu kadınlardan bıı~ka ve aldı. 
1'-tl,n H h .. .. h w d 1 

d · asın ve azar anın gozun· Tugayın met ur magarasın a a - min ne kadar dogwru dü•ündügvü- ayrıca Tahitili erkekler de !Ot 
tn. d 3' Ancak dedelerimizin köle gibi il1miyesin!... çılan hu ak zanbak, Hazar Hanın nü iıbat etmi•tir. Onun arkasın - mıydı? 

U1 1 r :f çalıttırdıkları yerliler, iti azıttı, ti . C&y, ya\1aş yava§ eski kuvve· odaıında ve onun altın iş eme 1 dan gitmiyenler bir iki yıl sonra - Evet içlerinde Arii denilen 
Ilı l.- Lı d 1 b 1 bütün beyazları öldürmek için UU.&Qu, Doğruldu: kuş tüyü yatağın a ıo mu§ u u- ............................................................................ ••••••••••••••• 
~~ek ki Tangut, bana bir ra- nuyordu. lazım geldiğini görüyordu. - Lakin oraya gitmeden ön· kendi aralarında sözleştiler. E • 
~ t.raını:ş ve bulmuf. Ne mutlu 0 • yalnızdı . Yatağında hep bunu düşünü - ce seninle beraberdim. ğer kadınlardan biriıi bunu ha • 
d " li.kin aen tahit ol Batu, on· Zira Hakan, Termizin odasına yor, ve başını avuçlarının arasın· - Onu benden çok sevdin... her vcrmemit olsaydı, lngilizle • 
lf\ h b 1 k b · ·· d 'b" k ak b luva dalı j Hazar Han sustu. · h · d k 1 'b" b ~·· a a.mın ve ateısiz ülkenin gitmiıti. O gece, ço tan erı yure· a ezer gı ı sı ar oş g · rın epsı e oyun ar gı ı o-

u~ ala.cağım. 1 ğinde biriken aşk arzularını yal- yordu. Bu iki genç kadının hiç birini ğazlanacaktı. Aralarında cemi • 

~~n o gün, sarayda, habP.rler nız bu ince ve sevimli ahu ile En sonra, işte kapı açıldı ve diğerinden güzel bulmuyordl1. yetin şefi olan benim dedem, 
utrınj kovaladı: doyuramamıştı. Tıpkı ona ben - Hazar Han epice yorgun , fakat Bunlar, birbirlerine hem çok ben· Kristiyan da bulunduğu halde 5 

......._ li h 1 k ziyen, fakat bir alageyik kadar yüzünde tam bir saadetle içeri gir- ziyorlar, hem de birbirlerinden İngiliz öldürüldü. Geriye kdlan ~ L .. azar an yeni ge en ızı 
d,tL.ueg~nmiı. Bu Ulcaya ne ka- olgun ve dolgun olan Termizi :lP. di. Ulcayın yüzüne bakıyor, o- çok ayrı birer güzellikte idiler. dört İngiliz ormanlara kaçtı. Ka-
~l uenzıyor ... Hatta ondan da gü- kucaklamaktan ke•,'.!ini alama - nun gözlerinden kendisi hakkın· Yalan ıöyliyemezdi. Biricik \. rıları onlara gizliden gizliye Je -

Ç yiliği zaten burada idi. Şimdi de k d 1 s· . . . f' "· Ünkü daha olgun ve iri.. mıştı. daki düşüncelerini anlamak isti - me ta§ı ı ar. ızı evıue mın ır 
. -..... y . _ 22 - öyle yaptı: b 

1 ~i enı gelen kızın adı T ermiz yordu. eden adamın babası Y oungı i · 
ı li ANGlSl Gu·· ZEL? - ikinizi de seviyorum. lk; - d 1 k · ltQ\ •'- ~zar han, Ulcayın odasının H · Genç kadın, hiç bir şey olma - mem neden ka ın ar ço sevıyor· 
~s b h k d niz de birbirinizden güzelsiniz!.. d 1 1 ·· "~t"rtı· 1 tarafındaki odayı ona Ulcay, sa a a arşı uyan '· mı§ gibi ayağa kalktı u, ne yaptı ar yaptı ar onu o-

~· Böylelikle kendi odasının Yalnız olduğunu gördü. Gece o- Hakan, ona yaklaıtı ve geceyi - Bu, hep böyle mi devam ede- lümden kurtardılar .. 
bıtı~olan iki odada. birer kız lup bitenleri, Hazar Hanın Ter· rahat geçirip geçirmediğini, ho • cek?... - Peki Tahitililer ne oldu-
~ aııu k. Hangisi ho§una 

0
gider· mizin odasında sabahladığını an- şuna gidip gitmediğini sordu. - Orasını bilmem ... Lakin iki- lar ? ... 

, .; Yıldızı parlryacakmı§··· ladı. Sersemledi. Bütün hayat _ Rahat uyudum. iyiyim, fa . nizin de eksik olan birer tarafı· _ Büyük annelerimiz putpe-
ad. azar han bu gece Termizin ve yarının, kocaman bir dağ par- kat mesut degvı'lı"m... nız var. Bu eksiği kim tamam-

.. ,,,.._. rest insanlardı ve kendi kanla· -~a. b-eı· k çası gibi ba•ma yıkıldığını ve e- larsa, onun için tahtımın yanına 'lJ 0
'"'"' ıyece • 3' Cevabını aldı. l · l b 1 1 ld' · · d b" ht d h ku w rından o an ınıan ara karşı i e l'ıı... ~Ydan pek cabuk usandı. zi ığını san ı. N' . ? ır ta a a racagım ve onu 

.ı -"'"• kı h~ b 1 d Demek kendisini feda etmek, - ıçın • ... da kendim kadar kuvvet sahibi öç almağı kendilerine mukaddes ~\al._ • • J. n. zı bu a er eri uy· 
d ~ıs H H l ba§ına kart Ulcay, bir kız gibi kızardı. ~ ' ı ıçine ıığmıyor; göğıün· azar ana ya nız Hazar Han: 
~~e Ulan acıların yüzünde gö· olabilmek yetmemişti. Düşman 
~il.() ~eai için kendini zorluyor· gene yaşıyordu ve işte daha 1lk - Niçin? ... 
Ilı~ • . dar övdükleri bu kızı gör· gecede Hazar Hanı, Ulcaym oda· Diye gene ~ordu. 
~~tıy()rdu. sından kendi yatağına çekiyor - - Termiz, benden güz~l mi? 

.& l ı•- .n d Bütün gece, şimdiye kadar hep °'"tı'k vrenıea1. u. 
... , h her neye malolursa olsun Genç kadın, önce tasarladığın· orada idiniz ... 

t.nın arzulanna uymak, dan daha güçlü ve atılgan olmak Erkek cevap verdi : 

yapacağım. bir vazife edinmi§lerdi. Bir gece 
Ulcay merakla sordu: herkes uyurken elde balta ve bı-
- O eksik nedir? Termizdeı çaklarla kendi kandatlarını öl

önce tamamlıyacağım onu ... 
Hazar Han gülümsedi: 
- Bunun böyle olmasını 

·de isterim. 

dürdüler ve dedelerimiz de on bir 
be;ı kadınla gUnah işliyerek ~aşadı· 

lar • 

( Deı•amı var) (Devamı var) 



Türkiye 
MERKEZ 
AKTiF' 

Lira 
Kasa: 

Altın: safi kilogram 15.960, 484 L 22.449.745. 66 
Banknot ......................... _............ ,, 1O004.352 -

Ufaklık············--··········-··········· ,, 660.0,37.75 3311413541 

Dahildeki Muhabirler : 

Tür • lirası . ............................ L .572.985 87 - .572 985 87 

Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Safi kilogram 3.807· 058 IJ S.354.942. 70 
Altına tahvili kabil Seıbest dövi ?.'t· 1 ıı089 352. 60 l(i 444.295.30 

Sermaye ····-···············-·-··············-···-·--······ 
lhtivat akçesi·························································· 

1 edavUldeki Banknotlar: 
üeruhte edilen evrakı naktiye L 158 748.563 -

l\anunun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııe tevfl kan hnine tara 
fından \•aki tediyaı 

Deruhte edilen evra •o nal. tlyt 

bakıycsi ··············-······· ············ 
Karşılığı tamamen altın olarak 

10479 480.-

148269083 -

Lira 

1 s.000.000. -
r 026.756.67 

tedavüle ilA\•eten \·aıedilen 1 L 
Hazine Tahvlllerl : 

Deruhte edilen e\,.akı naktiye ı 0.000.000. - r 58 269.083 

karşılığı Ll 58.748.563.- 1 - d 
Kanunun 0 ve s ıncı mad· TUrk L rası ı•ıev uatı : 

19.154438.31 delerine ıe•;fılıan Hazine tara· " 10.479.480.- 148.269083 - Vadesiz ······························ U 
fından vaki tediyaı , Vadeli - ···························· 1 ______ 

1 
19154.438.31 

Senedat Cüzdanı : Döviz Mevduat.: 
Hazine bonolan •····· ····· ····· ····· L. 3.000.GOO - Vadesiz ~ 
Ticari senetler ········ ·· · ·· ····· .• 4.048 63Q.Ofi 7.048.639.06 Vadeli :::::::::::::~:::::::::::::: jl 

10008914.07 
.784.887.90 10.793.801 97 

Esham ve Tahvillt Clizdanı ~ ~uhtellf 

{ 

Deruhte edilen evrakı nak- 1 
................................................ ·-········ 5262307348 

A riyenin karşılığı esham ve .. 30 440 402 50 
tahvillt [itibari kıymetle 1 ' 

8) Serbest Esham ve TahvilAt - 4.690.837. - .35.131.239 50 

Altın \-e döviz iizerine av.ıns ,. 25.135.49 
TıbvllAt üzerine avans •. 3.071.761.02 

Hlssedarlar ··················································· 
muhte~lf 

Yek On 

3 09689651 

4500000-
8689878 78 

256.867 .153.43 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 ~ 
._S-en_e_l_ik_k._ir_a_s_ı -18-l-ir_a_t_a_h_m_i._n_o_l_u_n_a_n_H_a_ık-o-·y_d_e_K_e_ç_ec_i_p_ir_i _ın_a_h_al • L 

L lesind~ Hasköy caddesinde 169 numaralı kargir dükkan 936 sene· 
ıi mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. istekli olanlar 

e 
R 

Yek On 256.867. l 53.43 

lstanbul Tramvay 
Şirketi 

teraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pa

zarlığa girmek için de 1 lira 35 kunııluk muvakkat teminat mak • 
1935 /"ılının Gidiş - Geliş Proğramı 

buz veya mektubu ile beraber ihal e günü olan 29-5-935 ?rtam -
ha günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (l) (2899) 

İstanbul Belediyesinden: Y a!>ı )makta olan kanalizasyon ameli -
yatı dolay11iyle 1 haziran 935 tari hinden batlamak üzere Balıkpa -
zar civarında Baıağa, tütün gümrüğü, Yağcılar ve kafesli §erbetha
ne sokaklannın bütün nakil vasıtalarına kapalı bulunacağı ilan olu -
nur. (B) (2941) 

Senelik muham-
men kirası 

Betikta§.ta Sinan Paıa mahalleain de tramvay 
caddesinde Sinan Paıa medresesin in 13 No. lı 
oda.ar. 
Süleymaniyede Elmaruf mahallesin de Tiryaki 
s-arıumda 51 No. h üst katta 12 oda alt katta 3 o
'dalı Süleymaniye medreıeai. 

42 

240 

Muvakkat 
teminatı 

3,15 

18,00 

Yukarda ıemti, ıenelil' muham men kirası ve muvakkat teminatı 

~zılı mahaller 936 senesi mayıı ıonuna kadar kiraya verilmek üze
re açık arttırmaya konulmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzere 
(evazım Müdürlüğüne müracaat e tmeli, arttırmaya girmek için de 

bizalannda göıterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile 
beraber ihale günü olan 3 ~935 pazartesi günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (8) (2757) 

::::m:::::::c::cD~kt~'~'Ah";;t""AS';:;;;::=:r~:::cmn= il 

Ortaköy Şifa yurdu il 
Tramı•ay yolı:, Muallim Naci cad. No 115: ii 
lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri :: 

r.onforu haiz çok temiz, fiyatları çok eh,·en ve kadın erkek her türlü ii .. hastalara açık hastahane. :: 
:: Yatak fiyatlan iki liradan itibaren: ;: 

Doğum ve kadın amcliyatlanyle apandisit, fıtık1 basur ve buna ES 
:ı· l.ıenzer nmeliyeler için hususİt fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve ii 
1. bro~ür gönderilir. Telef on: ( 42221) :: 

li ısı= ._. ~c •• :::m:n:r.n=::ma::::m::::::::==:me:;•••' @m·=a=:m:ı= 111::0' 'ıı __ 

1 Mayıstan sonra 
No. Sınır 

10 Şişli • Tünel 

11 Şişli - Beyazit 

12 Harbiye· Fatih 

12 A Harbiye · Aksaray 

Kanzuk eczanesi müstahzaratrndan: 
15 

KREM BALSAMIN 16 Maçka • Beyazıt 
(BALSMIN KREMİ), güzellik m

nnı terkibinde saklıyan ciddi ve şaya

16 A Matka - Eminönü nı itimat elli senelik bir güzellik kre
midir. Bir defa (KREl\l BALSAMİN) 
kullanan başka krem kullanmaz. ltrı· 17 
yat mağazalanyle büyük eczanelerde 
bulunur. 

Şişli - Sirkeci 

BEDAVA NUMUNE 
İstanbul posta kutusu 223 adresine 

H. T. rurnuzile 6 kuruşluk posta pulu 
gönderiniz. Adresinize meccant bir 
nümune gönderiUr. 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmaymız ... 

SEKSULiN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 

dirir, yorgun beyinlere 

ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR 

KUTUSU 200 l('t 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
ECZAN~SI SiRKECi 

17 A Mecidiyeköy· 
EminönJ 

19 Kurtulu§ • Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

22 Beb~'· • Eminöntl 

23 Ortaköy • Aksaray 

M Beşfkta§. Fatih 

32 Topkapı • Sirkeci 

33 Yedikule • SirJseci 

37 Edirnekapr - Sirked 

Kalkıf 

(Şiıliden • Tünele 
(TüMlden • Şifll~ 
(Şifliden • Beyazita 
( Bezayitlan • Şişliye 
(llarbiyeden • Fatilıe 
<Fatihten • Harbiyeye 
(Harbiyeden· Aksaraya 
(Aksaraydan - Harbiyeye 

(T akaimden • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Tak&imll 
(Ma.çkadan • Beyazita 
(Beyazlttan • Ma.çkaya 
(Şlfliden - Eminönüne 
(Maçkadan • Eminönünıo. 
(Eminönünden • Ma.çkaua 
<Şiflld.en ·Sirkeciye 
(Sirkeciden • Şişliye 
(Mecidiyeköy. EmbıönllM 
(Eminönünden - Meddi.yek. 
(ltlecidiyeköyünden - Eminö. 
( E,'minönilnden • Mecidlyek. 

< KurtulUftan • BeytızUa 
(BeyazUtan • Kurtul.Ufa 

(Şl§llden • EmlnönüM 
(Kurtuluştan • Emüıönüne 
(Eminönlinden - Kurtuluıa 

( Be1Ucta1tan - Bebeğe 
<Beşiktaştan • Emlnöraün11 
(Bebekten· Eminönüne 
(Eminönünden. Bebege 
(Bebekten • Be§iıtaıa 
(Ortaköyden • Akaaraya 
( Aksaraydan • Orta!:öye 
( Bcıikta§tan - Fatihe 
(Fatihten - Beıikttıf'I 

( Aksaragdan • Topkapıya 
(Topkapıdan - Sirkeciye 
(Sirkeciden - Topkapıya 
(Topkapıdan • Ak8artı11a 

<Abaragdan • Yedikuk1111 
(Yedikuleden - Sirkeciye 
(Sirkeciden • Yedtladeye 
(Yecllkuleden • Akıaraya 

( Akaaragdan • EdirMkapıya 
(Edirnekapıdan - Slrkttlye 
<Sirkeciden· Edirnekapıya 
fEdirnektlP}dan • Abaraıta 

5' 

.8' 
~ 

7' 
15' 

6' 
10' 
20' 

8' 
15' 
7' 

14' 

5' 
8' 

16' 

a· 
10' 
16 
5' 

10' 
ır -



~ ... ~ MAYIS -1935 RABER - Akşam Postası 11 

A Y D A 75 K U R U Ş L A 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiç bir tehlikesi yoktur - otomatik ayarlı 
Peıin 66 lira. Bir ıene vade ile vereıiye 72 lira. 4 ıene vade ile vereıiye 82 1/.2 lira· klraayda 75 kurut 

SALIPAZAR MACAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVi 
KADI KOY 
BOYOKADA 

S A T 1 E 
Satış yerleri 

Salıpazarı, Necatibey caddeıi No. 428 - 430, Tel: 44963 
Tünel Mey dam, Beyoğlu, Telefon: 44800 
Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
Muvakkithane caddeıi, Telefon: 60790 

OSKODAR 
23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 

Şirketi Hayriye iskelesi,.. Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
18-5-935 tarihinde p.uarhğ ı yapılacağı ilan olunan Cibali 1 

f~brikaıı atçılığı ~935 gününe rastlayan çartamba günü sa:ıt 
14 de bırakılmııtır. lıtekliler 300 lira güvenme paraıiyle birlikte Ci-
htlide alım satım komisyonuna gelebilirler. (2931) 

1 - Pqabahçe fabrikası için fartnamesi mucibince 
lrıuhammen bedelli iki adet maa te ferrüat üzüm kesme 
hunlara mahıuı motörler kapalı za rf uıulile eksiltmeye 
t'ttr. 

(6500) lira 
makinesi He 

konulmuf • 

2 - Şartnameler Cibalide leva zrm ve mübayaat ıubesinde para -
•ıı olarak alınacaktır. 

3 - Münakaaa 3-6-935 tari hine müsad~f pazartesi günü saat 
14 le Cibalide Levazım ve Mübay aat ıubesinde mübayaat komisyo • 
11Unda yapılacaktır. 

İstanbul Tramvay Şirketi l9Çi -
leri T esanüd ve T aavün Cem iye -
tinden: 

ucuz olarak temin eder. 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci Kitabı 

j. Rasin Külliyatı 
4 - Münakaaaya iıtirak edece k müeaaeseler fenni ıartnamenin 

4 Üncü maddesi mucibince fiatsız fennt teklifname ve kataloglarını 
lrıiinakaaa gününden li.akal on gün evvel ıubeye tevdiye mecburdurlar 

5 - Münakasaya iıtirik edecek olanlar tartnamenin 30 uncu 
~ddeai mucibince yukarıda yazılı gün ve saatlan bir ıaat evvel fiat-
1 leldifnamelerile (487,50) lira muvakkat teminat parasını komiı-

Cemiyetin 30 / 5 / 935 tarihine 
teıadüf eden Per§embe günü ak -
falDI ıaat yedi yirmide cemiyeti -
miz kongresini akdedeceğinden 
nizamname mucibi mukayyed aza-

Meıbur Raaio Külliyatının dördOncD Ye son cildi çıkh. Ter· 
elime, üıtat H. Nbımındır. Bu büyük bir irfan mahsulü ve 
zorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile bUtno inceliklerile 
Adeta hakim bir halde olduğundan her dört cilt birer Abide 

)~ıı, tevdi etmelidirler. (1972) 

nın Betiktat tuhesi salonunda ha -
zır bulunmaları tebliğ olunur. 

teıkil etmittir. Tebrik •e tavsiye ederiz. 60 kuruı. 

W.NW 

6 llTll'O 
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Marjantin vahşicesine bağırarak 
bir kahkaha salıverdi ve: 
-Kızın yüzüne bu maskeyi koyma

fa yardım etmeğe geldiniz değil mi 
dedi 
Elinde tuttuğu sert kokulu, ıslak bir 

keçe parçasını sallıyordu. 
Jspada Kapya İtalyandı. 
Romada iken birçok büyücü kadın· 

)arı tanımış ve onların meclislerine 
devam etmişti. 

Keçe parça!lından çıkan kokuyu 
tanıdı. 

Sapsarı kesilerek italyanca bir kü· 
für savurdu. 

Delinin bileff nl tutup btiktU. 
Marjantin lnlemeğe, hiddetle ha· 

fırmağa başladı. Nihayet acıya da· 
)"anamayıp keçeyi ellnden bıraktı. ls
pada Kapya bunu ayafıyle odanın bir 
köşesine attı. Ve deli)"e: 

- Ya llllu otur, yahut ellerini bağ
lanm? dedL 

Marjantin: 
- Maskeyi onun yüzüne koyacağım! 

diye bağırdı. 

-Niçin? 

- Artık güzel olmaması için l Onu 
fimdiki halinde görmemekliğim için .. 
Kendisini kimsenin tanımaması için •• 
l\lukeyt yüzüne koymak isterim. 

- Pek llA.t Yann koyarsınız! Size 
Yardım ederim! 

- Dofru mu söylüyorsunuz l 
- Yemin ederim ki-
Deli bir kahkaha salıverdi. Sonra 

birdenbire, sanki dü~nceleri şiddetle 
karınakan'1k olmu~ ve geçenleri unut
~~§ rlbi bir kö19ye çömeldi. Ve tatlı 
uır &eale ninni söylemefe bqladı. 

Onu gözden kaybetmiyen Beatris: 
- Zavallı kadın! dedi.. 
Jtyet ailıyordu. 

Prenses: 

- Kızım, beni takip edecek kadar 
kendinizde bir kuvvet hissediyor mu· 
sunuz? diye sordu. 

- Oh, evet.. Madam .. Beni götürü· 
nilz .. Oh .• Ne kadar korktum? •• 

- Artık korkmayınız! 

Prenses kolunu kızın beline sara• 
rak kapıya doğru götürdü. 

Marjantin bunları gördü. 
Bir homurtu ile ayağa kalktı. 

\! Demek onu götürüyorsunuz'! ls· 
temem .. Siz kimsiniz? Buraya niçin 
geldiniz .. ? 

Beatris, lspada Kapyanın tuttuğu 
deliye döndü: 

- Sakin olunuz Madam, size hiç 
bir f enahk reldiğini istemem.. dedi. 

· O ses o kadar tatlı ve şefkatlıydı 
ki ... Deli diz çökerek: 

- Onu benden alıp götürürseniz 
halim ne olacak? diye kekeledi. 

Bea tris tekrar: 
- za,·allı kadın diye mınldandı. 
Jiyet: 

- Oh Madam, beni bırakmayınız!. 
diye yalvardı. 
-Hayır yavrum .. Sizi bırakmıyaca. 

ğım. (Marjantlne dönerek) hem bu 
genç kızın gitmesini istemiyorsunuz .. 
Hem de ona fenalık etmeğe çalı~ıyor· 
sun uz .. 

- Bana neye böyle tatlı tatlı söı 

söyJüyorsunuz?. Siz kimsiniz? 

- Ben istirap çeken bir anneyim 
anlıyor musunuz? •• 

Marjantinin gözleri yaş doldu: 
- tstirap çeken bir anne mi? Fa

kat niçin? 
-Çünkü kaybettiğim çocuğumu arı

yorum .. 

- - Ya, demek siz de çocuğunuzu 
anyorsunuz ! Oy le ise bana acıyacak
sınız Madam. Çünkü ben de çocuğu
mu arıyorum. Ve biliyor musunuz? 

bu sözlerinizi size hatırlatacağım Şö· 
valye!-

- Ne vakit arzu buyurursanız Şev
ketmaap! 

Birinci Fransuva tereddütle: 
- Belki bir gün .... Gene JtaJyaya 

dönerim ... Allahasmarladık Şövalye .. 
Sakın beni görmeden, mu\1\ffak oldu
ğunuzu söylemeden geri dönmeyiniz! 
dedi. 

ŞöYalye: 

- Şevketmaap, beni son derece il· 
tifata boğuyorsunuz! diyerek çekilir· 
ken: 

- ltalyaya öyle mi? ne tuhaf 1 Po
videki ibret dersi kftfi gelmedi demek! 
diye düşündü. 

l\fonklar Şövalyeyi sarayın avlrsı
na kadar geçirmişti. 

Ragastan atına binmek üzere iken 
polis müdrü: 

- Mösyö 1ö Şövalye r Her ne zaman 
teşrif buyurursanız konağım sizindir, 
dedi. 

- Teşekkür ederim Mösyö I Bugün 
ikindi vakt~ bir mAni yoksa sizi ziya· 
ret etmek istiyorum. 

- Kral emrnize tabi olmamı bana 
emretti. Ben de her isteğiniı.e hazırım. 

- Teşekkür ederim ... 
Şövalye atının dizginlerini topladı. 

- iyi ki aklıma geldi. Ltltf en bu 

serseri reisinin ismini söyler misiniz? 
- Hangisinin 1 
- Monf o kon ölüler mahzeninden 

kaçanın ... 

- İsmi Manfreddir. 
Ragastan sapsarı kesildi .. 
Bütün vücudunda bir ürperişin do· 

Jaştığmı hissetti • 

Lakin polis müdürü dalrın dalım 
bir şey düşündüğü için bunun farkına 
varamadı. Yalnız? 

- Deminki suallerimin arasında en 

1 

mühim bir şey sormayı unuttum. Ara
dığınız çocuğun ismi nedir? diye sor
du. 

Ragastan artık heyecanını yatıştır· 
mışb. Tabii bir sesle cevap verdi: 

- İsmi Lui'dir. Ölen Kral on ikinci 
Ltıinin hatırasını anmak için ona bu 
ismi vermiştim. 

• • • 
ŞöYalye, Pariste oturacağı müddet 

için kiraladığı konağa döndü. 
Tuhaf bir aksülamel onda derin bir 

korku yaratıyordu. 

Mesela bir adanı kendisine bir ara
ba çarparak düştükten sonra sağ ola
rak kurtulur ve zararsız geçen bu 
kazayı düşünmeden yoluna devam e
der. Bir saat, iki saat geçince birden· 
bire bu adam titremeğe başlar .. lş iş
ten geçtikten sonra korkuya tutulur. 
Bu o kadar mühim bir şeydir ki bir 

çok adamlar vaka esnasnada pek bü
yük bir cesaret gösterdikleri halde bir 
iki saat sonra korkudan ölmüşlerdir. 

işte Ragastan da böyle bir hisse ka· 
pıhyordu. 

Titriyerek: 
- Bu konuşma sırasında belki yüt 

kere oğlumun ismi Manfreddir diye
cektim .. sözlerini tekrarlıyordu. 

Birdenbire l 
- Oğlum herhalde bu l\lanfredden 

başka biri değildir. Fakat bunu hangi 
delille isbat edebiliriz.. Parlste iki 
üç yüz Manfred adlı adam vardır, de
dJ. 
Konağa varınca karısı Prenses Be

atrisfn dairesine gittL 
Fakat, hizmetçiler Prensesin lspa

da Kapya ile beraber erkenden sokağa 
çıktığını söylediler. 

• • • 
Hakikaten sabahleyin Şövalye dö 

Forma: 23 



H E Kara Maske 
Polis hafiyesi ( X: 9 ) un 
harikulade maceraıars : No. 37 

Türk matbuatında bir yenılık 

olarak ıayılacak bu roman birin 
defa .. HABER,. de çıkıyor. Bu ro· 

manı bir sinema seyreder gibi taki 
edecek, heyecandan heyecana dü· 
şecekainiz. 
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ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi 
BOBiNiN YARIŞI: ,____ __________ _ HABER' 

in 
,fi~ Polis hafiyesi 

X:9 
Yakında gene bl.l 
sütunlarda yeni 

bir maceraya 
atılıyor. 
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Raga.stan konaktan çıkar çıkmaz 

Prcn-.es Beatri · lspada Kapyayı çağı
ral'ak bazı emirler yermiş ye sadık 
u~'lk bunlan hemen yerine getirmişti. 

On dakika sonra, Prenses sade bir 
kılıkla tek ath bir arabaya binerek ko· 
nnl,tan fiıkmıştı. 

Arabacı yerine lspada Kapya otur
m•ı.-.tu. 

nelinde her zaman taşıdığı uzun 
bir hançerden başka, doldurulmuş iki 
Kocaman tabancayı da ihtiyaten 
arabacı yerinin altına koymuştu. Hat
ta bir tüfeği bile gene arabacı yerinin 
altına .saklamış Ye dizltrinin arasına 
da bir krhç almıştı. 

- Sadık lspada Kapya bazı eski 
tıdetlerini terketmemişti. Sokağa tepe
den tırnağa kadar siiahh olarak çıkı· 
yor ,.e efendisini adım adım takip e
diyordu. 

Lakin o gün böylece silahlanmakta 
belki de haklı idi. 

Araba Frak· Ar~r sokağına doğru 
gitmeğe başladı. Biraz sonra bu soka
ğın, daha doğrusu pis, karanlık ve ha· 
raı, evlerin arasındaki dar sokağın a· 
ğızında durdu. 

Prenses Beatris büyük bir cesaret
le arabadan indi. 

f pada Kapya da ona refakat edi
yordu. 

Röyle bir yerde duran arabanın gü
rültüsü ile kapıların arahğındaı! bir 
çok başlar uzanmış, korkunç yüzler 
görünmüş ,.e lspada Kapya da, Pren-

sesin o devrin modasına uygun bir 
suretle süslendiği mücevherlere di· 
kilen bir çok haris gözlerin panldadı
ğmr farketmişti. 

~fil kıyafetli kadınlar meydana. 
fiktılar. 

Bcatris bunlara: 

mu? lmdat isti yen sesler işittiniı. mi? Hayrette kalan Prenses: içeriden korkudan titriyen bir se~n 
diye sordu. - Evet! cevabını verdi. - İmdat! .. lmdat! Kurtuldum?. 

Aldığı cernplar hep birdi. Öyle ise madam, aradığınızı bula· Bu gelen .Manfreddir, diye bağırdı. 
Hiç bı'r sev du,,·ulmamıc:ı duyulmus mp:acaksınız! Yahut buldug·unuz za-

:ı • " • :.., '> " Sonra hiç bir şey işitilmedi. 
olsa bile böyle şeyler burada sık sık man iş işten geçmiş olacaktır. 

Beatris hem korku hem de sevinç. 
vukua geldiği için aldırış edilememiş· Bu sözlerden büsbütün şa~ıran le: 
ti. Prenses çingene karısiyle biraz daha 

Beatris Ragastanın kendisine ,·er· konuşmak istediyse de ihtiyar kadın - Orada! .. Orada? diye haykırdı. 
diği tafsilatı hoş yere anla1mağa ça· acele ile Haşarat yatağına doğru U· lspada Kapya hançerini kilidin de-
lıştr. zaklaşmıştı. Bu anda evin içinde acı 

1 

liğinden soktu. Ve omuzunu kapıya da. 
Fakat kimse bir şey söylemek i te. bir çığlık daha koptu. yıyarak bütün kunetile yüklendi. 

miyordu. Beatris: Bir çatırtı işitildi. 
Prensesle lspada Kapya sora sora _ İçeriye girelim! dedi. Prenses: 

ilerliyorlardı. lspada Kapya: 
- Çabuk çabuk!.. Oh, artık seste 

ilerledikçe lspada Kapyanın gördü- - Zannedersem boş yere girmiş ola- işitilmiyor! diyordu. 
ğü korkunç yüzler çoğalıyordu. cağız. Çocuklara sordum. Burada de· 

- Madam, geri dönmek zamanı gel· li bir kadın oturur Ye her zaman höy- Bu anda kapı açıldı n Prenses ls-
dl. zannederı·m. 1 b v pada Kapya ile beraber içeriye atıldı. e agırırmış." 

lspada Kapya korkmuştu. Pencerenin yanında bir masayı si· 
- Ne olursa olsun gireceğiz! per alan genç bir kız ayakta duruyor· 

Yalnız başına olsaydı şüphe.siz ken· Bu sözü söyliyerek Beatris tehlike- du. 
disini tehdit edici bakışlarla süzmek· ye ehemmiyet \'ermediğini gösterir bir 
tc olan bu halkın arasından geçmeğe azim ile harap bir tahta merdivenden Masanın arkasında onun üzerine a· 
çalışacaktı. çıkmağa başladı. tılmak istiyen gözleri dönmüş, göğsü 

Prenses itiraz etmiyerek geri dön· Prensesle J~pada Kapya merdh·enin bağn çıplak, saçları dağınık bir ka· 
dü. Ve sağa sola sorarak ayni yere en üst basamağına vardıkları zaman dın elinde gayrı muntazam bir şey sal· 
geldiyse de bir netice alamadı. son bir çığlık daha koptu. lıyarak bir deli inadiyle: 

Lakin tam çirkin görünüşlü bir e- Kendilerini kapalı bir kapının önün· - Maske! .. Maske! .. diye tekrarlı• 
''İn önünden geçerlerken acı bir çığlık de huldulnr. Kapının arkasından ayak yordtL 
koptu. sesleri Y:.! devrilen eşyanın gürültüsü lspada Kapya bu kadının üzerine 
Pren~es oradan gefien ihtiyar bir geliyordu. atıldı. Genç kız ise artık uğraşmaktan 

kadına: Keskin bir ses: yorgun kaldığı için diz çökerek elle-
- Burada kim oturuyor? diye sordu. - Ma. .. ke! ... ~faske!. rini Prensese uzatmıştı. 
Kadın irkilerek durdu. Ve gözlerini diyor ve daha genç bir ses: Prenses ona doğru koşarak kolların· 

Beatrise dikti... - .Merhamet madam 1 diye Ce\'ap dan tuttu. Ve heyecandan tıkanma de-
Prenses: veriyordu. recesine gelerek: 

ı~ı·tı'yor musunuz muhterem ka Sabrı tükenen Prenses: lsı>ada Kap - :ı · • - Artık korkma yanum. Seni"kur• 
d b d k. t ? d' t k v. a,,·a döndü: ın, ura a ım 0 uruyor · ıye e • " taracağım .• Sözlerini mınldandı. 
rarJadı. - İçeride bir cinayet işleniyor l de-

Çingene karısı soğuk bir tavırla: di. Jiyet sevinçle gülümsüyerek: 

- Bilmiyorum! dedi. Sonra Beatrl· lspada Kapya cevap ,·ermeden ka· - Bir kurtarıcı! .. Ah evet, bunu 
se yaklaştı, onun elinden tuttu \'C gü· pıyı açmağa uğraştı... güzel yüzUniizden anlıyorum." dedL 
lilmsüyer~: Kapı mukavemet ediyordu. Beatris onu yatıştırıken zavallı kız 

- Siz ltalyadan geliyorsunuz değil O zaman üç döı·t defa kuvvetli yarı baygın bir hale gelmişti . 
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