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Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bıuılaı- ıiz:e hiç ummadığınız 
me'nfaatler temin ıı:der .. 

21 Temmuz 1935 PAZAR 

Yerli Mallar 
Sergisini 
Gezin! 
-

Sene: 4 - Sayı: 1270 

5 kuruş - Telef on: 23872 

Vugosıavyada müessif 
had ise ı er ~========--~------

zağrebde Hırvatlar kanii nümayişler yaptı 
- -- / Maçeklo önünde 

40000 kişi Hırvat 
ı ınilli bayrağlle geçti 

ve Hırvat marşı 
söyJedi 

Italyan gazeteleri Habeşistanda esaret olduğunu ilan edip propagan· 
da yapmak için böyle resimler neşredivor Kral Alekıandr zamanında mah· 

pasken §İmdi muhalif ıiyaıada bü
yük rol oynıyan Maç ek 

Sofya, 21 (Saat 12 hususi mu• Musolini 
ve Avusturya Habes 

> 
• 

1 

habirimizden, telefonla) - Dün 
Yugoslavya da kanlı nümayişler 
olmuştur. Bir çok senelerdenberi 

~~· ı..:;.,J~- _.~~ ..__ __ ı..ı.;. .. ,. 
( Dcvanu Z incide) 

Hasan oğlu Ali, Tireli Şerif, Mustafa, Hüseyin 

Ne canavarlık 
Gözlerini kan 

bürüyen dört herif 
Babasının ellerini bağlayıp 
karşısında masum kızının 

namusunu kirletmeğe kalktılar ! 
Çarpışmalar oldu ve jandaı•ma kumandanı 

otomobille yetişti 
(Yazısı 4 ncü sayfada) 

' 
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2 HABER - Akşanı Postası 

Zavallı arabacılar! 8u!~!!!?u::'010_ Yunan kralının 
Ailelerile birlikte 20-25 bin 

kişi fena vaziyette 
na giriyor 

Yakında da devir 
alınacak 

emrinde bir tayyare 
bekliyor Cenflyetln eski başkanı şimdi adı değişen Telefon sosyetesi itini konut· 

U $\fıyalardan şlkAyet ediyor mak için Bayındırlık Bakanının 
batkanlığında toplandığını yazdi· 

Bnoün lıtan • ı hepsi ihtiyaca göre mıntakalara - ğımız komisyon, sosyeteyi hüku-
oulda Arabacılar taksim edilmelidir. metin mürakabeıi altına almağa 

Hava büsbütün dönünce krah 
ahp Yunanistana götürecektir 'Cemiyetine ~ ka - 3 - İstanbul da bir~k numa • karar vererek şimdilik çalıtmala. 

' yıtlı 4000 kadar rasız, veya ıahte numaralı araba- rma son vermi§ ve Ankaradan Is- Londra, 20 - Atina belediye Yeni kabine azası saat 23 de 
?binek, ve yük a • lar var. Bunlar da cemiyete mer reisi bu ıabah buraya gelmiıtir . yemin etmiılerdir · tanbula hareket etmittir. 
' rabaıı vardır.Her but asıl arabacı esnafına çok za- Komisyon hükumetin müraka- Eski Yunan kralı Yorgi ile görü. Kabine niçin 
arabacının en a • rar vermektedir. Bunların bir di· tecektir. d e§i ş t:i? besi ile iktifa etmeyip yakında sos 
'taiı bet altı nü • siplin altına alınmaları zaruridir l l l Eski kral Yunanistana dönmek Atina, 20 - Batbakan Çalda • · yeteyi devra ması ve ça ııtırı -
f u ı a bakmak Ben ıahsan kaç defa bunları be - makta olan ecnebi memurlar ye- için hazırlıklı bulunmaktadır. risin istifası sebebi şudur: 
·mecburiyetinde • lediye ve seyrüsefer merkezlerine rine Türk memurlar ikamesi muh- Bir tayyare her an harekete Kondiliı Romaya gitmeden ev. 

~ oldufu da gözö·· haber vermiıtim. Fakat maalesef temeldir. Bunun için de İstanbul. hazır bir halde kralın eıprindedh·. vel hiç bir bakanın rejim iti hail~ 
Mütekait Hinbaşı nüne alınacak 0 • hiçbir ıey yaptıklarını görmedim. da bir otomatik telefon direktörlü- dilmeden evvl parlamentoda re • 

Ştnısi lursa hayatları Arabacılar esnafının hu kötiı . Tayyare, eski kralı, on bet ıat • jimin leh ve aleyhinde söz ıöyle • 
ğü kurulma11 dütünülmektedir. y 11 T 

bu i~ bağlı vatandaıların yirmi,- vaziyete dütmesinin biricik ıebe· f ate, unan kra arının atoy'daki memetini iıtemiıti. 

yirmi bet bin kiti olduğu kendili. bi fena idare edilmelerindendi. Esrarengı·z ıatosuna götürecektir. Halbuki sosyal yardım bakam 
ğindeıı meydana çıkar. Arabacılar Cemyeti daha evvel·· Kabinen in list:eal Krikoı parlamentoda cümhuri • 

Bu k\\labalık kitle bugün açtır.· den bu gibi haksızlıkların önüne Yeni Yunan kabinesi §Öyledir : yet lehinde ıöz söylemif, bunun 
Pek çok esnaf ıünlerce nöbet a • geçmek, tüccarla anlatarak itleri iskelet Çaldaris: Baıbakan, Kondiliı: üzerine Kondiliı ile birlikte zira· 
lamamakta, evine para•ız do··n • çoğaltmak, gırtlağına kadar bor· B b k at nazırı Teadakiı istifalerini "' aı a an muavini ve harbiye, 
mek'l~dir. ca batan bu esnafı kurtarmak i • h d • • Çaldarise göndennitlerdir • 

Çin hı.çbı· t bb" t a ) sesı Rodopulos: Harbiye müıtetarı, Bu vazı'yet kar•ısında Çaldarı·s o.:ğer taraftan son günlerde A- r eıe us yapmamıt ır.- 'S 

iskelele d b 1 b 1 Maksimos: Dıt itleri, Pezmezoğ- 1· 1tı'fa etmı'•, ciW....hur reı·s1· yenı· ka· rabırcılar Cemiyetinde birtakım r e ara acı arın at a· 'S '4l&AA 

karı-ıık hadiseler olmuf, Arabacı· rına dikilen, aynı zamanda çoğu Dün bildirdiiimiz bulunmut is- lu: Finanı, Korozos: Finanı müs- binyeyi kurmak vazifeıini gene 
lar Cemiyeti reisi mütekait leva- cemiyette de idare heyeti azası o· kelet hadisesi hala esrarını muha· teıarı, Stefanopulos: Ulusal Eko- kendisine vermittir. 
zım binbaıılarından Şemsi iıtifa lan idare memuru denilen kah - faza etmektedir. Morgda bulunan nomi: Kartaliı: Ulusal Ekonomi Fakat general Kondiliı yeni ka· 
ederek yeni seçmeler yapılmıth·· kemikler henüz tetkik ve muaye- müste§arı, Pier Rallis: Münakalal binede vazife almak istememit, aı 
Hem bu hadiseyi tahkik etmek, ne edilmediiinden cinayetin ne Teodorideı: Tarım, Saııyaı: keri ümeranın ve Çaldarisin iara 
hem c!-;, Arabacılar eınafının dert- kadar evvel yapıldığı, ve iskeletin Yardım, Amiral Duamania: De • rı üzerine ve Kirkotun yeni kabi· 
Ierini ııalahiyetli bir ağızdan din- bir kadına mı, yoksa bir erkeğe niz, General Nikolaides: Hava neye ahnmama11 tartiyle gene ıü 
lemek için bir muharririmizi Şem- mi ait olduğu henüz kat'i surette Romanosmanos: Tüze, Perikl~ 1 bakanlığını iiltüne almıttır. 
sinin evine gönderdik. anlaıılamamııtır. Ralliı: iç itleri, Nikolitaas: Sıh. At:inada gayri t:abll 
Ş . . . h . Yalnız iskelette bir jile' bulun- h t H . k K .. 1 .. F .. vaziyet:ler 
cmıı vazıyeh mu arrırimize a : azıne os: u tur, raJtS • ç ld · · B 1. ~ 

ması, ve bulunan iç pantolunun a arısın er ıne yapacagı se-
fu tekilde anlatmıttır: dakis ! Girid genel valisi, Verio • yahat 11·mdı'lı·k gerı· k .. lmıttır. A • kalın ve yünden yapılmıf olması ... 

- Kendi arzumla tekaüt ol • . . k . l d·~· puloa: Makedonya genel vali,i, tinada du"n bı·r hu"l-'!.met darbesı· 
cınayetın ıtın ıt en ıgı zannını Ku 

duktan sonra btanbuldaki evime vermektedir. Argiroplos • Patras saylavı·, Trak yapılacağı rivayeti dolafmıf, bu • 
çekilmiş rahat rahat ya§ıyordum. Polis §İmdilik, bu evde timdiye ya genel valisi, Tıiekos: Epir ge - nun üzerine fevkalade tedbirler 
Bir giin o zaman lıtanbul Fırka 1 1 · nel valisi. alınm1•tır. kadar oturmut o an arı tespıt et- ,. 
Reisi Doktor Cemal bana Araba -
cılar e~fi nai•Hlini teklif et-

ti. Bını ff'~R Ü 1 ettim. 
Arabacılar eınafı arasında yap· 

tığım ilk 20 günlük tetkikat bana 
bu esnafın çok acıklı bir halde ol
duklarını göıterdi. Bu halleri o 
zaman ıu tekilde maddf! madde 
tespit ederek Fnkaya bildirmit • 
tim: 

1 - Arabacılar Cemiyetine 
bağh 37 iskeleden yalnız üçünde 
bizim idare memuru dediiimiz 
kahyaların kendi arabala:ı yok • 
tur. Geriye ka!an 34 iskelede ida· 
re memurlarının k~ndi arahala -
rınc.u ba§ka karısı, kızr, oğlu ü • 
zerinle gösterilen hakikatte gene 
ke ldisinin olan 3, 4 hatta hazan 
5, 6 arabası ''nrd!r. Bu arabalar· 
dan bit tanesi sabahleyin idare 
ır eı!'):Jru hakkı olal'ak ilk nöbeti 
alır. Diğer --.--baları da hem dıta· 
rıda. i! yaparlar, hem de nöbete 
gire.~'lctr. 

Zav<·Hı arabacı esnafı buna kar 
tı eli 'kcY!u bağlı bir halde sükut 
etm.!.kten haıka bir §ey yapamnz. 
Çüırkü idare memurları ile arala· 
rı a~ıhraa haftalarca nöbet ala •· 
mazlar ve aç kalırlar. Maamafih 
idare memurları ararunda vicdan· 
lılar da vardır. 

2 - - lstanbulda mevcut kam • 
yonlk tirket halinde büyük fab • 
rika, antrepo, ve maiazaları inhi· 
sar altına almıtlardır.Bunlar kat'· 
iyyen arabalara it bırakmamak • 
tadırlar. Bundan batka birçok 
mağaza ve ticarethaneler kendi • 
)erine hususi olarak araba, oto •· 
mobil, ve kıı.myon temin ettikle • 
rinden bunlar ihtiyaçlarını bu ıe· 
kilde gidermekte, hatta civarla .
nndaki maiazaların yüklerini de 
h arabalarla tatıtmaktadırlar. • 

• .... 1-et emafını itsiz bı
rakan tel>eplerden biridir. Bence 
bu kamyon ve arabalar da cemi • 
J.ele kar.dediJmeli ve buntarnr 

mekle met1ıuldür . , 
I 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? ,..__.. ____________ _ 

KURUN - Asını Us Ankara • Eri

gsn 
müessif hidiseler 

Nöbet bek/iyen arabalardan bir 
görünüş 

yalar kendi arabalarından aldık· 
ları hol varidattan batka ayrıca 

günde 2 lira, katipler de 150 ku -
ruş yevmiye alırlar. 

lstanbula 37 iskele olduğuna 
göre 37 idare memuru ve 37 katip 
var demektir. Bunların bir günde 
aldıkları para 120 lirad!r. Sene • 
de de &Jağ1 yukarı 43000 lira eder. 

Diğer taraftan cemiyete~ 
beygirli arabalar ayda 15, çift · 
beygirliler 20 kuruş para öderler. 
Bu paraların toplanma11nda gü • · 
dülen gaye, hasta, İ!siz, yardıma 
muhtaç esnafa yardım etmektir. 
Fakat bu paralar hiçbir vakit bu 
itte kullam1mamışhr. Benden ev
velki irlare heyetleri toplantıla • 
rında bu oaralarla kahveler içi •· 
lir, yemekler yenir, ötekine beri • 
kine hediyeler alınır, ziyafetler 
çekilirmiı. 

Ben reis olur olmaz bunları kö· 
künden kaldırdım. Kahve parala
rını cemiyet kasası yerine herke· 
ıin kendi cebinden vermeıi esaıı
nı koydum. Esnafın derdine der
man olacak ne varsa yapmağa ça· 
lıştım. Çünkü zavallıların ne mü§· 
kül mevkide olduklarını görüyor· 
ve buna yüreğim sızlıyordu. 

Fakat bütün kuvvetim, bütün 
kalbimle arabacı esnafını kurtar· 
mak için yaptığım çalışmalar, ve· 
cezri tedbirler, anlatılan bazı kim· 
ıelerin itine gelmiyordu. 

Sonra bizi lktııat Müdürlüiüne 
bailaddar. Mürakıp olarak da-

van münasebetinden bahseden yazı • (BQ.f taralı 1 ncitle) 
sında Başbakan ismet lnönünün Sov- Zagreb ve Distrip'de bütün dük • 
yet Ermcnistan Cümuriycli sınırla • kan ve evlere aıılmıttır. 
rından geçerek dostluk sofrası ctra • 
fında dostluk sözleri söylendiğini. Hırvatların lideri doktor Ma • 
bunda dost Sovyet Cümuriyetinin bü- çekin 56 ıncı yıl dönmü münue • 
ııük b;r hissesi olduğunu işaret ede • betiyle yapılan bu nümayiıler, bil· 
rck diyor ki: tün Hırvatistan ve Dalmaçyaya 

"Erkan ile Ankara arasındaki mü-
yayılmı§tır. Her tarafta !öylevler 

nasebetin azlığı komşu Ermenistanı 
bize karanlık göstertir. Hem de bazı' (nutuklar? ıöyle?mi!, ve. S~rp)a • 
eller Ermenistanla Türkiye arasında- rın tazyıkınden tıddetle 91kayet e· 
ki münasebeti yolunda göstertmiye- dilmittir. 
cek neşriyatta bulunur. 

"Gl'renlerdc fransızca Tcm.ps'da çı
kan ı·e bir Ermeninin yazdığı muhak
kak olan bir yazıda Ermcnistanın 
bir Kürt milliyeti yaratmak irin na • 
sıl çalıştığı, Erirnn'da Kürt dili ile 
bir muallim mektebi açıldığı bildiri· 
liyordu. 

"Bu haber Türk - Ermeni nıünase
bctini bozacak. yakınlığa imkan vcr
nılyeccktir. Bu doğru değilse şimdiye 
kadar tekzibe uğraması lazımdı.,, 

Bir Amerika 
tuhaflığı! 

Fil sırtında 
Anibal gibi 

Romaya gidiyor! 
Sion (İsviçre) 20 - Amerikalı 

Riçard adında biri Halliburton fil 
sırtında Alpları aımak üzere bu-
gün yola çıkmıttır. 

Galip Bahtiyar tayin edildi. Fa·· Bu adam, asırlarca önce Kar-
kat her nedense Galip Bahtiyar i- tacalı kumandan Annibal'ın Ro
le iyi anlatamıyorduk. ma üzerine yürüdüğü sırada yap-

Bundan baıka bir mazbata im- tığı gibi, fil üstünde Romaya ka
zalatılarak, beni asabiyet, huıu • dar gidecektir. 
net ve sertlikle ittiham etmekte, ---------- -----
esnafın dertlerini dinlemediğimi 
esnafı aidatını vermesi için tazyik 
ettiiimi söylemekte ve bundan 
böıle reisin de kendi aralarından 
intihap edilmesini istiyerek istifa 
ettiklerini bildirmekte idiler. Bu· 
eınada Cemal de Fırka reisliğin· 
den ayrılmıftı. 

Bu vaziyet kar§ısında ben de 
bittabi istifa ettim. 

Bari benden sonraki idare he • 
yeti bu zavallı esnafla yakından· 
alakadar olsa da bunları mahvol· 
maktan kurtarsa. Bütün temen • 
nim budur.,, 

Doktor Maçekin önünde 40 bin 

kiti Hırvat milli martını söylemi§• 
tir. 

Poliı krt'aları nümayiılere ma • 

ni olmak iıtemiılerae de muvaf • 

fak olamamıılardır. 

Karıtıklıklar esnasında hir HII'· 
vat öldürülmiif, bir çok kiti de ya• 

ralanmııtır. 

Mahmud Necmeddin 

Bulgaristanda 
Tutulanlar koyverlldl 

1'evkif edilmiş olan Protogerof ta-
• raf tarı bütün Makedonyalılar serbest 
bırakılmışlardır. Yalnız reisleri Pet
ro Trelsof serheı:ıt bırakılmamıştır. 
Diğer taraftan ge~en sene 19 l\layıs 

hükumet darbesini yapan zabitlerden 
Miralay Zaçef Bulgaristanı terkede
rek Parise gitmiştir. 

Bu hareket Kral Boris'in me,·kiin
de daha sağlam kalmak istemesine 
atfediliyor. 

Zaçef'in kaçtığr, ,·eya zorla kaçırıl
drfı rivayetlerini Başbakan Toşef 
reddetmiş ye miralayın kendi arzusu 
ile ve resmi pasaportla Bulgaristanı 
terkettiğini söylemiştir. 

Tevkif edilenler serbest brrakrldığı. 
na göre Kral Borise karşı yapılacağı 

:iylenen suikast haberinin doğru ol· 
madığı anlaşılmıştır. 

--o-

Bir tayyare kazası 
daha 

Amsterdam, 20 - Milano ile burac;ı 
araıı;ında iŞliyen bir Holanda tayya
resi, henüz anJaşılamıyan sebepler 
dola},sile, yere düşmüş~ on yolcusu 
ile iki pilotu ve tel1rafçıs~ ölmU~ler· 

dir. 
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Bugün: Futbol, 
Yağlı pehlivanlar, 
yüzme yarışlan 

Bugün şehrimizin üç tarafında ha
raretli spor hareketleri vardn-: 

l - Şeref stadında Beşiktaşla Bey
koz bu senenin şild finali için karşı
laşacaklardır. Bu maç hakkındaki ka
naatlerimizi evvelce bildirmiştik. Ha
taretli ve Jıeyecanlı olacağını tahmin 
ettiğimiz bu maç saat 17 de başlıya • 
taktrr. 

2 - Taksim stadında büyük yağlı 
güreşlt'r vardrr. Kara Ali, Mülayi~, 
'l'ekirdağh Hüseyin, Bulgaryalı Arıf 
&'ibi tanınmış pehlivanlarrmız biribir
lerile karşılaşacaklardır. Bu müsaba
kaJarrn da çok heyecanlı, ve ıneraklı 
oJacağı meydandadır. 

3 - Modada. dün başlanan yüzıne 
Yatrshırı bitirilecektir. Fenerbahçe, 
Gaı;tasaray ve Beykoz kulüplerinin 
İştirak etmiş olduğu bu ınüsabakalar 
da çok bararetU olınaktadır • • 

MUsabakalara tam saat 14 te başla-

Bir bardal< 
buzlu su 

Belediyenin koyduğu 
narh iizerJnden SO 
paraya satılacak 
Boğaziçindeki kaynak sular.mı 

gözden geçirecek olan ~eled~ye 
heyeti dün Boğazda tetkı~le~ıne 
batlamı~tır. Heyet günde hır ay· 
naktan ne kadar su alındığını, ne 
kadar lstanbula 1 indirildiği~i a • 
"'aştıracak ve bunu satış ınıktan 
ile ~ar§ılaş.tıracaktır. Bundan 
b tka suyun satışa kadar olan 
:asrafı da gözden geçirilecektir. 

Diğer taraftan de §ube)ere ye • 
niden yayım gönderilmi§, buzlu 
kaynak sularının bard.ağ~n.a ~t~z 
para narh konduğu bıldırılmıştır. 
otuz ıeneden fazla para alanların 

Ekmek narhı 
indirilecek mi? 

I 

Fırıncılar yükseltimesi 
ltızım ~eldiği iddJa~ı'!-da 

Belediye narh komisyonu yarın ayycn formüle ~athık edı.lere~ ek· 
gene toplanarak ekmek narhı işi • mek narhı yemden tesbıt edıle • 
ni yeniden konuşacaktır. cektir. 

Dün bu husuıta yaptığımız tahDün fırıncılar hemen belediye· 
ye koşmuşlar ve bu hafta buğday kikata göre borsada buğday ve 

un fiyatları - narhtan evvel daima 
fiyatlarının yükseldiğini hatırlat• olduğu gibi- son iki günde gene 
mak istediklerini ve narhın da ta· . yükselme alametleri göstermış • 
bii ona göre olacağını söylemiş • tir. Fakat bir darlık kat'iyen 

lerdir. mevzu bahiı değildir. Borsanın 
ncaktrr. 

-o- belediye müstahdemin şubesine 
Terkos boruları tikayet edilmesini? ~a~a v~ ala -

kah kimselere bıldırılmesı, fube 

Şunu ilave edelim ki son za • neşrettiği statistiğe göre şehirde 
rnanlarda narhın her tetkikinden tnm iki buçuk ··aylık buğday sto
evvel fırıncılar böyle müracaat • ku vardır. Vakia geçen sene ayni 
Jarda bulunmağı adet edinmişler• tarihte şehirde dört aylık stok 
:lir. vardı amma 'bu geçen yılın fevka· değişiyor direktörlerinin ayrıca belediye 

Taklimden Pangaltıya kadar o· zabıtası memurları vasıtasiyle sı· 
lan T erkoi borularımn yenil ı . kı kontrollar ya.ptırarak halkı~ 

aldatılmaunın önüne geçmesı 

Belediye yarın 1.abah borsadan iade bereketli mahsulünden ileri 
un fiyatlarını alacak ve sonra mu· gelmekteydi. 

?nesine ha!lanmıftIT .. Yeni boru • M l ı g-....... 1z1 n ge ı ı· 
lar eskisinden daha genittir. bildirilnıi§tir. e VV 8C1 1 1 1 • 

leynepKAmll hasta-Köprü tekrar açılmı-Şİmİ için araştırnıalar 
hanesi hastaları ya başladı 1 

Tamir dolay11iyle üç sabahtan· Ya P 1 1Y0 r 
geri ~evirmiyor beri arılmayan Galata köprüsü ( ı .., t na go··re bütun·· kuvvetler bu mm· 

Y 3' Tanm Ziraat) bakau ıgı ara· 
Bir sabah gazetesi, Zeynep Ki- eşkisi gibi sabahları açılmağa fından Ankara Tarım enstitüıü takalarda. toplanacaktır .. 

llıil d "um evine götürülen bir başlamış, Haliçte bulunan bir profesörlerinden mürekkep ola • Şehrimiz Türkofis şubesi •bu in
haatan°!ı kabul edilmediğini, bu çok büyük ve küçük gemiler dı~a- rak seçilen bir heyet meyvacıbğın celemelerin (tetkiklerin) esumı 
hastanın diğer iki hastahanece de rı çıktığı gibi girecek gemiler de beşiği olarak sayılan Türkiye meyva çıkı~ı (ihracı) işi teşkil et
Reri çevrildiğini yazıyordu. girmiştir. Tamir bunda~ s~n~~ da meyvacılığmın modem usullerle tiğinden bu bakımdan hazırlık 
Sıhhat :lirektörlüğü bu tikayet devam edecek, fakat kof ~nun a· çalışması için yapacağı seyahata yapmağa başlamııtır. 

~trafında tahkikat yapmıt, Zey • çılıp kapanmasına enge 0 mıya • evvela İstanbul bölgesinden baş • Heyetin tetkikleri sonunda 
caktır. mPvv•lrrmız ve ihraca müıaid 

~~ Kamil doğum evince Döyle 
·~ F ltcLSLi:lillll gl:t 1 \t:vrume'-'l~UU 

teabit etmiştir. Zeynep Kami.1 do· 

ğ':.U.n evi Haydarpaşadaki hasta • 

hane açılıncaya kadar gelen bü • 

tiin hastaları kabul edeceği için 

her gün yapılan ınüracaatlar 
dinlenmektedir. 

Bundan b&.şka mütehassıs bu • 
lunnıamasına rağmen her türlü 

kaza geçirenler gene doğum evi· 
te ahnmakta bunların ilk teda • . , . 
" 1ai yapılmaktadır. Doğum evı 
liaaekiden sonra Anadolu yaka • 
•ında açılan ilk müesses olduğun• 
dan Anadolu yakasındaki lohu • 
galarm ve hasta kadınların baş 
~rdukları yegane müe11eıe ol • 
llluştur. 
...___ ·~~~~--~~~-----

lii!•LiJ'Tl] 
1-takaret: 

Bu gece saat 24 kararlarında 

V lniköyünde oturan ve ateşçilik 
~den Mehmet, Süreyya isminde 

hir adamla iki arkadaşı taraf m • 

qan kendisine hakaret edildiğini 
:ddia ettiğinden Süreyya yaka • 
ö.nnıııtır. 
~&hoşluk 
b l>uh gece Abanozda oturan Sa· 
lı ahatıe dostu Riza Büyükderede 

1
• eyazparkın önüne gelerek aha • 
•tıin istirahatini bozacak derece • 
de gürültü ettiklerinden her ikisi 
d :,. Yakalanmııtır. 
Taraıanma 

I>ün gece Bostanbatından Bey • 
1:1" l g Una gelmekte olan 3647 numa· 
l'\lı et kamyonu kapıcı Halilin 1 
~,fln.cfa.ki kızına çarparak vücu • 
dtbıtln ınu'hte!if yerlerinden yara· 

~. Şoför lbrahim yakalanmıt· 
~ ~ 

~ 

Feuerbahçe halkı 
tramvayların ucuzla

masını istiyor 
F enerbahçe civarında oturan 

halk belediyeye istida vermişler, 
Kadı köyden fener bahçeye kadar 
olan sahanın Üsküdar Tramvay 
sosyetesince üç mıntakadan iki 
mıntakaya indirilmesini istemiş · 

lerdir. 
Bu suretle halk daha az para 

verecektir. Bundan başka Bostan
cıya kad:ır olan ücretl~ri~ p.aha · 
lığından da şikayet edılmıştır. 

--0--

Şekeri pahalı satan 
bakkallara ceza 

Şekeri muayyen fiyattan .faz -
la a satan iki bakkal beledıyeye 
şi~ayet edilmiştir. Belediyece bu 
bakkallar cezalandırılmıştır. 

1-··-,,.Glw ... 
Bütün garbi Anadoludan Kars toprak ürümleri birinci planda 

bölgesine ı~adar uzayacak olan gelmek üzere bunlar muayyen 
aeyahatten sonra memlekette tiplere ayrılaca·k, fidanlıklar ku • 
meyvacılığın gelişim (inkişaf)" rulaeak ve çıkı (ihracat) itleri 
mınatkaları te&bit edil.eeek ve bu- düzenlenecektir. 

Hava postaları için 
telsiz istasyonları 

kurulacak 
Hükumet bir yandan yurtda 

hava postaTarİnın her yana yapıl· 

sı için çalışırken bir yandan da 

hava postalarının tam bir emniyet 

içinde olması için yeni tesisat vü· 
cude getirmektedir. Bunun için 

İcab eden yerlerde telsiz tesisatı 

yapılacak ve Radyo • Ganyo • 
metre makineleri kurulacaktır. 

Bu tesisat timdi satın alınmakta -

dır. Yakında kurulmasına başla -
nacaktır. 

• 

Belediye, çöpleri 
ne yapacağını 
araştırıyor 

Belediye temizlik işleri için ye· 
yeni bir proje ve ıartname hazır· 
lamaktadır. Çöplerden gübre ya· 
pılması ve çöpler aralarında çı • 
kan bez, cam gibi maddelerden 
istifade edilmesi dü§ünülmekte • 
dir. 

inhisar idaresi tarafından dö • 
külen çöplerden bir buçuk ton 
canı kırığı elde edildiği görülmüş-
tür. ~ ,_, 

Yeni şekil tatbike geçilirse çin
genelerin cam, bez ve kağıtları 
toplanması j!a&ak edilecektir. 

ŞEHRiN ' DERDLERİ 
·-· 

Beşiktaş Kılıçali 
.. d Beşiktaşm Kılıcali maha1lesinc giderek bu görünüşe na~ran mahalleniz yangın tehlikesine kar-

mahallesinde 
Dun lke n dertlerini dinlerneğe karar Yerdim. Be- şı Pek mahfuz değil. 

civar ha rnı 
. 0 ·takÖY tramvay hattından ba~hyarak Ylld1z - Hakkınız var. Fakat bu hakikati sigorta şirket-

şıktaş ~ 1 doğru uzanan bu mahallede ilk gözüme Zeri de anlamış olduklarından sigorta için çok yüksek 
tepelenne ]erin h~ınen hemen tamamen ahşap, biri- para istiyorlar. Öyle ki bu parayı vermektense ayrı 
ç~r~~n ~e! evgirıniş gibi yan yana, bitişik, ve ekseri - bir yerde bir apartıman tutmak, ve apartıman kirası 
bırının ıçıne 1 ı d vermek d h kJ! ı el" o 

k k . ve harap o ına arıy ı. · a a ·ur ı g ıy r. 
yetle ço es 1 • • •• 

h 
·· terınesin ufak hır ateş, ve ufak bır ruz-

AHa gos · k '"l t ' . b'l d v •ı ~ b'"t"' bu mahalleyı u e mesı ışten ı e egı -
garın u un 

dir. 1 k 1 
Evlerin bu şekilde harap o malanndan başka a • 

ı d k berbat, ve sokaklar da cok dardır. 
dırıın ar a ço . . k · ~ 

K 1 1.1.1 · dedig"i gıbı bu so aJ:..tan hır kamyonun 
ı ıca ı ı erın 

geçınesi iınkansızdır •.. ~ .. 
Kendisile görüştugum ınahalleliden Şemsi'ye sor-

duın: 

_ EYiniz sigortah mı? 

- Hayır .. 
_ Tavsiye ederim, derhal sigorta ettirin. Çünkü 

- Maha)]enizin daha ne gibi dertleri var? 
- Çöpçülerden şikayetçiyiz. Eskiden evimizin biraz 

ilerisinde çöpçü amirlerinden biri otururdu. o zaman
lar çöpçüler /ıer hafta gelirler, sokakları yıkamak su
retile mükemmel surette temizlerle,., biz de rahat eder
dik. Fakat sonra bu adamcağız evinden çıkarak başka 
uere taşındı. 

"O zamandanberi çöpçüler pek nazlı dar.ıranıyorlar. 
Sokaklara bir tek süpürge bile vurdukları görülmüyor. 
Bu işin yoluna girmesi için galiba yakrnımıza yeniden 
çöpçü amirlerinden birinin taşınmasından başka çare 
yok! 

:Buqün için: 
.......... ~ ~ ııwıs ı=e---- ~ 

"D ,, grupu ressam-
larının merakrısı 
arttıkça yerleri 

küçülüyorJ 
"D . ,, grubu denen yeni ı·essam • 

lar grupunun beşinci sergisi de 
dün şehrimizde açıldı. 

"D,, grupu ressamları, çok ilgi 
uyandıracak şahsiyetlerdir. Hep·· 

si genç, hepsi yeni anlayışlı, hemen 
hepsi dünyanın en kaynayışlı .sa· 
nat merkezlerinde dolaşmıg, ça • 
lı§mı,, etüt etmiş insanlar ... 

Rahat değildirler, durmadan 
çalışırlar ... Rahat değildirler. Ça
lıştıklarım göıterrnek isterler ... • 
Rahat değildirler. Gösterdikleri· 
hakkında da ıözler ıöylemek,
yazmak en dayanamadıkları is • 
tekleridir. İtte hu yüzdendir ki, 
"D,, grupu ressamlarının yeni sa· 
natları ile birlikte kendilerine 
kar,ı da gençlerimiz arasında bir 
~evgi, ilgi uyanmı§ ve gittikçe ser· 
:;iye gelenlerin sayısı artmıştır. · 

Fakat §U tuhaftır ki, "D,, gru • 
pu sergisine önem verenlerin sa· 
yı11 arttıkça, "D,, grupu eserleri
nin sığındığı yerler küçülüyor, fe
nala.§:ııyor. Dün betinci sergi, Be
yoğlunda eski Fransız Tiyatrosu• 
nun - ancak verilebilen - küçük 
bir köteciğinde açrlmıştı ... Herkes 
nöbetle gir.di. Girenler bir mağa• 
rada dola§ıyormuı gibi, adeta el 
yoraamı ile gezinip, gözlerini kı· 
pıştırarak tabloları seyrettiler. 

Sergiye girırneden önce, verilen 
ihi söylevden r(biri şair Necip Fa
zılın on dokuzuncu aswdanberi 
sanatın ne olduğunu ve bugünkü 
aanatkirı renkli bir kristal gibi gö 
zönüne koyan canlı konferansıy• 

dı) ikincisi peki.la Affiıt.h~o ·fiıı:> 
Clu ki, bu kUçük yerden.ıba§ka .heıı ;~ 
dava yer bulamamıtlar ... Orada· 
da gene kendileri bazı paralar 

'harcamıf ··• , 
ikinci sözü aöyliyen Elif Naci,-

ıerıgiye ve konferansa bu yıl gel· 
miş olan 300 kadar genç kız ve 
erkeğe teşekkürler ederken bu· 
yoksunluğa dokunma·ktan kendi• 
ni alamadı ... Fakat sanırım ki bu 
hal herkesi üzebilecek bir haldir. 
Resim sergisi, elbette ki bir tiyat
ronun vestiyerine benzeY.en bir· 
kuytuda olmamalıdır. Bunu reı • 
sam olmıyan da ıezer. 

Dün söylevlerin verildiği tiyat 
ro binasının içerisinde de tek ı§ık 
yanmıyordu. 

Gerçi sanat böyle çok manza • 
ralar görmü§tür. Gerçi, birçok sa• 
nat erlerinin tecümei halleri o ka
dar ışıksız yerler, tavan araları· 
ve kirau verilememiş kilerlerle 
doludur ki sanat adeta buralar •. 
dan, bu şartlar içinde parlar diye 
bir kural (kaide) bile ortaya atı·· 
~abilir ... Fakat bugünkü sanatkara 
lir ... Fakat bugünkü sanatkara, 
ya§adığımız devir içinde dikkati
miz daha çok artmak lazım gelir. 
Çünkü, dünkü insanlara nisbetle 
daha zeki ve anlayışlı olduğumuz 
iddiasındayız ... 

Hikmet mUnir 

Gümüş fiyatları 
Jndirildl 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
gümüş toplama işine büyük bir , 
faaliyetle devam etmektedir. 

Banka dünya gümüş fiyatların• 
da son günlerde görülen düsük· 
lüğü göz önünde tutarak evv~lce 
4? kuruştan 60 kuruşa çıkardığı 
hır gümüş mecidiye fiyatını şimdi 
54 kuruşa indirmiştir. Bu suretle 
para şeklinde 10 gram gümiqün 
fiyatı da 27 kurup. indirilmittir • 



y·oliyle 
başına 

·Evlenme 
yurtların 

ge~en aileı 

Hahshurglar I 

. HABER- .Altp~ l'8!M -~~~~===~~~~mı=ı==~====%J.=T=El\=f-=1\==tu=Z =-=t9S~5=:::sıı:ır~ 

NT~ •. ~~~.!~~!ı~d.I 
Tireye t'bi Büyük Kömürcü kö
yünde ·bil' namus kirletme vakuı Habeş ve Av ustu ry a 
~hnuı, dört namus hın12ı harman f • d • • 
Y•rhıcle çahıan bir 'b~'b& kıza hü· Ş 1er1 ne a 1 r yen 1 
cuın ederolc D&1'anın elini kolunu Ö 1 • • 1 d • 
bailct~Uf)ar Ve m2'1UM kızı leke· s z er soy e 1 

Musolini 

leıniılerdir. Pal'iı, 21 - Eko dö Pari ga. leri, ltalya ile Habeıiatan a.raaI!lı' 
Tefıilitı ıudur: zeteai Muıolini ile bir mülakat da. ıiyaaal mÜnasebetlerin keaildi· 

Bıınlar-a kimler tahta geçirmek 
\ Büyük Kömürcü köyünde ~ra ne§retmektedir. ğine dair haberleri yalanlamakta.-

Mestan oğlu Bayramın kızı Fındı· Habetiabt.n meaeleai hakkında drrlar. 

istiyoı;, kimler istemiyor? 
Havsburgla.rnn Avusturya t.ahtı~ h~. a,l)ııtıeya sııcl~ olarak, Al .. 
g~çme9i ihtimali, mh~n1ei. kvr~J~dı- manyayı kunet1ettdir~cek he:ı;tı~~gj 
g, fU günlard~, tngiliz gazeteJa~de f~t.a karşı durmak ısteY. ltalyantn. 
~ bu J11eiiiıleyi in~lişen yurla~ çtk - ki!ndisile Almaı\Y• arısmd-. çatPt! -
ıga~~dıı:. B~ sa,~ &•l~n "Qey,li U9 '"" maYB! m~ni olacak bir devlete ihtiyatı 
ra.JA,. gAAeteşi~in dJıtlOJM.t muba._'IJid. Ya,r~r.. "\·e ~o nlla~cla,. ltalya•un ya -w. N. E'V.ER, ''H,al)sbur_gJaı: haı;q de- hµ.t G\{t.ıEıOliı.t.inin kendisin.in} 'tıuıa, • 
meij;tir,, IQN·uf sözile yazısına ba~ll. • nnt "Xeni Balkanlarında,, sinsal li • 
yarak Haooburgların harp yoluyle de. derlik. hUlyasr var. 
ğil; a~'t'. evlenme suıı~tile: ülkelen Bu devletler esas it~~dle bu • 
8ahip.oldllkl;u"uı1,a,nla. d~Olf~i.: tün m~te, AvQStu.ryada h~ii,ıadaı. 

''Jfab.tı: Q i~amrluk 
0

get)j öl;- hj{. ":~~ cümh1'dyeiçUikle. ö.ııürlü~ 
ç\i.d~ e):4t@l~kle Y&,JlfbQı§~n. haJJJlft.. 0J.,Üt~~et- - ve).-a btWc4tt~ ek~.Q~ : 
rin en bülı-üğü e~nasmd.a pa.r:saJ.;mıp mik; Yl'k.mı veya k.urtuluşl,a. hlç dgıU 
dağd.h, Saraybosn;ı.da biı; Hfı.bsbur..ıi (ala.kad;u.), değildir. B~ sa~ece ''kqv. 
pı_:~in:İl} öJdürüttnesi ~te~ earJattJ. •retJe_rin nlU.\G.Zenc~İ,, kJıl:sik bir oyun
BiJ:kaç- a.Y sonra, Loid Coı:ç- Ça.r ordu- datJ.ı ıbaı:e~r. 
ıa:ınrn bu harap i~pa.ratorluj p~ ... Bu ıti.bt:u'Ja Fıaıwz •okta • 
~lad~nı iftihada. habt:ıı v~i..ror.ctu.. tai ~~tı m··te~nm. Ha.~~ 

F.mt 4oiA'. Corç Jüzum.unAAıı f;Wa hı:7r- ~hta. ıetic~. ~i.e bi.r fi.~ı:d;i.r. 
1'eııaine i.tirmıt ediyordu. 1~ e<ma e - Çutıku_ ~~. suret~e, . Avl!St~ !l -
rinc.eY.e ~a.r taDl dö1t ~.orkun&sd m.a..ıı bl.t'~W. yeıu bır ev.gel vücude 
ges.ti# Sonund;ı Çar ord.uta,n ıfeğil, gelettktiı:. 'aka t bq. a.m :=l.Dlau.ıdaı 
(ç:itn~}t Çarlık önc.-e ~-ıkdnuşttJ hat • Fra~nrn u.~ .. de~; ver-diği men.f!a:. 
kın i~y:ılHdrr ki, impa.ra.tor Karlı Yi-- a.tleu otan 1'.us.iik ı.til.4{ dsn:letl~rı.ıwı. 
yanedan çıka.rttı. miitt.eftkaıı nefr.~ e~i bi~ şe_y,d~. 
~istan tahtı»ı. Y:etıiden l\lmals i.. l~lya teı:edd.u~ ediyo.t.. ~aka.t ~ ... 

· ~hi d f t ı..b" · isti. tı.:-i»ı- ha zıya de tahtın ıhyasın~ m.,-lediYot. 
.;tQ, ın e a e~·ı ua. gıx~ """' . v· ..:ı~ 1ı ıı..: d lf ttaı. 
de de ka..Ybe:tti, Şimdi dünyJJ.. bunun ı~;ıım~ e .""'- e U' yan, .eren ' 
oil.u Ottonun Afu$tur_ya. tahtma çık - sesıle ev~enm~ ol.an llb~u:rı _ım.11a.. .. 
masr o-ibi "'ir plan tehJjkesi karşısında ratoru, şıtnalden Alnıau.hid..deti> şıuıa-
ı. 1 - " ' ti cıa.rki ve cenubu .,. .. ktden kH...;ık iti-
•ıU unuyo-ı·. ~ :..~ - ~ ... 

·~ · . J~f.! korkusu karşrf'ından daimt su -
Eger AYu!utuada. k.rallığı:n. ıby~ • ~ ~. ınii~eı:.eti" m1.lh~ 0 • 

1'1~ ~alını A~ustur-yada.. tabta bıl'" h~ - Jacaıktır. Ma:bıfburı pı:-op~an.da« ttaı: 
kil..m~.r. geçır.mekte~. ıba~t-: o-J-. '"=- ya diplomasisi i.$in ~dalı bir. siWl o .... 
sanı lJafı. der:~de. mute~ ol,w:. Fa.- la.bilir. Al.manya.dan itiraı ohu.:$3, Na
~~}J&, n!~~l! .~~AlMal bir.. tn919ele>v• zil~rin tecavii.z flkxine daha, biiY'tk bh: 
~ a harl? en<heeşııe ısebap oluıltıZ, et.em sayılacal~tıı.-. Yıılnııı ~U!r-Uft: ın:ıar 
Fa~t Hab$bw:gla:rıı1 yeniden ikti. • k~lıyor. 

da,ra geçmesini11, H..~bur.gla.r ve ~.itilaf Sablhurgla.rın:ı tah~ 
Hab•buı:gları tutanlar için ba.nd;m bil &eç.utefiine.ena~ııotahil~lwla.r: ~" 
yül< bir manası vatdrr. Bula.~ l$U ... vd]J. ve mü.ttebiJi midir?: Ş~heli ... 
çUk bir dağ memlaketindJt biı: nw - yim ... 
oa:rşi ihdasını değil• amf Yulsatt. mllı • Bug,i.i.n. ~min. aşağx. yuk.w. ha.zırlaıı 
8.-l·yen. bir.. şekil ijzpre; mi Imuarator. nuş.tı.r.. 4.VW!ltuJ:ya, tqkjJilb esaai.Yesi 
luğu diriltmeği kur.ıoıor.J~. itibarile, artik cümhuri~d ~· im. 

Muhaı:ı:iı: bundan sonı:.~ Otto.rıun par~orltuk· tentizletij. imparatorluk 
Belçikanın Louvidin üniversitesinde marşı, impar,atoı:b1k üıtiformalarr, n 
Avustuoa.kanunu esasisi,, "!fa:car e- iinvaııl.an Y.eniden kuJ.laıtrlıll'aja ba§" -
kon~ttish~ "Ttına d~tetlerimlteltoM. ladL 
mik; biııleşmesi,, gibi mn-~ üzerin.. Habsbu.rg eml;lkikendilet.lıuı~ı... 
dft t-=ll~ y~ıgına. ioa.net ederek· A.... yo.r. Zita ve Oto, meml.ek.etlırrine- döıı. 
vust~ tarJm (tiıaat) bak.aıınun meklt setbestti;r. 
da ı:;u gözJetini batn:latı:ro.r. "unsanrrt 00, IÖnlt~. ~ lta.ıyanrn. 

A v~tm:y,alı bakan,. ''bir zamanlar alt?U81l tmnıip- etın~le :nKmat:~hıin 
Av~urya - Macatistan.imparator. ansızın ve resmen ilanından başk~ biç 
Juğu ota1t1yeı:lerde-yuttqlarnı H1tb$:. b.i.u· §.ey, ka.l.nlwnı~ıı:... 
burglara; karşı duyduğu.sad&ka.tf,en Ye Bu hal,, hıır.be sebep QlJJJt mu? Kü., 
15 ytl iGinde bu. memleUtieı:deki bazı çük itillı~ 1921 dt· Ka.rJ. Macaı: tahtt
aha.Unin kendilm:ine iltihak etmQk:ittı- na g~eğe teşebbüs ettiği vakit yq .. 
tfY,eceğ:inden" bab~tmişti. trğı gibi seferber olur ın:u? şijpheii .. 
lng!liı muhanir diyor ki: Yİ~ Httıer., ".aV\lsturyaYJ.: Etabsburg 

. "Bütibı bUJtlara, bah~dilen. ınem,.. ı.ulmeUnden ku.rtamtakı:~,, .A•ustu.r 
1ekefü~:ı.1J:t, h$umetlet1ıner.aktan d~ _ ya üzerine Yii.tiir: ınii? B.llllu.n: Y~.a, 
ha fazla denebilecek bw şeyle kulak caiıııdan. dit. şüphe ederim. 
'Yeriyor. Bilhassa kilçitk itiltfın U$_ Şimdiki halde bu d~iŞiklik, ~z. 
ınemlekmi bunlar aııaetndadtr. ce- olur. Fakat buna rağmen, oı:ta A~. 

BunJar:-192D'· yılnıda. Ma..c.ru::iat.ana r.upaya yeni bir: istikrar..ıruilik gelir. 
H.amrhıır.glArr getirmek har.eluntne vtt. Yeni. devletle.ı:e :reni biı: tehlike beli • 
bu.nun ifade ettiği mallllY& kar_şt; biz.. rir. Berkesin emellerine ve i~.tiyakJa. 
bir.Jeriyte ittifak etmişlerdi. On beş rma - gJecekte tehlikeler if;u~ edeıı. 
)"JJ sonr~ A.vusturyada Hatishu.r.; ha- - tehlikshn~· lJaaöırtetir.. B.ugjin ®*il! 
nedanmrn diriltmek· nı-eselesile. karşı. fakat epey sonra, pek benlier kl. 

"Habsbw:gları haı:p demek;,em·stı •• laşıyodar.,, YJ 

Deyli Herald multw:.riri- Avustur,-a .ueın."Habsburglar,, da gittikçe yalfla .. 
' şryoc 

ya HabasburıJa.rın ııetirilmesi mese- M"''l.\...,. 
lesinde biribirine zıt oJa-n ~~]eri an. ~~u~ aaclla.•.ma... 
latara~ve bunun yal:JancJ dttvli!tl111· a. n kUVlte'tlerf 
rasmda eski lUiU.I bin "ku.vvet muvc.ı.. Pr.ag, 20..;. Burada gıkan V.enkov 
ı:azenesi,, teşkiline sebep olduğunu gazetesi. Ktiçiik İtilaf devletlerinin ı 

iın kCJCaaı aıker oluyor. Bunun Ü· ıorulan bir auale Muıolini §Öyle Muso11nlnln 
zerine Fındık bizzat tarlalarmda cevap vermittir: seyahati 
ça.h:~ak mecburiyetinde kalıyor. ''- MeYzuu bahaolan 9ey, u- Roma, .r.0- Muaolini'nin Şark1 
Akt•ına k•dar Mend~H kryııtn· lu•lar kurumunun Avrupanın me- Afrikaya bir seyahate çıkacaiı ha. 
c{aki tarl~larınd~ babasiyle birlik- deniyet yolundaki va:ıifeıinin de- beri yalanlanmamı,tır. (tekzip .,. 
te çalııtıktan sonra akıaın üzeri vamı için kurulup kUrulmamıa ol- dilmemi§tir) 
yemek getirmek için eve dönmüş, duğunu bilmektedir. Karar ver· Clç kafadan Qç sesi 
onun yerine de küçük kızkal'deşi mek zamanı artık geldi.,, Habet - İtalyan İ!İni 'bant yı>
Fatma tculaya gelmi§tİr. Şimdi Habetiıtanla mefgul o- luyla kotarmak için, uluılar ku-

Bu esnada komıu tarla1armd• lan İtalyanın, Avuıturyanın istik- rumu toplantııından önce, lnıil· 
çahtıın Kemwflere.den Ali> Kü1 ' lali meaeleti ıiyaııaaınm ana hattı tere • Fransa • İtalya ara11nda bit 
diHlü köyünden Muataf a, Çini kö • olarak tanımakta devam edip et- üçler konferanaı yapılacait ya.aıl· 
yünden Hüseyin ve Mu.tala ~n • miyeceği hakkındaki aual üzerine mıftı. 
daki tarlaya geçerek orada çalı· de Muıolini fU cevabı vermittir: Haber alındığına göre, ltalyan 
tan kıza teca.vü:a etm.eğe karar ve· "- Ajuıtoa aonı:ında İtalyanın hükumeti Habe§ista.n üzerinde 
riyorla.r. tim.alinde yarım milyon kitinin it· tam veya kısmi siyaaal bir liderlik 

De.r~l kararlann.ı tatbik ede · tirak edeeeği büyük manevralar kurmasına Habetiıtan razı oldu· 
r:ck Fı.u.d.ti,tn tarlasına giriycrlar. yaptıracağım. Birincİte§rinde iıe ğu takdirde böyle görütmelere gir· 
Evvela Bayrama hücum ederek ıUlh altında bir milyon ltalyan meğe taraftardır. 
ellerini, kolla.uru adaca bağlıyor· bulunac:.aktır. O zaman hiç kimse. İngiltere hükUmeti de, ltalya. 
lar, sonra Fın.clığnı. yerinde bul· elen korkumuz olmıyaeaktır.,, mn bu isteğini, uluslar kurumu 
cbıldaıı k.ızka.rde'i Fatmaıun üatü · n gll t• re Ha b ee 1 ere andla§masındaki prenaiplere ay • 
ne- atılarak- keu.d:iıiıü zoda ve ha· şif Ah satılmasına kırı telakki etmekte ve Italyan te • 
ğırta bağırta. Menclerea nehri kıyı. nıU9ade edecek mi .ziııin zmınen kabulü eauıüzerine 
lanua ıürükliiyorb!r. 19 Temmuz tarihli Novosti ga· hiç bir anlqma yapılamıyacağı 

Fatma köyünün en güzel, ve zeteai, Londradan aldığı &fağıda· fikrinde bulunmakta.dır. 
köylü waiından en çok ıevilen kı- ki clikkate değer telgTafı nefret. Diğer taraftan, franerzca 0vr 
uc:I.ır. Bu. canaıvarla.rın ıaldırııla- ~ittir· gazetesinin verdiği malmnata ıö-
ıaııa. kaı:tı: Lcmdra, 18 (Royter bildiriyor) re, ltalyanlar, bqlıyacaklan ta• 

- Irz ditfm.&J)ı alçaklar! Be· - İngiltere hük\tmeti ıimdiye ka~ vaıta sonuna kadar aıibne•• lii· 
ııinı gibi bir. ınıuımıun. namusunu dar Hab~iatana ailih ihraç edil- zum kalmıyacağmı, zira parlaJC 
UA1d kiTletiyouUJJUz? Beni kurtar meaini manetmitti. Bunun üzerine bir ba.ılangıçtan ıonra Habet im· 
Allahun.! diye b~ırıyor. Bu fer- Habetiıtan hiikUmeti iki defa in· paratonınun mutlaka lJq efecefi• 
yaılcır, ~rino yardıma koımak i~ i'1tere hükumetine nıürac.aat ede- ni umuyor gibi görünmektedirler. 
tiY,ODJC:İ~a.r; t&r.1a.laırcla.Ç&h1an kQy. \"ek hu memnuiyetİn kafdırrfma• .Jayonya V8 
lülftl' birdenbire bu dör &~I t CB.• Ht'lT Va '"tıriJt .... ,. cilah fJI 'hri Jit.lll. 
naıraruı.. siıahWij-Ie l(a.rtılaııyor• rına. •İparit vermelerine müaaade Ugreni ıgıne gore, okyod•ld 
ıv. edilmeaini iatemi9ti. ltalayn elçiliği müstep.n da, Ja-

Yarmı. aut aiirm karıılıkh bir Bu talepler timdi kabine tara· pon dıt bakanhğma Datvurarü 
ça.rJ?qmAdan. •onra ja.ndarm.a. ku· fından incelenmektedir. Salah\- Habetiıtana. pek çok Japon malı 
uıaıulaJJJ. Halit. And.aça haber ve.· yettar çevrenlerde (mahafilde) gelmekte olduğunu ve Habffiat..• 
rilixat· Halit Andaç derhal otomo. ıöylendiğine bakılırsa lngilter.e nm 1928 tarihli ltalyan ·Ha~ 
bille vaka yerine Jcotayor. Az va... hükUınetinin yasaklık (memnuı- andla,maar hükümlerine aa1ana· 
kitte: ıe~. kızı Te babanm k\lr.. yet) kararını ıeri alarak Habeıle· rak ltalyan mal~arı so~~yr &P~· 
tarıp ırz cl.U,maur alça.kları da ele re ıillh, ve cephane satmaları \. makta bulundugunu ıoyhyerek tı· 
ııeç.it:iyor. çin fabrikalarına izin vermesi kuv· kayette bulunmuıtur. 

Bunlardan Kemerde.reli Ali ev- vetle muhtemeldir. 120.000 kişi !!Jeçml' 
li, ve çoluk çocuk ıahibi bir adam· Habeşler ve si IAh K•hireden ıele~ hır.haber, Su· 

dtr· Bu esnada k$?'ak.ola ıetirile.n sıkıntısı ven kanalından tım~1~e ka~! 
120.000 İtalyan aıkerının ıeçtili• kacın kocuı n yaptıkb.run öt-- Londra, (Özel) - Habqiata. · 

_..ı • ni bildirmektedir. 
l'.@i_m:e =kain Öllii~e ıuratın& na lnailtereden ailih gitmesine ısviçre hudutları 
tiikilruıiif, .~ en •itr c•nya sar· meydan veriliyor mu., verilmiyor tertibat aııvor-
lll.Jmuını burl•tUÜ el:m.İ.f tir. mu? lsviçre hükWn.eti de hudutlar-

Bu caruwarlarm m.avzerleri Adiıaba\ladan ıe!en bir ha.her, da bazı tertibat almııttır. Bunun i-
ve mermileri. de 6le ;eçirilerek Habqistan impa.,atonınun lngiHı ki sebebi olduğu bildiriliyor. 
h~p beraber müdd_eiqnıumilije ve. elçisini çaiırarak. lngiltereden Bunlardan biri, muhtemel bir 
rihniştir. Bunları gayet çabuk Hllhe.tiıtana niçin ıililı çıkarılma- Habeı harbine iıtirak etmemek 
bir :ı.amanda. ele ıeçi:r1'1l ;..ndam;ı• aına müıaade. edilmediğini ıordu· için laviçreye 11ğınmak iıtiyen ı .. 
kumandam Halit Andacı herka ğu.nu bildiriyor. tabanların bu arzusuna mani o1 .. 
takdir etmektedir. Habq. imp&Ta.torunun bu du • maktır. Öbür sebep de; hazırlan• 

Durmuf Türkmenoflu rum kar§t1ında. çok asabilettiği makta olan Ha.be, harbi aleyhin" 

HABER 

söylenmektedir· de ıosyaliat ve diğer partiler tara• 
Memleketine silah gönderilme- fmdan ecnebi memleketlerde h.8' 

sine mani olan her hangi Avnıpa 'zırlamp ltalyaya yollanmak iıte• 
devle.tine kartı kırımdır. lngilte- nen beyannamelerin hudutla.rdaıt 
renin bu du:rurod& devam edip et- girmesine mani olmaktır. 
miyec.eiini sorm.uıtUr. 

lngiliz elçiıi buna karııhk ln~ 
gili% lıükiimetinin HabeJiatandan 
her hangi bir aipari!e mani olma 
dtimt söylem.ittir .. 

söyli~ ~le diyor: a!likeri kuvvetlcdndcn. babsedln. mu • 1111111 
"Habs:bıırJ[; hauketinin klı.v:v~; .t.... fa -:.:;al bit makale ya~rştı.r. UMltiil 

çok Silt•lan 
gazete":iı<1ır 

HABER'e 

v~rt,.•nıt!'r Kar ederler. 
-vustuı:ya. halkından. gör.~ mür.a • Kücük İtilaf. de"·l.etieı:iniD Ulımlat lliiiilillli 

H~beş imp&r~toru, kencliıine 
ailih ıabnak iatemiyen memleket· 
lerin bu hareketini tek taraflı ıay· 
maktadır. Çünkü Italya, istediği 
aila.Iu temin edebilmektedir. herete d~iJ, esas itibarile Habebutg .. Kur~una da bil.ditikleti ıesmi ista

Jara da zerrsce- önem {ehemmiyet) tistildedne nazaran. ~ulh. zamanında 
vermiy.en yabancı dfplmnatlara da • ına.Uk oldukları aı;kerl. ku.v.vetlerin 
Yanmaldadır. mecmuu 702000 dir. ~yrrca da 1513 ta-

Çünkii.ı Fransa vs .1.'taJ.:ra.. için. 1919 ıte tayyareleri vardır.. 
iifu:;~ııbeıi A.'1i18t'llın Dtw1J1U ı.a... Bu. ~uvvett.erin Küı;ilk bil~f. dev • 
1"* 1-lnlrı A"IStU?Ya)'I AJman~:;a. f:. letfori arasındaki taksimi şöylediı:: 
it MrTepaekten alıkoY;ma.k... Daha Romanya: 315000 asker, 799 tayya. • 
ıraı:ik: ~ t.a.bfrle "A vustw:yarıın erkin re-. 
H@W .(fstildtlfni) muhafaza etmek;.,, Yugoslavya: 195000 asker, 568 tay .. 

Ha.beıistan Amerikadan ail8.lı 
ya.ı:.e.. almağa bqıvurm.uttur. Bunda'!1 

Çekı>slm.'U)'a.: 190000 asker, 146 baıka kendisine. kaıtt müıküliJ 
tayyare. •. ~drann.ıyan birkaç Avrupa devle· 

G.a~te: aynı. za1114nda Romanya • . 1 k 
Yug,osla.~ .. ve Çeko!lovakya hudut· tinden de fışek a aca tır. 
bll'mda. her zaman mütekabil yardım· ıtalyan habe• sıva
CT ltı~ların bulunduğunu da ilave et- 581 münasebatf 

kt d. Roma, 20 - HükUmet mahfel-me e ır. 
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Nakleden: 
Fahrünname . tarih rom adlı eskı Farisi! 

anından aıınmı•tır. j 
( Hatiu Süreyya) 

~=~===========No.10= 
~e~ruh Şehzade, arkadaşile 
bırhkte kaçtıktan sonra, Numan 

__ Ya%an. KADiRCAN KAFLl No. 69 Şah. ~,~kas~ndan lalasım gön-
- 1 ürkler çok kalabalıktı neneral .. derdı_. ~vladımı _bulursan sen-. . .. , ? den __ hıç bırşey esırgemem! dedi 

U ~ regıne su serplı: b ' ç • ıç ır yerde ız 
Size Ve bize Soyledıklerın _]en ~u sozler, g~nç şehzadenin yü-ı Lakin hi biri h' ~~ . 

k k l b l k k ti
• - Ey benim hakikatli arkada. d:~~~:~ı .. Yalnız bir adam geldi, 

Ç
o Q a Q ı ve uvve '••• ıım!. Ben de senden iıte bunu bek· - F;Ii.nca yerden bir gem·ı 

lerdım. Öyleyse yarından tezi 1 Ik <a tı ve içinde, son dakikada •u 
yok, yola çıkacağız. §u kılıkta adamlar bindi Hail .:ı 

- Ferruh, o ak~am, babsının d · ' erın· en asıl kimseler olduğu anl&•ı • çıkacak olan ordu arasında, tim· 
diden bir yılgınlık ba~lamıştı. 

ğidir. Onlarda aşağıda ve timdi -
lik hiç bir iıe yaramıyacak bir 
haldedirler • 

Bh· ku":JCı'; takladı. 
Bir inilti duyuldu. 
Sonra ağır bir küfür ıavuran 

bir ac'.l.m, töyle haykırdı: 
- Beni tanıyamadın mı, aptal! 

Sıına Don Alvaroyu soruyorum. 
Nere!le? .. . 

- Ş?:y ... Yukarda ... 
Kapıya doğru kotutmalar ol · 

du ''e avludaki bekçi askerler, za 
bitleriylt? beraber yetiştiler. 

Bi'r silah şakırtısı oldu . 
- Ne oluyor? Kimdir o? ... 

. Bunu da bekçi askerlerin zabit
1 

:ıcrmuş. gelen adamın önüne geç· 
h'lİ§tİ. Fakat cevap almak için va 
kit ka imadan hemen ıelim verdi 
ve c!udnklarmın arasından fU söz 

lcr r~:>küldü: 
- F ernando .. · Marki di Sal er 

no! ... 
Aşkcrler silahlarını 

ve s:liim durdular. 

indirdilel' 

Zabit ilave etti: 
' - Cencral on Alval'o yukar 
'4cı.uır (ilUllU::JClll aC:UJ'UI"-· 

F ernando, toz toprak, ter ve 
kan içinde, mahmuzlarını takırda. 
lal'ak avluyu geçti. Merdivenden 
çıktı. Büyük bir salonun kapısın· 
da durdu. Orada da iki nöbetçi 
Vardı.ve bu vakitsiz ziyaretçiyi ön 
lemek için kımıldadılar. 

Fakat zabit onlara hemen emir 
verdi: 

- Marki di Salernoya yol ver: 

'Nöbetçiler ıilahJarını indirdiler 
Ve ktı.pıyt açarak Markiyi selam 
la.dılr.r. 

Hepsinde de büyük bir tatkın· 
lık vardı .• 

- Bu nereden çıkmıth?. 
Böyle bir kaç askerle birlikte 

neden gelmiıti?. 
Şimdi tehrin büyük kapısından 

da.rma dağın bir halde yaralı ve· 
Ya aağiam askerler giriyor, herke· 
•e kcırku ıalıY,orlardı. 

Şehirde yaman bir haber, bir 
Yıldırım hıziyle yayıldı: 

l' - Salerno kalesi dütmüt .• 
iirkler Salernoyı almı,lar .. Hep • 

ai bu kadar değildi. Dahası var • 
dı: 
k - Türkleı Don Garaiya'yı da 
Ufatmışlar. Askerin yarısından 

Soğunu kılıçtan geçirmiıler ve 
ita.tanını da esir etmiıler . Don 
Carıiya da esirler arasınd im:,§ .. 
Ancak yirmi otuz kiti kurtulabil • 
l'tıitler. lıte onlar da böyle gece 
Y~tııından sonra ıehrin kapııını 
~Çhrarak giren F ernando ile bir • 
•kte buraya kadar gelebilmişler .. 

lierkes biribirine soruyordu .. 
- F ernando nasıl kurtulmuf ? 
- Kaleyi yoksa o mu Türkle • .. , 

- vennit?. 
~ - Lca Saiemo i<aiesi niç 'bu 

daT çaf>uk ~ geçer mi!. 
Şehirde herkes uyanmıttı. 
liele bir kaç aaat sonra yola 

Herkes uykuyu dinlenmeyi u • 
nutmuf, sadece Salernonun bu 
hiç beklenmiyen dütüıünü ve za
vallı Don Garsiyanm maskaraca 
bozgununu konuıuyordu. Kardef
leri, oğulları veya kocaları bu 
bozgunda olan evlerde, çığlıklar, 
inlemeler şimdiden baılamıştı . 

Ceneral Don Alvaro gerek so -
kaldan ve gerek salonun kapıaın -
dan gelen gürültülerle birdenbire 
doğruldu. 

Kapıya yürüdü ve açtı. 

Dıtarıdaki gürültüleri şimdi 
daha iyi duyuyor ve kulaklarına 
inanamıyordu. Bir kaç şaniye ön
ceye kadar öyle tatlı, parlak bir 
rüyaya dalmıştı ki .. Hatta şimdi 
bile o rüyanın tatlı izlerinden he· 
nüz kurtulmut değildi. 

Salonun köıelerinde yanan aö • 
nük ışıkların aydınlığında. bir: 
denhire 1<ar1Jaında F erıaandnvu 
gorau ... 

Gözlerini oğuıturdu .. 
Fernando generali selamladı 

ve hemen soluk soluğa ıöze b~ -
ladı: 

- Türkler çok kalabalıktı ge • 
neral .. Size ve bize söylediklerin • 
den çok kalabalık ve kuvvetli .. 

Don Alvaro, f ernandonun o -
muzuna elini koydu: 

- Siz .. Siz ha?. Marki Di Sa -
lerno .. Burada ne arıyorsunuz ? . 
Neden işinizin batından ayrıldı • 

nız? 
- Size onu anlatıyordum · ge -

neral.. Salerno kalesi düttü .. Şim
di Türklerin ellerindedir. 

- Nasıl? Türklerin ellerinde 
mi? Fakat. Bu nasıl olur?. 

F ernando bire bin katarak an-

latıyordu: 
- Ansızın altmıt yetmit ge -

miden ibaret donanma.. Yirmi 
bin askerle saldırına, küçük Sa • 
lerno kaleıi buna karıı ne yapa -
bilir?. Hemen yardıma gelmedi -
niz .• Vaktinde davranmadınız .. 
Dütman bütün toplarını karaya 
çıkararak kaleyi aralıksız dövdü. 
Denizden ve karadan kuşatarak 
çılgınca saldırdı. Yanında bir a -
vuç asker vardı .. Karşı koyama -
dım ve ancak işte ben kurtularak 

buraya gelebildim. 
F ernando kendi kabahtini ört -

mek için Türklerin kuvvetlerini 
büyük gösteriyor, yalan söylüyor-

du ..• 
- Don Garsiya? · 
_ o da kale düştükten sonra 

geldi ve bozuldu .. 
_ Bozuldu mu?. Ona Türkler -

le savaıa girmesini kim söyledi? 
_ Bunu bilmiyorum general .. 

Fakat bildiğim bir §eY varsa Don 
Garsiya nın askerlerinden ancak 
kırk elli kadarının kurtulabil_di • 

Don Alvaro salonda yerleri 
tekmeleyerek dolatıyordu .. 

Hayatında bu kadar yaman 
dakikalar yaşadığını hiç hatırla· 
mıyordu .•• 

F ernando, kaleyi düşmana. bı -
rakarak kaçtığını düşünmeden 
birde General Don Alvaroyu vak· 
tinde yardrma gelmediği için ka· 
bahatli gösteriyordu . 

ispanya saray nazırının bu şı -
marık ve madrabaz oğlu, ev sa
hibini bastıran yavuz hırsızı an ; 
dırı yordu. 

Don Alvaro onunla aşık ata • 
mazdı .. 

Sonunda Salernonun kaybedil -
mesiyle Don Garsiya fırkasının 
uğradığı bozgundan dolayı impa· 
ratorun yanında onu kabahatli 

çıka~bilirdi. 
S,iıxıdi J1C ya acak,!1? ~ 

hazinesine girdi. Nadir mücev· ) d F :ı ıyor u. erruh ile Hurrem' 
herlerden birçok aldı. Ve hemen lar olduklarına kailim.. ın on • 
o gece, kendilerine sadık hizmet· N ş -~a? ah ile veziri Kamil de 
karlarla birlikte, atlara bindiler. a:nı fıkırdeydiler .. Bathaıa ve • 
Ortadan kayboldular.. rıp düşündüler. 

Dolu dizgin deniz kenarına ka- Hikayemizin baıında iami sık 
sı geçen Höngamı w d 1 dar geldiler. k 

T 1
'1 · ld O . . çagır ı r. 

a ı en yaver o u. esnada, Kendısıne Şah dedi ki: 
- en, og umun hem ]alasııın oradan bir yüklü gemi kalkıyor· s wl 

muf. Tam onlar geldiği sırada de. hem de dünyaya onun gelmeaind~ 
mir alıp yelken kaldırıyordu. Bin· çok faydan dokundu. Şimdi ıen • 
diler ve esen rüzgara kendilerini den bir şey istiyorum. Maiyetine 
verdiler. b' k ır ço insan ve e~rine istediğin 

Onlar yoluna gide dursun, biz 
biran geri dönelim. F eıTUh şeh -
zadenin adeti, her sabah kalkın -
c~ babasının elini öpmek, hayır 
duasını almaktı. Baba ile sevgili 
oğlu bir müddet haşhaşa kalırlar, 
konuşurlardı. 

O gün de Numan Şah, oğlunun 
gelmesini bekledi. Fakat nafile 
yere .. Genç şehzade görünmedi . 
ı J"w.J:z-1. -tt-":ı, att;..._ "" 

kadar para vereceğim .. yola cı • 
kacaksın ve oğlumun nerede bu
lunduğunu keşfedeceksin! Eğer 

bulursan, değil kendin hatta ıü • 
lalen yokluk çekmez.. Haydi ba
kalım .. 

Çok mükemmel seyyah olan 
Hongam ihtiyarlığına rağmen ha
la dinçti .. Derhal yola çıktı. Bir 
gemiye binerek geçenlerin gi~tiği 
.,-ere gitti, , t" ı 

wu,. ••'> .. ..,, c• a.uyol'\.I ... 

Sol<aktan korkulu aürültüler - Ne oldu? Haydi çabuk ai -
din, eFrruhumu yoklayın! • dedi.

açtı Sakın hastalamnuın .. 
geliyordu. 

Pencereye doğru yürüdü, 

" (Devamı var) 

ve dıtarıya baktı ... 
Sahiden şehirde büyük bir boz

gun haberinin yarattığı korku ve 
gürültü dalgalanıyordu. 

Kapının önünde bozgundan 
kurtulan bir avuç asker, inliyor -
lar, biribirlerine öert yanıyorlar -
dı ....• 

Halk da oraya birikmiı, uker
lerin arasında kendi oğullarını , 
kardeı, koca ve babalarını ara • 
yorlar; bulamadıkları zaman on • 
ların her birine nefes nef eıe so • 
ruyorlrdı. 

Don Alvaro pencerenin önün • 
den çekildi. F emandoya doğru 
yürüdü ve ona bakarak sordu: 

- Şimdi ne yapacağız ? . 
- Ne mi yapacağız? Her ya • 

na haberciler göndermeli ve yar _ 
dım istemeliyiz .. Türkleri Saler • 
no önünden ayrılmadan önce ya • 
kalamalı ve bunun öcünü almalı _ 
yız. Bunun için en az otuz kırk 

bin kişi lazimdır. 
- Otuz kırk biri kişi mi? Bu 

kadar askeri toplamak ancak bir 
senelik ittir. 

- O zamana kadar Tül'kler za· 
ten gidecekler, .. Giderken de ka
leyi hem yakarlar, hem yıkarlar .. 
Anderya Dorya ne yapıyor? Ha • 
la kendisini toparlayamadı mı ? 

- Allah belasını versin!. Bize 
hiç fay dası olmuyor .. 

- Eğer denizden Türk donan • 
masmı sıkıttırmıf olsaydı başı • 
mıza bu ha) gelmezdi, 

Don Alvaro biraz sonra Saler· 
no kalesi iizerine yapacağı yürü • 
Ytten vaz geçmişti.. Şimdi ona 
bir de tüphe ıelmişti. 

Numan Şahın maiyeti, şehza • 
denin sarayına gitti. Sarayda bir 
gayri tabiilik gördüller. Şehzade· 
nin maiyeti de, efendilerinin or • 
tadan yok olduğunu farketmiş -
lerdi. Telat içindeydiler. 

- Efndimiz istiyor.. Veliaht 
nerede?. 

- Ah, sormayın .. Bu gece Hur
rem'le birlik olup atlara bindiler 
Ecnebi memleketlere kaçtılar. Fa· 
kat nereye gittiklerini doğru ola • 
rak bilmiyoruz!. 

- Peki, niçin şimdiye kadar 
haber vermediniz?. 

- Korktuk .. Halimiz ne ola • 
cak hala bilmiyoruz!.. 

Bu haber Numan Şaha gelin . 
ce kan batma aıçradı. Hem şaş -
tı, hem de sonsuz istırap cekti 
Derhal haber yollayıp ahı;lard~ 
ne kadar at ve el altında ne kadar 
süvari varsa hepsini dört bir ya _ 
na saldırdı, 

Bütün yol başlarına ve iskele • 
lere gittiler. Hududlara haber 
koıturdular .. 

- Acaba Türkler şimdi de Na· 
poli üzeri.1e yürümezler miydi? . 

Hemen aşağı indi. En hızlı giden 
atlılarını Roma, Floransa, Kala • 
berya, Venedik ve Cenova taraf -
larına yolladı. Limandaki en hız -
lı kadırgalardan ikisine de Sicilya 
ve İspanyaya gitmek üzere hazır· 
lanmalarını emretti. 

Ayni zamanda hem Salerno 
yoluna doğru karakollar çıkardı 

hem de tehrin duvarlarında v~ 
kulelerinde daha geniş ölçüde ha
zırlıklara başladı. 

Ufuk ağarıyordu. 
(Devamı var) 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Siıi gördüğüm zamanlar gün • 
den güne büyüyen ve derinleıen 
bu aık, ırmdi görmediğim bugün
lerde de yine o hızla büyüyüp git
mektedir. Lakin ne acı ıey ! Vü -
cutça hasta gibiyim ve diyebili
rim ki zayıflayorum. Gülmeyiniz, 
eşvaplarım bollaştı. Bunun için 
daha iyi olmuf diyeceksiniz; ben 
de aksini iddia edecek değilim. 
Fakat insanın istediği böyle za -
yıflamak değildir. 

4 
ne düıünüyorsunuz? Sizi darılta • 
bilecek sözler ıöyledimse, kusu -
rumun bağışlanmasını rica ede • 
rım. 

D=tl aı v ca 'ltta liil a-ı o o ırıı m o ş 
a--No 16 \'azan: Osman Cemal Ka91[ıs1z 

ikinci mektubunuzu, asıl hakiki 
olanı diin sabah aldım ve bana ne 
kadar sevinç verdiğini kabil değil 
tasavvur edemezsiniz. Sizi ne ka· 
dar sevdiğimi yetecek derece söy
liyemediğim için ben ne budala -
yım ! Ancak hunu benim i~in ne 
kadar imkansız olduğunu biliyor -

sunuz. Bunu bir defa Dovilde ha
J'f;:::etimden evvel kulağımza sör· 
le:1.1iştim, hatırlar mısınız? Bu, 
plajdan dönüşümüzde, birlikte 
gezdikten sonra, siz ıejlonga u · 
zanınca olmuştu. O gece benimle 
senli benli konuıtunuz ve size söy 
lediklerime inandığınızı sandım. 

Acaba bu kadar tuhaf ve acına· 
da~c bir vaziyete dü~müş bir adam 
var mıdır? Ve bütün hep kendi 
kb.-ıhatim ! Düşündükçe çıldıra • 
cak gibi oluyorum! Eğer size kafi 

mild•\rda söyliyememiısem işte 

timdi yazıyorum ve daha da ya· 
Z.."\cağım: 

Sizi bütiln kalbimle seviyorum; si· 
ze tapıyorum. Bunu bütün canlı -

""'{ ;+fit~"layliyecek ve kaybedilen 
vakitleri tazmin edecek bir çok 
f msatların geleceğini ummakta • 
yım. Sizi uzun zaman sevebilece • 
ğime inanıp inanmadığımı ~oru -
yonunuz? Siz tapınmağa değersi

nn ! 
Hem ne sual! Nasıl cevap ver • 

memi ve ne söylememi istiyorsu • 
nuz? İstikbal için tasarladığınızı 

söylediğiniz planları, hiç kuıku -
ıuz, yapabileceğinizi sanıyorum. 

Bundan batka iıtediğiniz müd • 
detçe sizi ıevecek ve hoıunuza git 
tiğim müddetçe söylemek cesa • 
retinde bulunacağım. 

Artık istemediğiniz zaman bi -
le sizi ıevmekte devam edeceğim 
fak at bunu artık söyliyıemiyece • 
ğim; baılangıcdan ıonra bile ben 
bu itlerde pek beceriksizim. An -
cak bunlar dü,ünmesini isteme -
diğim vakialardır. 

Fakat biraz da sizden bahse • 
delim? Sual sormak sırası bana 
geldi. Bu bir aldatma mıdır? E -
ğer öyle iıe: Sürecek mi? Bütün 
bunlar beni dehşetli üzüyor. 

Sizden çok uzağım; bu uzaklık· 
lar iç.in birçok IÖzler ve darbıme
seller vardır ki burada söylemek 
istemiyorum. Red edilmediğim 
zaman ben sevgilerime çok bağlı· 
yım ancak reddedilirsem bütün 
dünyaya küser ve büzülürüm . 

Hele dünyanın öbür ucunda o· 
lup da mutlak sevgimi göstermek 
için hiçbir ıey yapamayınca bir 
kadının aıkını üstümde tutabil • 
mek için kendimde bir fevkalade
lik olmadığına inanıyorum. 

Maksadımın bu olmadığını siz de 
hissediyorsunuz. Bu ancak azap 
içinde olan kalbimin inleyişle • 
ridir. Sizden ancak bir şey istiyo· 
rum: Benim doğruluk ve sadaka • 
time inanınız ve bana bütün his· 
settiklerini söyleyiniz; yalvarırım 

size, aramızda olan mesafeyi an • 
cak bu kısaltabilir.Ben bir erkeğin 
nadiren düşmüş olduğu bir du • 
rumdayım ,-e böyle bir durumda 
da haklı olarak sızlanabilir. Ben 
harekatımın sahibi değilim, her· 
hangi evcil bir hayvan gibi aya · 

ğım kösteklidir; bilhassa şehirde 
bulunduğum sıralarda bile buraya 
gelecek olursanız, tanımadığınız 
herhangi birisini görmeğe gelmiş 
gibi olacaksınız. 

Ben de neler söylüyorum; artık 
sözü değiştireyim. Babam bugün 
Ekse (Aix) gidiyor, oraya pazar· 
lesi aktammdan evvel varamıya· 
cak, öyle ki bu mektubumun eli • 
nize varmasını beklemek lutfun -

da bulunarak hareketinizi geciktir
diğiniz takdirde bile yetiıebilirsiniz 
Bundan başka, göçetmeği düşün • 
düğünüz her defasında bana tel -
grafla bildirmek sureti le büsbütün 
tapınmağa değer olmak istemez • 
misiniz? 

Mektuplarım ancak dört günde 
Pariıe varabiliyor, orada hulun -
ml'7'tanı21 bunları ciı::ıİn po~inizıclon 

gönderirler mi acaba? Kapıcınıza 
pek itimadtm yok. işçinizi hıra • 
kacak olsanız bile, mektubum var- . 
dığında belki de başka bir yere 

gitmiı olabilir. 

Salı gUnü bura işlemelerinden 
üç dantel~ yasdık gönderdim, ba· 
na çok güzel göründüler sizin de 
hoıunuza gideceğini sanıyorum. 

' Bu mektub,:mla size ayrı ayrı bü
yüklükte Yunan dantelalarının 

fotoğraflarından bir de nümune 
gönderiyorum. Eğ-er bunlardan ro· 
be yahut mobilya ~in isterser 
parça bana gönderiniz ve istedi· 
ğiniz uzunluğu emredin. Size ' 
detmit olduğum şaraptan on iki 
şişeyi bir 11andıkda gönderdim. 
Hoşunuza gidip gitmediğini bil • 

clirmenizi beklediğim için yalnız 
on iki gönderdim. Bunların hep • 
sini Paristeki evinize yolladım. 
Ekse gitmek için geçerken bunları 
bulacağınızı ummakdayım. 

Bu sabah birdenbire bana gel· 
diler; kral beni çağırmış hemen 
Atinaya gittim. Şimdi tatil yap · 
mak üzere yola çıkan babamı ya
tına bindirdiğimiz Pireden dön • 
dü.tn. Onun ve son günlerde ta • 
mıtığım birçok kimselerin gitmesi 

beni büsbütün kederlendirdi. Hep 
si iki üç ay için yabancı memlc 
ketlere gittikleri halde bana yal -
nız hafla ile izin vermişlerdi. 

Başka zaman olsaydı, umurla • 
mazdım hile, fakat şimdi öyle mi 
ya? Siz hayatıma girdiniz hem de 

ne derin! Bununla beraber hayat 

Bana kalben inanmak lazım -
dır; bunu yapacak mısınız? inan· 
mamazlık göstermiyecek misiniz 

ne tuhaftır. Olup bitenler bizi ne 
umulmaz akibetlere götürüyor. 
Her zaman görülen bir ziyafette 
tesadüfi bir tanışıklığın beni bu 
kadar alti'st edebileceğine kim 
inanırdı. Bunun mukadder oldu • 
ğuna inanmak gerek. 

Sizin olduğunuz bir yerde bat -
b hdmlara da kur yaptığımı san 
mııtınrz. Şimdi hiribirimizden bu 
kadar uzak bulunurken kimbilir (Devamı var) 

O ıssız, uçsuz, bucaksız kırlarda 
insan namına bizden başka 
kimsecikler görünmüyordu .• 

Hızlı ve büyük yaz yağmurla - .-
rmdan sonra, akşamın alaca ka -
ranlığmda yer yer hasıl olan kü-
çük küçük gölcükler, yeryer top -
lanan kumlar ve hafif birer şırıl -
tı ile ufak bayırlardan akan billur 
gibi selcikler arasından araba ile 
yavaş yavaş geçmek ne ömür olu
yordu ..• 

Gclgelelim, Etemin bu akşam 

böyle benimle birlikte gelmesi 
işin tadını kaçırıyordu . Kafam 
şimdi etrafımdaki bu güzellikler -
den ziyade demindenberi Etemle 
konuştuğumuz şeylerle uğraşıyor· 

du. 

Altımızdaki araba da bu ak • 
şam inadına ne kadar ağır gidi
yor ve gittikçe daha ağırlaşıyor -
du .... 

Beygire: 
- Deyh bre, deyh bre meret! 

Çığ, çığ, çığ! .... 

Demekten artık arabacı Ak
man babanın ağzında tüy kalma
mıştı. Davutpaşa ile Maltepe a
rasındaki Çifte Havuzları geçip 
de Ayvalı dereye yaklaştığımız 
vakit bizim araba bfüıbütün stop 

JJIR ÇINGBNE TiPİ 
Topal (;iil/ii /ıazinedardal:i sepetçi • 

lerin en güzel kızlarındandır. Kura -
ğındalı:i çocuk, oranın en sedlen l\ü • 
çük kızı /..wırcık Nigcirdır. 

Topal Giillüniirı bir ayağuu bun -
dan dört beş yıl önce Fatilıte tramray 
kesmişti. 

etti; gitikçc ağırlaşan beygir ora· 
daki bir kum birikintisinin önün -
de rap! diye durdu .. 

- O ne ya Akman baba?. 

- Nolacak? Beygirde arabayı 
çekecek bacak kalmamış ki .. (Ge· 
riye dönüp yarı hiddetle Etemi 
göstererek) te bu cenabetlerin, o 
domuz köpeği hayvanın ard ha -
caklarını hepten dişlemiş ya! ... 
Baksanız a bacaklara, hala kan 
sızar, durur. Bu halde gidemez 
bu hayvan daha bundan ileri!. 

- Yani inelim mi artık der
sin? 

- Siz bilirsini amma beyim ... 
inerseniz çok büyük sevaba gir -
miş olursunuz. Yoksa bilirsiniz ki 

.. - ..!.:M.. 
Kışı Büyükclerede Çayırba~ında, ya zı Toprularla Bakırköy anı.:Fnda geçi 

ren sepetçi ı-e harnınncılardan iki çadır 

ben cehenemin bucağı olsa gi -
derim ... 1lle ne r:apayım ki hay -
vanın bacaldarı berbat!. 

Elemle birlikte arabadan atla -
dık, Akman ağanın parasını ve • 
rip gönlünü hoı ederek geriye 
savduk.. Oradan öteye karadan 
yola düzüldük .. Düzüldük amma, 
daha yüz adım gitmeden benim 
beyaz iskarpinlerle irmik renkli 
pantalonun paçaları çamur için • 
de kalmıştı .. Daha önümüzde alı
nacak yirmi beJ. otuz dakikalık 

Ctüşün.ce sizde var idi dab'a önceı
0 

den ... 
- Hiç aklıma gelmiyen bir ıe1 

- Bırağm şincik inkarı! Ben ı' 
zin okumuşum yüreceğinizi.. Anı 
ma ve lakin siz çok yanlıt dütii 
nüyorsunuz.. Sonracağıma efen 
dime söyliyeyim, ıiz gene ken 
arkadaşınız için de birazcık yao 
lış düşünürsünüz ..• Siz sanarımd 
ki o zavallı çalgryr. malgıyı ma 
hana {bahane) ederek gelir bi 
zim aerhalara.. (çadırlara) asıl 
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mıştır abacığını bizim kadın ve Ortalık artık iyice karardığı 
için biz ikide bir kuma, çamura, 
gölcüklere bata çıka gidiyorduk.. 

O ıpıssız, uçsuz, bucaksız kır -
larda insan namına bizden ba§ka 
kimsecikler görünmüyordu .. E
tem tekrar bizim arkadatın lafını 
açtı: 

- Sanırsam onunla bugü • .!'!r -
de aranız biraz açık gibi.. 

- Bunu kendisi mi söyledi sa

na?. 
- Evet, kendisi kaçırdı bana 

ağzından!.. 

- Ne vakit kaçırdı, Büyü\rl.e u 

reye gitmeden önce mı, yoksa 
sonra mı?. 

Çingene şaıırdı: 
- Nereden bilirsiniz on•'!' B:i· 

yükdereye gittiğini siz ... 
- Biz her şeyi biliriz Etem, bi· 

zim gözümüzden hiçbir ıey kaç • 
maz! 

- Belki üledir; ille ve lakin siz 
bazı şeyleri yanht bilirsiniz! 

N ·b·? - e gı ı. 

- Ne gibi olacak, ıözün misali 
temindenberi arabaylan gelirken 
benim için ne ki geçti sİ:.\~ı aklı • 
nızdan bunların hepsi yanlıştır! 

- Senin için ne geçecek ki be· 
nim aklımdan? 

- Çok şey geçti ki neler geçti
ğini hen ~ize devirirsem şinci ıa • 
şar, kalırsınız! 

- Deyiver bakalr.m, ne imit on 

lar 
- Mademki verirsiniz misade 

te birer birer onları deyivereyim 
size! Darılmayasınız amma .• 

- Yok darılmam! 

- Siz arabada gelirken dütü • 
nürdünüz ki içinizden, ben sizin 
ağızımzı arıyorum. Zere ben sizin 

arkadaş:mzı sızdırmak, daha doğ ı 
rusu kaz gibi yolmak istiyorum 
gibi düşünüyordunuz siz. Zati bu 

kızanlardan 1herhangi birine ..• 
sizin bu aklınız da yanlıttır. Siz 
bunca yıllık arkadaşınızın yürei' 
ni daha anlayamadınız, ben iıe 
nun ne adam olduğunu dört gü 
içinde çaktım. O çocuk diyil ül 
kadın, kızan peşinde, sevda me'\f 
da dalgasında ... Onun yüreciği e 
der l!p tıp başka şeyler için. 
-Nasıl ba,ka ıeyler? 
- Süvledim size petin ... O gı 

ripçe bir insan oğludur, belki bİ~ 
deriz bülelerine bengala yani y•·" 
Siz dersiniz nasıl bakayım .. Şef" 
Cinli cinli .. 

- Cinli mi? 
- T e ona yakın bir 'ey .• 
- Nerden anladın böyle oldı1 

ğunu? 
- Gösterir mal ltendini .• 
- Gösterir amma, o arkadat 

senin dediğin gibi clnl~ değil, bit' 
az sinirli sinirli ... 

- Hay babanın canına rahınetı 
Ben de dyecektim onu .. Yanlı, sii' 
ledim .. O çocuk bir parça sinirli!· 

- Etem senin anan iyi falcı i ' 
mit galiba! 

- Kim sülemit beni sana Aptf 
kurun kardeti diye 

- Apukur da kim? , 
Alaycı bir bakışla beni süze 

rek: 
1 

- Ha .. Ha .. Onu da mı bende 
öğreneceksin .. Bakarsan kılıiıt'1 
kıyafetine benzersin okumu§ yaf 
mış bir insana ama, daha bilıııe 
sin Apukur kimdir, 

Çaçaron kimdir? 
- Ayıp değil ya, hilmiyorıııtl 

Öğret bakayım bana bu Apukıırl 
Çaçaron .kimdir? ., 

....... Abe, bunlar çok menfur 
çok eski birer çorbacıdır. , 

- Ne çorbacısı , işkembe çor 

bacısı? 
(Devamı vat) 
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kar etmiyor! 1 

Bir plaj sahibi hô"yle iddia ediyor 
On önce Floryada ilk beş yıl 

plaj nasıl 
Kızgın bir temmuz güneşi.. De· · 

niz pırıl pırıl yanıyor .. Göz alabil· 
diğine uzayan kumluğa uzanmış, 

yalmış, serilmiş yarı çıplak dişili, 

erkekli vücutlar. Deniz cıvıl cıvıl 
yüzenler, dalanlar, oyna~nlar. 
Uzaklarda kotralar biribirini kova 
hyo. ~otörlü sandallar biribir · 
lerile yarıf ediyolar. Güneş ban
yosundan vücutlar bakır rengine 
dönmüş. Kızgın kumlaın üstü 
renk renk, irili uf aklı, şişman, za • 
yıf, kapalı, çıplak bir insan paza· 
rı .. 

açılmıştı? 
zekaları malum olan bazı yurttaş
lar gibi işi kurnazlığa vurursanız 
Floryaya ikinci mevki vagonda yir 
mi beş kuruşa gitmek ve gelmek 

de kabil oluyor. 
Ben Sirkecide trene giderken 

salonda kalabalık bir aile duru • 
yordu. Bunlar yüksek sesle ve pay· 
tak bir şive ile Fransızca könuşu • 
yorlardı. içlerinden birisi: 

- Hadi üç dakika kaldı gide -
Jim. dedi. Diğeri cevap verdi: 

rerken de diğerleinin elbiseleini, 
şapkalarını beraber götürdüler. 
Aradan biaz geçince diğe dört ki
şi gözüktü: 

- Biz içerden çıktık. Arkadaş -
larımız burada,, diyerek bedava • 
dan içeri daldılar. Ve bittabi bir 
tek kabinede yedi ki§i sıra ile so
yundular. 

~IJ 

Natüristler için cok enteresan 
ıahneler her adım başında değişi· 
yor .. Kimisi yarı vücudunu kuma 
gömmii!, yalnız batı ve göğsü dı
:şarda kalmış. Kimi başını bir hav· 
luya sarmış .. Dar nıayoların ka • 
pamakta aciz kaldığı vücutlar, 
temmuz güneşinin ısırıcı, yakıcı ı· 
şıklarına serpilmiş.. Çoğu yüzü 
koyuo, kimi arkaüstü, bazıları yan 

- Dur biraz daha tam kampana 
çalsın öyle gireriz. O zamana ka 
dar üçüncü mevkiler tamamen 
dolmuş olur.r, 

Ben yerime oturdum. Çok geç
meden onlar da geldiler, karşım· 
daki boş yerlere doldular. Hilet -
çi geldiği zaman üçüncü mevki 
biletleri uzattılar. Memur hiç sesi· 
ni çıkarmadan zımbayı bastı. O 
da kurnazlığın farkında amma, 
ne yapsın! 

Floryanın modern bir Avrupa 
plajı haline getirilmesi için baş -
lıyan faaliyet hararetle devam e -
diyor. Geniş asfalt yollar, elektrik, 
su tesisatı yapılıyor. Şimdiden 

plajlara hakim kırlarda güzel 
köşkler kuruldu. -

Büyük plajın bir kıMln bozuldu. 

Denize girmek faydalıdır amma sağlık kaidelerini de gözönünde 
tutmak gerektir. Bu 1aylacla (Doktor) un yazısını okuyunuz 

yatmış ... 
işin lüks tarafına kaçmış olan-

lar husui kabinelerinin balkon • 
larındaki şejlonklara uzanmışlar. 

Florya plajlarından birindeyiz .. 
Adi bir gün .. Fakat sabahtanberi 
gelen trenlerin taşıdığı halk, mii

balagasrz on bin kişiyi buldu. Pa -
ı:cu g-ünlorİ bu -•ı ....... _ (aC:ooo) 

bini bulduğunu söyliyenler her 
halde mübalağa yapmıyorlar. Boş 
kabine bulmak ne mümkün .. Her 
yer tıklım tıklım dolu.. Tek ge • 
!enler kabinelerinde soyunur so · 
yunmaz denize fırlıyorlar. 

Çift gelenlerin büyük kabinele
rinde soyunmaları daha uzun sü· 
rüyor .. Ve böyleleri sıcak kumla • 
rın koynunda bir müddet kaldık - 1 
tan soma dık sulara atılıyorlar. 

Floryaya banyo için değil, çıp -
lak kadın seyretmek iç.in gelen 
bir aşağılık tabaka da yar. Bunlar 
beyaz donlarından farkediliyor. 

Floryaya gelince bu açık göz a
ilenin peşine takıldım. İçimden 
"bakalım plajda ne oyun oynıya
caklar., diyordum. Plajın kapısına 

rrelince 3 cii antre t\lar?..k girdile1·. gi 
~ -

--~" __,,, ·~ .,..., ' .. ~~ ··~ ""*·· 

Deniz, bir kere dolltÖra c.';-m )' 
mak şartile, çocuklar için de çok 

layclalıclır 

Uraylık (belediye) buraya bu yıl yordu. Çünkü işgal kuvvetlerini) 
modern, beton banyo kabi~eleri temsil eden askerler tarafından 
yaptırıyor. BeleceK' sene yapma çirkin taarruzlara uğramaları 
diğer plajlara da teşmil edilecek muhtemeldi. Böyle küçükten baş· 
ve Florya bir sene sonra Balkan- hyan it Vefa isminde bir zatın da 
1arın en güzel, en büyük, en mo - işe karışmasile büyüdü. 922 de 
dern plajı olacak. .. Şimdiki halde plaj hayatı arlık başlamıştı. 
Floryada Sularyum, Haylayf, Şimdi hükumetin himmetile bu
Gran plaj ve küçük plaj dahil ol - ralar büsbütün güzelleşecek. Plaj 
duğu halde 600 kabine var. Gele- sahipleri plajlarını önümüzdeki 
cek sene belediye bu miktarı 1000 1. citetrinde urayhğa(belediyeye) 
kabineye çıkaracak... devrediyoruz. Uraylık burada ne 

Floryanın en eski plajcıların • yapacaksa yapacak sonra gene 
dan Anastas ile konuşuyoruz. Ba· kiraya verecek. 
na~loryada .ı:>lajcıhğın ilk d~fa~~~-~c~-=~Plaj ücretlerini indirmeyi 
nasıl başlachğını şöyle anlatıyor: üşünmiyor m usun uz 

- 920 senesinde burada hiç bir - Plajc_ılar arasında birlik yok .. 
şey yoktu. Yalnız İngiliz, Fransız, Fiyatları indiremiyoruz. Çünkü 
ltalyan askerleri hava tebdili için masraf fazla .. 250 lira kazanç, 450 
buraya geliyor, çadırlar kurup o- lira müsakkafat, 300 lira yer kirası 
turuyorlardr. O zaman ben gelip veriyorum. Buraya doktor, motör 
burada küçük bir gazino kurmuş - ve ilaç masarifi ile müstahdimin 
tum. 

Buralar o zaman çok tenha ve 
tehlikeli idi. Kadın madın gele -
mezdi. işte o SJralarda bir beyaz 
Rus burada plaj yapmak istedi. 
Ortak olduk. On beş kabine yap -
tık. Fakat o zaman buYalara Türk 
kadınlarının gelmesi yasak edili • 

paraSJ olarak da senede 400 lira 
koy .. Bu müthiş paranın altından 
nastl aklkrlır. Aldığımız da ne 
sanki .. 

On kuruş duhuliye alıyoruz. 
Pazar günleri tek kişilik kabine 
30, adi günler 15 kuruştur. Gene 
adi günler kabineler kaç kuru:; 

olursa olsun 50, büyük kabineler 
100, hususi kabineler 150 kuruş -
tur. Pazar günleri için buna bir 
misli ilave ediliyor. 

Üç yıl önce bu fiyatları iki saat 
için isterdik. Şimdi bütün günlü • 
ğüne alıyoruz. Hükumet duhuliye· 
den 6 kuruş soğuk damga alıyor. 

Belediyeye de ayrıca "-kanma para 
sı olarak 150 lira veriyoruz. Bun • 
da kar mı var sanıyor sunuz? 

- Hiçbir şey de kazanmıyor 
musunuz? ' ~ • 'f •. 

- Yok 'lianiya,, liazanmıyot 
değiliz. Kabinedel\rJ:~ız pa • 
ra kalıyor bize.. ı.. ı 

- Kaç kaDfnen var? 
- Yüz altm:q. .• 
Artık kazanamadrğmaan şika ~ 

yet eden plajcı Anastaıın hesabı • . 
m sız yapınız. 

Ben bir hesap yaptım. Floryaya 
deniz banyosunu yapmak'. üzere gi· 
decek bir yurttaşın yemeden iç. 
meden orta bir hesapla trene ve 
plaja (70) kuruş vermesi lazımdır. 
Bugünkü, gçeim şartları içinde 
(hiçbir şey d;ğil f) denilebilir mi?, 

t. A. GÖKPINJI'-:> 

Kumların üzerinde - eski WŞeh. · J aij.lıJ B.itqikci 
zadebaşı piyasalarında oldugu gı· _ ---- - --- --
bi - Bir aşağı bir yukarı dol~şı • M l J • 
yor, denizden ve güneşten istıfa- ası uenız 
de için açılabildiği kadar açdınış banyosu 

1 !: 

yapmalı ?/ 
1 b ı · k 'bi bakr o an ayan ara yıyece gı yazlık için deniz kenarlarında • 

yorl~r. . ki köylere gitmenin en büyük ko-
Yuksek hır İşaretle ihmalden laylığı istediğiniz zaman denize 

kvrtarılan Florya bu sene çok 
k girebilmenizdir. 

rağbette .. Havaların bu sene sıca 
ld Ancak bütün spor ve eğlence -

olması da bu rağbete amil o u. 
Dünyanın en ideal plajı ola • ler gibi bunun da tehlikeleri var -

cak durumda bulunan Floryanın dır ve bu tehlikeler ya dikkatsiz -
şimdiye kadar çerden çöpten te • likten, yahut da cehaletten do -

sisatla başıboş bırakılmasına in· ğar. 
san şaşıyor. Yurda her yaz mevsi- Bazı insanlar denize hiç girme
minde on binlerce seyyah gelme· melidir. Hastalıklı olanlardan 

si için yalmz Florya plajlarının başka bir çok .sağlam insanlar 
kafi geleceğini söylüyorlar. Fa · d kı' 50g~uk hır suya daldık -

l k var ır 
kat, burada konfor, ucuzu • ve tan sonra lazım olan aksülameli 
vesait ve temizlik temin etmek şar vücudları yapmaz. 

tile... Sog"uk su tahrik .~dic.idir. Kanı 
Şark Demiryollarmın, tren üc - _ 

k . . deriden içeriye dogru ıter ve kal • 
retlerinde yaptığı indirme pe ıyı b. . I tir Daha cabuk ve daha 
oldu. Ne idi o geçen seneki tari - ı ış e . -b l k b 
feler. Floryaya gitmek için yalnız kuvvetle çalışmağa aş ayan al 

. d k kanı bütün nesiçlere göndererek 
yetmiş seksen kuruş verıyor u · · · d 

. . : . . k. 'd' ime 36 kuvveti arttırır. Bunun netıcesı e 
Şımdı ıkıncı mev ı gı ıp ge . · .ı l'k k k 

.. .. .. k' gi- çalışacak hır zınae ı azanma 
kurut 30 para .. Uçuncu me_v 1 •• 

d' Lm 25 k us Daha ındırı • olur. 

l.ıp ge he. . ul r F_ .. akat bu da fe-11 Bu zindelik, denizden çıktık • 
ırse da a ıyı o ur 1 ·ı .. l ku 

d "''} E" para hususunda tan sonra, hav u ı e guze ce • na egı.. ger 

runmak suretiyle daha ziyade art
tırılabilir. 

Ancak bir çok adamlar vardır 
ki bu zindeliği hi$setmezler. Su
dan çıktıktan sonra kolu kanadı 
düşük, adeta hasta gihi görünür -
ler. 

Kuvvetli havlu masajları bilete-
sirsiz kalır ... 

Böyle adamların yapacakları 
bir şey hemen elbiselerini giyip 
sıcak bir bardak çay İçmektir. 

Bunlar deniz banyosu yapma • 
malıdır. İyi sıhhatte olsanız bile 
daha başlangıç günlerinde fazla 
durmanız iyi değildir. Bunun için 
gözeteceğiniz kaide: Az yüzdük -
ten, yahut denizde dola!tıktan 
sonra titremeğe başladınız mı he
men sudan çıkmalısınız.. Güneş 
sıcak olduğu zamanlarda plajlar -
da ıslak mayolarla durmak, gez • 
mek ve kumlara uzanmak iyi de
ğildir. Soğuk alır, hasta olursunuz. 

Hele kalb, böbrek hastalığı o -
}anlar deniz banyolarından ve ıs • 

lak mayolarla dolaşmaktan çekin· 
melidirler. Vaktiyle kulak rahat 
sızhğı çekmiş olnlar da çok dik . 
kat etmek mecburiyetindedir. E
ğer kulak zarına kadar su dolacak 
olursa, eski hastalık yeni başları 

1 

teper, en iyisi, kulaklıkları olan 
başlık kuilanmaktır. Başlık yok - 1 

sa kulak deliklerini pamukla tıka 
mak iyidir. 

Yemekten' sonra hemn banyo ı 
yapmak iyi değildir. Suya gir · 
meden iki saat kadar geçmelidir 

Uzun uzadıya denizin dibin:1f' 
duramk iyi değildir. Daima ve sı1c ı 

sık nefes alabilmelisiniz .. Plajla · 
ra gitmekte başlıca amaç bütün \ 
vücudunuzu güneşe, r.erin sulara 1 

vermek olduğu gibi ciğerlerinize 
bol bol temiz hava çekmektir . 

Bunun için uzun uzadıya de • 
niz altında kalmamalısınız Deni • 
ze yalnız eğlence için değil, ayni 
zamanda da fayda için girilmeli • 
dir. 

Doktor 

! 
1 

ispanya güz.eli, lngilterenin Tor. 
duay şehrinde Aorupa güzellik 
kraliçeliğine secilclikten 3onra on 
beş memleket g~zeli, orada birkaç 
gün daha kalarak belediye tara
fından şerellerir.e tertip edilen eğ· 
lencelere iştirak etmişlerdir. Re· 
simde Norves ve lsveç güzelleri 
deniz eğlencelerinde görülüyor. 
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ÔRMANIN KIZI 
Aıılerıkrı ~y·aı1. n-ıeclisinde bir /coırıedı ! 

VaA,i ltıqucnl• arUtndo ue Alrileo111n &caııa ~nncmİf ornıanla
ruıla •ef•n Oflı ue luıhramanlılr. ltqccan. •~ar ue tetlrilt romanı 

•Nr· 59 Yazan: Rıza Şekib 

Esirciler, esirlerini kulübelere 

Onbeş buçuk saat 
süren nutuı,ta 

tıkarak küme küme konuşu
yorlar ve dertleşiyorlardı. Meh
medin elde ettiği esir hangi 

Reisicumhur namzedi nasıl istiridye dolması 
yaplldığını, bir tavuk hırsızhğı masah 

anlattı ve incili okudu! 

kabiledendi; 
Son gelen Amerika gazeteleri, demııtir. Listedeki birinci ad Ko· 

Şimali Amerika ayan azasından lerado ayanı Mister Adausdur. 
meıhur Huney Long'un ayan mec Miıter Adausun beni dinlemek is· 
lisinde tam on bet saat söz söyle· teyip istemediğini anlamak iıte · • 

-3-

ESIR PAZARI 

1'ar T <.'rtit Afrikanın esir pazar 
farının yeridir. 

Buralarda muhtelif memleket· 
lerden ıelen esir tüccarlar, raki· 
y~le.-, esir tüccarı ortakları yerle. 
tirler; senenin iki üç, hatti altr 
ayını buralarda ıeçirirler. Afrika· 
nın iç ve vahti kabilelerinden ge· 
rek çahnak, aerek mübadele .JUre 
tiyb elde ettikleri esirleri güttler· 
ce süren çöl ve orman yolculukla. 

rından sonra buralara getirirler 
ve buralarda birbirlerine esir sat· 
tık~rı gibi, daha üstün fiatlarla 

elden çıkarmak için Habetistan 
yoluyla ya Hartoma ıötürarler, yl\ 
Habeıistanda kalırlar. 

itte Dar Fertit'de bir çiftlik, o 
gün Afrika içlerinden gelen esir 
tüccarlariyle dolmuftu. 

Hepsi de öbek öbek kulübele. 
re yerletmitler, esirlerini birbirintt 
bağlıyarak kulübelere tıkmıtlar· 
dr. 

\ belliklerinden yanlarına varılmaz. diğini yazmaktadırlar. Ruzveltten rim? 
/ Abdullah da Babukurlardan top· sonra reisicümhur olması ihtimal- Ayandan Leflot: 

layıp getirmit· Bu itin acemisiy· ler: ileriye sürülen bu adam, u • _Bay baıkan, Luizyana aya • 
mit gibi sanki.. ·m söylevinde (nutkunda) her nın sözünü uzatmak için sual sor· 

- Onlara kim para verir.. · mevzudan bahsetmif, ipe sapa mağa hakkı olmadığını itaret et-
- Tabii.. Herkesin iti yok da gelmez laflar söylemittir. mek isterim. 

fırsatı bulduğu zaman hürriyete Ayan meclisi "ulusal kalkınma Long: 
kavuımak için kaçacağı muhak. yasasn,nın dokuz ay daha uzatıl- - Ne dereceye kadar hoıa git • 
kak olan esirlere para verecek.. ması hakkında hükfimet tarafın • k d me te ol uğumu anlamak istiyo • 

Şimdiye kadar bu kabileden dan verilen projeyi görü§ecektı. rum da (gülüımeler) 
kaç kiti satıldıkları yerde kaldı Luizyana ayan azası olan Huney Eğer Luizyanada Amerikan i. • 

Long, hem bu projeyi suya dütür· 
lar .. Kaçıp kurtulmak için cinsyeti k yanlarının oturup yedi saattenbe • 

mek, hem de Ruzveltle alay etme 
bile göze alan bu mahlukları top· ri beni dinlemekte olduklarını i • 

~çin ~öz aLmııtır. Amerika i.ya • 
· lamak parasını havaya atmaktan nında, azalar, istedikleri kadar titaeler ... 
baıka bir tey değildir. Abdullah söz söyliyebilirler ve buna kim • Sonra da incili okumağa batla -
bunu yapmazdı amma, aldanmıt se müdahale edemez. Long da mı,, burada ayandan Borahnm i • 
olacak.. bundan istifade etmittir. tiraz yollu, parmağını kaldırdığı· 

- O aldanacak adam mıdır. Söze batlac' ğı zaman, cümhur nı görünce hemen sözü deiittire • 
Elbette bir çıkarı vardır· ikinci batkanının arkasındaki al • rek Nevyorkta bir tavuk hırsızlığı 

- Umulur •. Geçen sene elden tın saat tam on yediyi gösteriyor· masalını anlatmağa giritmittir. 
çıkardığı esirlerinin bir çoğu eene du. Tam iki saat kalkınma yasa • Böylece İpe sapa gelmez sözlerle 
kaçıp kendisine gelmit. Bir esir · sını tenkit etmif, kendisine kim • tam geceyar11nı bulmuıtur. 
den iki misli para kazanmanın yo- senin mü.. •: .. -et göstermediğim Bu aırada kulüplerden dönmek· 
lunu ondan batkası bilmez. Am- anlayınca: te olan tık tık insanlar ayan sa • 
ma, bir tey söyliyeyim mi? Ab· " _ Size şimdi Şimali Ameri • lonunun bütün loca ve koridorları 
dullah artık bu itde uzun zaman ka Birletik cümhuriyetlerinin te • 

nı doldurmut bulunuyordu. Ayan• 
dan en ıenç üye onu artık sustur· 
mağa uğratınca: 

- Daıha söyliyeceğim! Tanyer. 
ağarıncaya kadar buradan inmi· 
yeceğim ! demit, sabaha kartı da 
slonda kimsecikler kalmamı§ ol • 
duğundan: 

Bu kanun projesini okuyup an • 
lamak ve sağlam bir düt ünce ile 
yahut aleyhde rey verebilmek i • 
çin azıcık dinlenmek gerektir. it· 
te bunun için sözü kesiyorum ! 

Diyerek kürsüden inmittir. 

Tam on Def buçuk saat süren bu 
söylev kongrenin resmi gazetesi • 
nin 4500 dolar masrafla 85 say • 
fasını doldurmut kendisi de söz 
söylerken 250 aram peynir, 15 
bardak süt iç.mittir. . 

Ayanda uzun söz söyleme reko 
ru La F olelttedir, bu zat 1908 
yılında tam on sekiz saat 
23 dakika söz söyleımitti. Ancak 
Söylevin esnasında da hepsi bir 
arada Y.edi saat tutan otuz defa 
ıstirahat almııtır. Halbuki Long 
ya·Imz iki istirahat yapmıt bunlar 
da pek kısa sürmüttür. 

Esire.ilerin Af rikanın hemen 
bütiin ıbbilelirinden birer çeıit 
teıkil edecek kadar deiitik insan 
müsveddeleri topladıklan bu yet 
ıörülmeie deierdi. 

tutunamaz •• Sattıiı esirlerin aene · mel yaya11nı (kanunu esasisini) o ~ B O R S ft • ~0- J- lm ~ 
ken!R'ine kaçıp geldiğini bilmi • kuyacağım,, demiı ve illve et • ı ' !~. .~ 
yen yok... . mittir: Wzalarmda yıldD lpreW olaDJar, l1&C! • 

Tüccarların üçü dördü kartı 
karııya geçerek. ellerindeki mal
ları birbirlerine okutmaya çalııı . 
yorlar, hararetli hararetli konutu· 
yorlardı. 

içlerinden karayaiız biri sağın 
daki matlahh adama: 

- Abdülaziz, dedi, bu seyahat 
sana kaç liraya maloldu. 

- Tam bet yüz lira sarfettim, 
bet ,.Uz parça esir alamadım. Bv 
sefer zararlıyım. 

- Bet yüz liraya ne alacaktı" 
ki .. s~ıenmiyor musun bet yüz e·· 
siri? 

- Bet yüz tane elimdeki ıibi 
eairiın olacaiına, Mehmetteki rib1 
iki eairim obaydı daha sevinirdim. 
Hem yorulmaz, hem daha çpk pa 
ra kazanırdım· 

- Mehmetteki eıir de nasıl 
ıey? Niyam Niy.ım mı? Yoksa. 
Noubah mı? 

- Ne Niyam Niyam, ne de Nou 
balı? 

-Ya? 
- \r allahi ben de bilmiyo .. um 

Ben C:~ Mehmetle konuımut de· 
iiliın, batkaaından it ittim, fakat 
fevkalide imit. 

- Erkek mi? 
- Hayır, kız!. 
- Ben de bu sefer bir ıey ya . 

pamadım. Mitohlardan bqka bir 
kabileden esir elde edemedim. 

- Desene ki tumaları ıözlerin .. 
den vurdun .. 

- Sorma.. 4 

- Bari aüzellerinden mi? 
- Pek de fena delil sanki .. Ab· 

dlllpnlnln mlyolrilerine benzemi
yor. Benimkiler daha yüzüne ba
ldır cinılnden. 

·?-:Yüzüne ~ır bile olsa ten-

- Babukurları da gene bu dü· 
tünce ile toplamıt olacak .. 

__. itte bunda aldanır .. Babu . 
kurlar esir olmaya tahammül ede· 
mezler. Kendisi de esir muamelesi 
yapacak değil mi? Onlar kurtulur 
kurtulmaz topraklarına dönmek i
çin can atarlar. Bir defa timdiye 
kadar Babukurlardan hiç biri Har. 
tuma kadar bile götürülememittir. 
Onlar daha yolda kurtulmanın yol 
)arını bulurlar. 

- Ben de böyle bilirim amma .. 
Kimbilir, belki bir dütüncesi var
dır. 

- Bence esirlerin en iyisi Bon·, 
kulularla Niyam NiyamhJardır. 
Geçen ıene Bongulu!ardan kazan. 
dığımı hiç bir kab~leden kazan
madım. Doğrusu iyi bir kabile 
de .. Çalııkan, halim, sadık .. Kime 
sattımsa lı~pai memnun .. 

Bu ıırada Abdülaziz dedikleri 
adam yerinden kıpırdadı. El7nde
ki uzun çubuğu kara sakalıyla ka 
ra bıyığı ara11nda bir ci~er gibi 

kızannıt duran iki kalın dudağı a· 
rasına yerlettirdi. Kuvvetli bh 
nefesten sonra tütünün ciğerleri. 
ni dolduran duma~larını yava, ya 
vat dıtarıya bıraktı. 

Esirciler yanlarında çahtan esir. 
leri dört sınıfa bölmü§lerdi. Bunlar 
dan birincisi yedi yatından on ya
tına kadar olanlardı, ki bunlar e· 
fendileriııin tüfek, barut gibi et· 
yalarını tatırlardı. 

ikincileri Faruk, Narakik ya. 
but Bazicer adını alırlardı. Yirmi 
yatını geçmeleri lazımdı. Bunla
nn hepsine tüfek ve kılıç verilir, 

Afrika ortalarna a~ılan kervan
larda askerlik vazifesini yaparlar 
dı. 

.(Devamı var). 

- Buna kimse itiraz etmez sa· 
~ırım. Bütün teşrii kuvvetler kon
greye aittir. Bugün böyle mi ya? 
Rekoltelere düzen verici yasalar 
buradan mı çıktı? Hayır!,, 

Ve b~ylc:~ temel yasayı hiç bir 
keli; esini atlamaksızın okumuı • 
tur. Bir saat sonra salonun yarı bo

. tal .. ut olduğunu görünce ıöyle 
demiıtir: 

rinde muamele ıöreıılerdlr. Rakamlar u. 
l2 kapanıf ut11 ftyatlarıdı:r. 

• Londra 
• l\'eyyor~ 
• Parls 
• l\lllho 
* Brilk~e' 
• Atına 
• feDCVff' 

- Sotyı 
• Amsterda ı 
• Prag 
• Stotho'm 

nukut 
fı21, - * Vlyllla 
12\. - • Maıirld 
169. - * Bertin 
SOJ, - • Varşon 
P3. - • Buda pew 
94, - • Bti im~ 

ıoıtl) • - • Belırıd 

1 
23, :.o 1 
!6 -._,, - ı 
?4. 30 
f5. -
ıs. - • 

~:•. -
114, - • Yotohamı 3l', -

82. - • Altın 931. -
100 - •Mecidiye 52. -
:ıı, •· • BnkDoı tat - j 

ı--.--- Çekler ----
" Söz'lerime gösterilen çok sıkı • r.ondra 6n- * Stokhlnı 

alakayı gördüğümden bu mev -
zuda devam mecburiyetini hissedı 

3. l l42 

Yorum. Fakat okuduklarımın so· 

• (\'C\')'OP 

• Pa ı s 
• !\lllano 

o.;"98' • Viyana 
ı 2.h3i! \ • !\l ıdrld 

9.6_.!<0 • Beril o 
• Drükse 4.72;":- • Varşova 

1,97!'8 
4,?07 /i 

nuna kadar arkadaşların alkı,la - ı • Atına. '3 70il • Ba:iıpeştt 4.42-

m- :nalar t t·i-a ederim! İşte de. 1 • Ceaevrr 1.4150 • P.ütre' 18,03 
ı ., • Sofya 63,485 • Gelgrıd :14.:155 

vam ediyorum.,, 1; • Amsttrdam r.t70S • Yokohama 2.7310 

Sat on dokuza yaklaşıyordu. ı [ • Prag 19,('71~ • l\loskova 109!.t~ 

Long, İıktam yemeği için ba,ka • E S H A M ----
!arına &ÖZ vermiş ayanlara takıl. iş Rantas• Q.!l•l - rram\·av ~ 9.-

Aaıdolu ~4.6~ Çi mento n lll.10 
ma~a batlamış, sonra da bunları Rel• 2 6•l l'n yoıı rıet. -.-· , 

İmrendirme!= ağızlarının suyunu a 51r. HıyrlvP ıs.- ~·ark ne ı. -.- ı 
Metlıu. llarhsı 5!!.- Balya -.-

kıt.mak için: u. stı:ort~ - .oo ~ark m. ecu -.- .

1

. 

" - Geçenlerde bana Yeni Or· Pomont ı ~.~o reıeron -.-

!eanddan bir sepet dolusu istird • -l•tlkrazlar - tahviller- il 

Ye göndermı··lerdı'. En iyi dostla - rl 1933Türk P.oı . l ~.'!O Elektrik -.-
:f • • il 268!1 Trımvn 31,70 1 

rım itirityenin Luizyana usulile . _ ili :6.09 Hıhıım 17.00 

nasıl hazırlandığını gösterme mi ı ı lstlkrhıl>ahlll I 94,00 • Anadolu 45:iO 
Erı:ınl lst l 1'r11.ı 95. - • Anado'n ı ı 4~0so 

rica ettiler. Bay batkan, inanır mı 
1 

192 A :-.ı ıo. Anadolu ıı ı r.40 
llntz ! Tr .. ; ~::ni santimetre derin 1 Sıvu·Frzarum Qı; ••• • \1ümessll A 4~ 90 

liğinde bir t•sla on kilo domuz 

21- 7 - 93;; 
yauı s:.~ • 1.::-- - :.:ı rr.ecbur oldum. 
istiridyeleri lazım olduğu gibi bir 
bir elime alarak gayet ince bir 
müslin bezi üstüne serdim; anlı • ~'~"~ul lrlt4illftl 
yorsunuz ya bay başkan! Tam bir SehirTiyatrasu 
düzüne istiridye vardı. Bunların m111111m111 
hepsini teker teker müslinle sil -

dim. Şimdi de istiridye ile birlik -
1111 1111111 

te içilmesi li.z~mgelen likörlerin U 
ne olduğun:ı söyliyeceğim.,, •• 

Ondan sonra da kitabet masası llflUllf 

Pazar günü ak • 
şamı Tepebaşı Be
lediye bahçesin -
rfe Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 
Delidolu operet 3 
perde yazan Ek -
rem Reşit beste -
liyen Cemal Reşit 
Bebek. Şişli, lstan 
bul ciheti tram -
vayları temin edil 
miştir. üzerinde duran ~yan listesini e -

line alarak, hunu gözden geçirip: 
- Bakalım arkadatlar beni ger 

çekten dinlemek istİ}~orlar mı?. 

Bu oyun 25 perşembe, 26 cuma, 
27 cumartesi, 28 pazar akşamlan da 
OY.nanacaktır. 

lSTANBUL - 12.30: Pllk ne§riyatı. ıs. 

30: Dana. mualklırt. (plA.k) 19.30: Çocuk ııa 

aU HlkAyelcr. Meıı'ut Cemil. 20: Konteraruı. 

20.30: Radyo caz ve tango orkeatraıan ,,. 

Çadırcı. Türkçe ııözlU eserler. 21,30: Son ha 

berler. Bonıalar. 21,40: Mes'ut Cemli {Vl 

yolonsel solo). 22: Türkçe operet parçalan. 

(Pllk). 

BOKREŞ - 12,80: Koro konseri. 18: Söz 
ler. 10.o:ı: OrkeatrL 18,4:>: Spor haberleri. 

13.55: Konserin süreği. 14,15: Duyumlar. 14. 

3:5: Konserin 11Ureğl. 18: Orkestra. 19: Du· 

yumlar. 19,1:5: Kon.9erin süreği. 20: Sözler. 
20,20 : Romen halk müziği, 20.:50 : Sözler. 21. 

1:5: Radyo salon orkestr&SI. 22: Spor. 22. 
10: Konserin süreği 23! Duyumlar. 231~0: 

BUDAPF.:ŞTE - 20: Konferans. 20.30: 
Piyano blrllğtle §&rkılar. 21.10: Sözler. 21. 

3:5: Berend ııalon orkeııtrası. 22: Duyumlar. 

22.30: tnutal konser. 23.0:5: Keman konseri. 

23.23: Çi!ıgene mtıziff. 24.20: CUband. Du· 
yumlar. 

V A.RŞOVA - 20,2:5: PlAk. 20,50: SISı.ler. 

21: Konferans. 21.10: Oda mUztğl. 21.•US: 

Sözler. 21.50: Duyumlar. 22: Senfonik or • 
kestra konseri, 22.30 : Şen yayun. 23: Du-

yumlar. 23.l~; Duyumlar. 23,20; Süel kôn• 
ser. 4: Sözler. 20,0:5: Caz. 

PRAG - 20.l:l: Salon kuarteU. 20.:SO: 

Sözler. 21 .20 : Danı ve raprodiler. 22: Duyum 

!ar. 22.20: Karıoık orkeııtra konseri. 23.35": 
Plt.k. 23.411: Caz orkeıtruı. 

HAMBURG - 20,35 : Spor. 20,50: Hava 
raporu. 21 : Hafif opera müziği. 22: "Kitacb 
kumpanyast,. adlı radyo piyesi. 23: Duyum
lar. 23.30: Danı. 

BRESLAU - 19.50: Koro konseri. 20.30: 

AktUallte. 21: Danı. 23 : Duyumlar. 23.30: 

Caz. 

MÜNİH - 20.40: Spor, 21 : Radyo plyeırt.. 

23: Duyumlar. 23.20: Reportaj. 23,30: Dana 
müziği. 

Gaip aranıyor 
Takriben iki iki buçuk senen

vel Dördüncü Vakıf Han birinci 
kat numara 16 - 18 odaları ad· 
reai gösteren Bay Mehmet Emin 
zevcesi Meryem Urezayveyi Y eu • 
ııveler ailesi arıyor ldtfeiı adresle· 
rıni gazetemiz idaresine bildirsin· 
ler . . (4558). 
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YOLCULUK NOTL,.;_RI 
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Bükreşin meşhur 
ucuzluğu kalmadı 

Romanya dilinde beş binden 
çok Türkçe kelime var 

Bi.:!.a ;ş için o !-ıdar çok yazıldı 
hi, bu,acı.11 tekrar etmek çok fay
da.su ol·;.•. 

Ç-Jk es\'.i !tir tehir olan lstan -
hulda, başka başka devirlerin ge
li~ig:.izel oturtulmuş izerlerini. bu 
cla.ğımklıktan kuı·tarıp yeni şehir-
ciiik ölçü:ıü ile düzeltmenin güç -
hiğünü talı:dir etmemek insafsız -

lı~ olur. Fakat Bükreşi güzelleş -
tiı-meğ~ uğraşanların kendilerini 
11l:ı.-:u!· görmeğe hiç hakları yek. 

D:.~· ~okaklar ve, üst üste istif 
c,:li:~ıj~ birçok evlerin yanıba~m-

ch t::e1. kahve, saray, tiyatro, has
tane ve, dükkanl(\rın ittiratsız 

~al1"!'.r~sı, bir yabancı gözüyle 
h:s t~.! gtizel değil. Birçok güzel -
lil:lek·;n kaybolup gittiği bu koca 
§~hrin iyi bir c\den düzeitibnedi
~ini ar!aınak için şehir m~itebasaı-
31 ol:~ağa da lüzum yok. Ben, yan
l?ın harabelerinden yeni kurtul -
ll'ıa~·.l b:ı.şlıyan İstanbul için daha 
l'>ar':ık bir istil~bal umuyorum. 

B·: naltı-:ı bir sıcakla kavrulan 
t~ikr~si:'l yaz hayatı çok sıkıcı ol
sa g:;·ck .. Sayfiyelerin her k~s~ -
Ye ch,·:;rir,li olmadığı ve, gıdıp 
eolme içi~ zaman sar~~t~enin ü
);ÜnLüsü gözönüne getırıhnce , Is -
~~nb:ıhm nzclen birçok yabancı 
r:.>:, =~·c:c uıpta ile yükseldiği ço~ 
i~-: ~ul<ı.,ıhr. Bükre~te bu eksikliği 1 

···t: r~-::!k için parklan verilen c
\~·-1--.·yeti takdir etmemek ise o 
l· ~;- r haksızlık olur. Hatta bu e-
'l·:~ ·-=\·~biraz da ibret ile bakmak 
hi;:"r..1 içb çok fa)'dalıdır. 

Yıl: nrclanberi yoksulluk ve va

Sıb.:ı·~:ık içinde çalışan p:ırkları
lllızı dare edenleri takdirle an -
dı:n. Bükrcşte hayat son haftaya 
1-ad :.:.ı· co!{ ucı1zmus. Maaınafih dö
Viz tc~-1ini için htiİ{urnctçe alınan 
t~c!'Sir!cr az z:ımanda bugünkü 
~ar~b.:·a nazaran jc 44 nisbetinde 
h<:>,y01t p:ıhahtııma doğru gitmek
lecl :r. 

Eski bir "oe."lk" hnın, Bükreşe 
el'.l:i!' le, "Türk Oc.akları,, için ha
Y.:ı~ını v~rmi~ olan rei:ıi ziyaret et
t.1 :::ıh~~en d;ha tabii bir vazife o-
1~1":1a:::dı. Elçi Hamdullah Suphi • 
tıb_, odasında büyük bir zevk ile 
'~slenmis ve, Türk sempatisi ile 
tanb':li'..; çevresinde gcçird:ijimiz 
ta~~ı t,';\r.nnları kt>.ydetmeden geç
llle!t r."'.::ı~:örlük olur. 

Uo::.~.;mya E.ıJkanlada büyük bir 
1'th·l: k~labalığma maliktir. Ya • 
tıın milyon kadar tasarlanan bu 
l'i.irk!erin 250,000 kadarını Gaga· 
\·uz!c:ı.r, 155,000 kadarını cenupta· 
l:i Müslümanlar, ve 13,000 kadarı
~1 .. dil. Komratlar teşkil ediyoı·. Bu 
tırklcrin hemen hepsi de öz Türk 

di]j ile "te, bizden daha temiz ko· 
llqşuyorlar. 

.l3ilbaua Hiriatiyan Türk olan 
Cagavutlar, bu katkısız türkçeyi 
atadan yıllar geçmi§ olınasına 
tağnıen çok büyük bir taasupla bu 
&İ.ine kadar kaybetmemişlerdir. 
k Unların yafayış ve giyinişleri, 
aı·akter ve zekaları öz Türk ol -

duklar,na pek parlak misal teşkil 
ediyor. Bunların diğer Tüı·klerden 
'3aha ileri gitmit olmalarını iae din 
;aassubundan uzak kalmış olma .. 

'"ınd aramak yakııır. 

lti
Aile içinde kadına verilen mev· 
•"lii ~ ~ -"WW"- -··. l ve ıel'beitHli ·ı~~iiıütenaaip o •. 

larak ahlak yüksekliği dikkatle 

mütalea edilmeğe değer. 
Bay Hamdullahın meclisin~~ 

Doğan adlı bir Gagavuz g.en~ı~ı 
tanıdık, bu genç büyük elçımızn.l 
delaletile Galatasarayda okuyor · 
mus tatilini geçirmek için ailesi~e 
gid~rken koruyucusunu özlemış. 
Katkısız türkçe ile konuşan bu 
genç doktor olmak istiyor, 0 ~~ • 

mana kadar anavatana yer'leştırıl
mesini yürekten diliyen Doğan, 
temiz bakışları ve zekasile insanı 
ilk bakxşta kendine bağlıyor. 

Bay Hamdullah bize bundan 
sonra bir Gagavuz kızı tanıttı, bu 
genç k!Z büyük elçinin, :a~desi i· 
çin getirttiği bir hizmetçıdır, ka ~ · 
nında Türk cevheri taşıyan Leyla, 
fakir bir aile çocuğu olduğu hal
de . terbiyesi ve temiz konuşması. 
ile' gene asil Türk kanının kabili
yetine yÜ::eklerimizde sevinçli if · 
tihar yarattı. 

Romanyada kısa bir zaman i· 
çinde tanıdıeımız Gagavuz genç • 
Ieri, bun!arm biran evvel anayur
da dönmeleri için emek sarfcden 
hükUmetin ne kadar isabetli dü · 

şündüğünü öğretti. 

Yadillerde yaşıyan Türkler için 
arasıra bazı neşriyata tesadüf e • 
'diyoruz, bunları yakın bir bağiı · 
lık ile tanımak ve sevmek her 

Türkün öz borcu olmalıdır. 

Atatürkc v~~ nıeiiYlc.... 
memleJ.tetlerine dostluk bağlariy -
le bağlanan Türklere karşı, Ro · 
manyada beslenen sevgının gün 
geçtikçe derinleştiğini büyük bir 
sevinçle her ad!:n:la gördük. 

Yıllarca beraber yaşadığımız 
bu dost memlekette sıkı te.:nas1a • 
nn her iki taraftan memnuniyet
le arzu ecHJdjğini ekrarlar.:ıağı 
fayda!ı bulurum. Bir hafta evevl 
beş on meslekdaşımın ziyaret et· 
tikleri B·ükreşe, mektepli ve tüc · 
car kafilelerinin daha sık gelme -
leri büyük bir samimiyet ile he -
men her görüştüğümüzün arzusu -
dur. Memleketimizi ziyarete ge • 

}enler ise bu ziyaretin intıbalarını 
büyük bir zevk ile anlatıyorlar. 

• 

Romen dilinde öz Türkçe keli
melerin sayıs!nı söylersem bilmem 
inanmıyan olur mu Açık söyle • 
mek lazımgelirse buna önce ben 
de inanmamıştım. Bir çok münev
verle konuştuktan sconra hen i -
nandım, siz de inanabilirsiniz. Bu 
kelimelerin adedi 5000 kadardır. 
Bir cok aile adından başlayın ih • 

t . sa; istılahlarına ve nihayet yiye· 
ı . 

k içecek maddelerine varfnca • 
c: kadar kullardan bu türkçe ke· 
y k . d .ft. 
limeleri duydu ça ı~san ~ . ı ı . 
harla karışık bir sevınç belırıyor. 

Polonya yolu ile Alm.anyaya git-
k i in trene yerleştıkten sonra 

me ç d T .. k · · 
istasyon lokantasın a ur çeşnısı 
. 
1 

-'lmış yemeklerden yedik, 
ı e yapı .. 

1 ara kazanmak ıcın mem-
evve cep .. ~. . 
leketten ayrıldığını soylıyen hır 
Ermeni garson, bize Romanyada 
olduğumuzu unutturdu des:k ye .. 
rinde olur. Garsonların çogu ya • 
hancı dil bilmedikleri•için umma· 
dığrmız bir zamanda de:·~i~izi, is 
tediğimiz gibi anhyan bırının kar
tımıza çıkması pek hoşa gidiyor. 
Bükreı istasyonunda trenlerin 

nereye ·ve ne 'zaman gidecekleri . . 

Ejderlerin ülkesi 
\ 

Çön<dl~ S~y<§llh'l<§lt 
TürkçE,:ye çeviren: Ahmet Ekrem No. 7 

Çin sularında korsanlık 
Fukiyen vilayetinde "on bir havuz,, 

denilen bir yer vardır. Uçurumsu ve 
p - muhteşem bir a~ıkhk olan lıu ye
J·e Çin kayıkçıları yazın bile güneşin 

Çin sokaklarında bu cambazları 
sık sık göriirsünüz. 

Başında on yedi tane Çin kasesi, bü
tün göğdcsini ellerile tuttuğu iskcm • 
le ayaklarının üstünde taşıyan bu ço· 
cuk ekmeğini böyle sokaklarda cam
bazlık yapmakla kazanmaktadır. Ken
disi gibi daha b!nlerce çocuk bu yüz • 
den ekmek parasını çıkarmaktadır. 

ancak bir saat girebildiğini söylerler. 
Bu aç1klıkta gemisi kazaya uğrıya -
- hn~uhnuş bir nuu1darenin hatıra 
:;mı teyit için bir mihrap yapılmı~tır. 
Çin kayıkçılar buradan geçerken ka· 

yıklarını kayaya ~ekerler --;·" <':::nün 
ruhunu ~adetmek i<:in birkaç bnc öd-

ağacı yakarlar.Amerikalı dostum Çinni 
başka taraflarında da, batıda ta Ti -
bet ~ınırlarınclaki kara Lamo bölgesi
ne kadar buna lıenziyen mihraplar 
gördüğünü söylemektedir. 

Ç'lN GEM1LER1N1N MUHA 1\.1{..\1{ 

GÖZLERİ OLMALIDIR! 

"Gözü ol mıyan görmez, görmiyen dt: 
anlamaz,,. lşte Çin gemicisinin, gemi
lere yaptıklarr gözler için ileriye sür· 

diiğii felsefe!.. Du gözler bütün Çin 
mavunalarilc kayıklarmda vardff. 
Her gemiyi buyruğu alhnda tutmak

ta olan bir ruh varmış, bu ruh su yü-
_zünde yüzmek için sade bir tekneye 

den başka, yılın muayyen mevsimle -
rın'de sayısız Budist ve 'l aoist mana -
tırlarına haç yapmağa !',';:den lıiı~ll'r1e 

hacıyı götürüp getirirJPr . 

Şanghayın cenubun-:l.tld (,.in adası 

üstünde bir Budist mana~trrı \l;u-clı:·, 

Hac mevsiminde buraya ülkenin lıcr 1 
yanından 5000 keşiş gelerek hacılara 

törenleri yaptırılar. 

ÇIN SULAHINDA KORSANLU( 

Çindc hemen her ı~ayrkçı korswdır. 

ölü mevsimlerde yani i~ olmıyan giin

lerde bu kayıkçtlar doğru yoldan ay

rılarak koı·sanlığa ba;?vururlar. An -
cak bunların yaptıkları işler ufa'~ tP. -
fek soygunculuk ve hırsızlıktan lıa-::li:t 
bir ~ey değildir. Bir de meslekten kor

sanlar vardır ki bunlar cidden kor -
konç ki~ilerdir. 

Bias körfezi l\ton - Kongun 65 mil 
doğusundadır. Buı-aıım ahalisi Çinin 
güney kıyı1armr altüst eden deniz kor 

sanlarıdır. Bu korsan1arın bir çoğu 

d:ıha yüksek yerlerde oturan bir ta -. 
kım adamların mesela Kanton, 'Amoy, 
Svatov hatta Mong - Kong da bile 

·bulunan nüfuzlu bir takım kimselerin 
sadece birer aletidir. 

Korsanlar yalnız ufak tef ek tekne -
h!ri değil, kocaman yabancı devlet 
vapurbrını da soyup sovana~ çevir -

Güler yzlü Buda 

Bu heykel ak mermerdendir. 'Altın 
ve değerli ta5larla süslüdür.' Pekingde 
kilitli kapıların arkasında mu haf aza 

olunmaktadır. 

değil, görmek için de iki göze muhtaç
mış! lşte gemi bu gözler sayesinde 
kayalardan sığ yerl~rden sakınırrnış t _ 
Hele geminin gözlerıle alay edin, ya- ,....,.,._ _ _,__,........,.......,........,...,..,_..,.....,..._~ .......... -

hut bunları örtmeğe kalkışın da ha . 
km, Çinliler nasıl davranır·:. 

Çinde "ejder gemi şenlikleri,, bizd"" 
yapılan deniz kotra yarışlarım pelt 
andırrı. 

Du törenlerde ekseriya iki kabill' 
sürat yarı~ına çıka.rl~r. Binlerce ka · I 
yık1a üşüşen se}-ırcıler sırtlarma ~...._;.ııiii.....,~i'fılıiı!~~~?~~...ıo. 
bayramlık elbiselerini giyerlH. Bu 
yarrş yılın yalnız beşinci ayında ya _ 
pıhr Ye tarihi hemen hemen üç bin 
yıllıktır. 

Ejder gemiler umumiyetle tapıılflk -
Iarm mahdır ,·e yarıştan sonra, gelf' . 
cek yrlın yarr~ına kadar toprak alfr. 
na gömülürler . 

Ejder gemi denilen kayıkların boyu , 
12 den ;l9 metre kadardır. Başl:umda 
hirer ejder heykeli vardır ve bu ejde
rin gövdeleri iki yandan geminin ta l\ı
~ına kadar u1.anır. 

Çin kayıkları taşıdıkları yiiklct· -

hoparlörlerle haber veriliyor. Kös· 
'tencede tren kaçıranlar için bunun 
da ne kadar ınakbule geçtiğini bil
mem tarif etmek ister mi? 

Dr. Feridun Nq'et 

Bu ihtişamlı tören salonunda bütün 
ülkenin siyasasına isUkanzet verilir, 

mektedirler. Bunlar soymağı kurduk. 
1 

l~n ' 'apurlarda yolcu gibi gidip ;;~:ir-
i~·· Nihayet vapura ısihlh ,.e cep:ıane 
k~ırıldıkfan, gemi de enginlere .:ı~;ıl-

Uçurtma, Çinlilerin ba§lıca eğlence • 
sidir. İ 

Çindc yalnız çocuklar değil, ya§ını. · 
başını almış zengin ve fakir herke• 
uçurtma uçurmağa çok meraklıdır. 
Renk renk ve çeşit çeşit uçurtma ya":. 
pan. bu dükkancı Pekinde i§i gücü ye. 

rinde bir müslümandır. 

dıktan sonra, başkanın vereceği bir 
işaret üzerine bunlar hemenvt'tayfa • 
larm üstüne çullanırlar. Bir grup kap 
tan köprüsüne saldırır, ikinci bir 
grup makine dairesini istila eder. ü
çüncü bir grup"'da .. yolculuı ... te&ılit a).l.Jd 
tına ahr. 
Korsanlık hemen daima Bias ko:;u 

yakınlarında vukubulur. Gemi koya. 
sokularak yükü orada bekliyen Çin 
mavuna ve yelkenlerine boşaltır. 

Zengin yolcular. da ister beyaz, isterse 
Çinli olsun kurtuluş fidyesi .. i~in ka • 
raya çıkarılır. 

Son on yılda, her yıl İngiliz :yahut 
diğer yabancı bayrak taşıyan, v~ati 
üç gemi bu korsanlar tarafından so
yulmuştur. Çin mauna ve yelkenlilc" .. 
rinden kaç tane· soyulduğu ise rn:üum 
değildir. 

Çin' suları, inanılmaz 
1 

sergüzestler 
diyarıdır. Bütün bu işler hala sllrüp 
gitmekte ,.e gÜÇİü kuvvetli 'devletler 

Ç donanmalarile .. birlikte bunl:ı1·ıa lıa~ 
çıkamamak tadır. 

Çon eski günlerde bu korsanlardan 
yaka silken bir imparator çaresiz 
kalmış ve bütün limanların kırk kiJÖ .. 
metre kadar içeriye alınmasını irade 
ederek meseleyi kısa kesmiştir. 

Bu bir tek irade ile kocaman şehir
ler ve yüz binlerce aha1i ırmak ağız. 
larından içeriye taşınmıştır. Eski du
varlarla evler brrakılmış, yeni duvar
larla evler kurulmuştur. ı 

Eski şehirler ve yanlarındaki kale • 
ler tarassut noktalan olarak kulla. 
nılmrştır. Bunun için toplu korsan fi
loları habersizce ~ehirleri basamaz ol. 
muştur. l~te bu sebepledir ki bugün 
Çinin deniz kıyılarında büyük liman .. 
lar yoktur. Limanların hepsi irerde 
büyiik ırmakların kıyılarındadır~ 

SON 
Alımct EKREM 

:::::::::::::::::::::::::::::·····............. . ---. 
;ı Do .kt·a·r .... :::::::::::::: 

Ali ismail i 
Haydarpa§a haatanesi bevliye 1 

mütehassısı 

Clrologue ;...... Operateur 

a :: a .. 
~ -



J.O 

Buz çölünde 
Kokteyl z~Ji°:fetlerı~ vereı1. 13·eııç 

ve ~·iizel bir kadın 

Bag~ ~ ( astanbuı Belcdlyesı danlara f 

G 1 
Beykozda Perıembe günleri kurulmakta olan p3zarın cumarwi 

A K I S I N 1 günü kurulacağı ilin olunur. (B) (4187) 

Jc;tınızmı? Jgtaobul Mlllt Emlak MUdürlUğUnden: 

Çekiç ve çakı ile beynin
den ameliqat oldu! 

Bakırköy kazaımda: 2909 dönüm tarla ve 80 dönüm bahçe v• 
Adliye Vekaleti Beşih-taş tcra 165 aönüm çayır ve 4000 dönüm merası bulunan Menekıe çiftliti 

Dairesinden: 26 - 7 - 935 cuma günü saat 14 de 832 lira muhammen ıenelik kira 
Sıdıkanın Ayıe Hatice Emine bedeli üzerinden açık arttırma ile ve kira bedeli dört müıavi takıitt• 

olan borcundan dolayı tahtı hac· ödenmek §artile bir sene için kirayıı. verilecektir. JsteklHerin yüzde Y"' 
] B 'kt ~- k' T :ı_· di busuk pey akçelerini on ikiden evvel yatırmaları. (M) (4181) :za a ınan etı qa.a. ea ı eıvu.ı· 

ye yeni Muradiye mahalleainae· 

Şimdi sapasağlam 
yeni bir seyahate 

yaşıyor ve 
hazu~ıanı~or 

Xocuiyle birlikt.e Şilhl kutbu· 
ınwı Gr.oemuıd rillkeaüü ıüç yu ar· 
ikuı W.ia'lolD& • Stilqa.f .etalıJ alan 
lak~ vkmı!aıl Kuaaah aiizd ft 
~ıı: '!bİ1" b.dm, :gene o.raya ~el< 
üı:er.e timdi L'ODdrad• lsanrlık 
Y•.P&Hktadır 
Kadmın adı J. O. B. Petenoa -

,dur. Llkimolulann araamda .Yata· 
JIDJf Ye ailleriai öjremniftir Şimal 
lmtD.mwa buz clery&lan iPade 
ka;Ç defa içki ve ~ aofrala~ 
~. 

Kadm ~yai za•aada pyet ıua • 
ta &U tayyare pilotudur Te ko
c:.umr K.nada.nın 1'uzhı mmtaka· 
larıoda on binlerce kilometr~ u • 
çunnuıtw. 

Babası Kanada Pasifik demir· 
yo1UDU yapanlardan biriaidir. Ko
ca.aı da Danimarkalı bir Jeoloji 
.bilgmi olup, Groealuadm. Dil~ 
ıceyen madeni zeqinlilderinin 
harita511'r yapmak üzere her yaz 
seyahat etmektedir. 

Bir E.&kiıno ise bundan çok m.a.k 
mesafelerden göre.bilir. 

Bir ıün bir tepede obua.n ve 
denize bakmakta olan bir Eıki • 
molu bana öğleden ıonra ·1aat ÜÇ· 

te vapurun alqam -aekiz buçui• 
doinı vdehilecei'ini ~i. Ben 

uki ve yeni Bayır ıok&k eaki 3\11 
/ 41 / 43 yeni 49 No. Ju mab&hç.e TL::J Q K iVE 

l1R6AT 
BANKA51 

19SJ, 32, Ye 34 yulannı Groen
Jandda geçirmit olan Kanadalı 
lcadJn, Sunday E:xıpreı ıa.zete ay
tanna (muhabirine) ''°'lan 9Öy• 

mittir. deniz üatünde h~ bir teYler töre
medim •• Adamın eöyledifi çıktı. 

bir bap hanenin 28 hiaae itibariy. 
le 7 biaaeai açık artırmaya çıka• 
rılmıt olup .f&l"lD&mesi divaııha • 
neye 19 • 7 • 935 t.uihinde talik e

dilerek 22 • 8 • 935 tuilıine mü • 
adif olan Perıem'be sünii aut 
14 den 16 ya kadar dairemizde 
aa.tılacaktır. Kıymeti mubamme • 
neai 4500 lirachr. Arttırmqa it• 
lirik için yüzde yedi buçuk temi· 
nal &kçeai .:IDUJ'. Arttuma bedeli 
ktymeti muh&JDJDeneainin % 75 i· 
ni · ıulduju takdirde ibaleai yapı· 
lacaktır. Akıi halde en aon artı • 
ra.nnı taalı1süclü l.ki kalmak üze. 
re arttırma 15 gün daha temdit e
dilerek 6 • 9 • 935 tarih.ine müa&· 
dif Cuma ıünü aynı saatte en çok 
artırana ihale edilec.ektir. İhale 
pulu ve belediye reami mii§teriai· 
ne aittir. 2004 No, lu icra kanu • 
nunwa 126 nc.ı maddeane tevfi • 
kan ipotek ulıioi alac&kbJ•r ile 
11iier alikadulvm Te irtifak 
hakkı ..:biplerinin dahi gayri 

menkul üzerindeki haklarını ve· 
huawiyle faiz ve muraf a dair o
lan iddiwrll11 ve evrakı mü.bite· 
!eriyle 20 ciD iç.inde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Akıi halde 
he1dan tapaı ıicilleri ile aabit ot • 
ınad~a satıı bedelinin payJaı •· 
masında.n hariç IC lrrl r. it 
maddeyi kanuniye ahkimma ıö. 
re hareket eylemek ve daha fazla 
malumat almak iıteyeıılerin dai· 

BiQiKTiQEN 
----J9-~ Ol;Q 

- Ben Kanadada Y•tamakt&· 
yım. Her yıl kocamı iti bquıa u· 
surunım.. Hayatımız ~ he1e
unhdır. Burada aöyleıienlere ha· 
karaanız tayyarede hiç ıiıua iç
memek lazım. Halbuki buz der· 
yaralarında iıuaıa bu yualara Jru. 
lak umıyor. Hatti tayyuemi.zin 
içine ıaı tobuı için bir oq.k yeri 
bile yaptık, bacuını da ıövdenin 
üetünden havaya uzattık. Havad.a 
uçar~en, ocaktan ıaz kmlcnnla· 
rının )"Ükaeldiiini ıöraeniz, tay • 
)are neredeyıe yanacak diye ödü· 
nüz patlar. 

Biz Groenlandda uçmadık. Bu 
çOk tehlikeli idi. Mavi buzu yani 
denizin hemen a.ltıncla duran buı· 
ları rörmek imklnı yoktiır ve l\l• 

ya inerken bunlardan biriaine 
ça.rparak tayyarenin alt üıt olma· 
aı ihtimali vardır. 

Groenhıncl eararh ve ı•~•ktttn 
tatıla.cak bir ülkedir. Danimarka 
hükumeti Eıkil'ftoluları korumak 
i~in buranın kapılarını ziyaretçi· 
lere kutı kapamııtır. Bugün bile 
or•da oturan Danimarkalıların 
yanında çok aı J•z yaiı buluna• 
biliyor. Çünkü r.-şnıf makaın · 
lar Eılci~ların bunu içmele • 
rinden korkuyor! . 

Motörlü kayıi•mız için pelro • 
la ihtiya~ımıı olunca, en yakın 
Danimırka köyündeki depo me· 
ıııuruna gitmeğe mecburduk .. Me
mur tenekeyi kim.eye teılim et • 
ı:nez kendiıi taııy•r•k motöre 
kadar ıötüriir. 

Kendinizi mtamıyacak kadar 
aoiUk yoktur. Güneı bapn o ka
dar ucak yapardı ki, aerinlemek 
iç.in IMaz tepelerinin üatüade otu • 
rurduk. 

Bir sün Groenlandm ıenel va • 
liai 1'izi ziyarete ıelmtiti. Ona 1'ir 
kokteyl ziyafeti verdik Ye liznn 
olan buzlan tepeden kırdık. 

Bir defaııııda İçinde ,J,Wundu • 
ğum gemi hir buz tepesiyle çar· 
pışh. Bu eınada ben güvertede 

ki kamaramda uyuyordum. Sade
me heni döıemeye yuvarladı. Ba· 
tıyoruz ıanarak hemen dıtarıya 
f ırl•dım. Deniz yümün hemen 
altında olan bir buz tepeıile çar • 
pı§tık. Kaptan can kurtaran ka • 

yıklarına kotmamızı emretti. fa• 
kat nuılıa batmadan kurtulduk . 
Eier o buz tepeıi çok küçük ol· 
•aych, ~ıtma ıemimizi parça 
parça eder ve hepimizi öldüriir • 
dü. 

Groenlandda pek çok defa 
korkınut olduju.mu itiraf ede· 
ri"'. Bir def uında ı•ne ı•mide 
iken •irr lair haıtthla uiradmı .. 
Batımda çılcaa ltir ur c:lolayııiyle 
aaj tıraf ım., inme inmitti. De· 
tliıde de miithit bir fırtına vardı . 
O kadar haıte. idim lci herk .. D.. 
ni öle~k a&n1YOrdu. Bir Ea1'imolu 
gözünü kırpmalcaıam iteni bekli • 
yordu. Gülerek 1'.na ölec:eiimi 
geminin kıtmaınaıı için de ruhu· 
10un gövdemden uçup kapıdan dı· 
p.rıya ıitmeıini beklediğini aöy • 
ledi. 

remizin 933/ 2088 No~ lu dosya •· 
ıına. müracaatları ilin ohınur. 

Satılık hane 
Uskttdarda 

lçi dıfI boyab, 650 metre nıur~bba 7 

Satıhk hane 
Çapada Çukurboıtan Meyda • 

nmda 4 No. altı oda, vlıi bahçeli 

Fmdılrzade tramvay istaıyonuna 
iki dakika meıaf ede bir ev ehven 
fia.tla aatıbktır. 

oda, güıe1 m'"nıara1r, .rant kullanıt· ------------
b, haqıaıi n su tesi8atı, 'hamam, bü. 
yiik bahçeabıde ~ aiaçlan, Q • 

maJar, çiçekler ve 1fmon1uk, kuyu. 
SEKSVLİN 

haYUılu, ve Amerikan shrtelni lrihlJee. Bu kelimeyi iyi betfeyinizl 
ler. 
Fmtıkafaaadaki traınny duralı 

solunda, lcadiye, Yuınacı Ştril soka
fı, No 9. Herrün öjleye kadar hane
de bulunanlara müracaat. Fiyat uy • 
sundur. C'555) 

ıöyleyip duruyordu. Ben ise öl· 
mek iatiyordum. Çocuk israr •t • 
ti. Nihayet Dmi ıeıninin ye
mek aalonuna, beni ıötiirüp ye • 
mek maıaıı üıtüne uzatda.r. Ame· 
meHyat da D&tla.dı. 

Talebenin elinde kendiıirıe ki&· 
vualuk eedcek olan yaJnız hir ki· 
tap vardı. Aletleri de bir maran· 
roz kalemtıraıı. bir çekiç ve bir 
kalem çakııı idi. Bana klorroform 
verdi. Kitabını ~ı ve elinde· 
ki iletlerle ameliyata hqladı. 

Cer-ahat kemiie kadar nrayet 
elmitti. 

Bet aün aonra Kopenhar buat· 
hanelerin~en Dirinde ıöıüarii aç • 
tnn. Talebenin yaptıfı ameliyat 
muv•ff akıyetH olmUf, ancak b • 

Çunku 
onu kullanmak sayesinde 
u;1viyctirıi1de M O H 1 M 

d~>ğı~nıeler baş gösterecektir 

sıcak Gençlik kanı 
ıstek!e çarpan bir kalp 

Ha~ı!ı 

Bu gün aizde bulunmayan her seyı ..... 
SEKSÜLİN de bulacaksmızl 

l(UfUSU 200 t<rı . 

BE~fR J<Etit. MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SIRK~ct 

Li•• ve Orta Okullar 

ikmal talebelerine 

· HUSUSi RIY AZIYE 
DERSLER! 

Univeraiteli Riyaziyeci bir talebe 

veriror 

(fatih: Zeyrek cadde•i No. 6 • J. 
fa tunnda kınlmıt oltn Def kü • ______ _ _...:., ___ _ 

{fPA 

HU8U8ATUNLAlll 

SrHHAT 
VE 

KuvvtT 

Ihsan Yavuz 

Şık giyinen
lerin terzisi 

Her ayın 
modellnl 

orada 
bulabilirsiniz 

ISTANEUL 

Y eoipostabane 
karııııoda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet haaıadı 

Groenlandın nuıl l>ir ülke ol • 
duğunu, neye ~nzediğini .bilen· 
le.r, yok denecek katıar azdır. Göz 
alabilaifine gördüiü için nu:aafe 
aai- • a : ... ..tadan kalkıYOr . 

llcı anntüada ıofulç bir h•ft· 
aa ı. .. 1.q, .,ir kimse 80, hattl 
yüz Kilometreye kadar aörebilir .. 

Gemide tt\,biye talebesi olan 
b~r delik•nlr vardı. Mektel.tini bi • 
tirmeıine iki aen• 1ealmıttı. Batta 
ur ameliyatına daiT hiç 1'ir !•Y 
!.ilmiYor, fakat ameliyatı yapmak 
kendiıi iç.in bir vazif• oldujunu 

çük keınik parçası beynim ü:ıeriıı· Memurly~t arıyorum 
de tuyık npmağa \,qlamııtı .. 
Hutah&nede bu küçük kenı;k Alman liıesiııden mezun al · =:=!:= ========== 
parçalan ela çıkarıldı:. Bütün bu manca, fraraıııca, inıilizce, ital • müeueaede bir memuriyet amot· 
zorluklara rafmen rene Groen • yana, Ye uıu!ü defterive bihak . Haber gazet~ıine Katip nu1111Z1l• 
landa ıidecetim. kın vlkıf bir ıenç klz ciddi biT mürcıcaat. .C 4UO). 

• 
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Vadeli ....---

Mevduata mukabil 

Her ay faiz veren 
ADAPAZARI 

Türk Ticare 
Bankası 

Para sahiplerine 

11 

Güzelliği Ye yakınlığı itibarile şehrimiz in y-egane be 'ıçesi 

P (Yeni) a n o r . a m a bah~e 
. ı\çılınıştır 

KıymetltHamiy.etle dtğ~r maruf 
Bayan ve sevımli ar-

tist ve san'atkarları dinleyiniz, 
Telefon: 4 065 

., . .'. _.7.• .·· .. ~.'t. ~·.·''·-: .-~· ·:~ '-· ~ 

( ıeuıeı ~emir~oııurı ua limanları isleıme Hmum idaresi ilônları 
1 Sekili istasyonundan Haydarpaşa, Derince ve lzmit is~asyonlarma 
1 taşınacak kaya tuzlarına mahsus olan 1-T emmuz-93 \ tarih ve 

D.D. 31 numaralı tarife 1/ 8/ 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 

1 

yerine ayni numara altında ve her hangi iki istasyon arasmda yapıla· 

cak tam vagon yükü halindeki tuz nakliyatına şamil bir tarife çıka· 
rılmıştır. 

Fazla izahat için istasyon ve ti cari eşya anbar şeflikİerine müraca 1 
:ı.t edilmek gerektir· .(1762) (4079) 

~----------------~--~: ____ , DON ve YARIN külliyatı Av rupanın en canlı, örnek t:serle-
rinden alınır. DON ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös
terir. DON ve YARIN küiliyatı sekmez bir intizam altında çıkar . 
DÜN ve YARIN külliyatı seçme b~r kütüphane te~kil eder. 

Teın:i Yeri: VAKiT matbaası - lstanbul 
,.. .. . ·• ,i • ~~ ....... ' .... ı ·,. . ... . Yeni bir kolaylık l 

I 

daha yapıyor .• 

Eğer Bankada paranız varsa 

ihtiyaç halinde a vadesi gelmeden 

Avans alabileceksiniz. 

ı-ı.t 
SERSERiLER YAT AGI .... 

duğunu öğrenmek İ:iliyor musu· 

nuz? .. 
- Hayır .. Hayır! istemiyorum. 
- O da .si zdiniz Usta Ledu .. 

R • b' lla·t oldugu"' nuz halde 
esmı ır ce b" . 

Casına ır cına· metum ve canavar 
yet itliyordunuz ! 

Uıta Ledu diz çökerek:. . 

M h t diniz? .. Bılaenız, - er ame e d . 
o müthi! ıecedenberi ne ka ar ~lzk 

k . E t doğrudur, ı 
tırap çe tım. ve ' k 
eda olarak ömrümde o gece .a~ 
C?~h·ıldım .. Ne kadar sersem ıınt· 

·ht' cım daha §im! anki paraya ı ıya ' .. 
"'a kabıhye· 

doğrusu onu hareamag 
tim varmış! .. Pek büyük b~r p.ar~ 
t• :leti. bir ıervet teklif edıl~ı§dh 

b·ı . dum Bır e Ne yaptığımı ı mıyor " b' 
gümüt çekmece veridiler .. ?nu •r 
balta ile param parça ettım. Ay· 
rıca bir inci gerdanlık hediye etti· 
ler .. incileri ayaklarımın altınd3 
çiğniyerek ezdim. O zaman.~an· 
heri uyku uyuyamıyonım. Goz~e
rimi kapayınca bir ipin ucund__a 
sallanan o kadını görüyo~m· Çıg· 
lığını işitiyorum. Halbukı o zama · 
na kadar ıayııız erkek ve kadını 

t .., halde htç bir acı duyma· as ıgım 
mıttım. . • . .. • 

Cellat diz çökıniıJ, ırı go~~eıı 
;-;ı • olduğu halde kanlı gozle· 

~ . mıt h. . ..... 
: , pek müt ıt gorunuyor· 

1 
rı~ c gene 
'du. d ... .... 

O vakit Manfred ona ogru egı 

lerek: · 
- Eğer ıeni rahat rahat u:Utu" 

ıam ıeni vicdanında duydugun a
ııap;an kurtarırsam, bana ne ya· 

el..... d d. 
parsın. e ı. 

_ Ne demek istiyorsun? 
_Evvela cevap ver: Lanten~ 

nerede? 
Dehşetinden kendisin kaybden 

Usta Ledu: 
_ Polis müdürünün konağın-

da! cevabını verdi. 
_ Şimdi şöyle bakalım: Onu 

kurtarmak için bana yardım eder 

misin? 
Cellat ayağa kalkarak batını 

ümitsizlikle salladı. 
_ Eğer bu hizmete kar§ılık be

ni uykularımda rahat ettirmek iı· 
tiyoraanız botuna uğraııyorsunuz ! 

N .. ? - ıçın. . 
_ Çünkü, elimden bir !ey gel. 

mez ! Lanteneyi asmağı ben kabul 
etmesem bile~ bu vazifeyi bir cel· 
lat yamağına gördürürler. 

_ Oh, yarabbi! .. Onu kurtar. 
mak için dünyada hiç bir vasıta 

yok mu? 
_ Dinleyiniz .• Bana vadediyor 

musunuz ki .. 
_Evet, ediyorum .. Bir kelime 

ile bütün acılarmızı dindireceğim. 
_ Ali, mümkün olsa ... 
_Mümkündür .. Buna emin O• 

)unuz! 
_ Oyle ise size vakit kazandır· 

mak için yapılmıyacak bir §eye 
k lkııacağım. Nasıl hareket edt'!· 

a... 
1
• ben de bilmiyorum. Fakat 

cegım 
'd ın saat ona kadar geri kala· 
ı am d . l 
h 'I eg""ine yemin e erım. şte e--

ı ec ı· ' V 
1. den bu kadar şey ge ır ... e 
ım k h' k' dünyada benden bat a . ıç ıma.e 

bunu yapamaz. , · 

-

\ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce k·şiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır .... ,. ... ., numı ~~!~~:: 
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Yalnız ıunu bilini.z ki memuriye
tinizi kaybetmek üzere bulunuyor
sunuz. Bizim te.sadüfen öğrendi
ğimiz bir şeyden haberi olmıyan 
Paris halkı yarın ba§ka bir cellat 
görecektir. 

Bu sözleri söyliyen adam Usb 
Ledude husule getireceği tesiri b!· 
liyordu. Hakikaten ne çapknı. 
ne ayyaş, ne de hovarda olup na
muslu bir adamın bütün vasıflarl · 
nı kendisinde toplamış - fakat 
bir cellat - olan Usta Ledunun 
da zayıf bir tarafı vardr. Vazife
sini son derece seviyordu. Bir ha· 
aisin altınları oktadığı gibi bu da 
eliyle baltalarını ok~ardı. Cellit
lıktan dölendiği (azlolunduğu) 
gün mutlaka hayatına da son ve
rirdi. Baltasını omuzuna alarak 
bir ölüm alayında mahkfunun ya
nında yürürken halkın korkudan 
titrediğini seyretmek ona büyük 
bir sevinç ve heyecan verirdi. 

Bu yüzden meçhul şahsın söy· 
)ediği sözler üzerine Usta Ledu 
sapsarı kesildi. 

Bunları içeri almakla ne kay. 
betmit olacaktı. Onda çalınacak 
hiç bir şey yoktu. Bundan ba,kıı 
söz söyliyen adamın sesi ve tavrt 
onda iyi bir tesir bırakmı,tı. 

Usta Ledu biraz daha tereddüt 
ettikten sonra: 

- Giriniz! diyerek kapıyı açtı . 
Uç adam içeriye girdiler. 
Cellat kapıyı kapadıktan son· 

ra: 
- Evvela şunu !Öyliyeyim k\, 

evimde Çalınacak bir §ey yok. E. 

ğer işinize gelirse ve maksadınız 
fena ise alacağ:nız birka'°Ç' hanÇer. 
darbesidir. dedi. 

O ana kadar üç kişi arasında 
söz söyliyen adam: ı 

- Emin olunuz Usta Ledu, hiç 
bir fena düŞü~ce ve 'inakT:'d~ız 
yoktur. cevabım verdi. 

• 
Bu söz üzerine, cellat gece mi-

safirlerini bir çıra ile 'ayd~l~nan 
büyük odaya götürdü. 

Bu üç serseri, Ma~fred, Kokar• 
der ve F anf ardı. 

Kokarder cellat yamağlyla ara:
larında geçen konutmayı Manfre. 
de anlatmıştı. Yamağın ismini 
söylemeğe çekindiği papasa gelin. 
ce, bunun Loyola oldtiğunu Man
fred derhal anlamıştı. Çünku ı 
Lantene hakkında bu kadar İn· 
safsız davranan, Doleyi öldürten, 
Lantene tarafından yaralaııan a. 
damdan başkası olamazdı. ! 

Manfred, o vakit arkada~ını kur. 
tarmanm imkansız olduğunu anla. 
mıştı. ı 

Fakat metanet ve döleni (azmi)' 
son derecede olan bu kahrama~ 
delikanlı, gene her vasıtaya müra .. 
caat etmeğe karar verdi. 

Ne yapacaktı? .. Bunu kendi de 
bilmiyordu. 

Zaten ruhen ölmü§, vak'anın 
kahredici dehşeti karşuında çıl
dırmak derecelerine gelmiş oldu· 
ğundan iki saat kadar düıünerek 
bir çare bulmağa çalııtı. · · --
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(X:9) 
HABER'in deni:ı ge • 

zintisi için lstanbula gel • 
mi§ti .• 

Gezinti günü akıamı A
merikadan bir telgraf al -
dı. Amerika polisi bir tür • 
lü başa çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame • 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı ahr almaz der· 

bal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu
lanna bu macerasını da 
anlatacağını vadetti. 

----------------------....... · 
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vuluga. 
zefesi11e 
ı~int tuğ. 
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Manfred, Lantenenin hangı ha 

pishanede mevkuf bulunduğunu 
bilmiyordu. 

:(. J(. J(. 

Kokarderin sabahleyin geçtiği 

yollarda dolaştı. Fakat bundan 
da bir netice alamadı. 

Nihayet gece oldu. 
Şimdi Lanteneyi darağacından 

ancak birkaç saatlik bir vakit a
yırıyordu. 

l~te o sırada Manfredin aklına 
~dlat geldi. 

Dünyada cellattan başka ken
disine malumat vereck bir kimse 
yoktu. 

Manfred bu fikri Fanfarla Ko
kar dere söyledi· 

Bu suretle her üçü, gece yarısı 
na doğru Usta Ledunun evine gi
de1ek kapısını çaldılar 

.y. .y. .y. 

Büyük odaya giı er girmez Man 
f red cellada döndü: 

- Usta, evvela şunu söyliy~ 
yim ki size kapıyı açtırmak için 
yabn söyledim. Memuriyetinizi 
kaybetmek üzere değilsiniz. Da· 
ha doğrusu böyle bir şeyden ha 
berim yok. dedi. 

- O halde ne istiyorsunuz? 
- Eğer sizde bir kalp varsa O· 

nu yumuıatmağa geldim. Fakat 
ıizin menfaatinizi de düşündüm. 
lki saat içinde binlerce Ekü toph
,.,ak ıize Yerebilirim. 

- Ne için? 
- Yarın sabah, yani birkaç sa-

at at>nra asılacak adamın hangi 

hapishanede bulunduğunu öğren· 
mek için ... 

- Lantenenin mi? 
- Evet .. 

Cellat ciddi bir tavur aldı: 
- Paraya ihtiyacım yok. Za. 

ten maaşımın dörtte birini bile 
harcıyamıyorum. 

Manfred sarardı. 

Celladı kandırmanın imkansız 
olduğunu anlamıştı· 

Son ümidi de mahvoluyordu: 
- Demek razı olmuyorsunuz?. 

dedi. 

- Siz şakacı bir adama benzi
yorsunuz ... Asılacak caninin nere· 
de bulunduğunu öğrenmek istiyor. 
sunuz. Tabii, onu kurtarmak için. 
Ve bunun için de bana müracaat 
ediyorsunuz .. Ne tuhaf? .. 

Manfred cellada hiddetle bak-
tı. 

Ledu duvardaki baltalardan bi
rini almağa giderek: 

- On kişi olsanız bile gene he
pinizi kovarım. Beni bağlasanız, 
işkence çarkına yatırsanız ağzım
dan gene bir kelime alamazsınız! 
Ömrümde yalnız bir kere para ile 
kandırıldım. Vazifemi suiistimal 
ettim.· Fakat bundan dolayı hala 
vicdan azabı çekiyorum. dedi. . 

Bu sözleri söyliyen celladın yü. 
zü değiımiş; vahşi, zalim tavrı git;.. 
miş, yeisli ve acı bir hal almıştı. 

Manfred onun: 
- Ah, uykusuz geçen gecele

rim ! .• Ah, mahkum olmadığı hal-

~-?~~lblı~ C©oıı 0 lU1n 
Başından Geçenler No: 14 

Unu rna. yın ki azı Tav.şan 
akıllıd 11- . Bu yiizde17 kcpe,f Ohu 
yaka/ıya rnaz . 

Giitül. 
dük. 
MQhvcl .. 
cluk. 
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de haksız olarak astığım kadının 
hayali! sözlerini mırıldandığım 
duydu. 

Bu sözler çok yavaş sesle söy
lenmişse de Manf red işitmİ§tİ. 

Zihninde bir umut (ümit) ı§ığı 
parladı. 

Derhal, Monfokon darağacım, 

oraya giden arabayı, celladın kol
ları arasında haykıra haykıra çır
pınan kadının hayali gözlerinin Ö· 

nünde canlandı. 
Hemen Usta Ledunun yanma 

yaklaştı. Cellat dalgın, düıünce· 
li bir halde geçmi§ şeyler ve o va
kayı görüyor gibi idi. 

Manfred: 
- Usta, ne vakittenberi Mon 

fokona gitmediniz? dedi. 
- Burada Monfokondan bahse

den kimdir? .. 
- Ben! Kışın başlangıcında, 

soğuk bir gecede orada bulunan 
ben! Bakınız Usta, saat tam bu 
vakitlerdeydi. 

Cellat her halde kendisince ye;. 
se delalet eden bir homurtu ile 
Manfrede baktı. 

Delikanlı sözüne devam etti: 

- Gece çok karanlık olmakla 
braber gözlerim pek iyi görüyor· 
du. Yokuştan güçlükle çıkan bir 
araba geldi. Darağacının altında 

'durdu. Arabadan bir adam çıktı. 
Bu adam beraberinde bir kadım 
sürüklüyordu. 

Cellat dehşetinden titriyerek: 

- O kadın!! •• diye mırıldandı. 

- Arabacı hemen yere atlıya. 
rak kadını kucağına aldı.. Uıta, 

o vakit bu arabacının ne yaptığını 
biliyor musunuz? 

- Hayır·. Hayır .. Bunu bilmek 
istedim .. 

- Arabacı kadını yakaladı., 
Kadın genç, güzel, ve acınmağa 
layık bir mahl~ktu. Fakit o kaba 
herif onu tiddetle yakalıyar~k ıÜ• 
rükledi! 

- Susunuz! .. Susunuz! 

- Sürükledi! diyorum. Çü~kü 
kadın yalvarıyor, inliyor, darağa. 
cına doğru gitmek istemiyordu. 
Fakat cehennem ~ebanisi arabacı, , .. .. . .. ~ 
merhametsiz ve zalim bir herifti .. 
Kadını, meıum direklerin altına 

kadar sürükliyerek ipi boğa~ına 
geçirdi. 

Bütün ayrıntılarıyla (teferrüa· 
tiyle) anlatılan bu manzara önün• 
de yesinden çıldırmak dereceleri• 
ne gelen cellat: 

- Merhamet diniz! diye inle· 
di. 

- ... Bir saniye sonra, zavallı 
kadın havada sallanıyordu. 

O zaman, arabacı tekrar araba• 
sına binerek Mon Marter köyü ta• 
rafına doğru gitti. Şimdi o kad•· 
nm kim olduğunu biliyor muıu. 
nuz?. 

Ledu geri geri çekilerek: 
- Hayır, bilmiyorum. diye ba· 

ğırdı. 

- O ltadın namuslu Mösyö Fer. 
ronun karısı güzel Madlen ve o a
rabacı da .. O arabacının kim ol-

.. 


