
Bir adam bir 
yllanla boğaz 
boğaza geldi 
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Amerikan haydutları 

Güpe gündüz 
kuyumcuyu soydu 
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Fransa da Habeş 
asker yığıyor 

öınıgnont1:Deır de cınıoaıro takDp ettn 

Musolini, 1 rablusdaki kuvvetlerini 
Habeşistana nakletti 

Reımimiz, ita/yada Habe§ harb: lehinde ve Habeı!er, lngüizl~r. Japonlar, Mııırlılar aleyhinde 
Yapılan son gösteriden (nümayİ§ten) bir manzarayı göıteriyor· LeıJha lardan biri üzerine/. "Cenevre Çini 

müdafaa etıi:ı!,, diğerinde iıe "ıöz. toplarındır!,, diye yazılıdır· 
(Yazısı 2 inci sayfada) 

Sarı su, Tomruk gölüne 
akıtllacak 

A'nbra, 30 (T e)efonla) - Zi
ra.at Bakanlığı Sarı suyun Tomruk 
ıölüne akıtılmasını temin için ha 
:Zrrlıklara baıladı. Sarı suyun T om
tuk gölüne akıtılması ile Yenişehir 
harajı faaliyete geçecek, bu su
retle kurak havalarda Beyşehir ci 

........................................................ 
Romanya ve 

Avusturya kralları 
g"'drilşecekmiş 

varında (250) bin dönümlük yer 

sulanacaktır. Beytehir barajına 

on iki milyon lira. harcanttıı§, göl 

suyu azalınça baraj itlemekten 

geri kalmıştı. Sarısu akınca gö

lün seviyesi gene yükselecektir • 

··································-····················· 
50 milden gemileri 

farketmek için 
yeni bir icat 

Viyana, 30 (02el) - Heirn·: 
'Wehren kurumur.un organı Os-~ Nevyork, 30 - New Jersey 
terreichische Abend Zeitung~ laboratuvarlarında yapılan de-
ıazetesine göre, Arşidük Otto~ nemeler neticesinde Amerika 
Yakında Romar.ya Kralı Karol-i 1 sahillerinde 50 mil uzaktaki ya
l~ görü§ecektir. Bu görüşmede~ 1 bancı gemilerini meydana çı • 
hıç bir siyasal c:.dam bulunmı· : J : karan yeni ve esrarengiz bir 
Yacaktır. ~ ~ şua keşfedlimiştir. 

·····••ııı••··························· ... ·················: : ........................................................ . 

Henı göret, hem tecinı 
(Hem ziyaret, hem ticaret l) 

Floryada etin kilosu 30 
kuruşa satılıyor 

L 
Lord Rcdesdeylin kı=ı 

Faşist lngiliz 
kızı 

Yahudiler, ateş 
piiskiirüyor 

Londra, (Özel) - Lord Re
deıdeyl'in 21 ya.ıındaki kızı Hit • 
lerci, İngiliz fa§isti ve yahudi düı
manı olmakla bütün gazetelerin 
dilinde dola.ııyor. Almanyada 
iken "Hayl Hitler !,, diye haykır -
makla bir kere daha gazetelere 
geçmişti. 

hududuna 
Şapka giymemek gayretile 

Bere giyenler 
"ffllel şeriye" lerlnde muvaffak olamadılar! 
Oslüpsuz bir kıya

fetle gezen sakalll 
adamlar bere 
giyemiyecek ! 
Şapka kanunur.a muhalif olf\ 

rak hatlarına şekilsiz serpuf gi. 
yenler zabıta taraf mdan çevril· 

mekte, haklarında kanuni takibat 
yapılmaktadır. Son zamanlardZı 

bazı kimselerin bilhassa şemsi 
persiz olduğu içm seçerek bere 

ve başlık giydikleri görülmüştür 

Bu gibi bere ve ba~lık giyenlerirı 

de menine başlanmıttır. 

Bu arada sarıklarını çıkaran ha 
zı kimselerin de §'pka giymiyerck 

başlarına bere geçirmeleri göze 

çarpmış, kendilerine lazım gelen 
ihtarda bulunulmuştur. 

Bu adamın, bereyi, §apka 
giymemek inaJiyle bCl§ına 
oturttuğuna şüphe mi var? 

Zincirli kuyuda 

Evi yıkılıp ailesi 
okağa atılan biçare 

Vanayakıla, haksızhğa uğradığın anlatıyor. 

"vim iıte böyle kôgirdi ..• Bağ bahçe yapmı§tım .•• Pazc.ı günü anıızın 
geldiler ... Yuvamı yıktılar ... Çoluk çocuk ortada kaldık .•. ,, diyen ada

mın çektirtip matbaamıza getirdiği reBimler .. · 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Bigada büyük 
bir yangın 

Bigada dün saat 19130 da bü -

yük bir yangın çdCmış ve ıehrin 

büyük bir kısmı yanmııtır. Civar 

Yangının söndürüldüğü haldnn 
da henüz hiç bir haber gelmemi!· 
tir. 

Gezm1'ğe giden Istanbulluların bir çoğu 
dönti9le paket paket et getirmektedir 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Şimdi Almanların en yahudi a· §ehirlerin itfaiyesi de yardıma 
leyhtarı aazetesi ''Ştuermer"e bir ça~rılmııtır. Halk büyük bir kor. 

Kaymakama çektiğimiz yıldırım 
telgrafına cevab aldığımız takdir· 
de son dakika olarak bildirece • 
ğiz •.• - lkinci ıaytaya bakınız. (Devamı 2 incide) ku ve heyecan içindedir. 



2 R A RER - A(cc;ı m rn.;fa.cı 

e ııa ansa •• 
• "' uz er yıgıyo gı 

g 
uyumcuyu oy ular 

it ya,Hab seferine italyanıar Trablus
t:an da kuvvet: 

yolluyor 

Mar i P,ntuanetın gerdanlığı aşınldı 
c:ı ~Da'6Dm jp>aıır.amo~Oa ... 

O milyon lira harcamış 
D·~~, etin paraları suyunu çektiği için 

şahısların paralarına elkonacak 
Zen .. ::iler ve melez- lcrin miktarı çoğaltılacak, \'C b:m ha~ 
ler ;-sabeşistana ka tedlıirlcr alınacaktır. 
sıhhi yardım için H:alyada şahısların 

çallşıyo;- parası musadere 
Londra, (Ozel) - Aslen Afri. edilecek 

kalı olan kadın ve erkek zenciler. Folki~cr Beohahter gazetesi "ltalya· 
nın paraca durumu flahe;ıistanda har

mcJezler, LondraJa toplanara!< lıctmeğe miis.-ıit midir,. başlıklı önem · 
Habeşistanın erkinlik (istiklal) İ · li Cmühim) bir yazıda şunları yaz 
çin uğraşmasınd kaı fı ilgi ( alaki'l ! maktadır: 
göstermişler ve Habeşistana sıhh; "llabe.,istan seferi için ltalyanm 
imdat takımı göndermek üzere pa .raµtığı re,·kaliide ma~raflar Italyan 

hüt~esini altüst etmiştir· nu tehlike -ra toplamağa kar111r vermişlerdir. 
ti durum karşısında ltalyan hükiımc • 

Bu para, harp o!madığı takdirde ti altın esa~ında önemli (mühim) bir 
Habeşistanda daimi bir hastane dcği iklik yapmak mecburiyetinde 
kurmağa harcanacaktır. kaldı. Bu değişikliğe göre liretin altın 
Habeşistanın karşılığı yiizde kırk nisbetinden aşağı 

tayyareleri ya düşmüştür. 
kuvvet:leniyor Bununla beraber, bu tedbirin d(· 
Londra, (Oze'I) - Nisten iv tehlikenin önünü alamıyacağını an • 

her alındığına gört-. dördü IngiJL~ lıyan hiilifımet, İtalyanların şahsi 
o;;en·etlerine müracaat etmeği düşün· 

ve geri yam Amer;.kan, Fransız oİ · "1ektcdir. Bu münasebetle dolaşan ya 
mak üzere on iki ~ayyareci Ağus- yıntılnra (rivayetlere) göre, döviz ih
tos ortalarından sonra Riviyera tiracını temin edebilmek için Roma 
dan Habeşistana gidecektir. Bu hükumeti de\'let ve hususi bankalar 
suretle, Habeş imparatorunun ya· daki şahıslara ait altın ve gümü~leri 

Hemen hemen bir yıldanberi lt:tlya hancı tayyare filosunun nüvesi te· 
yakında 1.aptedecektir. 

şekkül etmiş olacali.trr. nın ağır endüstl'isi yalnız hükumet he 
Bunların ba§m~Ja Hal Duber . sahına süel işler yaptığı yabancı mem· 

rier isimli Şikagolu bir tayyareci leketlerc ihracat yapamadığından 
bulunacaktır. Tayyareler Holları memlekete dö\'iz giremiyor. Bu suret-
da ve Alman malı olacaktır. le İtalyan bütçesi iki taraflı bir sı · 

Bu on iki ki~ilik grupun ardın · 
da hususi aeTttı?.yeler, kuvvet1i 

mu~~hirler oldifğ\ı anlaşılmakta
'dır. 

Habeşistan .çin bir tayyare f;_ 
losu kurmak meselesi, - söylen. 
diğine göre - Paristeki Habeş 
kon'solosluğundsı görüşülmüt ve 
kararlaşmıştır· 

Habeşistanın bugün en zayıi' 
yeri tayyarcleridir. Söylenenlere 
bakılırsa, Habeş imparatorunun 
emrinde işe yarar ırncak altı tay. 
yare vardır. 

Habeşistanın ce-
vabından ıt:alya 
memnun olmadı 
Öğrenildiğine göre, Habeşista:ı 

tarafındnn ltalya notnsına verilen 
cevap, halyayı memnun etmemiş . 
tir. 

Bununla beraber, ltnlya ulus 
lar kurumuna heye~ göndermekte
dir. Ancak buradn Habeı İf İ gö. 
rüşülürken, hudut meseleainden j . 

leri gidilmesine ~uaftar değildir 
Konsey, ltalya .. Hnbe~ işinin 

bütününü görüşmcğe kalkarsa, 1 
talya delege heyetinin geri döne 
ceği yaztlıyor. 

Habeşistan ve 
ingilizler 

krntı geçirmeğe haşlamışhr. 

Bunun üzerine bir de ltalrnnın dış 
borçları kntılırsa, fnşizm idaresinin 
ne kadar zorluklar karşısında bulun
duğu derhal göze çarpar· 

Bu yılın ilk a),nda İtalyanın dış 

borcu lO;i,39 milyar lirete baliğ bulu
nuyordu. 

Habeşi tan seferi için de ayrıca 2,43 
milyar m:ı raf ynpıldığına göre, borç 
azalacak yerde çoğalmış, buna karşı 
memlekete giren döviz miktarı da 
yüzde doksan ni betinde a.ıalmı~tır. 

ltalya hükümeti bu durumdan kur
tulmak için yabancı memleketlerden 
ödünç para bulmnya çahşmaktndır. 

Fakat şimdiye kadar yapılan müracn· 
atlardan bir netice çıkmadığı için, 1 -
talyanların güm{iş ve altınlarına el 
koymaktan başka kurtuluş yolu bu· 
lamam ıştır. 
Japon yurtsever

leri Musoliniyi 
sıkıştıracak 

Londra (Özel} - Japonyanın ltal· 
ya - Habeş işine karışmasının bazı 

çevrenlerde ne kadar sinirlilik uyan · 
dırdığı bellidir. 

Jnponyunın 1904 de Rusyaya karşı 
harbetmeslne 1933 de Uluslar Kuru -
mundan çıkmasına sebep olan müfrit 
ulus sever .. I\nrn ejder,, cemiyeti de 
İtalya - Habeş işine el koymuş ve te· 
şebbüslerine devam etmektedir. 

Bu miifrit teşekkülün liderleri, Ja
pon b~ ve dış; deniz ve sü bakanla · 
rına ba:.vurup, ltnlya - Habeş anlaş
mazlığının hnlli için "münasip tedbir
ler,, alınma ·ını istemişlerdir. 

Japon politika ınd:ı büyük rolü o -
lan "J\ara e.idcr,.lilerin liderleri bun· 
dnn sonrn hir l(onfcrans yaparak, "ar
sıulusal adalete uygun olmıyan silah· 

Londra, :fü - "Deyli Telgraf.,ın 

Kahire aylarına göre Trablustah.i fn· 
ı;;ist kuv·rctler llalıeşistana gönderil -
miştir. 

Nevyork, 30 - Silahlı iki hay- t~ aid kıymetli bir cerdanlığı a:ır- · 

dud güpe gündüz Nevyorkun en mışlardır. Bu gerdanlık bir haf• 

büyük caddelerinden birinde bir ta:lanberi dükkanın camekanın • 
mücevheratçı dükkanı soyaral< da halka gösterilmekteydi: 

Jtalya hükümeti ayni zamanda Trab 
lu~ Araplarını da kaydetmeğe başla -
mışlaraır. Bunların Eritrede yapıla -
cak olan yollarda çalıştırılacağı söy
leni)·or. 

100 bin dolar kıyemtin:le bir ço!< Haydut:arın izi bulunamamıt· 
taşlar ve kralice Mari Antuvane • tır. 

Habeş ordusunda 
ermeniler 

A vusturyanın istiklcilini 
Adisababa, 30 - Habeş ordusuna 

giren Babe~ir.tan Ermenilerinden 47 
korumak • • 

ıçın 
ltalya tarafından ileri sürülen maddeJer ki;oi dün llabe~ imparatoru tarafın· 

dan kn im 1 edilmişlerdir. 

Fransızlar da Habe
şistan yanındaki 
müstemlekerini 
kuvvetlendiriyor 

Paria 30 - Hükumet Fransız 
Somaliaindeki garnizonunu kuv
vetlettirmeğe karar vermİftİr. f. 
talya ile Habe!tStar arasında harp 

Londra <özel) - Italyanın Hnbe -, 
şist:ında scl'he~tçe hareket etmesi i -
çin, Avusturya me!"elesinin hallolun -
ması laıımgcliyol'du. Bu sebepten l · 
talyanm, bir zamandanberi düşünül
mekte olnn Tuna misakı işine yeniden 
önem (ehemmiyet) vererek ilgili (n • 
lflknlı) devletlere gönderdiği söyhı -
nen projenin ~ureti şudur: 

4) Misakı imzahyanlardan biri mu· 
halif harekette bulunduğu zaman a -
ralarmda istişare yapılacağının kabu
lü· 
Söylendiğine göre İtalya Fransa ile 

beraber olarak bu projesile Avustur
ya, l\lncaristan ve küçük ltilat dev· 
lf'tlcrine hitap etmektedir. 
İngiltere ,.c L<!hista.na dn sunula • 

caktır. Almanya, böyle bir misaka gir 
mcsc de gene işlere <le\'am etmek 
düşünülmektedir. talya ile Habeıiata!J arasınCla harp 

çıktığı takdirde ht.dutta çıkmast 
muhteme~ olan h:ı çeşit hadisele-

1) Avusturyanın istik talini teyit et
mek. 

2) Dahili işlere karışmamak husu
sunda söılc~mek .. (Bu maddede pro -
pagandayı menetmek de dahildir) 

3) Tecaviiz olmıyacağı gibi, müte· 
re kartı hazır bulunmak için bu c.wizc de yardım eclilmiycccğinc ela • 
tedbire bat vurulduğu söyleniyor. ir söz. 

Aynizamanda~avakuvvetleri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

ltalyanın son ınmanlarda, Tuna mi· 
sakına karşı soğudu!{u snnıhyordu. 

Falmt, A\'rupada bir güriiltli çıkması 
ihtimalinin önüne geçip de Habeş işi
ni başarmak istediği anlaşılıyor. 

de gönderi1ecektır Son da ·ka Alasl,ada süel uçak 
habeşist:anın etra- -----·---- istasyonları 
fındakiler tedbirler B • Vaşington, 30 - Ayan kurumu 

alıyor l~a Alnskada altı yeni silel (askeri) Berlin, 30 (Özel) - Cibutide Fran· 
sa tarafından süel tedbirler alınma • uçak İıtanyonu yapmağa karar 
sı üzerine, lngilizler de İngiliz Soma· verm1ştir. Bu hutusta hazırlanan 

lisinde süel tP.dbirler almaya karar yangını proje Cumur Ba~kanı Rune:te 
vermişlerdir. Hududa İngiliz ve Mısır verilecektir. 
n kerleri gönderileceği söylenb or. 

FUtllrJst şair harbe 
gidiyor il 

T orino, 30 - Marinetti Doğu 
Afrikaıına giden askerlerle bera
ber Haheıiıtana gcnderilmek üze
re bir istida vermiş\Yr. Fütürist ha· 

reketini yaratan Marinetti Doğu 

Afrikasına giderktn Garzetta del 
Popola'da İtalyan) azıcı ve artist. 

lerine hitap eden bir beyannam::? 
neşretmiştir. ''Afrikada harbe 

davet,. batlığıni b.~ıyan bu beyan
namede Marinetti ~iyor ki: 

''Yirmi yıl ö11c~ fütüriıtler har
bin dünyanın yegane hıfzıssıhaa• 
olduğunu ilan etmekten korkma 
mı§lardı.,, 

Marinetti Afrıka yayıc11mın, 

şahsi duygularına ı:ygun olC:luğıt-
nu, ftalyaya hizmı?< etmekle bera. 

Bigada yangın çıktığını ve kay
makama telgraf çe-ktiğimizi birin 
ci aayf ada yazmıştık. Son dakika
da aldığımız telgrafı dercederken. 
çok İ§leri arasını~,_ telgrafımıza 

cevap vermeği um.~tmıyan ve 1:-öy. 

lelikle fotanbuldaki Bigalıları ha · 
bcrsiz bırakmıyan gayretli kayma. 
kama teşekkür edt-.riz. 

Kaymakamın 

telgrafı 

Biga, 30 (Saat 14) - Yangın 

tamamen söndürülmü§tÜr ve mev
z!idir. Çanakkale, Bal:kesir v::: 
Gönenden gelen arozözler büyük 

fayda ve hizmetler yaptı. T alsilat 
posladadır· 

KAYMAKAM 
H. Yavuz 

~-~~~~~~~~--:~~~-

Çlnde haydutlar 
ber bilhasaa fütürizme de hizmet Pe~dng, 30 - Man~iikodan hildiril -
edeceğine kani 0,,iuğunu ıöyliye. diğine göre, 200 haydut geceleyin e!<-

prc.se hücum ederek IJir A\'rupah, beş 
rek beyannamesir.:i !U kelimelerle Japon ve hir Çinliyi yaralamışlardır. 
rek beyannamesini §U kelimelerle ncş .Japonla birı:ok ('inliler dağa 
bitirmektedir: kaldırılmıştır. 

"Habeşistantn toprağı 9air ve .... 
artistler ic:in ilham kaynağıdır!,. Laheyde komunis ler 
habeşistanın iktı- Uıhey, 30 <özel) - Dün lıirçok şe· 

sat ve maliye birlerce ltomtinistler gösteriler yap -
t • mışlardır. Bu rnür:.asebetle komüni t -

vazıye 1 
lerle poli arasında çarpı~rnalar ol -

Adi ahal>.:ı, 30 - imparator Habeş muş, birçok lrnınünistlcr yaralanmış -
finans müh-hassıslnrı ile birçok tecim 

.. f.r. 
müesseseleri direlctörlerile gorüşmüş-
tiir. Ru lrnnuşmada Habeş paragının 

durumu ile llahcşistnnm ekonomik 
meseleleri r.?\?;c~en geçirilmiştir. 

.. "' 
Berlin, 30 cOzel) - Bay Lih·inof A-

A vusturyada bir 
sosyalist gösterisi 
Viyana, 30 - Eski ıoıyalut 

şarbayhğı memurlarından birinin 
cenaze töreni münasebetiyle eıki 
sosyal demokrat partisine mensup 
800 kişi bir gösteri yapmak iste
mişlerd ir. Polis €0 kişi yakala -
mışbr. 

Bolivya kabinesi 
Lapaz, 30 - Bolivya kabi • 

nesi istifa etmi§tir. 

Mısırın Roma elçisi 
Roma, 30 - Yeni Mııır elçisi 

Fuad lsmai1 P~a bugün itimat• 
namesini kral Viktor Emanoele 
vermiştir. 

Faşist lngiliz 
kızı 

(Bcı§tarcdı 1 incide) 
İngiliz kızı sıfatiyJe yazdığı ya • 
zımn parçab.rı neşredilmektedir. 

Royter ajansının Berlin mu • 

hab~rinin verdiği bir yazıda bu İn· 
gili zasilzadesinin kızı diyor ki: 

"Bir İngiliz kadın faşisti olarak 
size kar§ı takdirlerimi ıunarım. 

"İngilizler, yahudi tehlikesi dol· 
ye bir şey bilmezler. İngiliz yahu· 
di!eri, her zamnn için doğru ve 
foziletkir olarak tarif edilm:9ler • 
dir. 

Londra, (Uzel) - Kral Corç ile Baş· 
bakrın Balch;n ara~ında yapılan· ko -
nusmalnra bUyük ~ir ehemmiyet ,.e -
rilmekteclir. SL~ya çc\'renlere (ma -
halife) göre, hu knnuşmalarrfa ltal · 
ya - Hnhcş meı:;elesl etrarile ince . 
lenmiş, lngil'erenin tuttuğu yol hak · 
kında krala izahat \'erilmi-;;tir. Krnl 
Corç Cenenedc lngilterenin takip 
edeceği ı:;iya eti tas"iP ettiğini başba
kana hilclirmlştir· 

it tazyikten vazn"?Çmesi, llahe~istan 
dan ordularını l.°(•kmesi, mealinde Mu· 
~olini) e hir temenni telyazısı gönder . 
me.Yi knrara almışlardır· 

"Kara ejder cemiyeti,, Japonyadaki 
birçok mtanse,·cr tcşckkülJcr içinde 
en ku··· < li ·idir. Başkanı Toyama Mit 

ıtaıya haP"p gemile
rini geri çağırdı 

merikada lcomiinist propagandası ya
pılmıyncağına dair Amerikan hiilu) • 
metine teminat \"ermiştir. "Bizim d~ha fena olan yahudi • 

lerimiz, sahne geriı:inde çalı§ıyor
lar; meydana asla çıkmazlar ••• 
Bu surtle biz ken-;lilerini, İngiliz 
halkına hakiki dehşetleriyle gös • 
terem eyiz. 

nundnn başka llaheşistnndaki ln· 
giliz tebaasını korumak için alın:ıcalı: 
tedbirler hakkında da dış ve sü ba -
kanlığı tarafından müşterek tedbir
ler alınmıştır. 
Normal vakitlerde Adisababndaki In 

"'H:: el~:littf tr:t" oo:;cı.z suhn:rln 20 lrad:ı::
.tyah a8'fer ntfmdan muhafaza e • 
dilmektedlr. Hnbcşismndnki vaziyet 
tehlikeli bir şekil aldıl:'l takdirde Tn -
giliz elsilii:rini muhafaza eden asker -

ura uzun znmandanberi sahne geri· 
sinde en nüfuzlu siyasal kuvvetlerden 
olan yaşlı fakat kendisini çok saydır-
nıış bir adamdır. · 

T::h:nin edi?d:~nc göre, Japonyada 
yetmişten fazla \'atancever teşekkülü 
vardır ki, bunlaı·dan bazılarının ül -
küleri uğrunda, şidc!et ve tehdide baş 
vurmağa hazır oldukları yazılıyor. 

Paris 30 - Forine ajansına göre, 
doğu limanlarını ziyarete çıkan ba· 
zı ltalrnn harp gemileri telgrafla ge
ri çafrılmışlardır. 

ingilizlerle Fransız
lar başbaşa verdi 

Paris, 30 (Özel) - Bay Eden bugün 
sa:ıt 17 de Bay Lavalle görüşecektir. 
Bu görüşmeden ~onra iki devlet ada
mı beraber Cenevreye gitmeleri ihti
mali vardır· 

Teşekkür 
Yüksek ha1.akat \'e himmetlerile 

miiptel:i olduğum müziç cilt hastalığı· 
nı kısa bir zamnnda tcda,·i eden GUI -
hane hastane 1 cilt miitehassıı;;ı Bay 
doktor Burhaneddin ve müşfik mua -
vin ve a!'!lstanları Bay Kemal, Bay 'J'n
ceddin ve Hay Suphiye minnet ,.e 
saygılarımın r.ıuhtl'rem gazetenizle 
ulaştırılmasını dilerim· 

Lütfiye Gülen 

"Acaba, kuvvet ve salahiyetle: 
"- lngiltere lngilizlerin<lir. 

Defolsun yahudiler !,, diye ne gün 
h k w ? -ay ıra~gız .. ,, 

Bu muh::ı.yyd günü zevkle dü· 
~ÜnÜY.Cruz. 



<#kilşiim: 

lıiitün Memurlar 
dikkatle okusun: Halka 
Sak edilen "Resmi beyanat kolayhk 

Türk ofis 
çahşmasını 
genişletiyor 

Binalara 
nunıara 

Bazıları para vererek 
1ranlış iş yaptırıyor

larmış! 

'errn k . " 1' Bina vergHerJnin dört 
e tır; gazetelere Zarurı taksitte alınması çok 45 kiloluk mala 15 

kiloluk arobalaj 
yapanlar varmış 

~i~ab··'~mat vermek değil... Şehir m!!ı'i~i ?o~ı~plantı dev-
itlere d:•, utun memurlar, ga • merkezi mi? Filanca bakan An· reıinde lıtanbul ımırları içinde 
~bili d.ıYe\"de (beyanatta) bu· karadn geldi mi? bina vergilerinin dört takıitte a· 

.Şehri~izde binaları numarala • 
ma ve sokaklara levha takma iti· 
nin biran evvel bitirilebilmesi için 
dalıa çabuk hareket edilmesi ka -
rarra,mışbr. Şimdiye kadar kapı· 
lar1a. sokak ba.§larına konulan pla· 
kalaFdan batka daha takılmamı! 
40 bia kapı numaraaı ve 2000 ao

kak k!vhaıı bulunduğu anlaşıl· 
mıttrr .. Belediye bunların yerleri
ne talcrlmaaını bir müteahhide ve· 
recektir. 

.... dr 1
• Bazıları sag"' ı solu dü· - MalUnıat veremeyiz. 

"
1e e lmmaunı esaa tutmuş ve bu karar 

b&" n söz söyledkileri için, - Niçin? .. Bunun eırardan ol-

Türkofia önümüzdeki ay batın· 
dan itibaren yeni şubeleriyle ve 
yeni tecim mümessillikleriyle be -
raber ve tam teşkilatla işe başla • 
maktadır. 

" an t latan-bul tahakkck direktörlük]e -e).t a ın merkez prens!pleri • masma imkan yoktur .. Çünkü ba-
"(l t .. k'l rı'ne bildirilmi•ti. lttl '°ş ı ettiği görüldü ve kanı ecnebi, yerli yüzlerce insan :ı 
a~ ar. resnıi beyanatta bulu • görmütlür ... 

Su, dıye menedildi. Biz, o zatın geldiğini haber ver-
~ğr, ~erden göf'e kadar hakir mekle birçok kimse haber alacak, 
a.d1~ ırçok memurların yanlış işlerini ona göre idare edecektir .. 

gtnı her ·· k.. t ·ı·k ısrn gun u gaze ecı ı Polisin ve basının vazifesi, birçok 
~·. arnı;ı; ... h d .. .. 
''lea 1• -uaıın a goruyoruz. yerlerde, kamunun (umumun) İ! • 
!~ile e a, Polisin istihbaratından lerini görmek hususunda elbir!iği 
la" a •ernue, falanca mahalle • etmektir .• Biz, nasıl yazılacak ve 
çıı:n a.tlanıaz sokağında Ay- yazılmıyacak ıeylerin nelerden 

~· a:ı:rnda 26 numara - mürkekep oldug"'unu biliy-;,r ve bu-ıt cin 
alan, a~t oldu) diye bir ha • nun meıuliyetini üzerimize alıyor-

tahkik llr ada§ımız, o mahalle- sak, bütün devlet memurları da 
leni ata gidiyor. Fakat ma • "resmi beyanatın arasındaki hu • 
ltı..Jn .ne tarafa düşütüğünü öğ- dudu farkedebiJirler. Fakat ken • 

'"IC t • 
• Çtn karakola ha§ vuru - dilerine resmi beyanat verilmesi 
,... menedilmi•tir. '-'e\'ap: :ı 

'Be -li lb Yanatta bulunamayız ... 
ı a uk· b ıt~'tld 1 iz, devletin esrarı 
., }} ... ~ beyanat istemiyorduk 
le ""e~ıJ adresi vermek, bir ga

"11.lııab' · edi ı~ı~e, daha fazl~ yar -
~ ij lınelıdır, Belki netrıyah -

lerin • d d ·~c k e o yaralının ım a ına 
tdı a bir akrabası, bir sevgilisi 
1 r. Belki akrabaları son nef e
e o d 

pl~ll a anıcağızın başı ucunda 
~·11 ~c\ak\·rdır. Belki cinayet fa
~ h ;~\ hile neşriyatımız sayesin
ll~rı.ı 1.ı?labi]ecektir. Cinayet va 

hk1111
n takibinde gazeetlerden 

• erne\erd b'I . 'f d - .ı·ı trıe . e ı e ıstı a e eaı • 
nıce defalar ben rastladım. 

l! * • * 
aşka bir tn. 1 

......_ Ali ısa : 
o... Orası Haydarpaşa 

'ferli mallar 
sergisi 

Pazartesiye 
. '<ed· k~paoıyor 

bqltıi.i ~ne~ Yerli mallar sergisi ö 
~cak~ ekı Pazartesi günü kapa 

t
cı ır B . . '}'et · u sene sergıye gıre!l 

'tııi i V'e. ticarethanelerin hemen 
~lirak ~tnır araıuhıaal panayırına 
l İt, !! e~~k için karar vermiıler 
~İçi u }>uzden önümüzdeki haf
ı~,c:;:~ malların. taşımağa baş 
~ tardır. 

ahkik tti' - . . .• ı· a.ıı.. e gımıze gore, yer ı 
• «tı -

tı~.. . il ancak yüzde 30 u bu ser 
"ı,r · 'l"ak etmiş bulunuyordu. 

~0sta ve telgraf 
llıem·urların10 

~ hafta tatJ il 
tıı~:'la V'e telgraf müvezzilerinin 
d11 ~ı:es~ Yarım tatilinden istifa 
a.l'ıl\ d edıkleri anlaşılmıştır. Buu 
'ı-t ~ diğer memurlar gibi cu 

tııul\ eaı günü öğleden sonra \rt: 
h l\l~ehe ıuretiyle tatil yapmab 

' adarlara bil<'irilmiştİr· 

Nü!KAH 
ı ~ ~\t\tkat Garip Bilginin kı-
'' at

1
fa. ile Ödemit Ziraat Ban-

~ e ekt 'k 1 .. ~~ .. t1 \re ıu müessese erı ı!-
~~ lXludiirü Adnan Özdemır 
~~ ~ %. nikahları bugün saat 17-
\~ı::e>ğlu beldiyeıi evlenme me-
~~ g?11da kıyılacaktır. 

~i ~dt tki tarafa saadetler temen
~tiı, 

Fakat ulusa, devlete, rejime yar· 
dımı olacak neşriyat.mızı daha 
muvaffakiyetle yapabilmemiz i · 
çin bize icap eden malUınatı niçin 
vermiyecekler? ... 

••• 
Alın size bir misal daha: 
- Orası şeker inhisarı mı? .. 

Toptan toz tekerin fiyatı kaca 1 
- Gazetelere beyanatta bulu

namayız .. Emir aldık. . . 
Katiyen mübalağa etmiyorum. 

Aynen vaki şeyleri yazıyorum. 
"Gazetelere resmi beyanat ve • 

rilmesin !,, emrini verenlerin hu 
yazımı dikkate alRı-ak, "Resmi be-

yanat,, la "Zaruri malumat,, ın 
hududunu çizmelerini isteriz. 

(Vl·ftO) 

\ Ecnebi küçük 
sanat erbabı 
Memleketimizdeki küçük sana•. 

erbabından kanun neşrinden son
ra ancak yüzde yirmi beşinin git. 

mit olduğuna dair çıkan haberler 
üzerine lçbakanhğından bir zat. 

bu hususta şunları söylemiştir: 
- Ecnebi tabiiyetinde olan kü· 

çük esnafın memleket dışına gidip 
gitmemesi bakanlığımızı o kadar 
fazla alakadar etmez. Bakanlığl · 
mız, bu gibi küçük esnafın kanun 
hükümlerine göre sanatlarını bı· 

rakmaları için lazım gelen tedbir
leri almıştır. 

Ecnebi tebaası küçük sanatkar· 
!ardan bir kısmı ta biyetimize ka 
bul edilmeleri için bakanhğımızR 
müracaat etmişlerdir. 

Ecneb~ küçük sanatkirlardal 
ancak yüzde yirmisinin memlek4 
timizi terkettiği yanlıştır. 

Ezeli dava 
im1:ihanda haksı:ı

lık olmuş 
Pertevniyal lisesi talebelerinde. 20 

kişi İstanbul Kü1tür işleri direl,ör -
lüğüne başvurarak riyaziye imtian -
tarının yapılış tarzından şikayf: et -
mişlerdir. 

Geçen sene de sınıfta kalan b tale· 
beler muallimin sınıfta not vcmeyip 
ilç gün sonra kendi kendine nt ver -
diğfnf, bu sebepten dolayı f eıı notlar 
alarak sınıfta kaldıklarını ddia et • 
mekte, bu imtihanın sayıJmrarak ye
niden yapılmasını istemekfdirler. 

Bu duruma göre bina vergileri
nin taksitleri şehrimizde ağustos, 

ikinci te~rin, şubat ve mayıa ayla· 
rı sonunda alınması lazım gel
mektedir. 

Bu yıla kadar bu takıitler altı 

ayda bir alınmaktaydı. Finans 
(Maliye) şubeleri bu ay başından 

itibaren bina sahiplerine bu hu· 

susta tebliğat yapmağa baılamış· 
lardır. 

Yeni tekilde tahailatm bir 

yandan tahsil ıubeleri, diğer yan· 
dan vergi verenler için daha ko· 

lay bir ıekilde olacağı anl&§ıl • 
maktadır. Mükelleflere taksit bat· 
larmdan başka ayrıca 15 şer gün· 
de vergiyi verme zamanı bırakıl-
mıttır. 

Gümrük kanunları 
değlştlrllmlyecek 

l Gümrükler ve inhisarlar müs -
te§arı Adil dün Ankaradan tehri· 
mize gehnittir. 

Adil, gazetecilere §unları aöy • 
lemiıtir: 

"- Avrupaya giden tetkik di· 
rektörleriyle muamelat direktör 
muavini şimdi Marsilya<ladırlar. 
lşleriııi bitirdikten aonra Marail • 
yadan lsviçreye gideceklerdir. 

Kendileri Türkiyeye geldikten 
sonra gümrük kanununda muhak
kak rurette değişiklik yapılması 
düşü:ıülmüş değildi. Ancak onla • 
rın görgülerinden ve neticelerin -
den her alanda faydalanılacağı 
tabiidir. 

Gimrük ve inhisarlar kanunla
rınca her hangi bir değişiklik ya -
pılnak düşüncesi ve karan da 
yokur.,, 

Kuru yemişlerin 
ucuzlatılması 

Fena tesir yaptı 
Ankaradan bildirildiğine göre İzmir 

luru yemiş ihracatçılarının alivre as
:ari fiyatlarını yeniden indirmeleri 
fürkofisinde çok fena tesirler yap • 
mıştır. Yapılan araştırmalarda bu fi
yat indirilmesine hiç bir sebep olma -
drğı anlaşılmıştır. 

nu gibi hadiseler Türk malının de
ğerini azaltacak, ve hariçte Türk 
ma1larına karşı emniyetsizlik uyandr 
rarak, mahiyette görülmüştür .. 

Türkofiain bu yeni şekli işe baş· 
}arken yeni bir çalışma programı 
da hazırlanmıttır. Bu prog • 
ram yeni şubelerin yapacağı iş • 
Jeri ayrı ayrı teıbit edilmektedir. 
Bu husuıta ilgili direktörlere ta· 
limat verilmiştir. 

Bu direktiflerin esaıı hakkında 
edindiğimiz malUınata göre yeni 
kurulan iç şubeler ve yeni tubeler 

Yeni Karı ve Samıun ıubele.ri 
dizasyonu, ambalajı ve bir de ih
racatçınm teşkili.tlandırılması iti· 
le uğraıaca:klardır. 
ye uymayan ve memleket ürün • 
direktörleri bu hususta şehrimiz • 
de incelemeler Y.apmaktadırlar. 
Bu incelemeler dış tecimi müme• 
sillerinden alınan raporlar esas 
tutularak yapılmaktadır. 

MesJa bir tecim mümessilimiz 
45 kiloluk bir sandık yaş meyva • 
nm ambalajının 15 kilo geldiJini 
görmÜ!tür. 

Hiç bir tecime} "(ticari)' kaide• 
ye uymayan ve memleket ürüm • 
leri _(mahsulleri) hakkında dı§an· 
da çok fena fikirler bırakan bu gi
bi hallere bir dafha meydan veril· 
miyecektir. 

Buğday yirmi 
para ucuzladı 

Fakat ekmek fiyatları 
t ı kuruşta demir attı 

Dün şehrimizde son zamanlar • 
da görülmemi§ derecede buğday 
gelmiştir. Bu buğdaylarm ancak 
720 tonu çıkarılabilmit borsaya 
arzedilmiştir. Son hafta içinde 
buğday fiyatları yirmi para düş • 
müştür. 

Buna rağmen dün toplanan be
lediye narh komisyonu ekmek fi· 
yatını gene on bir kunışta bırak • 
mıttır. 

Şehremininde dUn 
bir yangın oldu 

Şehremininde lbrahimçavut so

kağmda 66 • 68 numaralı on iki 
odalı evin çamaşırhane bacası tu· 
tuşmuş, bu yüzden çıkan yangın 
sonunda ev kısmen ynnmı§lır. Bu 
esnada Ahmed ve Mehmed İs· 

minde iki itfaiye neferi de r:ara
lanmıştır. 

Gerelc:: numaralaam, gerek ao
Kaklann levbalannm takılma.at 
işinde bir çok yanhıhklar olduğu
ve hatta evleri numaralayan a· 
meleden bazılanmn bazı kimse • 
lerden aldıklan para mukabilinde 
yanbtlıklar yapb)dan anlqılmış • 
tır. 

Fuat numaralama ıonunda 
yapılacak kontrollardan sonra bu 
iıte her hangi bir yanbılık olma • 
sına imkan kalmıyacaktır. 

Numaralama bitince evvela De
Iediye umumt bir kontrol yapa -
caktır. Bundan sonra ıtatistilt 
genel direktörlüğü iapekterleri ta· 
rafından bir kontrol yapılacak ve 
lstanbul ıehrinin genel sayıma ha 
zır olup olmadığı tesbit edilecek • 
tir. 

Numaralama iti lstanliulda 48 
bin liraya malolmaktadır. 

Kilyosa JşJeyecek 
otobilsler 

Kilyosa otobüs itletilmeai ka • · 
rarla1mıı, yol dar olduğundan be
lediyece geni§ otobüslerin it leme· 
sine müsaade verilmiftir. Şimdi 
iki dar otobüs yapılmaktadır. 
Bunlar bir haftaya kadar İ§liye • 
ce'ktir. -

Avukatların vergisi 
lstanbul Barosuna yazılı avukat -

larm sınıflara aynlma işi bitirilmek 
üzeredir. Bunun için bütün avukatla
ra birer mektupla kaçıncı derece ol -
mak ve ne vergi vermek istedikleri 
sorulmuştur. Avukatların büyük bir 
ekseriyeti Baronun takdirine uygun 
bir şekilde cevap vermişlerdir. 

Avukatlar şimdiye kadar icar be· 
dellerinin yüzde yüzü nisbetinde ver
gi veıiyoriardr. Bu sene bu nisbet yüz 
de eltiye indirilmiştir· 

Macarlarla tecim 
anlaşması 

18 Nisan 934 tarihinde yapılan 
Türk • Macar tecim anla.§ması bo· 
zulmuştur. Bu duruma göre an • 
lclşma 31 Temmuzdan sonraıı 
için muteber olmıyacaktrr. 
Ôğemdiğimize göre yeni anla!-

manm müzakeresine r.akmda 
ba§lanacaktır. 

( 
1 
ŞEH~~-~: · DERD_LE~İ ]. 

Kadıköylüler namına iki dileh 
Kadıköyünde oturan, ve işi icabı her sabah Kadı 

köyünden lstanbula inen, n akşanılarr tekrar Kadı -
köyüne dönen bir tanıdık anlattı: 

manuştır. Buna bakarak halkın ilk ve son vapurlarda· 
ki halini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. 

Köprüde tramvaydan çıktıktan sonra işiniz lstan
bul tarafında ise ikinci bir müşkülatla karşılaşırsınız. 
Tranwa11 bulmak, bunun için ya Karaköy palasın önil· 
ne kadar, yahud da köprü ortasına kadr yürümek, ve 
orda tramvay beklemek 11U!cburiyetindesiniz. Çünkü 
köprünün bu başında amak Beyoğlu tarafına giden 
tramvaylar için tit.ırtıit Yni Nrdir. 

- Siz lstanbulda oturanlar bizim gibi lıergün Ka
dıköyü ile lstanbul arasuıda seyahat edenlerin çek • 
tikleri sı(lıntılan bilmezsiniz. 

Sahalılan ve akşo/nları vapurların yaz olmak aebe· 
ölle ne derece kaiaöaiık olduğunu tahmln edemezslnb. 1 1 

Şunu ilave edeyim, birkaç sene içinde Kadıköyü ve 
Bostannya kadar ha.valisinin nilfusu birkaç misli ctrt
nuş olmasına rağmen Kadıköyüne vapur sel erleri art· 

işte i!i dert-. Bunlar düzeltilirse bana tekrar gel, 
diğerl~rini de söyliyeyim. 

inşallah! diyerek ayrıldım. 
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Heyecanh bir vak'a 

Yılanl.a boğuşan 
adam galip geldi 

Neden veresi- Zincirlikuyuda 
ye vermiyorsun! Evı· k ı ·ıes 
Diye adam dövmek Yl l ip 8 l 

Şig~!n~~. :~!~a?ova ıey· sokağa atılan biçe 
ya: .. ~aamacıhk yapmakta, iti~at Vaoayakıla, haksızlığa uğradığın anJatı 
etlıgı bazı kadınlara da takııtlc Pazar günü Mecidiye köyünde Kagir bina yapmak, ağsÇ 

Bugünkü Son Postada okun-ı 
mu§tur: 

vann ısırmasına mani olduklar. 
sonra biraz ileriye Jü!en baltasını 
kapmağa çalışmıştır. basma satmaktadır. Yaşo~a dün çok garib ve acıklı bir hadise geç.- mek, bağ yeti§tirmek bi~ Kaşa bağlı köılerden Çağmatı 

köyünde birkaç gül' evvel korkunç 
bir hadise olmuıtur. Köy muhtarı 
Mehmet, Çağman ormanlarından 
geçerken; çalılar v~· otlar arasında 
bir hışırtı duymuş, tavşan zanniy
Je hı§ırtınm geldiği yere yanaşa 
rak taş atmak istemiştir. 

Bu sırada bir kütük altındar. 
fırlıyan üç dört metre uzunluğun 
da bir yılan müthi~ bir hızla aıç
rıyarak Mehmedi;:ı vücuduna do 
lanmış, zavallı cı.dn.mı yere yık 
mışhr. 

Fakat soğuk kanlılığını kaybet. 
miyen Mehmet, bir eliyle yılanın 

başını sımınk tutmuş, korkunç hay 

Bulgar ordusu 
Cilrnhuritcllerden 

tasfiye oluyor 
SO'fya, 30 - Geçen hafta toplanan 

yüksek sü komitesi Bulgur ordusun· 
·aa. cumhuriyet Jf'hine propagandada 
bulunan Ye miralay Yelçefin dostu o-
lan sekiz subayı tek:ıiıde ~vketmeğe 
karar vermiştir. Bu karar kral tara - ı 
fından taS\;p edilecektir· 

ismet lnönünUn 
gezisi 

Bir hafta daha 
sürecek 

.Ankara, 30 <Telefonla) - ismet l
nönü-:ıün eyahati daha bir hafta sü • 
recektir. Başbakan Ankaraya dönecek 
birkaç gün kaJchktan sonra lstanbula 
ı;ideccktir. 

rak .. lran lhtllAfı 
., 'J'ahran, 30 - Irak dışi leri bakanı 
• ı tlri Essait paşa lrnk - İran hudut 

ıhtilllfı hakkında lrnn hükumetilc ko-
ııuşmalarda bulunmak tiıere ağusto • 
sun beşinde Tahrana gelecektir. 

Diğer tanıftan Almanya ile lran 
arasında tecim bağlarını sıklaştırmak 
j~ bir ekonomik heyeti handan ner
line s:itmis1ir. 

Amerlkada bolşevlk 
propağandası mı? 
':\·aşington, 30 - Amerika.da komü -

ni$l propagandasına kuvvet verilme -
sine dair komUnist enternasyonali ta· 
rafmdan kaırnr ,-erildiğine dair çıkan 
haberler hakkında Amerika dı§ ha -
kani~ kat'i bir ketumiyet muhafaza 
etmektedir. 

.Amerikanın Moskova eJçisi komü -
· nist entern:ısyonali kongresinin ka -
rarları hakkında uzun bir rapor gön· 
"denniştir. Uükümet bu raporu ince -
]edikten sonra düşiincelerini bildi -
reccktir. 

kral Aleksandırı 
Uldilrenlerin 
muhakemesi 

MarsHya, :10 - Kral .Aleksandrı öl
.dürmek suçuyla yakalanan Uskaşi· 

lerin tahkik~ti bitmiştir. Muhakeme -
nin ,gelecek ilkteş.rindc l\larsilya vi -
Hl) et mahkemesinde başlanacağı sanı
lıyor. 

Fakat yılanı ha in ve uzun VÜ· 

cudu ile zavallı köylüyü ııktıkça, 
aradaki boğu§ma yavaş yavaı yı· 
lanın lehine inki§af etmeğe ba§la 
mlftJT. 

Neticeyi vahim gören Mehmet 
bunun üzerine bütün kuvvetiyle a· 
cı acı haykırmağa 1-.aşlamış ve İm· 
dat istemiştir. Mal\mafih bir ara
lık muzice kabilinden baltasına ye 
t.İ§ebilen Mehmet, köylüler gelme 
den yılanın başını t"Zmiştir. 

imdada ko§anlar onu baygın 

bir halde batı ezilmiş ve vücudunu 
sarılmıt yılanla yerde bulmutlar· 
dır. 

Atatürk 
Şanlı suvarilerimi
ze birer kol saatı 

hediye etti 
Haber \'erildiğine göre Anupada 

birçok muvaffakıyetler kazanan süva· 
ri sübaylarımızdan yüzbaşı Cevat Ku
la, Teğmen Saim Polatkan, Eyüp ön· 
cü,Cev:ıt Gürkana Atatürk tarafından 
imzah birer kol saati hediye edilmiş
tir. 

Saatler kendilerine dün Dolmabah· 
!;e sarayında Cümhuriyet Başkanlığı 
haşyaYeri tarafından ''erilmiştir. 

Telefon Şirketi 
hilkıtl.mete geçince 

Telefon •oayeteıini mürakabe 
etmek için Bayındırlık Bakanlığ. 
namına gelen komisyon çalııma. 
)arına devam etmektedir. Komis
yon sosyetede çalı,an ecnebi me· 
murlaryın vaziyet{erini de tetkih 
etmektedir. Bunlardan mütebu 

aıs olmıyanlar çıkarılarak yerler; 
ne Türk memurlar konacaktır. 

Soayete hükumete geçtiği tak 
dirde telefon ücretler1nin ucuzla
yacağı ve abonelerin fazlalaıtırıl · 
mur için alma şarl'.:an daha kola7 
laJt,mlacağı haber aJmmııbr. 

Alay eden 

Çocuklara 
makas atmış ... 

sabah gene erkenden sokaga çık· tiğini öğrendik. Hadiseyi, bize yapılacak işlerden değild: 
mı§: anlatıldığı !ekilde yazıyoruz: aylarca :uğra§arak bunları 

- Basma var, basma ... Son mo. Bir yurtdq bir müddet önce na getirdim.Bo§ araziyi P~rı 
da basmalarım var. diye bağıra, Mecidiye köyünün Zincirlikuyu ri hale üoydum. Hükfirnetı1' 
bağıra gezmeğe b:a§lamıtlır. denilen yerinde köylüden arazi yurtlandırma ve köylüye 

1 Yaşovanın talii raagitmif, öğle- ve ahıab bir ev salın almı§, arazi- verme için hu kadar gayret i 

ye kadar hayli İ! yapmış, döner· nin etrafına tel çevirerek burayı lıştığı bu devirde yaptıklar~ 
ken Kasımpaşaya uğrayarak esk~ bağ haline getirmittir. Altı ay ka- bahat mi?. f 
bir müşterisinden aylık taksiti a\. dar evvel de ahıab evin yanma Hem bu vaziyet yalnız 
maya karar vermi~tir. kagir bir bina yaptırmı§lır. bulda olmaktadır. Meınlek~t 

Pazar günü, adamcag"'ız ailesile ğer yerlerinde, bo§ arazi, Ya,ova bir mtahalleden geçer- ı 
ken Emine ism;nd!! bir kadınken evinde otururken bir kaç memur rine bina yapan veya tar' ı 
disini çevirmit: gelmit ve evle bağın milli emlak de kullananlara, uzun "ade 

aitlerle atılıyor. İstanbul b& arazisinden bulunduğunu söyle • 
- Fatma hanır..a veresiye ver memleketin §ehri mi ki 

diğin banmadan üç metre de bana yerek Beıiktaı kaymakamlığının d·t'f 
verdiği emirle evi yıktıracaklarını ba§ka türlü hareket e ı _1 b 

da getir. Parasını ayda birer lira B · · t'ırır 
&Öylemiılerdir. oş arazıyı para ge 

vermek suretiyle öderim. demit- le getirmek kabahat ol~ 
tir. itiraz, ye.lvarma para etmemi§, yaptırdığım binayı yıktırtll 

Y E • . h t kl"f" • memurlar çöpçüleri çağırarak ah- b 1 b 1 .. t ıı· giiıı" a§ova mmen•r. u e ı ını • ~ . . u a u a resmı a ı , 
kabul etmemiıtir. Bu sırada Ya· taıı::vı, kag~ ?ınayı trmıamiyle pazar gününü mü buldulsf 

y ıtlar, aıleyı a_ç.ıkta bırakıp Dig .. er taraftan aalahiye fOVanın etrafını konu komfu ıar- ,.aktam,,geç vakit · 1 · • b.f k • 
mış, basmalara bal4arak bazıla;ını ıitmitlerdir. lf ennı 1 ırere zat ile görüştük. Bize dedıd 
beğenmitlerdir. ı' "- Zincirlikuyu civarrJ1 

1 

Adamcağız da tedarik ettiği 1 b lt · k }ıtlsJI 
"Veresiye mal, baldan ta.ılı- be unan eş a ı evın yı 1 

1 z parçalarile çadrrmıaı bir şey ~mir aldım. Bunlar yıktırı 
dır!,, derler. Yaşo\'ı!Din rengarenk yaparak ailesiyle bı.rJ!L .. _ onun al-

• mu: tır. Sonra bu evler bir geC 
basmalarına Muharrem iımınde bi tına ıığtnmıştır. pılmı§, ahtab barakal 
risinin anası da iıtt"kli çıkmıf, Ya- B · 

u zat diyor ki: müsaadesiz, ruhsatsız yşP 
şovadan veresiye islemiıtir.Seyyar 
satıcı buna da red cevabı verince. - Yaptırdığım bina kigirdi .. 
bu görüşmeleri dirJiyen Liz Tah Bu sebeple "ah§ah olduğu için 

yıktırıldı,, denemez .. Arazi milli 
sinin karısı Sinan fena halde kız. 

emlake aitse, milli emlak direk -

tır.,, 

Bundan başka yıkılan ye 
vasmı üzerine alan avui" 
Jamail Kemal Elbirle de mı§: ''Sen neden komıularıma mal 

vermiyorsun,, dıyrrek Yaıovanın 
basmaları arasınd~ duran metresi. 

törlüğu bu gibi emlaki satmakta tük. Kendisinde bu gibi on 
olduğuna göre bana da bu araziyi tük. Kendisinin üzerinde bd 
satm almak iml<anı verilmeli de • 15 dava bulunduğunu, f~ 

ni kavramış, seyyar satıcının ha· ğil miydi?. 'ey aöyleyemiyeceğini bildi 
§ına indirmiştir. Yaşova ,demir ---::-:----::-:---:---------------::: 
metreyi batına yeyince ıerıemle- Yunantstanda 
mİf, yere çökerek bqından aka.u 

ani rı men i iyle kapat t§tır 

Seyyar satıcı tedavi altına 
Sinan yakalanmt!l!r. 

lö:~eLiJ''f I 
Pencereden düftU 

Salmatomrukta Avcıbey n~hal 
lesinde 67 numaralı evde o:traTI 
Muatafanın iki ya§ındaki oğlı Nu
ri pencereden bakarken bal feye 
düşmüş, baygın bir halde hu;.-ne· 

eçim 
gürültüleri 
Atina, 29 - Dolaşan rh<1yetlere 

ıöre Çaldaris bugünlerde rejim hak -
kındaki dU§ünceJerini halka ilan ede
cek, hüktimetin prensip itibariyle 
kraJhğa taraftar ise de bubünkü du -
ruma &öre ciimhuriyet .repiminin mu· 
hafaı.a edilmesi lıizımgeldiğini söy • 
Jiyecektir. 

General Kondilis geneloyun geri bı 
rakılması işi tarafında şu sözleri söy -
)emiştir: 

ZA!t!AN - Parayı korum~6 

lı başyazısında bütçe açığ# 
yı para kıymetini düşürmek 
bozukluğunu iıarct ettikten 
yor ki: 

FranBa, Hollanda ve lsci~tl 
lar hugün Avrupanın paraları 
lanı dcı'letleridir. Frama frtlft 
rumak için frank kıymetini d0,.t 
tenhc hüıçcdc tasarruf yap(ll"Y 
kapamak yolunu tuttu· Bu Üf J 
aldıkları tedbir en çıkar yotdıl; 

ye kaldırılmıştır. 
Beyoğ,1unda Haclkadın mahai dişi kırılmuş 

lesinde 12 numaralı evde oturarı f..ıstık dibinde oturan Sellylt· 
59 yaşında Ahmet dün akşam h · tin sokakta ko§arken yere düşnpş, 
pının önünde kese kağıdı yapar· dudağından yaralanmıı va bir ,tli

- Genelo.) un geri bırakılması 
kavgaları Ye ikiliği daha ziya -

Bütçe açığını para kıymr; 
ürmekle kapatmıya çalıpt' 

bir küpe su doldunnaktan f 

de körükliyecC'k1ir. Geneloyun geri bı 
rakılmasını teklif edenler, büyük bir 

ken komıu çocukları kendisiyle a- ti kırılmı§tır. Silahııttin Balat ıa~. 'hezimetten korkan cümhuriyetçiler -
lay etmeye batlaınıtlardır. tanesine l:::aldır.imııtrr. dir. 

Ahmet, evveli hu alaylara aldı Daca~ı kırıldı Çaldaris, kralcı teşekküller tarafın· 
n§ etmemitıe de sonradan çocuk Mezbaha kam vonlarndan ~5 dan l::.zı lümhuıiyetçi gazetelere kar
lar İ§i azıtınca, ktzmı§, ileri geri numaralı olanı 'stanbula gelirkeı şı haıırlanan tecaYüzlere karşı koy -
söylenmittir. bozulmuş, §Oför Mustafa yere ye mak için dün gece em polisi cumhu -

Ahmedin evinin üst katında o tarak molörü tam.i1e baılamııtır. riyetçi gazeteler matbaalarını muha · 
fu..a etmeğe memur etmiştir. 

turan bir kadına misafir gelen.on Bu sırada arkadan gelen Hüaeyi 
bir yatında Nimet isminde bir kı7 nin idaresindeki kamyon Musta· Atina, 30 - Çaldarisle Kondilis re. 
da bu _çocuklara kı.tılmıı, alay e~- faya carpmı§, sol bacağını kırmış.)iam tarihini geriye bırakmak niyetin· 
mittir. On, on be, çocuğun alayı tır. Mustafa haat.F.neye kaldırıl·r~ ol~cbkla.rını ~aıetecilere bir defa 

b ··ı d • Ahın Ülha soylemısJerdır. na ta ammu e emıyen ete mıttlr. · ,. --...... -1 inde ki makaıı bir aTalık fırlatmı{ Zehirlen mlş • k •• •• •• d 
maku, misafir gelen kızın ı>ol gö Tahtakalede Hamallar kitibi 0 UZ yuzun en 
zünü? alt.ına saplanmı§br... . Mustafa yerli me~!ar aergiıinde katı•ı 

Biz, paramızın kıymetini~ 
kadar koruduk. Bugün dtl"' 

kuvvetli olan paramızın k1Yfl1 

bir fCY kaybetmemek istiyorsll 
rufa elıemmiyet vcrmeligiz. 

KURUN - Asını UB ballJ4i 
bir ben:etişten balıscdcr.ck eafl 
da Fransız ve Jngiliz anlaıoır' f 
gımn bir Fransız gazetesirıirı .. ~ 
üç yıl önce l'unanlıların TIP" 
raklarına lıümm ettikleri : 

anlaşınamazlığa be~ediğini f.,,. 
nın Tür.k or.dular.ı. Marmttrt19•• 

yandığı zaman lngilizlerin ftŞ 
Anadolu 1ıarbinc sürüklenerı fıl 
lara F-ramrzlann lngiliz si!fCl5 
aynlQr.rik yardım ctmedlğirıi ti 

Nımetin yaralanması uzerıne gezerken pasta yemit ve ayran İç· 
çocuklar dağdmıflardır- Kız teda- mi~, zehirlenmİ§ o!duğundan Cer· 
vi altına alınını,, . .\hmet yakalan rahpafa hastanesine kaldırı~mıf-

yet günün birinde lngilizleritı,.~ 
sızların TJCşinden gelmiye nıeC"' t' 
duğuna İfllret ettiğini söyliiyof 
yor ki: 

~ Ankara, 30 (Telefonla) -Aıı. . bi 
L. - b 1 O Bakalım Fransız ga.zetcsiıt~ ft1 

mı,tır. hr. 
n;raya ağ ı vacık köyünde Hü- rüşii hadi6elerle gerçekleşectl> ltalyadakl infllAkın 

piJançosu 
Torino, 30 - Talmo f abrikasınm yı 

kmtılan altmdan başka ceset buluna-
mayacağı 7.annediliyor. Kazada olen -
lerin 35 'kişi olduğu kat'i surette an -
Jaşı~ 

Loyd Corcun katibini 
dağa kaldırmışlar 

Türk-Japon tecımı 
Mançester Gardiyan gazetesinde 

~ıkmış 24 temmuz tnnnli bir "Röyter,. 
te.lgrafında cilnınduğuna göre. lıok -
yodaki Türkiye maslahtagiizan, Ja • 
pon dış bakam mua\•inini görerek, 
Türkiye ,.c Japonya arasında daha 
yakın teclmel (ticad) .münasebetlerin 
imkanı hakkında görüşmüştür. 

ıe\n oğlu Mehmet .. kardeti Haaa· Öyle sanıyoruz ki bugünlerd~ 
nıı yardımiyle enİ§teleri lbrahi· makta olan Uluslar Kurum ~ 

• L. b rcceği karar belki bu yolda bile mııôvey ha ası Hasam miras ka. .· . . 
lanL· ··k·· .... d ··ıd·· .. kır verebılccektır. Al 

'1lr o uz yuzur- en o urmU§· jt' 
lerd.ı. Tahkikat neticesinde Ha· Doktor Server g 
sann~rdetini tetvik ettiği ve Ö· Ankara 30 Telefonla) - B~~: 

Wazaifa llenlerln renaze törenine 
l)ükftınet mümessilleri ile 15 bin kişi 
iştirak etmiştir. 

Londra, 30 - Bay Loid Oorç Çindc 
haydutlar tarafından dağa kaldın -
lan eski sekreteri Gareth Jones hak -
kında dış hakanhğındaıa malumat is -
teıniştfr. Bakanlık da Çfndekl İngiliz 
elçisinden telgrafla izahat istemiştir· 

Jen Wsanr belinden tuttuğu anla. fntanf hastalıklar ihastAnest (1' 
• mi Sen-er Kamil Ankara 8 1 • 

şdmıı\Jo. Katiller yakalanarak An- müessesesi bakteliyoloji şubC51, 
karaytgetirilmiıtiı·. ğine tayin edilmiştir. 
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'1eatris kendisini toplar taplamaz 
4hmed Beqin önüne doğru atılmış, 

- yalvarıyordu 
l:>iye haykırdı.. 1 Şimdi ise duymak bile iıtemiyor- ı sığmıyor, onu tutan adamlardan 
~h d B k it 1 d... kurtulmak için çılgın gibi dövüıü-

nıe ey azacı a yancayı • 
l•Yordu. Genç kızın ne demek 1 Genç kız, söz anlatacak bir a- y?rd~. A~et~ onun y?zünde gemi-

~
iğini kavramı~tı. dam bulabildiği için çok sevın - nın hır koıesı ufak hır sava§ ye • 
• ~ • • 1 ? m'ı •tı' • rine benzemİ§lİ.. • 
.. snıenın nııan ısı mı.. ;ı- •• 

Cu da ne demekti? Yoksa Lir Hızlı hızlı ve uzun uzun anlat-

mu yapmak istiyordu?. 
unu oracıkta sorup anlamak 

G zaman gerekti. Halbuki Ah
l Bey bir an önce genç kızı 
tdi gemisine almak, Daltaba -
len aürmek, kendisi de arka -
ıelen Piyale Bey yetişmeden 

ıya fırlamak için acele ediyor-

.... Götürün!. . 

tiye emretti • .. 
ı.ıenç kızı zorla Ahmed Beyin 
ıisnie attılar .. 
'&kat bu it o kadar çabuk ol -
.Jı. Beatris kendisinden umul -
acak derecede kuvvet ve hır
ıkla kartı koyuyor, kendiisni 
~nların ellerinden bir civa 
lalaıı gibi sıyrılıyordu. 
'akat bunlar bir kişi değillerdi 
1. 
1 

•n ıonra onların istedikleri ol-
Beatris, Ahmed Beyin gemisi
küpeıtesinde, ıımaıkı tutul

t bir halde idi. Ter içinde, kız-
Jıktan titriyordu.. Vücudu o 
lar kızmı§tı ki ıslak elbiseleri-
\'erdiği sovukluğu da duymu

du. Yoksa yalnız bu bile onun 
•na. gecelerindeki bir güz 
•tağı gibi titremesine yetecek-

~hmed Bey de kendi gemisine 
~İf, Daltabandan ayrılmıştı ... 

>altaban, kızgınlığını kendi 
ııieinden ve gemicilerinden alır 
1 

ı ıağa ıola saldırıyor, küfürler 
Uruyor, kırıp geçiriyordu. Bir 
dakika içinde uzaklaşıp gitti • 

'üpetteye dayanmı,, son defa 
~edin gemisine ve ona baka • 
derin derin homurdanıyordu 
~. neler homurdandığını 

~e duymuyordu. 

- Beni neden bırakmıyorsu • 
'? Ben Hüsmen reisin ni§anlı -
Ilı •• Bırakın beni •• Beni Kızıl 

1ırgaya gö~ürün. Hüsmen Re
RÖtürün! 
1 
ıeatrls kendisini toplar topla • 
t Ahmed Beyin önüne doğru 
lnıf, böyle ydvarıyordu. 
~hmed Bey ona, yarım yama -
ltalyancasiyle: 
- Hüsmen Reisi nereden tanı -
l\Uı? Senin nasıl nitanlın olu
o?. Bizim bundan haberimiz ... . 
İye sordu. 

~Yale Beyle beraber Mesina -
~en Hüsmen'in güzel bir 1-
ın dilberinin ardında Saler -
&raflarında olduğu kulağına 
lını§h amma, buna o zaman 
ntıamı,, hatta inanmamıştı .. 

mağa başladı .• Bunlar, vak'aları 
sıraıiyle biribirine ekleyen düz -
gün sözler değil, rast gele söyle -
nen dağnık §eylerdi. Çünkü Be -
atris onları diziye koyamk için 

Ahmed Bey: 

- Aptallar! Şu cılız mahlukla 
başa çıkamadınız .• Yazık!. 

Diye homurdandı. 

Genç kızın kavga sırasında kı-

bekliyemiyecek kadar sabırsız - zaran yüzünü, kızgınlıktan yafa • 
dı .• 

Kurdoğlu Ahmed Bey bu söz
lerin yarısından çoğunu anlama
mıştı. 

Bu sırada karadaki ıava§ kızı§
mııtı.. Dongassiyamn tepeye 
çıktığı, üç yüz Türk sipahisinin o
t.u kutatmak için koıtuğu da gö
rülmüıtü ... 

Ahmed Bey genç kızı tutan a
damlara emir verdi: 

- Sonra konuşuruz bunları ... 
Götürün dediğim yere .. 

Beatris çrrpındı. 
Kurtulamadı .• Sürüklediler ••• 
Ahmed Bey, gemisini karaya 

yaklaştırmak ve sava~ılarını ka • 
raya dökmek için acele ediyordu. 
Kumandalarını vermek için irkil
di .• 

Fakat tam bu sırada yanı ba -
tındaki zabitlerden biri: 

- Derya Kaptanı geliyor .• Pi -
yale Bey geliyor! .. 

Diye haber verdi. 
Ne de çabuk yetiımişti. Ahmed 

Bey limandan demir alarak kör • 
f ezzin ucunu kıvrılırken Piyale 
Bey: 

-Vira demir! .. 
Kumandasını henüz vermİ!tİ.. 

Demek ki bilmeksizin şuracık
ta epeyce zaman eğlenmişti .. 

Daha çabuk toparlanmak iste -
di. Kıç kasaradaki yerine gitmek 
için bir kaç adım attı .. 

Bu hırçın kız da amma zorlu 
§eymi§ ha! .. Bir türlü ele avuca 

ran gözlerini, tutmak istiyenlerin 

ellerinde ve kollarında çelik bi; 

yay gibi kıvrılan güzel vücudu • 
nu büsbütün alımlı buluyordu 

Dalmııtı .••• 

- Ahmed Bey. Derya kapta. 
nı sana söylüyor! Bakın. 

Bunu da deminki zabit söyle -
mişti. 

Sahiden Piyale Beyin gemisi • 

nin provasında ayakta duran 
dinç ve e•mer bir yiiit aYUÇları • 

nr bir boru gibi ağzına dayamıt: 
- Heeeey ! .. Kurdoğlu ! Ne du

., il . ' ruraon . er1 .. 

Diye haykırıyordu. 

Ahmed Bey zaten ileri 
cekti. 

gide -

Fakat bu sırada, Piyale Bey, 
Ahmed Beyin gemis=n\n güverte-

rindeki kargatahğı ve bu karga -
talığın ortasında kendiı~ni kur -

tannak için haykıran, dövü
şen, çırpınan genç kızı görmü1 -
tü .•• 

Ne oluyordu?. 
Ahmed Bey böyle 

uğraııyordu. 

Hemen dümenciye 
mişti: 

ıeylerle mi 

emir ver -

- Kurdoğlunun gemisine a -
borda olacağız .. Çabuk! 

Piyale Bey ıavaf sırasında böy
le ıeylerle uğratanlara çok kızar -

dı. Hele böyle bir esirle bata çı
kılmaması ne demekti. Bu gibiler, 
eğer uslu durmazlar, ıöz dinle • 

mezlerae kırbaçlanır, sürüklenip 
götürülürdü. Bu karıatalıim or. 
tasındaki diıi mahlUk nasıİ bir 

feydi ki, bu kadar kiti ile bata çı
kıyordu?. 

Kaptan başatrdası Kurdoilu -
nun gemisine bir kaç saniye de 
yanafh. 

Piyale Bey kasaranın üstünde, 
en kenara kadar geldi. Oradan 
Ahmed Beyin gemisinin her tara
fı aşağı yukarı kuş bakıtı görülü • 
yordu. 

O da genç kızı görmüştü, 

Güzel bulmutta .• 

Hem de çok güzeldi. Dotn11u 
incitmeğe kıylmazdı 

(Devamı var) 

Oütn1V~ gü~~~önnn 
~ ~ Ş> ô (ill <dl~ O Ol 

Fahronname adh eski Farisi 

Nakıeoen: 
tarih romanından ahnmıstır 
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Hüma resmin kim tarafından 
yapıldığını tahkikettirdi. Hurremi 

buldurup getirtti 
Genç kız, bu manzarayı görün . 

ce adeta bir fenalık geçirdi. Fer • 
yad edip bayıldı. Dadısı, hu hal 
karşısında son derece telaşa düt · 
tü. 

- Yarabbi! Ne belaya uğra -
dım ! Ben, kızı buraya derman 
için getirdim .. Derd çıktı! - diye 
dövünmeğe başladı. 

Bayılan genç kızın yuzune su 
serpti. Bunun üzerine Hüma, göz
lerini açıp : "Ah, ah!,, diye inle
di. 

- Ne gördün? Ne oldu ki böy
le ah ve feryad ediyorsun? Beni 
helak mi edecekıin, kızım?. 

Kız: 

- Rüyada gördüğüm gencin 
resmini itte burada, bu duvarda 
gördüm .• Bak, ıen, sevgilimin bir 
hayalden ibaret olduğunu söylü -

yordun. Eğer sahiden yalnız ha -
yal olıa, kendisini bu duvara 
nakıederler myidi? 

Parsa: 

- A kızım.. Reıim de naya) 
mahsulüdür.. O tasvir kimbilir 

' hangi devirde yapılıp ıonra bezi 
bu duvara gerilmitti. Şayet bu 
devirde bile yapılmıt olsa, sey -

yah ressamın biri yapmı§lır. Senin 
rüyada aördüğün adama benze -
me,inden de bir fey çıkmaz. Çün
kü kusursuz güzellikler arasında 
biribirlerini andıranlar pek çok o
lur. 

Bu 'sözler, Hümayı son derece 
kızdırdı: 

- Ben senden derman arıyo -
rum. Sen benim derdimi büsbütün 
arttırıyorsun. Haydi, çabuk her 
çareye ha§ vur. Ressamı bulmanın 
kolayına bak .. 

Dadı, çaresiz kaldı. Rahiplerin 
yanına gitti. Laf açarak dedi ki: 

- Buraya, duvara bir iki tablo 
yapmı§lar. Sultanımız ustalığını 
pek beğendi. Kimin tarafından 
yapıldığını öğrenmek istiyor. 

Rahipler: 

- O resmi geçenlerde Şarktan 
gelen bir nakkaı yaptı! - dedik • 

ten sonra, ressamın uzakta olma
dığını da ilave ettiler .• 

Ve, ressamın gayet terbiyeli, 
usta bir adam olduğunu da söyle
diler. 

- Aman, o, neredeyse hemen 
bulup getirin. Zanneresme Sulta:ı 
efendimiz kendisine b:r kaç tab
lo ısmarlıyacak ! 

Bunun üzerine Hurremi bulup 
getirdiler. Hurrem, Su!tanın ö -

nünde lazım gelen bütün tazimatı 
yaptı .. Gayes:ne yaklaştığı için 
son derece sevniiyordu. 

Sultan sordu:: 
- Bu resmi sen mi yaptın?. 

- Evet, ben yaptım . 
Hayalinden mi uydurdun?. 

- Hayır, sultanım .. Ben, çok 
gezen bir adamım .. Gezerken pek 
güzel bir ~ehzndeye raıtaldım ., 

Onun güzelliği hayalimde nak~ -
olup kaldı. Zira, ömrümde ondan 
güzel hiÇ kimse görmem=ştim. ilk 

fırsatta, onu kend' me model ya • 
parak, lsa suret:nde işte bu du -
vara nak,ett~m. 

- Sultan de:ii ki : 
- Ey usta re1&am. Seni maha • 

retinden dolayı tebri~< eder:m ... 
Fakat bu resmin sahibini nercc!e 
bulmak kabildi? İgmi nedir? ifa
na anlat. 

Hürrem, bütün cerbezesini, ta· 
lakatini takındı. F erruhu adam • 
akıllı methetmeğe başladı . 

- Bu resmin sahibi, bir §eh:ıa • 
dedir. Gayet büyük bir ıahın oğ • 
ludur. Adına Ferruh derler. Ba -
basma da Numan tah derler. Şe. 
birlerinin ismi Gülbandır.. Pek 
güzel memlekettir. 

Sevgilisinin bü tarifte bir in • 
san çıkmasından dolayı, Hüma 
büsbütün memnun olduysa da "a· 

caba beni sever mi? Beğenir mi? 
Yoksa ba,ka bir sevdiği mi var?,, 
diye düşünmeğe başladı. 

Hürreme bir avuç altın vererek: 

- Af erin, resaam ! Sen hem çok 
güzel konuşan bir insanım, tah • 
ıilli ve terbiyelisin, hem de aana • 
tini iyi tahsil etmiısin ! - dedi. 

Lafı böylece uzatıp F errubun 
evsafını daha sordu. Hürrem, za· 
ten konuşmak, bu alakayı arttır • 
mak stiyordu. O, bir sordukça öte
ki iki söyledi. 

Böylelikle, genç kız, aılonı i • 
deta artık gizliyemiyecek hale gel• 

mişti. Sorup sorup "ah,, etmeğe 
batladı. 

Hürrem, aşkın genç kıza bir 
yangın alevi gibi sirayet elliğini 

görüyor, memnun oluyordu. Mü • 
balağa ile anlatıyordu. 

Parsa bu hali görüp ressam 
bulduğuna ve getirdiğine yüz kere 
pişman oldu. 

- Eyvah bu herif, kızın aklını 
büsbütün ba§ından alacak .• 

(Devamı var)' 
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Yunan krah Konstantinin 

Türkçeye cevıren: A E . No. 

Ancak müttefikler nezdinde 
politika, askeri mülahaza • 
lara galebe çalıyor bu da ıa· 
vaı zamanında irtikap edile • 
bilecek hataların en büyüğü • 
dür. Güttükleri politika tam ma · 
naaile ve kat'iyyen çılgıncadır. 

Senin memleketin bize kartı 
ne yapmak mümkünse kat'iyyen 
ih111al etmiyor buna rağmen ara · 
mızda savq olmıyacağını sanıyo· 
rum. ltalya ile aramızda en büyük 
iskandal harpten sonra çıkacak sa 
nırrnı. 

Buraya gelmit olan Denis Ko • 
ıen her yandan mükemmel bir a · 
da.mdır; ancak nüfuzu yok. Hü • 
kUmetile buradaki sefiri, müza · 
kere edilecek bir ıey olmadığını 

ve Fransa.yı kendisinin temsil et · 
mediğini söyliyerek ona çok fena 
mua1nelede bulundular. Peki bu 
adamı niçin buraya gönderdiler? 
Burada sefirlerle, dıı bakanları 

ve bir taraftan hükumetlerile bu· 
raya gönderdikleri hükUmet adam 
ları arasında büyük ihtilaflar ol · 
duğunu görüyorum. 

işler böyle karmakarışık sü • 
rüp giderken bir taraftan da ek -
mejimizi, buğdayımızı, erzakımı · 
zı kesiyorlar ve bütün ithalatımı
zı yasak ediyorlar. Fakat ayağımı, 
sağlam basıyorum; eğer iıler bi -
zim için iyi bir tekilde bitterse, 
bu, iradenin galebesi olacaktır. 

Seft ne dütürsün? Artık mek · 
tubu kesiyorum; vakit çok geç. 
Dehıetli bir nezlem var. Nezle 
benim jçin çok fenadır. 

• • • 
ı 9 Birincikinun 1915 

B. mektubu dört günde yaz • 
dım. Şimdi zarfı kapıyarak, gön· 
dermek için çare ve vasıta arıya • 
cağım. Bir alman denizaltı gemi • 
sinin Mesiina açıklarında bir Yu· 
nan vapurundan lngiliz postasını 
almı! olduğunu okudun mu? Va· 
pur posta çantasını denize atmış -
tı. Çanta batmamıt denizaltı ge • 

misi de onu avlamııtrr. itte savaşın 
baılangıcındanberi geçen hadise · 
]erin en tuhafı ! 

Benim candan sevgilim: 
Kendimi toplamak, muhit de -

iittirmek, batka ıeyler dütün
mek, yeni yeni yüzler görmek ve 
bilhuaa seninle görütebilmek için 
bir tatile ihtiyacım var. itte dört 
aene-dir kl biç durup dinlenmeksi
zin çahtıyor ve arabayı bir öküz 
gibi çekiniyorum. 

Bütün bu müddet zarfında dört 
haftalık bir tatil bile yapamadım; 
en kötü can sıkıntılarına uğradım; 
tehlikeli bir surette hastalan -
dmı; maneviyatımı, vücudumu, 
romatizmalarınıı tedavi için din -
Jenmeie muhtacım. Eğer Alman • 
lar gerçekten bir savqa 
pifirlerse, bunu muvaffakıyetle 
baıaracaklarına eminim. Bu çok 
pahalıya mal olacaktır. Li.kin mu
vaf Ea.kıyetle batarılacaktır. Bugün 
ıeneral San-aille görüttüm.. Bana 
bir çok martaval attı amma kan • 
dıarmadı. Almnlar A vrupanm en 
kuvvetli iıtihkimları olan Belçi -
ka kalelerini on iki gün içinde al
dılar. Bet metre derinliğinde bile 
olaalar bir takım adi siperlr neyi 
ifade edebilir?. 

Müttefikler bizi bitaraflıktan 
çıkarmanın çareıi olmadığını an
ı:dılar. Bitaraflığımıza da bütün 
~eklrlrfnnızla sadık kalmak • 
ta oldufumuzu görünce daha ter -

14 
biyeli davranmağa batladılar .. 
Hiç yoktansa buda bir kar sayılır. 
Bir vakitler gerçekten dayanıl -
maz bir hal almıtlardı, hatti ara -
sıra bütün ümidimi kaybeder gibi 
oluyordum. Buna rağmen dayan
dım,, ve daha kuvvetli olan 
iradenin galebe çalmağa batladı
ğını görüyorum. 

Çok tehlikeli bir oyun oyna • 
maktayım .. Haklı olduğumu anlı • 
yorum; eğer böyle olmasaydı, öy
le davranm~pdım. Şimdiye ka -
dar olan hadiseler bana hak veri
yor. 

Müttefiklerle birlikte hareket 
ebnit olmamı §Öyle bir göz önü • 
ne getir: Bir kere her vakit yap -
tıkları gibi, yetecek kadar asker 
göndermiyeceklerdi; bunlar deh
fetli hodbin, kendilerinden batka 
kimseyi düıünmezler; ben de Al
manlar, Avusturyalılar ve Bulgar
lar kartısında tek başına kalınca 
mahvolur, giderdim. Bugün Belçi
ka, Sırbistan ve Karadağ kralla -
rına dedikleri gibi benim için de 
"Şu zavallı Yunanistan kralı, fa -
kıtt ne kahraman adamdı!,, diye
ceklerdi. 

Görüyorsun ya kurbanlarını 
kahraman demekle teselli ediyor -
lar. Ancak ben böyle bir çelengi 
özlemiyorum. Eğer Tanrı bana 
yardım ederıe ülkemi kurtaraca -
ğım .. itte vaziyetimi anlattım. Da
ha fazla tafıilat istersen, bana 
yazarsın .• 

Senden henüz mektup alama -
dnn. Bunları hümmah bir ıabırıız
lıkla bekliyorum . 

Sevgilerim .. 
Tin o 

• • • 
15 Birinci Kanun 1916 

Sevgilim; 
Nihayet ıana yazmak için bir 

fırsat çıkabilecekti.. Ancak emin 
olmadığım iç.in çok dikkat etmem 
lazım; son mektubum baıka bir 
çok evrakla yakalanmııtı; bunun 
pek ho§uma gitmemit olduğunu iti 
raf ederim; seni ali.kadar eden 
bütün itleri gündelik jurnal biçi -
minde yazacağım ve kat'iyen emin 
olduğum bir vasıta çıkarsa yahut 
harbin hemen sonunda sana gön
dereceğim. O vakit seni ne kalar 
dütündüğümü görürsün; Seni 
. . ' ınanmaz senı. .. 

Son zamanlarda bana dair ne -
ler söylendiğini her halde gazete -
lerde okumuşsundur. Bunlar gün 
geçtikçe büsbütün ıımarıyorlar. 

Bize yapmakta oldukları muamele 
gerçekten rezilanedir ! .. 

Bana gönderdiğin fotoğraflar 

çok benziyorlar. Eski Yunanlıların 
ülküsünün gerçekten güzel oldu .. 
ğunu sen de goruyorsun ya .. 
Bugünkü kadınlardan ne kadar da 
farklı; bu yuvarlak ve mükemmel 
gövdeler bugünkü iskelet ve bos -
tan korkuluğu vücutlardan ne ka • 
dar da güzel !. 

Geçen gün gazetelerde kadınla
ra tırat takımı diye bir reklam gör
düm; anlatıldığına göre orada ka
dınların koltuk altlarını tırq etme
ıi moda olmuş; bu fevkalade ra -
hatsızlık verici ve müthiş bir suret
te gıcıklayıcı bir şey olmalı!.. 

Sulh tekliflerinin dünyada biraz 
karıııklık yapacağını ve hükumeti 
az çok güçlüğe sürükleyeceğini 
sanıyorum .. Ortalıkta sulh lehine 
biT takım cereyanlar bulunduğu -
nu görür gibi oluyorum. Sen ora -
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ÇiNGENELER 
A ·RASINDA· 
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No 26 Yazan: Osman Cemal Kagf!1~1z -
Eğer beygirin üstünde yalnız 
olsaydı~ belki korkudan aklımı 
oynatırdını. Bereket peşinıden 

1 • ' ge en çıngeneye ... 
Ne söyleyecek, bir iki yutkunup / 

sesine çeki düzen verdikten sonra 
şu ninniyi tutturdu: 
"Nenni meçyaski ta puro!,, 
"Romestelal keste Horol,, 
"Paşlo miçay nenni,, 
"Habe miçay nenni,, 
"Pami miçay nenni,, 
"Dol romanda miçay nenni,, 
"Borya telav miçay nenni !,, 
Vakıa bu yeni ninnide de ken

dine mahsus bir tatlılık yok değil
di, bunda da insana dokunur bir 
hal vardı; vardı amma ilk dinle -
diğimiz "Rağduk Kele kana,, nin
nisi ile bu yeni ninni arasında 

dağlar kadar da fark vardı . 
Onlardaki hazin ve yanık de

kunaklığın bundan dörtte biri bi
le yoktu. Hem onun makamı da 
pek bafka idi. Bunu, benim böy -
le anladığımın farkına kızın ken · 
disi de vamııt olmalı ki: 

- Beğenmedinse bu nenniyi, 
dedi, sana bir de çingenece Türkü 
söyleyeyim! •. 

iyi amma vakit çok gecikmiş, 

ortalık iyice kararmış, öteki çin -
geneler birer ikişer çadırların ö
nüne yatmaya bile başlamıtlardı. 
Tir9e gözlü kıza istediği ıütle yu -

murtayı ertesi sabah erkenden 
getireceğimi tekrar vadederek 
ayrıldım .•. 

27 Haziran: gece 
,,. ,,. ,,. 

Bugün sabahleyin erkenden 
bizim sütçüden aldığım bir okka 
halis sütle komşulardan getirtti 
ğim sekiz tane yumurtayı mahal • 
leden bir çocuğun eline verip 
Topçulardaki tirşe gözlü kıza gön 
derdim ve kız beni ıorarsa müihim 
bir if i çıktı, onun için kendisi ge
lemedi, de diye tenbih ettim. 

Bugün niyetim tabii Büyükde -
reye idi. 

• 

' ' 
Keman koltuğumda köprünün 

Boğaziçi iskelesine yaklaşırken, 

bizmi arkadaıla karıılaştım ve 

larda böyle bir teyler görmüyor 
musun?. Söylenen bütün büyük 
sözlere rağmen harbin bir seneye 
kadar ne bir tarafın ne de öteki
nin parlak bir galibiyetiyle bitece
ğini sanmıyorum. 

Romanya hakkında ne düşünü -
yorsun? Bitaraflıktan çıkmıt olsay 
dık bizim de onlara benzeyece -
ğimizi sanmıyor musun? Bununla 
beraber ben Romanyalıların biraz 
daha dayanabileceklerini sanmış 
tım .. Almıt olduğu bütün f(>hrete 
rağmen Romanya orduıu 1913 de 
bizden ve Sırplardan çok daha az 
harbedebilmiılerdi. 

Top gülleleri yağmuruna tutul -
muş olduğumu belki de gazeteler
de okumuısundur. Üç hafta evvel 
tam on bir tane obüs mermisi sa
rayımın etrafına ve bahçeye düş
tü. Bereket versin yalnız birisi 
patladı, o da fazla zarar vermedi. 
F ramız nezaketi !.. 

(Devamı var) 

Zincirlikuyuda.ki demirci ve değirmenci kıptilerden Nazil uıta i/ıl 
çocukları ve torunları arkada görün en yazlık köık oraya Nazil uıtanırıfl 

kendi yaptığı köıktür 

kendisini hiç görmemiı yahut hiç [ de İyi tananm .. O değil midir G': 
tanımıyormuş gibi davranarak/ vur Etemin hısımlarından ..• Hanı 
yüzüne bile bakmadan iskeleye şu şiru:i konaklamıtlardır Bakır " 
indim. O, kimbilir beni böyle gö -
rünce içinden bana neler ıöylem§
tir. 

Belki de benim bugün Büyük -
dereye gitmekte olduğumu bile 
anlamıştır. Anlarsa anlasın kimin 
umurunda? Ben vaktiyle ona hep 
huralara birlikte gidelim! dedim, 
razı olmadı. Canı isterse olıun .• 
Ben yalnız ba~ıma aradıklarımı 

daha iyi buluyor, daha iyi toplu • 
yorum ...• 

Bugün Bahçeköyünden bir çin
gene beygirile Zekeriya köyüne gi
derken yolda karşılaştığımız man-

zara aklıma geldikçe hili. tüyle -
rim diken diken oluyor? Aman ya
rabbim, o ne mefret feydi öyle ? .• 
Eğer beygirin üstünde yalnız ol • 
saydım belki korkudan aklımı oy
natırdım. Bereket peşimden gelen 
çingeneye! .• 

Aradığımı Büyükderede Çayır
baıında bulamayınca oradaki bir 
kaç çingene karısının. tarifi ile bir 
arabaya atlayıp Bahçeköyüne gel
dim. Ancak orada da kimseyi bula
madım. Bahçeköyünün biraz ileri
sinde küçücük bir harman ve bu 
harmanın yanında yalnız iki çin -
gene çadırı vardı. 

Büyükderede konuştuğum bir 
kaç çingene karısı gibi buradaki 
bir kaç kişiden de kimi benim a
radığım kadını hiç tanımıyor; ki
mi hayal meyal tanır gibi oluyor , 
ve onlar da timdi onun kimbilir, 
hangi Allahın kırında olduğunu 

ileriye sürüyorlardı. Ben buradaki 
çingenelerle konuşurken yanımı -
za sırtı semer yerine yalnız bir 
çulla örtülü ve çulun üzerine asıl • 
mış iki bot heybe ile çilli bir bey -
girin üstüne binmit olan orta ya~ 
lı, kara kuru, cılız bir erkek geldi. 
Çingenece onle.rla bir teyler ko -
nufup henim Nazir adında bir çin
gene karısını aradığımı duyunca 
bana döndü: 

- Ben tanarım onu, dedi. Hem 

küğsü taraflarında •• 
- Bakırküğsü değil, tavukgöj

ıü taraflarmda. •• 
- Ne yandadır bu tavukgöğ • 

sü? 

- Bırak §imlti tavukgöğsünü, 
mahallebiyi filan da .•• Sen tanı" 
yormusun bu Topçulardan bu ya
na gelen bu kadını!. 

- Haha. Topçulardan, Topçu ., 
lardan .• Tastamamilan ti kendi .. 
si •• Kendisinin birazacık da may ., 
hoşçadır halleri .• 

- Mayhoşça ne demek? 
- Yaniya ki sözün misali tah .. 

taravallidir bir parça akıl tarafın
dan .. 

- Her ne ise, §İmdi nerede o a· 
caba?. 

Çingene tepesi birinci makine 
ile dipten biçilmiş, ve kenarları 
fırdolayı perçimli başını kqıya .. 
rak: 

- O efendim §İnci Zekeriyakö
yü ilen uskumru köyü aralığında 
bir akrabasının serhaıında (çadı· 
rında) yatar! .• 

- Ulan, sizde de ne kadar ak• 
raba var be!. 

- Çoktur bizde akraba •• 
- Bu akrabalar elele verıenis 

nereyi bulursunuz?. 
- Elele verirsek buluruz çak 

Çinimaçini !. 
- Sen şimdi nereye gidiyorıul1 

böyle beygirle?. 

- Gideceğim o yana .• O ki sell 
soruyorsun o kadını, ben de gide• 
ceğim hazır o tarafa •. 

- Ne kadar çeker buradan o • 
rası ... 

- Ne çekecek? Çeksin çekıİll 
bir saat .. isterseniz götüreyim sizl 
de oraya!. 

- Amma bana bak, sakın beo
den beı on para almak için rrart.., 
val atıyorsn sonra orada maraza • 
laıırız... , 

(Devamı 11ar) 
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Siyasal işler şörüşülürken 

Eski bir ibriğin kulpunu 
araştıran Eden 
Şimdi en büyük 
imtihanı geçiriyor 

HA 'BER - 'A'k~cn Postam ~· TEMMUZ - 1935 

Anıerikanın gözdesi olan 

GC~EIL ARTü~T 

Londradan yazılıyor: 
Hemen her aiyasal hadisenin ar

dından bir diplomat toplantısı ya- I 
Pıldığı vakit lngilizlerin tarafın
dan bir isim işidilir. 

Severek evlendiği Zenci kocası 
tarafından sokaqa atıldı 

Hapse nıahkum Olduktan sonra da 
·I sokaklarda sürünüyor 

Eden! 
Edeni becerikli bulurnır. 

Edeni genç bulurlar. 
Edeni yakışıklı bulurlar. 

Esaı itibariyle 37 yaşında, evli 
l'e iki tane çocuğu olan bu diplo • 
llıat kimdir?. Ailesi aras:nda, 
kendi ha.tına ve herkesle beraber 
haya.tı nasıldır? 

İngiliz kabinesinde bugün Ulus· 
l•r Kurumu işleri bakanlığını yap
llıakta olan Eden, herkesin gözü· 
Jıü 1933 yılında Cenevre de alma • 
ia başlamııtı. 

Eden iyi Fransızca konuşur. 
Bundan başka, Arab ve lran dil· 
lerini de kafi derecede anladığını 
Miylerıek !atmayınız .• 

Ingiliz diplomatları ve genel 
l>ir bakımla lngilizler arasında 
Inii&teıriklere çok rastlanmıştır. 

Körzon bunlardan biriydi. 
Hayya.mm rübaiyabnı da, gene 

'bir nevi rübailer halinde İngilizce 
Ye çeviren Fiçcirald adlı bir 1ngi • 
lizdir. 

Edenin edebi değeri de vardır. 
"Güneıte yerler,, diye bir kitab 
çıkarmıştır. Vakti olsa, daha çok 
Yazacak. •• 

Londradaki evi, ~ki eşya ve 

kadinı aanat eserleri ile doludur · 
Bilhaaaa !ark eserleri.. Halıdan 
anlar, lran halıları, gümüş ve top· 
ra.k kapları en çok biriktirdiği 
!eyler arasındadır. 

!Kendisine "işte tam bir İngiliz 
~rneği,, derler. Fakat lngilizler, 
onun aaçlannın siyah oluşu ve bi
raz halinde romantik evsaf bulu· 
nutunu, hiç de İngiliz usulü bul • 
tnazlar. Fakat giyinişi, tam ma • 
rıasiyle lngilizcedir. 

Eski eserlere merakı o kadar 
Çoktur ki, son defı. lngiliz hükfı -
IXıeti tarafından Hitlerle konuş

rrıağa gönderildiği vakit, hu 
konu§1nalan bitirdikten sonra ilk 
iti kendisini Berlin müzesine at • 
inak oldu. Orada, vaktiyle bir 
•ergide görmüş olduğu küçük ve 
riimüıtenbir İran ibriğinin kulbu· 
ııu arqtırıyordu. 

Halk türküleri üzerinde tetkikat 
Yapmııtır. 

_ Kansı, kendisinin her işine 
ICa.rtı ilgi gösteren bir kadındır . 
EvJemnelerinden sonra, iş çoklu • 
h yüzünden an'lı-ık bir iki gün 
bıtil yapabilmişler, sonra yeniden 
~ev (vazife) başlamıştır. 

Edenin babası, iyi bir binici idi. 
Edende de bu vasıflar görünür. 
~niversitedeyken kendini Jark 
dillerine vermişti. Sabahleyin çok 
erken kalkar, kahvaltısından önce 
Jbektuplara bakar, saat on olma -
Clan dıtbakanhğa doğru yol aldı -
cı görülür. 

Konuıması itibariyle inandırı • 
ct olduğunu söylerler. Fransada 
tevilml§tir. Boş vakitlerinde mem
leket içine, ata binmeğe, mevsime 

&6re balık veya kut avına gider. 
Son nman1arda devamlı surette 
Yaptrfr yolculuklar yüzünden 
kendisini adeta kıskananlar ol-

Eden Üf muhtelif pozda 

muıtu. Fakat Edenin yaptığı yol • 
culuklardan biri Hitlere iıe, öteki 

Musoliniye olmuştur. Eden Mos • 
kovaya kadar gitti. Yolculukları • 
mn her birinde de lnemleketinin 
gütmekte olduğu siyasayı baıka • 
larınkine uydurarak gene hem 
kendilerine, hem başkalarına za· 
rar venniyecek bir halita ortaya 

• 1 

koymıya çalıtıyorlar. Eden bunun 
elçiliğini yapıyor. O kadar kolay 
bir it olmasa gerek.. Edene hü· 
cum edenler az değildir. Hele ye-

ni kabinede kendisine sandalyesiz 
d olsa, Uluslar Kurumu itleri ba • 
kanı diye bir bakanlık vasfı ve -
rilmesine kamoydan (efkarı umu
miyeden) bir kısmı sinirlendi. 

"Biz kim oluyoruz? dediler ... 
Uluslar kurumunun bekçiliği ve -
ya müdafaasını yapmak bize mi 

düşer. Bunun için 'bir de bakan. 
hk ihdas etmişiz. Biz, herkesle be· 
raber olalım. Uluslar Kurumun· 
da bizim sesisimz, herkesin sesi 
arasında duyulsun!.,, 

Niliayet, geçenlerde gazetemiz· 
de de bir İngiliz gazetesinden a
lındığı gibi "f ngiliz aılanımn ba· 
ğınşı, hep bir ağızdan söylenecek 
şarkının bir parçası halinde işi

dilsin ... ,, demitlerdi. 

Fakat farzedelim ki, lngilizle • 
rin bu genç bakam kabineden bu 
vasıfla çekilmiş olsun.. Bir kere 
siyasa iılerine girdi mi girmedi 
mi?. Nhayet 72 ya§ındaki Loyid 
Corc bile kendisini bu sahadan çe
kilmit sayamıyor .. 

Eden şimdi İtalya - Habet işi 
gibi ve doğrudan doğruya barba 
gideceği söylenen bir ihtilafı dü • 
zeltmeğe çalışanlar arasında bu • 
lunuyor. En büyük imtihanı da 
budur denebilir!. 11o 1i- ~ 

On yıl önce Helen Li Vorting, 
Nevyork tiyatro dünyasının, şere· 
fine kadeh kaldırdığı biricik ka • 
dındı. 

tik defa, bir gevezelik müsa · 
'bakası kazanarak ün salan Vor -
ting, en meşhur revülerden olan 
Zigfeld revüsüne geçti. Ve oranın 
en parlak uzvu sayılmağa başla · 
mııtr. 

Helen Li Vorting adı, güzellik, 
şöhret, sevimlilik ve parıltı ile 
birdi. 

Tabii, Holivodun cazibesine o 
dahi kapılarak bu sinema şehrine 
gitti. • 

Sinema §ehri kendisini açılmış 
kollar ve büyük bir takdirle kabul 

etti. Bu yolda da, talili bir gele • 
cek, kendisine bir güneş gibi açıl· 
mıt görünüyordu. 

Sonra, herkesi birdenbire şaşır· 
tan hadise oldu. Bu genç ve güzel 
aktrisin Los Angeloslu meşhur ve 
zengin zenci doktor Ojen Nelson' 
la evlendiği haberi yayıldı. Birkaç 

yıl saadetle yaşadıktan sonra da 
boşandıkları görüldü.Muhakemele 

ri yapılırken, kadının keyf verici 
maddeler kullandığı ve kendisi · 
nin kafaca sağlamlığının tecrübe· 

si için bir sanatoryoma konulma .. 
aı istenmekteydi. 

Hayatı günden güne berbatlaş· 
mış olan bir zamanlar pek parlak 
olan Amerikan aktrisinin son ha .. 
disesi daha geçenlerde gazete sü -
tunlanna geçti .. 

Kendisini sarhoş olarak tevkif 
ettiler On gün hapis mahkUmiyeti 
yedi Fakat hakim, kadının lehine 
olarak bu mahkumiyeti tecil et· 

miştir. 

Tevkif hadisesi şu yolda olmuş

tur. 
Polislerden biri gece nöbetini 

beklemekteyken tek başına bir ka 
danın sallanarak bir kaldırım ü • 
zerine çöktüğünü görmüştü. Dal -
galı ve akortsuz bir sesle Helen Li 
Vorting şarkı söylemeğe çalışıyor

du. 
Sanki, bir vakitler bütün Nev • 

yorku büyülemiş olan sesini anı -

yor, 0 günlerdeki dansların ve 
lüks hayabn parlaklığını hayalin • 
den geçiriyordu.Ve sanki bu üzün 
tü ile içmiş, körkütük olmuştu. 

Gece hayli serindi. Ve eski ak • 
triı, acınacak surette giyinmişti. 
Ayaklarında çorap yoktu. 

Hali herkesin dikkatini çekiyor 
du. Polis, bu kadınI içeriye almak 
zaruretindeydi. Alındı. Ve ertesi 

gün hakim önüne çıkarıldı. 

Gözleri kararmış göz kapak -
ları kızarıktı Sarışın saçı, o eski 
günlerin parıltısını kaybetmiş gö· 
rünüyordu. Dudakları soluk ve 
krem gibi yüzü adeta bitkin bir 
yaprağa döıunüştü .. 

Bu sefil olmuş Amerikan artis -

tinin gazete başlıklarına, - Ame· 

rikahlarca en heyecan uyandırıcı 

surette - geçiıi Zenci doktorla 
evlendiği vakittir 

Aktrisin kendi anlattığına göre, 
~ . 

Helen Li Vorting'in 
iki muhtelif pozda resmi 

bu doktorla tanışması gayet garip 
şartlar içinde olmuşur. 

Aktris Vorting, 1927 yılının ni· 
sanında Holivodda evine giren ve 
hüviyeti belli olmıyan biri tarafın 
dan dövülmüştü. Yara ve çürükle· 
rinin iyi edilmesi için kendisine 
Zenci doktor Nelson tavsiye edil
mişti. Müteakiben aktris, Zenci 
doktoru çağırdı. 

Kendisi çabuk iyi olduğu halde 
doktor ziyaretlerinin arkasını kes 
memişti. Ve iki ay sonra birlikte 
kaçarak Amerikanın çabuk evlen· 
mesi mümkün olan bir yerinde ev
lendiler. 

Aktris diyor ki: 

"Bir revü dansözü ve bir sine • 
ma aktrisi olarak bir çok milyoner 
lerle, asılzadelere ve yüksek taba
kadan çok kimselere rastladım. 
Fakat koca olarak bu Zenciyi seç· 
tim. Çünkü kendisini sevdim.,, 

Holivodda bu Zenci ile birlikte 
bütün sosyal toplantıların mihve
ri oluyorlardı. Herkesin bunların 
evine geliyor, ziyafetler tertip edi· 

liyor eğleniyorlardı. . 
Fakat günden güne duygular 

gevşemeğe baıladı. Aktris Vor -
ting eski arkada.tlarmı tanıdıkla • 
rıru görmeğe daha çok kendini 
vermeğe koyulmuıtu. 

Doktor kendisini alarak Holi • 
voddan Los Angelosa, tam Zenci· 
lerin arasına götürdü. Sonra, Ho
livod onun izini büsbütün kaybet· 
ti. 1931 de boıanmağa kalktılar. 

Kadın, Zenci doktorun kendisi
ni bir akıl ıanatoryomuna gönder 
mekle tehdit ettiğini ileri sürüyo• 
du. Zenci doktora ihanet etmiı o· 
makla da itham edildiğini söyli • 
:yordu. 

Muhakeme epey sürdü .. Bit.ne • 
di. Fakat kadın tarafından yeni 
bir itham daha ileri sürüldü.Bun 
aa da aktris Vorting, Zenci koca· 
sının "baıka kadmlarla gezdiğini 
ve kendisine ıersemlöici ilaçlar 
verdiğini,, ileri ıüniy&au . ... 

Zenci doktor, aktriıievinden de 
atmıftı. Aktris böyle siylüyordu.· 
Ve bir gece üzerinde irce bir rob· 
la bu vaziyette ancak ıı>lis kuvve. 
tile tekrar evine girebidiğini an· 
latıyordu. 

Nihayet 1932 de bir lO§anma 
kararı alabildi. 

Sonra emrazı görülme! dolayı
ıile bir defa bir akıl ıana·oryomu 
na konulmu~tur. lyi oldu ~aydile 
bırakılmıştı ki sarhoşluk aıçuyle 
yakalandı. 

Amerikalı revü yıldızınn son 
devirleri içinde bir kere dala Zen 
ci kocasile evlenmek isted~i de 
görülmüştür. 

"Onu yeniden sevdim, diyudu. 
Tekrar evleneceğimizi vadeth,, 

Halbuki Zenci dem ittir ki: 
"Elimden gelen her şeyi Y•P • 

tım. Fakat tesir etmeyince, mina· 
sebetmiz kendiliğinden ve bübü 
tün kesildi. Ben bu işten ellerini 
yıkadım.,, 

Eski revü yıldızı, şimdi bitniı 
bir kadındır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

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

lerle (20.000 lira)lık mükafat vardır ... 
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Sadık zade 
Ruşen öldü r a arı 

. •No· 67 Yazan: Rıza Şekib Okuyucularımıza bugün acıklı 
bir ölüm haberi verıyoruz: 

Ankara, ( A.A.) - Hava lehli. ı 
kesini bilen üyeler: 

Ebülul A - B rada bavh bulun- Vapurculuk ,irketinin en bü· 
yük hissedarı ve idare meclisi ha! · 
kam Sadık zade Rcşen aym 28 İn· 
ci pazar günü öğlP.cien evvel Rize 
d~ kalp cektesinden ölmüıtür. 

6747 Abacı Hakkı 30, 6748 HP. 
aan Sezgin 275 h~r yıl 25, 674~J 

Davut Sözer 80, 67~0 Mahmut Mu
sa Akova 20, 6751 ibiş oğlu Şev
ket 25, 6752 Zeki Engin 50, 6753 
Mustafa Ahmet oglu 500, 6754 
Alasonyalı Mustafa 20, 6755 Hii· 
aeyin Aksoman 100, 6756 Akif 
Keskin 50, 6757 Mehmet Dündar 
20, 6758 Ömer Helvacı 20, 6759 
Ömer Bubik 20, 6760 Şükrü Gene
li 20, 6761 Hüseyin lrani 20, 6762 
Abdurrahman Ayyıldız 20, 6763 

kir Kolağası oğ;ı. 20, 6853 Ab
clürrahman 20, G8:H Kadir Çavdar 
20, 685'3 Şükrü Cöksal 20, 6856 
Helvacı Ali 20, 6857 Ali Cin Mu· 
sa oğlu 25, 6858 Mehmet Döndu 
oğlu 25, 6859 Ml'lhmut Döndü oğ· 
lu 20. 6860 MP.hmet Ozbabalık 
20, 6861 Abdullah Ayaz 20, 6862 
Süleyman Sargm ~O, 6863 Kliçük 
Mehmet 20. 

mak, orada ser est gezmekten 
da a çok hoşuma gidiyor, dedi Genç denecek hir yaşta bulu 

nan rahmetli Ru,er. temiz vicdam 
ve yüksek zekisiyle memlekete 
büyük hizmetler etmif, bundan 
sonra da kendisinden çok fayda· 
l"r beklenen bir T'-irk çocuğu idi. 

Karşa yavaş adımlarla, önünü 
kesen dalları elleriyle aralıyarak 
EbülüJaya daha fazla yaklaştı ve 
önüne geçti. 

Bir müddet ikisi de bir fey 
söylemedi. Yalnız biribirlerine 
baktılar. Karşa, Ebülülanın, ser • 
hest bırakılmasını ister gibi bakısı 
karşısında kalbinin ezilişini duy •• 
du. Nihayet: 

- Sizi haksız yere bağladım, 
dedi. Beni esircilerin elinden kur· 
tarmak istediğini de bildiğim hal
de bu hareketimden dolayı beni 
affet.. Seni serbest bırakacağım 
ve seni alıp getirdiğim yere ka -
dar götürüp bırakacağım. 

Ebülüla cevap vermiyordu. 

- istemiyor musun? 

- Hayır .. 
-Niçin 

- Burada eli kolu bağlı bu -
"ı.ınmak, orada serbest bulunmak~ 
:aı::ı daha çok hoşuma gidiyor .. 

Karşa, Ebülülanın bu sözün -
den bir şey anlamamı~h. Kendi • 
sinin iki gün bağlı kalışından 
duyd~ğu istırabı Ebülülanm duy . 
mamış olmasını garipsedi, 

- Baglı kalmak daha mı iyi 7 
- Evet .. Daha iyi .. Fakat yal· 

nız !İzin eımniz olarak .... 
Bu söz, Kartnyı yeniden aara • 

mağa kafi g:Jdi. Cevap vermedi. 
Yalnız iler'iyerek belinden sı • 
yırdığı han~riyle Ebülülanın el -
!erindeki İp kesti. Ayaklarını bi· 
ribirine ba9ıyan eıaret bağlarım 
kopardı. 

- Hay.:li, dedi. Gidelim. Seni 
aldığım ~ere götürüp bırakaca .. 
grm. ArkecJafının hana yaptığını, 
ben sana 1apmak istmiyorum. 

Ehülüa yalnr:ı ve yavaı bir 
sesle: 

. - Aldülaziz benim arkadaıım 
aeğildi. Beni ondan kurtardığınız 
için siz! müte,ekkirim. Bileme:r; • 
siniz oıu ö)dünnüı olmakla bana 
ne bü~k bir iyilik yapmıo oldu • 
nuz? .. 

-Arkadaşın değil miydi?. O
nu öllürmüt olmakla sana iyilik 
mi ycpmıt oldum? 

- Evet .. Hem çok büyük bir 
iyili~ .. Size ömrümün sonuna ka· 
Öar ninnettar kalacağım .• 

lendisine bir dost ve bir arka .. 
aaı gibi görünen Abdülazizi öl • 
C:f ümesi, Ebülülayı niçin minnet· 
tar bırakıyordu .. Bu muammanın 
ç&ülmüş ve aydınlanmı~ olması 
Ktrşayı büyük bir üzüntüden kur· 
bracaktı. Fakat Karıa bunu ıor
Jlağa ces ret edemiyor, daha doğ
~su hemen hemen Ebülüla ile iç-
Iı dışlı olmasmı istemiyordu. 
. Bu genç ad ma karşı içinde 
duyduğu hisleri canlandırmağa 
meydan vermemek YA :zımdı. O 
tecrübe etmemİ§tİ. Fakat bu his· 
leri canlandıracak kamçının " .. 
cırnak,, tan haska bir şey olmadı
ğım çok İyi anlıyordu. 

Kar§amn merak etmemif gibi 
görünmesi Ebülülayı fa§rrtmıttr: 

- Sizo niçin müte ekkir ve ni. 
efia - bfdığımr öğren • 
•efr istemez misiniz?. Dire sordu. 

Karşa genç adama cevap ver 
medi. 

Merak mı etmemi~ti? 
Hayır .. Bilakis .. Niçin müteşek 

kir kaldığını öğrenmek . isteme!'i 
sırf Ebululamn ağzından "tefek· 
kür ve minnetta. ,. kelimelerini 
duymak için değildi. Bu genç n 
damın mazisinden bir parça de. 
mek olan bu hikaleyi dinleyerek 
onun hayatını Lir hikayelik ol!un 
bilmek istiyordu· 

Fakat buna çok ilgi (alaka) gli!ı 
termiş olmakla gence kartı hisle
rini açığa vurmakto.n çekiniyordu. 

Neden ıonra: 

- Hayır, dedi. bana niçin Vt; 

minnettar kaldığın' öğrenmek is 
temiyorum. 

Bu ııırada Ebulula ayağa kat . 
karak genç kıza doğruldu. Büyü~ 
ve kuvvetli elleriyle Kartanm dil?. 
gün kollarından tuttu. Gözlerim 

Merhumun cenazesi Rizeden 
Trabzona nakle-:IHmiştir. Dün ak
şam lstanbd :lan gönderilen ve 
Ruıenin çok sevdİFİ Tarı vapuru 
ile cuma akşamı !~tanbula getiri
lecek ve cenaze alayı cumartesi 
günü yapılacaktır. 

Ailesi efradı il~ Vapurculuk 
Türk Anonim Sosyetesine ve bii
tün kendisini aevenlere içten ge
len taziyetlerimizi sunarız. 

- 8 O ~ 8 H : l~ · 1 · l~J~ -
Ulııalarmda f\ldız ııareW olanlar, llı.e • 

rinde muamele görenlerdir. Makamlar aa. 
1% kapanı, aatı, fiyattandır. 

gözlerine yaklaıtırdı: ıı;..----
• Londu li2~. - * Vlyanı 23, -

ttukut 

- Beni dinliyecekıin Karşa !.. • l'\c•york 126. - • Madrld !6 -

b l d k • Parb 169. - * Rerllıı 40, -Ben unu istiyorum. Din e İ te11 • ~ııı•ııo ,... v 
•• • ""'• - • arşon !4, 110 

sonra istediğin gib~ hareket et .. Is. • Brlik•t 8t, - • Badapeşıt ~3. -
terııen beni götür ve aldığın yere • Atlııı 2•. - • Blltre' 15• -

• C'rııevr • M!O • • • Belgrad ~4. -
bırak .. latersen burada ıenin ya • Sof)a ll4, - • Yohhıma Sl', -

1 nındn kalmama müsaade et.. Ne • Amsıerda 1 s ı. - •Altın 93~ -

dersen, ne istenen onu yapacl\ • srntho' ın s2, •• • Bukaoı t3f -
• rraı: 98, - * Mecidiye 5. 5021 

ğım· Yeter ki beni dinle.. ..-----""" Çekler ------
Karta, kollarnu, Ebululi.mn • Loadra 612.ıs * Sıokhlııı J. ı 12; j 

kuvvetli elJerindeu kurtardı: • Nevyor- 0.79:-7 • \'lyar. 4.Y.07'.~ 
• Parls ı ı.oırı- • Madrld ~.80) 

- Bırak kollarımı, dedi. Ma. • Mlllno 9.7'160 • llcrlln 1,97~8 

'4,201!1 deıiıki iDtiyorsun, seni dinliyece * Brlltse 4•697:; • Varşo•~ 

1

, • Atını f 3. ~S8 ij • Rudapeşt• 4,41'1-
ğim .• Fakat önceden şunu ıöyliyr. 1 Cıncvıc MMO • (lilkreş 78,03 -
yım.. 1 • Sofyı 63.•ss • l'tlgrad ~4 .. ~so 

I 
• Amıtrrdım 1.170~ • Yotohamı v.7310 

Karıa ormanı, yalnız Karıamn • Prn 10,01411 • l\loskcıvı ıon ... 

dır; ve Karta, yal..,ız Karıa orma· E S H A M ----• 
nmmdır.. j 1$ Baııkas· 9,!'•J- Tramvay )9 - ı 

•Anadolu <Jll.7:. * Çimento as ırı'.-40 
Benim1e bu ormanda k lmak İt ReJı t 60 Cnyoo De!. -.-· 

tiyenler, yalnız benim değil, hay Şlr. llayrlyıı ıs . ..- ~art Det -.-

vanlarımın da dostlunnnu ka:zan *Mcrku fJınkası S7.7'~ RJlya -,-
~.. ll. sı~ortıı - .oo ~ art m. ecza -.-

malan lazımdır. llomonu 7,9~ reıeıon -.-

Kararını katiyetıe vermezden -istikrazlar - tahviUer
önce, işin neticelerjni de birer bi
rer dütünmek ve incelemek icap 
eder, Sen ıimdiyc kadar ormanı 
yalnız av zamo.nlarında gördün v • 
nihayet ormanda peçirdiğin gün 

ler bu kııuı ı~manJara munhaın
kaldı. 

Ben nasıl ormandan uıak ya 
tıyamazsam, sen <lf' öy]ft köyder 
ve şehirden uzak yatıyamanm. 
Ben gözümü o:-ml'lnda açhrn, or 
manda büyüdüm ·~ gene göıüm:i 
ormanda kapıyacağım. Sen gözü 
nü tehirde açtın. ve gene tehird, 
kapamaya mahkumsun .. 

Bu yüzden ormt\nda kalmak i~ 
temeni doğru bulmam. Sen gene 
~ehrine dönmelisin ve döneceksin 

Ebulula, Karş::mın söyledik)'! 
rini dinlerken birçGk yerlerinde i· 
tiraza hazırlanmış ve Karşanın P.: 
hareketleriyle söy!emekten alıko 
nulmuştu. 

Şiındi, Karoa ~öyliyeceklerin; 
bitirdikten sonra, birer birer ce 
vap vermeye hıızulanm1~b. fakat 

• 1933Türk Bor, l • 8. 12~ ,Elektrik 
. . il 2t!,ll70 framva~ 

1 

. - l1I •6.60 Rıhtım 

lstıkruıDahill I 94, • tınıdola • 

'

• trıul lstlkruı 05. - • Anadolu il 

ı na A ~ı ıo. Anadolu ili 
• Sıvu-f:rzurıım 94,- •l\ltirııc:sıtl A 

-.-
31,7'0 
44, -

45,ıt~ 
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RADYO 
Programı 

gugUn 
ISTANBUL - 18.30: Almanca ders. 18, 

60: Dana muslklat (plAkı. 10.•o: Haberler. 
19,45; Ege caz. tUrkoe ı:öılQ eserler. 20,16: 
Konterııns. ıo,so: Stüdyo orkestl'1'Sı , 21: Rad 
yo caz ve tango orkcst.ralan. 21,80: Şehir 

UyatrQsu artıatlerlnden :t. Calip kUı;11k tık 
ral~r. 21,46: Son hal1çrlcr, Borsalar. +2: Ua 
yan Rita Mahmut Ccıanı. 
BUKREŞ -- 13 - llSı PIAk Ye duyumlar. 

18: Radyo aalon ork~rıuıı. 191 Duyumlar, 
19,15: Konserin ıüreg-ı. 20: Sözler. 2Q.2Q; 1 
talyan prkılan <PIAk). :n: Sözler. 21.15: 
SeMonlk p1Aklu. 22,46: Duyumlar. 23: Röle 
konser. 23.15: Yabancı dlllerle dı,ıyumlar. 

23,23: l{onııertn aUreğ·t. 

BUDAP~ŞTE ....... :lO; RepQrtııj .20.8:): Ç4ı 
gene mUzl!ıi. 21,50: Konferans. 22,20: Ope 
ra orkeetruı. 23: Kahirede çıkan " J!;I Ehram,, 
fl&Zj)teal muhabirinin ıı.rapça konferansı, (Ay 
nl yayımı l<ahire radyosu da röle ediyor). 
23,10 : Ouyıımlar. 23.301 Opera orkealrıw 

Fehmi Müftü oğlu 50. 
6764 Ziya Galip oğlu 20, 6765 

Muııtafa Alatarh 20, 6766 Hasan 
Kırıehirli 20, 6767 Bayan Sakibe 
20, 6768 Nail Alibey oğlu 20, 6769 
Nuri, 20, 6770 Hasan Bahri 20, 
6771 Halil Hüseyin oğlu 20, 6772 
Mahsen bey Yusuf oğlu 20, 6773 
Veli 20, 6774 lsa 20· 

6775 Hacı Osman 20, 6776 
Mehmet 20, 6177 Halil lbrahim 
20, 6778 Eyüp 20, 6779 Ahmet 
Bugra 39.60, 6780 Zihni Aras 25. 
92, 6781 Faik Acar 20.16, 6782 
Salahaddin Ozi 20.16, 6783 ibra· 
him Oyman 20.16, 6784 Snlahad · 
din Kurç 23.52, 6785 Kamil Sa!
man 20.16, 6786 Onnik .Gragos
yan 20, 6787 Hasik Ohanesyan 
20, 6788 Cemil 20, 6789 Misak 
20, 6790 Nehabet 20, 6791 Nikoli 
25, 6792 leak 20, 6793 Kozma 20, 
6794 Aram 20, 6795 Feri dun Zek; 
20, 6796 Avram 20, 6797 Garbis 
20, 6798 Yani 20, 6799 Davut 
Şükrü 20, 6800 Ntko 20, 6801 Sa. 
mi Gab y 20· 

6802 Aram Cezveciyan 20, 
6803 Mustafa HCLyr; 20, 6804 Ser· 
kis 20, 6805 Sepon 20. 6806 Türk 
bira fabrikaları Bcmonti bir defa. 
lık 500, 6807 Gaı; ~irketi Türk a · 

6864 H. Tahsin 20, 6865 Os
man 20, 6856 Ali Ökıüz oğlu 20, 
6867 Abdi 20, 6868 Hüıeyin 20, 
6869 Mustafa oğlu Hızır 125, 
6870 Mevliit Mehmet oğul 20, 
6871 Bekir Ali o{ih.r 20, 6872 Ali 
Şükrü oğlu 20, 6873 Salih Meh· 
met hğlu 30, 6874 Nuh oğlu lsa 
30, 6875 Hüseyin Yüksel 20, 6876 
Ahmet Şükrü oğb 25, 6877 Şa· 

hin 20, 6878 lsmail 20, 6879 Ki· 
mil 20, 6880 Zühtn 20. 

6881 Nail 40, 6882 Mahir Kı· 
şınbay 30, 6883 Osman Zeki ve 
Ihsan kardeıle~- 3fl, 6884 Kerim 
20, 6885 Tahir 20, 6886 lbrahim 
Keçeci 20, 6887 ikbal şirketi 35, 
6888 Rif at 20, 68S9 Hasan Ömer 
ve şirketi 80, 6890 İsmail Canbaz 
20, 6891 .ksmail R; ıim oğlu 20. 

6892 Mehmet İsmail oğlu 20, 
6893 Faik Nüzhet 20, 6894 Sünnil 
20, 6895 Şükrü 75. 6896 Halil Ak. 
baş oğlu 20, 6897 Cuma Akalın 
20, 6898 Kamil Saraç oğlu 50f 
6899 Salim At lık 20, 6900 Hüı· 
niye 20, 6901 Hacı Mehmet ve oğ
lu 40, 6902 Muharrem Hilmi 100, 
6903 Ahmet 20, 6904 Salih SU. 
leyman oğlu 20, 6905 Ata ve Ali 
Rıza 20, 6906 Hacı Oturakçı 20. 

6907 Hacı Veli Mehmet oğlu 
20, 6908 Bahattin Tahir 20, 6909 
Zihni 20, 6910 Mehmet Kıaacık 

oğlu 325, 6911 AJ; Rıza Çopar oğ. 
lu 201 6912 Mustafa M. Ali oğlu 
20, 6913 lsa HaJan oğlu 20. 

nonim Ş. bir dcfahk 300, 6808 .....-------------
Marko Naum 20, 6809 Ahmet A.,.. Paşa bahçe yangınının 
mi 72, 681 OE. Kralovi~ 61,56 6811 zararı 
Amram 45.12, 6"'20 Hüsam 20, 
6812 Samim 45.12 6812 lsmail 20, 
6813 (İsim okunamamştır.) 30,84, 
6814 Oksat Basar, 30.84, 6815 
Mustafa 29. 76, 

6816 Mustata Elkatip 20.64. 
6817 Ömer 20.64, (818 Kiryako 20 
6819 Osman Doğu 25, 6820 Hi; 
seyin 20, 6821 lsmail 20, 6822 
Lök Ali 20, 6823 Basri 20, 6824 
Hasan avukat zade 50, 6825 Ca
fer Telli zade 20, 6826 Mehmet 
50, 6827 Hacı A!ı 30, 6828 Özlü 
Albayrak 30, 682~ Ali Saldoğan 
25, 68SO Ahmet 20, 6831 Murat 
20, 6832 Ramiz (yükeni unutul. 
mu~tur) 1 6833 Hayri 25. 

200000 lira 
Paşabahçede ispirto fabrikasındıı çı 

kan yangının sebebi henüz nnlaşıln. • 
mamıştır. Sorguya çekilen iki bekçi 
yangının nac;ıl çıktığını bilmedikle • 
rini söylemişlerdir. Vaziyetleri §ÜP • 

heli görülen bekçi Mustda ve Hasan 
nezaret altına alınmışlardır. Zabıta 

tahkikatına devam etmektedir. 
Yangın neticesindeki zararın 200 

binli~ kadar olduğu tahmin edilmek 
tcdf\1. 

-o--

Jstanbul rıhtımında 
yeni tesisat 

6834 Fehmi 20 6835 Tahir 36. 400000 liraya m 1 
6936 Rahmi 20, 6~37 Mehmet 25, olacak 
6838 Mevlut 20, 6839 Hacı ls.ı Auknra, 29, - Uzun zamandanberi 
zade 241 6840 Muz:affer 25, 6841 lstnnbul rıhtımı i~in tetkikat ynnnn 
Rüştü 25, 6842 Şü!,.rü 20, 6843 Şa- ımfia heyetinin Ankarnyn gelme i bek 
hap 20. )eniyor. 

6844 Mahmut 25, 6845 Ahmet tsttınhul limanında nmi y pılııcnt.. 
20, 6846 Avni Yalçın 20. 6847 te.sisnt 400 Lin Huya mnl olacaktır. 
Kapusuz Süleymarı 20, 6848 ibra- Heyet Anknraya döndükten sonra 
him lsa oğlu 20, 6849 lsmaH 30 bu hu<>u t.a hazırlamt§ olduğu rapor 
6850 Süreyya Yıldız so. t etkik erJilccck ' 'C hemen faa}iy te i~ 

6851 Isa lsa oğlu 30, 6852 Be· tilecektir. 
Karşa bunu hisse~t:ği için: kol]scrıııın aUreğl. 2': Pltk. 1 ,oıs~ Ouyumıar. -----·---.,.._.-------.....--~....----....~--_....,,~ ....... ~ ... 

- Bana anlatacağın yalmz hi 
kayenden ibaret olacak. Söyledik 
lerime knrplık verecek ve orman 
da kalmakta is:-ar edeceksen, sus. 
Dinliyemem. Hayrıhndan anlata· 
caksm, haydi, seni clinliyorum. Fa 
kat şunu bil ki, hikayen biter bit
mez yola çıkacağ · :ı, sen yerine dö· 
necek, ben burada kalacacım .. 

.(Devamı var) 

V ARŞOV /t. - 19,45: Viyana valslan. 20. u B k k 1 80: Viyano mUzlft'I, ııözler. 21,10: Hafit mU mum a a 
zlk plfıklan. 22: Opçra plft.kJan. 23,30: Spor ' 
:?S,40: Dans plAklarL 

BELGRAT - 21: Piyano mUzlğl, 21,30 : 
Radyo plywıt. 22: Salon nıUıılğl. 23: Duyum 

ahveci, Şekerci 
Suc esnafına : 

tar. 23,15: Popuıer tarkıl!lr. 2t: Röle konııcr, Cemiyetlerinden nlmal<tn oldukları sihhl muayene cüzdanhırının muaıne • 
PRAG - 10.20: Karışık mUzlltll almanca le i i~in müracaat ctmi olıınlnr Ağus to ayından evvel gelip cUzdnnlnrını 

yıı.yırn. l?O: Ou)'\lm ve ıöytcvıı:ır. 21,05: PIAk. almahdırlar. Her ne sebeple olurs.1 ol s un mliı!ncarıt etmemiş olanlar dn ka • 
21. 15: Roblnsonun maceralarından. 21 SO· lf ld k • • · ~ 
S .. 'l ".,, 1 ti 2., .. 0 . ,. k ' ...t; nunen nsınu mecbur o u lan tr. cıl rn unmclNn ıçln .AfIUSto tnn t\'\'el rcmf· upp .. n n .ooccac o,. operc • .,,., . •,;e bu • •• • • • • , • 

ıunçıukıert. 22,45: Piyano konsen. 23.151 yctlerınc murncaatln hey nnnmclcrlnı \'crmehdırler. Aksı halde kanunı me 'u· 
23. ı:s : Duyumlar, =o,ao: Plak. 23.t:S : lngtllzcc liy~ttcn kurtulama:dar· ~snaf Cemiyeti Birinci Gruıı 
duyumlar. U'ınumi katibi 



~eı·siteli gençler Tire
En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: 

fiil 

ornek köylerinde Dansözün korsajında 
~!~nlarma radyo konulması çıkan gizli v esik al ar 
oylüyü çok sevindirdi • • • • • Harp bıtmışfı, fakat gızlı k~rumlar 

hô.lô. lıarp için çalışıqorlardı 

iiniı·crsitelileı 

i 4 

(' 
'E'((.,, •• 

IJuksek okul konuklarını kar§ılayan Tire ilçebayı, ve arkadaşlar 

, 2s (ö 
a .. 

0
·• 'Z.kel aytarımızdan)-

·• nce · 
.ehayl ... 1 ıtıektubumda ilçe 

ıgına rn "lk. 
ittt Şefik y u ıye mdezun-
i!ti aıarın atan ığmı 
, .. rn. lienijz ite ba§lıyan 

er ;rnek köylerinde önemli 
aptı Tı'r 'b' .. l b' Çalışnı · e gı ı guze ır 

enı ak f nsatrnı bulduğu 
nundur 

daha teref veren, içi tabiatin ya • 
rattığı çiçeklerle süslü ve Marma-

rası bulunan park gösterildi. Ko • 
nuklarımız yetil Tireyi pek beğen· 

diler. 

Üniversiteli konuklar, Tire Ör· 
nek köylerinde bir buçuk ay arat· 

tırmalar yapacaklar ve köyleri • 
mizde kalacaklardır. ihtiyaçları • llç tnülk' . . . 

k· 1Yelı ılçebay Şefik 
oy büro d'.... 'd na kart ılık verecek şeyler tamam-

~e h · suna ver ıgı c1 -
l>to a.kılırıa, be§ yıllık kal- la~ı§lır. Bu suretle genç idareci· 
bit~ gkranu bu kazada iki ler ilk yönetim duyğusunu, devlet 

·.,, e tir. ve varlığının temeli olan köylü -
~Ok i} . e
11 

b Ve ılçede bile radyo müz ve köylerimiz için almış ola-

d}' Ugün Tire örnek köyleri caklardır. 
l>a~· . gelyior. Cümhuriyet Aylarımız Durmuş Türkmen • 

••ınin . . 1 Ü tdil araya gırmesıy e oğlu niversitelilerle birlikte ör -
"aarten hu sosyal araç (me-. nek köylerinde tetkikat yapmak -

Sir Bazil Tomsonun notlarını 
karııtırdıkça yeni !ahsiyetlere ras 
geliyordum. Bunların arasında 
bilhassa endüstri (sanayi) ve fi -
nans (maliye) adamlarının oyna
dıği şaşılacak roller göze çarpı • 

yordu. 
Mojestik otelindeki odasında 

sabahlara kadar çalışmakta olan 

Sir Bazil Tonıson Paris sokakla -
rında sabahlara kadar eğlenen 
halkın bilmediği ve bilemi~eği 
tarihi hadiselerin iç yüzlemii 

tesbt ediy'?rdu. 
Ogünlerde birçok memleketle

rin mukadderatı büyük otelle

rin salonlarında, hazan iki, üç ki
tilik ufak masalar batnıda tayin 

edilirdi. Cazbandın nağmeleri a
rasında verilen bu kararlar, dip • 
lomatların arkasında hareketsiz 
duran garsonlar tarafından der -
hal alakadarlara satılırdı... Bir 
zaman Parisin büyük otellerinde 

0 büyük diplomatlara garsonluk et
mek için garsonlar arasında ade -
ta müzayede yapılırdı.. Vilsonun 

veya Loid Corcun ağzından çı -
kan her hangi bir haberi ayni o • 
telde oturan yabancı biT memle -

ketin esrarengiz adamlarına ye • 
tiştiren garsonlar, avuçlannm, 

ceplerinin derhal para ile doldu -
ğunu görüyor, bu karlı i§ten a-

damakıllı istifade için çok defa 
da kendileri haberler uyduruyor 
ve! bunları da hemen paraya tah • 
vil ediyorlardı .•• 

1814 kongresi bir 'dans salo -
nunda toplanmıttı. O tarihten iti

baren mir aaırlık arsıulusal ihti· 
laflilr da 1918 • 1919 senesinde 
Palas otelinde halledildi. 

Bu otelin üst katındaki salon-da 
konuşan Vilson, Kleınanso, ve 
Loid Corc şaşkın bir vaziyette bu-

lunuyorlardı. O kadar ciddi, o 
kadar karışık meseleler kar§ısın
daydılar ki ne yapacaklarını, 

bunların içinden nasıl çıkacakla • 
rını bir türlü kestiremiyorlardı. 

ot a) bu Kamalist köyler tadır. 
~Ye· 

d)o tındedir. Durmuf Türkmenoğlu 

Dünyayı idare eden bu üç adc-.
mın bütün hareketlerini yakın -
dan takip eden Sir Bazil Tomson 
mütemadiyen not alıyor .•. İ j,.· dan bütün köylünün isti

~•n k" l 
a, ~kt.roy ~za~ınaı1bbir o1p.'.'rtör f""""""''e'mr.O.m.:r:ı•J;=;l:Y::::a:::::m=••nsn 

• ~tı ti·. mır ay ıgınca Ü •• 
Ui'- k nıversitelilerden dün ıl VE i~ 

Büyük adamlar barışı temin 
ettiklerini sanıyorlardı. Halbu 

ki dünyanın her tarafında olup 

bitenlerden dakikası dakikasına 
haberi olan lntellicens Servisin 

şefi bilakis bu adamların ihtiyat

sız hareketleri neticesinde her ta
rafta yeni harp ocakları kuruldu -
ğunu görüyordu. Sir Bazil T omso-

~ d :: 

).. on. uklarımız, lzmirden il :: 
" 1 ·=:·1 Ragastanıo og'"' lu ==J= 

.~~lt ır~ye geldiler. Başhl 
lt~lct·· Vekıli kültür ve statis • 15 Romanlarını ciltlendirilmek i~ 

nun kalemi çok defa titriyordu ... 

yeni bir harbe sürükliyebilecek 
planlar hazırlıyordu. Bunlardan 
başka, Balkan komiteleriyle Av -
rupaya karşı büyük bir kin besli
yen ulusları kurumları da tehlike
li oyunlar oynamaktaydı. 

Esrarengiz ve korkunç adam- ı 
}arın Parise geldiğini haber alan 
Sir Baz il T om son barış konf er an· 
sının konuşmalarını dinlemek is
tiyenleri daha s:kı bir kontrolden 
geçirmeğe başladı. Bugünlerde 
Sir Baz il T omson rahat yüzü 
görmüyor, çok defa ayni gün için
de uçakla birkaç defa Paristen 
Londraya gidip geliyordu ... 

Paris, Londra ve Nevyork hal
kı eğleniyordu. Uluslar her şeyin 
bittiğini, artık barışta yafıyacak
larını sanark sabahlara kadar eğ· 
leniyor, dansediyorlardı. 

Bu sırada Sir Bazil T omson 
not defterine §unları yazıyor: 

Parlak nutuklar, mutantan zi -
yafetler, sabahlara kadar devam 
eden eğlenceler... ıBütün hunlar 
zeva1ıirden ibarettir. Hakikatte 
eskisinden daha korkunç yeni bir 
harp hazırlanıyor .• 

Geceleri birdenbire gizlice 
büyük otellerin odalarına giren 
lntellicena Servisin adamları, otel 
defterinde ismin:n karıısında 

"tüccar,, yazılı zengin bir mü§te -
rinin bavulunun, aatarları arasın~ 
da bir ıaat evvel ça1ınmıt bir ve -
aika bulmutlardı .. Batka bir oda-

da, tanınmış bir dansözün korsa· 
sından çok mühim vesikalar ve 
fotoğraflar bulunınu§tu 

•• * 
Bütün gece; bu notları oku -

makta geçirdim. Sabahleyin gene 
bildiklerini anlatmaY,a başladı ve 
dedi ki: 

- lkinciteşrinin 9 unda Pari
se gittiğim zaman. mütarekenin 
imzalanacağından ·kimsenin ha -

beri yoktu. Uk itim konfernsa 
gelecek olan Loid Corda f ngiliz 
heyeti için münasip bir otel bul -

mak oldu. Ogün Parise gelen ln • 
giliz dıt aıyasasının resmi mü -
messilleriyle beraber Fransız Sü 
Bakanlığına (Harbiye ·nezareti • 
ne) giderek Klemansoyu gördük. 
Bizi görünce Klemanao ayağa 

~'!•tlerj de vardı. ilçebay Ü üzere Yakıt kütüphanesine bı -i! 
\tıd ar, !ar bay, müddeiumu· 11 rakmıt olan okuyuculrımızın :: 
~ı-ttrna ve alay komutanı, Ü ciltleri hazırdır. ti 
lqjı~et Halk Partisinin spor Ü Hergün saat 18 e kadar uğra -n 
tıı~ttı kolu ile f dmanyurdu U yıp alabilirler. ii 

' ot ı.. 1 •-11:11•m111mwc:::::::1:msr.:uuan:ı::cuu::::: 
\'e .. 0 oüslerle Tire hudu -
~~o 0 tnek köy olan Subaşına 
' nukları kartılamağa git -

~~ 
'Arı ve Tav§an istasyon· 

1 Ağustos perşembe, 2 cuma, 3 cu· 
m·ı !'fe ~i . t pn1~·H günleri akşamları 

"'~"•uı ltltli,,nf 
~' hirTiyatrosu 

Tepebaşında Be -
tediye bahçesin • 
ıle Şehir tiyatrosu 

" - Eğer Avrupada yeni bir 
harp çıkarsa, medeniye6ınizden 
eser kalmıyacaktır,, kelimelerini 
not ederken Sir Bazil T omsunun 
kalemi hayli titremitti 

\!\) arel§tırmalar yapıldı 
'llo ar ve Yeniçiftlik köyün · 
iı ~~ ~lanları ve aygır atım 
' oru)d" T' Ş b r tt u. ıre ar ayı, ko . 

111111ııım111 

il~ 

saat 21 de 
Oelidolu operet 3 
perde yazan Ek · 
rem Reşit beste . 
liyen Cemal Reşit 

• 

kalktı, ellerimi~i sıktı, ve bizi 
tebrik ettikten sonra büyük ma -
sasmın batına yerletti. 

- Klemanso sizde ne gibi bir 
tesir bıraktı? 

- Klemansonun bende bırak· 
tığı tesir şudur: Daima genç kal· 
mış küçük bir ihtiyar .. En ziyade 
dikkatimizi ·celbeden hususiyet 
bu ihtiyarın gözl~ri idi. Filhakika 
ihtiyarlığına rağmen Klemanso • 
nun gözleri §ayanı hayret bir par
laklıkla kınuldanmakta idi .. Ku • 
lakları ve dimağı da ihtiyarlıktan 
katiyen müteeaair olmamı§tı. En 
hafif bir sesi itiliyor, en çetin me• 

seleleri genç bir dimağın çevikli· 
ği ile bir saniyede kavrıyor, mu • 
hakeme ediyordu .. 

Alayla konu§masım çoli aever• 
di ve alay ederken gözünün biri• 
ni mütemadiyen açıp kapatudı· 

Hülaaa, Klemanao gneç kalmıt 

bir ihtiyardı, ya:hut Y.&!lı bir genç• 
ti!.. 

1 

1 

Kartısmda bizi görüncel Kle • 
manao kısaca sordu: -

- Ne iıtiyoraunuz. 
Dıı Bakanlığının mümessili 

cevap verdi: 
- Servislerimizle me.murları· 

nırz ajan'lanmız için büyük bir o

tele ihtiyacımız var,, 
- Büyük bir otel m?i ... Heye· 

tiniz kaç kiıiden mürekkep ola • 
caktır? 

- Dört yüz! .. 
Klemanso güldü. Gözünün bi • 

rini kapattı ve: 
- İngiliz ordusunu ıef er Det 

ettik desenize ... dedi .. 
Bu hadiseyi anlatırken Sir Ba

zil Tomson ıunları da ilave etti: 
- Doğrusnu söylemek lazun 

gelirse, bu sözlerin İngilizler üze· 
rine çok fena tesir ettiğini de söy
lemeliyim· .. 

Artık büyük bir oyun oqlamak 
üzere idi. 

Ben §ahsan sabırsızlıkla kon • 
feransı bekliyor: Hemen hemen 
ayni tipte iki adam olan Kleman· 
so ile Loid Corcun nasıl anlaşabi· 
leceklerini merak ediyordum. 

- Loid Corc hnkkındaki dü ; 
tünceleriniz nedir? 

(Devamı 1'ar )' 

~.._ refine belediye bahçeıİn· 
•( l'etd' 

\~le ı. 
h.. . ornutanının himmetle • 
~lan ve Tireye bir kat 

111m11 
vaıları ıemin edil 

Dikkat 
Uebek, Şişli. lstan 
bul dhetf tram -
mi§tir. 

Dünynın her köşesinden Sir Ba
zit T omsona gelen haberler gizli 
bir kurum tarafmdan Parise kor -
kunç fedailer gönderildiğini bil· 
diriyordu. Ayni zamanda o za • 
man Hitlerin bile emirler aldığı· 
iı Orta Avrupadaki gizli kurum· 
lar faali):ete geçmiı, Avrupayı 

Yeni çıkan bir plcij eğlencesi, Amerika plôjlarında büyük bir rağbet görmc."d~ 

dir· Büyük bir çemberden ibaret olan bu eğ,lence vasıtasının ne §ekilde kul • 
lanıldığuıı resimde görüyorsunuz. · 

= 



~ehnrr<dle ~ezDlli1tDDeır -, Baladız - Burdur denliryol 

IFD©rryca<dlc§l ~tölfiı Ali Çetinkaya g ·· m~ 
kazmayla başladı 

lküD©~lY 30 lklYlrlUIŞ U Burdur, 29 (A.A.) - Bugün Bala
dız - Burdur demir yolunun Baladız 
istasyonunda başlama töreni (merasi· 
mi) yapılmıştır. 

!arla durnksız atkıştanınıŞ 
BAYINDIRLIK BAJ<i\~ 

Bu yıl Florqanın kalabalıklaşması 
Kalitarya köqüne de çok qaradı 

Törende Bayındırlık Bakanı (nafia 
vekili) Ali Çetinkaya, Afyon, Burdur, 
Isparta llbaylan, ('\'alileri), Antalya 
ve Isparta sayla\'ları bulunmuşlardır. 

Törende, Antalyadan ve bilhaı,a Bur 

lSPARTADA ~ 
Isparta, 29 (A.A.) -

bakam Bay Ali ÇetinkaY• 

raberindeki zevat ile birlikt~e 
geldi. 

Uray (belediye) taraflll. ~ 
na bir şölen (ziyafet) ,rerıt 
de Aydın hattının devlet~ 
nin her alandaki ra:"'J 

cumuriyet devrinin büyük 
Floryada 8.18. dana etinin okka

sı, yirmi beşe, koyun otuzadO' . 
Oradaki küçük Kalitarya köyün
de eskiden bir tek kasab bile yok· 
ken ıimdi orada karşılıklı üç tane 
kasab dükkanı açılmııtır ' e pazar 
günleri bu üç dükkan da sabahtan 
akıama kadar arı kovanı gibi iıle
lemektedir. 

lstanbuldan Floryaya gezmeie 
gelen ailelerin bir çoğu akıamları 
buradan kollarında et pa.ketlerile 
dönmektedir. lıtanbulda elliye al· 
'dıklan eti burada otuza bulan bir 
çok kimseler evlerinin pirzolalık , 
keba.plrk, yemeklik, kıymalık, ka· 
vurmahk olarak bir kaç günlük 
etlerini buradan alıp götürmekte
dirler. 

Hele Floryaya ath arabalarla 
gelenlerden geriye hiç etsiz dönen 
yoktur. Kalitaryada bu yıl etin 
bu ucuzluğu yüzünden Florya 
bahçesi ile onun dr§mdaki ağaç • 
lıkların arasında pek çok kebap. 
er ve köfteci sala.şiarı açılmııtır . 
Öyle ki pazar günleri Havuzlu 
bahçenin içinden kebap kokuıun
dan geçilememektedir. Floryada· 
ki bu etin ve kebabm ucuzluğu 
dolayısiyle lıtanbuldan oraya 
yiyecek götürenler de pek azal • 
mıştır. 

Floryanın bu yılki kalabalığı 
Kalitarya köyüne de ~ok yaramıı-

. Burada yeni yeni kaln·eler, 
açılmıştır. Pazar günleri köyün 
meydanlığı insanla dolduğu gibi 
köyün üst tarafındaki cevizlikler· 
le aakız a.ğaçlannın altları ada· 
almamaktadır.Eskiden av zaman ' 
lan biraz insan yüzü gören Kali· 
tarya bahçelikleri ile Safraköyü 
kırları §İmdi insan kümeleriyle 
doludur. Pazar günleri ak -
şam dönüılerinde Sazlıbostana, 
Çavuşbaıı çayırları da ~ok 
güzel olmaktadır. Belki de 
yakında buralarda yeni yeni gazi
nolar da kurulacaktır. Daha tim -
diden bu kadar kalabalık olmıya 
baılıyanKalitarya ve Safraköy kır 
]arı be! on gün ıonra av mevıimi 
baılayınca lrimbilir ne hal alacak-
tır. 

Beş on gün sonra buralarda ilk 
önce (Sanasma) denilen ku!larm 

avı başlar ki o zaman başta Aka· 
güdüz olmak üzere bütün namlı 

avcdar gelip postu bu bahçelere 
sererler. 

Sarıasma, derken arkasından 

üveyk, sülün, bıldırcın hep bura· 
hırdan başlıyarak Safraköyü üze
rinden Ambarlı Çobançeşmesine 

doğru boyuna uzanır, gideı·. 
Floryanın ve Florya yoliarıı.ır 

bu yılki kalabalığmdan bahıeder· 
ken tunu da yazmadan geçeıniye. 
ceğinı: 

Oradaki büyük Havuzlu bah • 
çenin biricik çesmesinin önü pa -
zar günleri ıu alnııya gelenlerin 
dehşetli kalnl:alığından o hale ge
liyor ki çeşmenin önü çamurdan 
bir bataklık halini alıyor ve su a· 
lırken çoluk çocuk, ve hadınlar 

durdan binlerce kiıi bulunmu§lur. Bur 
topuklarına kadar çamurlar için· durda yapbrılan gümüı bir kazma 
de eziliyor. Buraya vapur, tren ile Ali Çetinkaya ilk kazmayı vurmuı· 
gi§elerinde olduğu gibi bir demir tur. ıükran ve saygı ile anıldı. 

parmaklık yapılsa, çe§meye halk Törende, Bakan. Türkün kurtuluş 
sıra ile girse çok iyi olacaktır, • hareketlerini ve ilerleme yolunu aydın· 

Sonra 0 canım bahçedeki kos • ]atan bir söylev <nutuk) ile bu yönde 
lzmir panayı 

(sahada) şimendiferin önemini (ehem 
koca havuzun suyu da pek piı bir miyetini) anlatmış içten gelen duygu. 
haldedir. Üzeri aüpürüntüler, ka· 

lstanbvl flroıB 
Jstlrak etme 

lz:mir belediye reisi Beh~ 
akşam şehrimize gelmiş. 1t 
teciye seyahati hakkında t' 

ğıtlar, yağlar, ı;abun köpükleriyle 
doludur. ve burada ıuyun rengi 
bulaşık tıuyu rengini almııtır. 

Oradaki kahveleri, büfeleri tu
tanlar bu havuzun tıkaçlarını açıp 
içindeki pis suyu boıaltsalu da 
Tanrının günü boı yere akan o

luktan onu temiz ıularla yeni 
ba§ta doldursalar ve içinde toz 
kaynayan hu bahçeyi ara ııra au· 
lat.salr olmaz mı?. 

Gezgin H abercl 

TL:J Q KiVE 

llR~~T 
BANKA51 

Ayında kamyon 
kazası 

Aydtndan haber ,·erildiğine göre 
bir kamyon kazası olmuş n on kişi 
yaralanmıştır. Yaka şöyle olmuştur: 
Şoför Kayserili Kerimin idaresinde

ki kamyon Aydın pazarına getirdiği 

yolcuları almış ''e saat 17 de Koçar· 
lrya doğru yola ~ıkmıştır. Bir döne
meçte kamyon devrilmiş 16 yolcu -
dan 9 u hafif biri ağır olmak üzere ya· 
ra1anmıştır. Şoför yakalanmış tahki • 
kata başlanmıştır. 

söylemiştir: 

- Jstan bula 9 Eylill ı-. 
nna Jstanbul teclmerlerlııi. 
rını) ve fabrikatörlerini i;tJJ 
mek için geldim. Bu seneki 
gerek memleketimiz, gerek!' 
pek çok firmalar girdiği bJl 
dense lstanbuldan iştirake 
mıştır. Paviyonlar da ta 
tutmuştur. Fakat Jstanbul 
iştirak edecek olurlarsa. yeııl 
Jar yaptıracağım. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art 
ve Eksiltme Komisyonundan' 

Azı 

Tıp Talebe yurdu 15000 
Heybeli Sanatoryomu 3500 

2100 
Akliye butaneıi 
Kuduz haıtaneıi 
Çocuk haıtaneai 

Haydarpata Emra7ı 

18000 
400 

2500 
180 

Çoğu Muvakkat Garanti 
19000 370 Lira 50 K. 

6500 211 Lira 57 K . 
3900 ~ 

20000 390 Lira 
600 11 Lira 70 K. 

2800 58 Lira 95 K 
200 ~ 

Sariye hastanesi 4000 8000 156 Lira 
Yukardaki aıütLaaeselerin 1935 mali yılı §eKer 11\tiyaçlatl 

meye konmuıtur. Eunlardan Akli ye haratanesi tekeri kapah 
diğerleri açıktır. 

1 - Eksiltme 14 Ağustos 935 çarpml:ia g\inü yapıla.caktJf 
2 - Kapalı ekE-iltme saat 15 de açık eksiltme 15,30 ds 

caktır. 
3 - Tahmini ffat toz §ekerin heh'er kilosu 26 ve kesmeni~ 

nıttur. 

4 Muvakkat ga:anti miktan ka r§ılarmda yazılıdır, 
5 - Eksiltmey~ gireceklerin cari seneye ait TiC3ret Od' 

kalannı göstermeleri gerektir. 
6 - Kapalı eksiltmeye girecekler eksiltme saatinden 

önceye kadar mektuplarım komisyona vermeleri gerektir. ( 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

,.DAQA 
BiQiKTiREN 
QAı-IAT-1;06Q 

Bir metrosuna 2,5 lira kıymet biçilen Aksaray yangın 

26 ıncı adada.ı yüz.üz 15,5 metre murabbaı araa alakadarları• 
da satılma)( il.zere açık arttırmaya konulmuttur. Alıct olanlar 
anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne nıüracaat etmelidir. 
maya girmek istiyer:ler de 3 liralık muvakkat teminat makbu$, 
mektubiyle beraber 31 - 7 - 935 çarşamba günü saat 15 de dsı 
cümende bulunmalıdır. (B) (4066) 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya çıkararak bir misli arttırdı ! 

l 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada: 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve BirincikanuJ1 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralı 
'' pevkalade ikranıiyeler verilecektir. 

(Bu ikramiyeli kur'alar& iştirak için de kumbara sahipJerlnlnas gart 25 Ura biriktirmiş olmaları lazı111d• 
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HAZı .ı ~iZ LiGi 
Mide el<~ılİ-< Y! 

yanma' aı ıoa 
o ahları 

rnına 

!ahve 
ıığı M E Y VA TUZU 

alın dıkt:a 

Kabızlığı 
defeder 

Yemeklerden 
bir saat 

..;nnra alınırsa ' . gıaerır. 
suna iade ederek bedelini geri ıılalıilirh•r. J\lAZO:" i-:nıi ~e marlm-:ına çok dikkat. 

-------• 

iNA 
•·l":evralJi·Baş ve d iş ağrllar1 - Artritizm - Romatizma 

> ,;.., . '•', ..•• . • . •. ' ··:.-."\ ~ ,,,. • .. ~ - • ·.... . 

- sw 125 Türk Lirası 
eşte - Viyana - Bükreş - Kösten·ce'ye 

18 günlük seyahat ( 7 • 25 a~uatos 1235) 
tatili ve banyolar mevsimi münast! betile yerler mnhdut olduğundan 

kaJ dolmak için acele ediniz. 

arapid,, Milli Türk Sc.}ahat Şirketi: Galatasaray No. 27~ Te1gnıf: 

''Pas nrapld • lstnnlıul. Telefon: 40151 
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-----------------,..------ ~· 
1 Dr. HA r-.1 .. I M ···-······· :::::: Cıldı\•e ve zülıre\'İ)'C mUtehassı~ı ::.n:: ~ 

'""' ............ •• J '-' ı· 

ıerrahpaşa hastanesi sabı1\H ~~Dr. Bahattin Şev kili 
tiye ve zühreviye mütehas ~~ ii Bahçekapı Taş Han 2 inci kat ~ ~ 
Beyoğlu, lst. carl. Bekar 6 H ll ~aat Y dan 7 ye kadar iı• ~ 

No: $ H ı _. Pazartesi fıkaraya meccanen ~= --------------
ıau:::::· •• ·····································=: ...................................... 

[(f PA t<1A~K.A 
Müs!ahzara.lı 

HUBUBAT UNLAR/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

UMUM 
.YARALARDA, 
BAŞveVÜCUD .. . ' 

Çl_BANLARl.NA· ... · 
KA'RŞI · 

FLI eavııtmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım ( hatarat öldUrüoU mayi) ıer 
hatta en hafif ve tesırsızıerı blle si
nekleri yere dUşUrürler ve onları öl
dürecek yerde sadece bayııtırlar. 
Onlarda btraz sonra tekrar canlanarak 
uçufmata başlarlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz için mUnhasıren ve muslrren 
FLiT isteyiniz. FLiT. hakikaten ve 
ebediyen öldUrUr. Leke yapmaz, taze 
ve IAtlf kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker reeımn ean tenekelere dikkati 
ediniz. Fiatlar tenzi/Atlı. 

u ... ı Deııen : J. CIESPIN, ltt. Galata. Ylf'Oda Han t 

Menbaıdır. 
· SİKATRİNI 

:p:rna:umm i L A N _,....,.,.. 

1 Sünneetçi Ahmd 

Elektrikle suyu verilmiş 
yoni MAVİ JİLET biçak· 
larının imalinde, en son 
fenni takamillat tatbık 

ısn 

- Uyuyor ıe\okdmeap ! 
- Çoktan bc .. i nı i 7 
- Madam la Vö§eş bir çeyrel< 

lrndnr evvel yattı. 
Kral bir dnkil•.a l adar &ustulctar 

sonra: 

- Busün ne y_ptı? dedi. 
- Bütün gün dı. iresinden çık· 

madı. 

- Her halde çıkması, gezip h0. 
va alınası lazımdır. 

- Şevketmeiip · pek çok israr 
ettikse d~ boşa r,itti. 

- DairesindP. 'l~, yaptı. 

- Hiç bir şey ~evketmeap,. Ne 
kitap okunması ıo., ne de kendisi 
n e lalurdı öylenn:esine müsaade 
etti . 

Y . l"k • w ? .....- a ıp ı çı ·r. gı •.• 
- Ah, nz kab·n t•nutacaktın· 

ş~vkctmeap. Madr.m la Oi;§e§ ak 
,amo. kadar büıuk bir özenl~ (iti
na ile) ( i' iğirdi 

- Ne !Öylüyordu? 
- Hiç bir şey ft:vketmeap! 
- Benden bilhst:"tmedi mi? 
- Hayır ~evkl"lmeap·. Ne s1z. 

den, ne de bir başkasından. 

- Şimdi uy\'Yllr öyle mi? 
- Yahut uyume k üzere .. Kar 

llasma ynltı ve CJÖzlerini kapadı 
- Pekala! .. C~k:Jebilirsiniz. .. 
Nedime bir reverans yaparak o 

dadan çıktı. 
Pek kederli oll'. f'\ kral birkaç da 

1rika dalgın dal;;.ırı ~üoündU. 
Acaba aklındıı·.l neler geçiyor 

du. 
Gözlerinde b~r 1~1k pe.rlııdı. Son. 

1 

Sünnetçi Ahmet: Tkametgıh ve 
1 muayenehanesini Sirk.f'ciden Sultan 

1 
ahmet Yercbatnu caddesi 40 numa. 

1 
raya nak1P.yJedil{if1f sayS'fh mütte • 
Tilerine hlldlı ır • . 

::::::::n::::=:::m:::ı::::::::::m-.:=::ı--ııii 

edilmiştir. 
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e 

ra omu~ıarmı ıukerek yüıündeki 
ifadeyi büyük bu ustalıkla daiİf· 
tirdi. 

Bu konuımanın geçtiii odadan 
kendi odasına girdi. 

Burada birkaç jantiyom bekli· 
yordu. 

Kral ıon derece neıeliydi. 

J antiyomlar: 

- Galiba ıevkr-tmeı\bın yeni 
bir rendovuıu var 1 dlyo dütündü. 
ler. 

Kral bunlardan bir ikiıine i .. 
şaret ederek ıa:aydan çıktı. 

Saat ona gelm~Y. üzereydi. 
Şunu da inkjr t\memeliyiz ki 

kral bir kadını pcl( seyrek olarak 
bekletir ve ekıP-riva tam vaktin
de randevuya y~ti(irdi . 

Madlene yaptı~ · gibi uf ak tefek 
alçaklıklarda bulunmak, inatçı ve 
dik kafalı kocalı\''' zindana e.ttır· 
mllk. artık bıkıp uandıjı bir ka
dını tahkir eder ~k ezmek adetle. 
rlnden iıe de kendisine k11casın1 
açan bir kadını ~"ıt:kletmeık elinden 
gelmezdi. 

Onun için, kıai saatin ona Rel· 
mek üzere oldu~pr.u düşünerek R• 

dımlarmı sıklaştırdı. 
Jan lö Piyetr ttlrafından iyict 

tarif edilen evin Ö:lüne aelince ya. 
nındakileri savdı. 

Korkmuyordu. 

Bir tıııağa dü4nıek ihtimali llk· 
lına bile ge!miyoı .-fu. 

Bir eliyle, tek tük beyu. Kıllar 

bulunan takalı ili c,ktarken, öbür 
eliyle de kapıyı çıddı. 

Pek müteesair bir şive ile söyle
nen bu ıöz)erden ıonra genç kızın 
kalbinde bir deği§iklik Ofda. 

Atk burada üınomal ( fevkala · 
de) teairini ıöıterdi. 

Lantenenin umduğu affı genç 
kız bu zavallı deliden eairıeme· 
di. 

Yanma yaklaıtr. 
Nefret ve hiddet duyıularına 

kapılmadan onun iki elini tuttu. 
Alnından öptü. 
Pariı polis müdürü aörmeden, 

anlamadan ıülümıiyorken, Etyen 
Dol enin kızı: 

- Ben ıizi affediyorum baba .. 
Allah da taksiratınızı affetain ! de· 
di. 

-25-

GOZEL PRANGA 
Şimdi, Fantenbiöde Jan Löp1 · 

yetrin Madlen F erron için kirala· 
dıiı eve ıolelim .. 
G~eleyin bu f.;Vİn birinci katnı· 

daki bir odaıma gireceğiı. 

Bu oda hikayemizin bapnda O· 

kuyucularımızın Tuviylori mey· 
danındaki aık yu~·umda gördük 
)eri odanın aynidir. 

Ayni aşya, ayni aynalar, ayni 

koltuklar.· 
Aşıkı Birinci Fransuva tarafın· 

dan kendisine gü2el Pranga ismi 
verilen Madlen Ferron da oraday

dı. 
Arka11nda kralın en çok hoşuna 

giden ipek bir elbıse hulunuyor

c!u. 
Odanın ılık havaamda sene ay-

ni bayıltıcı, iç gıcıklatıcı kok:.ı var. 

dı. 

Odanın sonunda, ötekinde, Pa· 
ristekind~ olduğu gibi alçak bir 
karyola duruyordu. 

Geniı bir kolluğa yaslanlJlt o

lan güzel Madlen yarı açık gö:ı 
kapaklarının arasından karşısında 
kendisini seyreden Jan lö Piyetre 

bakıyordu. 
Talisiz Janm di~leri titriyerek 

birbirine çarpıyordu. 

Yakalanmıt olduğu hastalık vÜ· 
cudunda müthiı tahribat yapmı~· 
tı. 

Belki de daha· birkaç günlük 
ömrij ka.lmıttı. 

Fakat i~ini yakan atkm ateti o
nun kuvvetini arttırıyordu. 

Madlcn: 
- Jan, aziz Janım ! diye ınırı(. 

dandı. 
Jan titriyerek: 
......... Ne var hayatımın hi,ldmi"? 

diyebildi. 
- Jt!erin ne suretle geçtiğiJ\i 

bana anlat.. 
Zavallının sararmıt yüzünü açı 

bir ifade ko.pladı 

- Size hepsini ,Öyledim. 
- Zarar yok .• Belki itime ya. 

rıyabilecek ba~ı tııfsilatı unutmu· 
ıunuzdur. 

- Hiç bir şey unutmtuhm. 
- Ben öyle istiyorum.. :.Jantı. 

sadık değil misin? 
- Son nefesime kadar madan: 
- Esirim değil misin, ıöyle .. 
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HABER'in deniz. ıe 
zintisi için lstanbula gel · 
mitti •• 

Gezinti günü aktamı A· 
merikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika poliıi bir tür · 
lü bata çıkamadıiı bir: 

KALPAZAN 
çeteai için kendiaini Ame • 
rikaya çağnyordu. 

(X:9) 
Telgrafı ahr almaz der· 

hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
lanna bu maceraamı da 
anlatacağını vadetti. 
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- Eairinizim madam. 
- Öyleyae itaat et. 
- Bana derin bir iztırap duy-

ıuıu veren bu ıeyleri tekrarlamak 
ta ne mana var. Hili acı mı çeke
ceiim. 

- Jan, sana SÖ)ledim. Bu ge
ce artık iztırabm aona erecek. 

- Oh .. Bu mümkün müdür. 
- Ormana girdiiini aöylemiıtin 

CleiiJ mi?. 
- Mademki emrediyorıunuz, 

evet, iatediiinizi yapbm. 
- Benim iyi kalpli Janım .. 

- Evet.. Ormana airdim. av-
lanmak için çıkan kral ile maiyeti. 
ni bekledim. Nihayet kral gö. 
ründü. Ona yaklqarak bana ver. 
mit olduğunuz pualayı verdim. 

- Ne dedi? Derhal okudu mu? 
Jan yumruklannı sıkarak: 
- Evet! dedi. 
MaCllen, hakikaten bu adamı 

pek tfayandmaz bir kıskançlık a· 
teti:;!e yakıyordu. Fakat o bunun 
farkında delildi. Kendi dütünce
ıiyle uğratarak, hazan bir kedi gi
bi yaltaklanarak, hazan aert dav· 
ranarak Janın ağzından, kalbini 
kaaıp kavuran IÖ7ler alıyordu: 

- Okudu aonre? 
- Sonra gülümsedi .. 
- O gül ütü b ~Urim: Her teyi 

elde edebileceğini zanneden kra
lm gülütüdür. Atk maceralarm· 
dan yorulmuı, kendisine takdime. 
dilen bir kadına sadık kalacağını 
iddia eden kralın gijlütüdür. Peki, 
IOm& De dedi. 

r ı 1e--

- Geleceğim, cf eıdi. 
- Jan, vakit Jaklaııyor. 

Adamcağız titrt.di. 

Madlen ayağa kalktı· Ocafa Iİ• 
derek sanki ÜfÜJOl'IDUf aibi elleri· 
ni atefe uzattı. Jan onun hareket
lerine hayran hayran bakıyordu. 
Doğruyu aöylemek lizım ıeline 

Madlen bu adam• ('rldırtmak için 
ne lizımsa yapıyordu. 

Masaya yaklAfb. Ve üzerinde 
bulunan küçük bir kutuyu açarak 
içinden bir hançer çıkardı. 

- Bu oyuncağı ıöriiyor mQ· 
ıun? 

-Evet.. 
- itte, lKmu 6ana veren cKlur. 

Evet, bir ıece bu hançerin onud 
belinde asılı olduf.unu aörerek al
dım. Bana bunu aaklameklıtımı 
söyledi ve gülmna..yip: 

- Belki bir ıüı: itinize ya!'IP' ! 
sözlerini ilave etti. 

Jan lö Piyetr titriyordu. 
Madlen F erron iıe düfiineeli, 

dalım bir halde kabzası zümrüt 
itlemeli bu aüslü hançeri aeyredi
yordu. 

Yavatça gülümsedi: 

- itte timdi hançer itime }'&· 

rıyacak ! dedi. 
Janın yanma giderek ıillhı eli-

ne verdi. 
- Titremiyecekıin, delil mi? 

- Hayır·. 

-Aklmda olsun, hen emretm• 
dikçe vurmıyacakam. 

IKlt'.iı~~k C©n°~JI 
Başından Geçenler Ne: 

l<,,.a çok Jcız mı~ su ı 
miyof". Sizi fufub öle/. 
'"*'"'iz.i emf"ediyor. 
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Jan bir aaniye kadar tereddüt e-ı 
derek: 

- Pekill !.. aıvalimı verdi. 
Fakat göıterdifi bu tereddüt, 

Madlene, onun emredilmediği 
halde vuracağım anlabyordu. 

• • • 
:A'ca);a güzel Pranga'nm aaıl dü-

tünceai neydi. 
Eler bu kadının birinci Fransu

vaya yalnız büyük bir kin ve düt
manlık beslediğini söyleraek hak
ıızbk etmit oluruz. · 

Gerçeli (hakikati) aöylemek it.· 
zon geline Madlen Ferron krala 
l>eıledili nefret kadar da onu ıe
Tiyordu. 

ICralı 6ldürme1' iatiyordu. 
Hem de kendiı:nin dütündüğü 

~lümle.. 
Fakat 6lüme mRhkUm ettiği bu 

"lfdayla ıon kere, sevgi ve zevk 
tlolu 'bir iki saat geçirmek istiyor. 
mı. 

Belki de Fransuvanm müthit 
llastalıia tutulup tutulmadığını 
anlamak istiyord11. 

Kendi kendisine §Öyle dütünü
Yordu: 

- Eier Framuva &t liaıtalığa 
tutulduyıa, mutlaka ölecektir. E
ler tutulmadıyaa, onu ben öldüre
cefim· 

Atıkını görmef; ıon derece iste· 
'diiint kendi kendiıine bile itiraf 
edemiyordu. 

Ufrayacafı tehl?keye, Atılı ta
nfmdan 81dürllleceğine veya tey. 
kif ettirilerek bir zindana atımla· 

cağına gelince, bunu da bir •&Dİ7.• 
bile dii§iinmemitti. ,. . . 

Kral Birinci Fransuva, gUzel 
Pranganın Jan ile gönderdiği pu
lada tU aabrları OH umuttu: 

"Genç ve güzel bir kadm ıizi ee
viyor. F ontenblöye gelmekle tereı 
verdiğiniz gündenberi, kendisine 
lütfen layık göroccğiniz bir öpücü
ğü dütünüyor. 

Bu gece ıaat onda gelitinlzl 
bekliyecektir .,, 

Birinci Franıuvanın batından 
buna benzer birçok vak'alar geç. 
mitti. 
Şimdiye kadar aldığı bu cins 

mektuplar büyük hir cilt tutardL ı 
Onun için hayret etmedi. f 

Kırlaımağa ba,hyan sakalmı 
olqıyarak: 

- Mutlaka bir ~birli kzı olma• 
b .. diye mırıldandı. 

Sonra Jan lö Pi-vetrden gideceo 
ği eve dair malumat aldı. 

Ve sonunda da: 
- Geleceğimi ıöy)e ! dedi. 
J\kıamın saat dokuzuna doirU, 

kral böyle itlerde her zaman gi. 
yindiği tehirli elbiAesini giyereli 
oda hizmetçisi Basiyaka Düte• 
dö F ontenblönün r.edimelerinden 
birisini çağırmasını emretti. 

Fontenblöye geldiği ründenbe 
ri bunu idet edinmitti· 

Küçük Dilfeein nedimelerinde• 
birisi derhal ıeldi. 

Kral: 
- Madam il Dütes ne yapı· 

yor? diye aordu. 


