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SAVFAMIZI 
OKUYUN 

························································ 

Ecza fiyatlarında 

Vurgunculuk 
var ... 
<Yazısı 3 üncü sayfada) 
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''Uluslar Kurumu tehlikede!,, 
Habeş mesenesn lb>lUlglYıını Ceınıevıre<dle 
aörOışüOl\Jıırkeın1 ~Dır !Faşnst ga~etesn şöyDe yazeycır: 

_..,..._..,._ ....... 

"Musolini, Avrupaqı bu ahmak 
Kurumdan kurtaracaktır!,, 

Bngnonz gaı~etceoeırnne göıre <dle: 

''ltalya hakkında verilecek her 
hangi bir karar Uluslar 

Kurumunun aleyhine çıkacaktır,, 

- _......., __ 
M~ıolini'nin ka§tar~ çatıldı. Çünkü. bütün devletler aleyhine döndü. 

Kendiıiae yar olan ıade kendi generalleridir! 

(Yazısı 2 nci .sayfada) 
·---.------- ------- - - ... - ·-

Ada ri a d8 da bir 
:Patlamı;ı oldu 

Biga yangınında 130 ev 50 
dükkan yandı 

. Ada.nadan bildirildiğine göre Biga, 30 - Yangın neticesinde 
~dana milli mensucat fabrikasın- 130 evle 50 dükkan yanmıştır. 
da bir patlama hadisesi olmuştur. Yanan binalar arasında askerlik 

Fabrika ustalarından Mustafa şubesi ve orman dairesi, Adapa -
okıijenle demirleri kaynatırken zarı bankası ve bir garaj vardır. 
•tef karpid deposuna sirayet et - Yangın saat 19,5 de silah veba-

. rut bayii Kadrinin dükkanından 
l'rltf, ve şiddetli bir patlama ol- k t z ·· b. l l' 

çı mış ır. arar yuz m erce ıra 

nıu,tur. Mustafa ve orada çalış - kadar tahmin ediliyor. Sokakta 
lrıakta olan ~ükrü ve Kemal is- ı kalan halk, otellere, ve diğer ev· 
hıinde diğer iki amele yaralan ·- lere yerleştirilmiş, ve iaıeleri de 
lrııtlardır. temin edilmittir. 
---~~~~~-~-~~-~~-~~~---'-~~~~~~--

iki Yahudi vatandaş arasında: 

Sirkecide bugün bir 
hıçaklama hadisesi oldu 

Nlslm, karısı Lonanın yanındaki Pepoyu 
karnından vurdu 

Buaün saat 11,45 de Sirkecide • dense kızma§. Mal.keme bittikten 
k•nlı bir bıçaklama hadisesi ol - sonra Sirkeci caddesinden geçer-
bıuftur. Tafsilatı §udur: lerken birdenbire bıçağını çektiği 

5 .. lt h t b . . hukuk gibi Peponun üstüne atılmış ve .. ana me e§ıncı k 
bıahk . . . arnından ağır surette yaralamış-
a = emeıınde Nesım ıle karısı tır. 
- ••• ,. L-....--- d 1 .. y h ~.uıma ava arı go • aralı derhal astahaneye kal-

"16,. a... Bu eenada Nesim karı-ı dırılmış, Nesim de elinde kanlı 
•~ın ,...nında bulunan Pepo is - bıçağı olduğu halde yakalanmıt • 
ltrinide diier bir adama her ne • tır. 

............ -~ .................................... . 
Türk zabitlerinin 
Habeş ordusuna 

Hizmet etmek 
istedikleri 

Kuyruklu 
BiR 

yalandır 
E 
i 
: 
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Londra 30 - O'ransızca Jstanbu! 
.. Jun özel haberi) Jskenderiyeden ! 

'l'aymis gazete.sine bildirildiğine gö-i 
re, gene Müslümanlar Birliği Ha-: 
beş istiklalini koruma komitesi kur 
mak maksadiyle müslümanlarla 
kıptilerden mürekkep muazzam 
bir toplantı tertip ctmistir. 

Azim miktarda fı ırİı ve 'l'ürk 
zabitleri, Habeş ordusuna yazıl -i 
mağa ça1şıyorlar. i 

Hu sabahki Cumhuriyet, Fran -f 
sızca Istanbul gazetesinden alclliı İ 
hu ha" adisi haklı l>ir surette garip ı 
bularak "Türk zabitlerinin Habeş ! 
ordu una yazılmağa çalışmaları,,I 
gibi bir ~ey olmadığını yazıyor ;ve i 
di)or ki:, "Tiirk zabitleri kendi S 
yurtlarını müdafaa için çalı ır - : 
lar. OyJe Jter nerede harp varsa o-f 

raya koşan profesyöneller değil -
dirler.,, 

Biz de funu ihh·e edelim: 
O, manh imparatorluğunun Su -

1 

riyede, Filistin de kalan arap zabit -
lcri Habeşistana başvurdu diye ha 
zı haberler yazılmıştı. iltibas yö-

• bundan galet olsa gerektir. 
! ......................................................... . 

lngiliz bayrağını 
Değiştirmek 

Jstiyorlar 

lngiliz bayrağının 
ıimJiki fekli 

Halk nasıl şapka 
giydi ve Meşhedde 
mürteci Şeyh Beblôl 
nasıl itiraz etti? 

ka inkılabının Iranda nasıl yapıldığını 
ıu ıuretle anlatmaktadı:r. : 
Şahinıah 6 haziranda İran parlamell 

toıunu açarken baıı açık olarak kür
süye çıktı. Şahin!ahın başı açık olarak 
kürsüye çıktığını gören saylavlar ev
vela hayret ettiler, sonra bu görünüş· 

ten memnun olarak gülmeğc başladı 
lar. Bazı aaylavlar eıki adete göre ve 
hürmette kusur etmemek endi.,esile 
kepilerini çrkarmamıılardı. Etraftan 
gülü!meler baılayınca, bunlar da ya · 
vaıça baılarını açtılar. 

Parlamentodan çıkarken bütün ha • 
kanlar ıapka giymiı bulunuyorlardı. 

Saylavlann çoğu da ıapka tedarik et
miı~i. Bunu gören halk ıapkacı dük· 
kanlanna koımuş herkes bir ıapka y k d 

. • . B 1 • ah u ar a: teman etmıştır. u surete payıt t ta 
bir gün zarfında ıapka giymiyen kim· irtica haJiıerinin çıktığı MeıheJ'in 
ıe kalmadı. Gazeteler hadiıeyi herhan- içi ... (Bu avluya Şii olmıyan hi~ 
gi bir ufak havadis gibi kaydettiler. kimıe giremez!) 

Kendini bilmiyen bazı muvazenesi A§ağıda: 
bozuk adamlar belki ıapkaya karıı ötede lran V eliahtı 
beride sözler ıöylemiılerdir. Fakat hal
kın şapkacı dükkanlanna hücum etme -
si bu gibi tezvirlere verilen en c·anlı ce
vaptır. 

Şapka aıeyhlndeki 
Meşhedde Şeyh 

Behlül vakası 
Geçenlerde lranm Meıbed ıehrinde 

bir karga§alık olduğu haberi verilmit -
ti. Tahrandan gelen gazetelere göre ba 
vaka ıöyle cereyan etmiıtir: 

Her ıene temmuzun 11 inde Meıhed 
de İmam Rızanın türbesi önünde büyük 
dini tören (merasim) yapılmaktadır. 

:<Devamı 4 üncüde) 

Bu sabah bir vapur halkı 
balıktan zehirlendi 

Bu sabah Haydarpaşa açıkla - kişiden ibaret bir grup zehirlen • 
rında duran Norveç gemisi tayfa mitlerdir. 
ve makinistlerinden bir kısmı de - . Kendilerinde zehirlenme arazı 
nizde bir gambottan satın aldık - hissedilir edilmez bir vasıta ile 
ları balıkları piıirip yemiıler ve Haydarpaşaya çıkarılan gemici • 

I içlerinden makinist Heryoıla ler doğruca Zeynep Kamil hasta • 
l1çi lırkcuı, ngilız bayrağını 

Norlthaı, Konandı.lsı·n ve Volan ·hanesine gönder'ılm· 1 t d • bu hale ıokmak istiyor ış er ve e avı 
adındaki tayfaların bulunduğu on altına alınmışlardır. 

lngilt~eiş~fnkasıru~lngiliz~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~---

hayrağ~nın ~~~rtte l·ir.i~i k1~1!a bo- En büyük casus teşkilAtı reisi anlatıyor 
yamak ııtedıgı havadııı lngılız ga. 

zetelerinde okunmaktadır. B b k L d c 
Muhafazakar ~3zeteler, hunun aş a an oy orcu 

vatanseverliğe Uj'0"Gıyan bir har~· Ik d •• 
ket~ld~~?uilerİEÜrmek~e,fakal ha ovmek ı•stı•yordu 
bu fıkrı mudaf aa edenler ıse, bay. 
rağın bugünkü şekHni geri emper-

y~lizmin remzi olnak görmekte- Loyd Corc iri yan bir polisin kocaman 
dırler. elbisesini giyerek ş 1 k 1 ğ d Fırkanın Teşrinievveldeki kon· ar O 1 1 1 n a 
~resinde hu meselenin hararetle kaçmağa çall ştı 
çekittiriJeceğİ Z&D:!olunuyor. \ ( Y aZJSJ 9 UDCU Sayfada ) 
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Türkiyeye yılda 
ancak .l5000 

seyyah geliyor 
•••••••••••• .. H••••••••••••••l•t•••••••••••••••••••• .. ••: 

Halbuki ltalyG;ya bir müyonJ . 
Y..,.oılavyaya 400 bin, Yunanis~ 
tana 200 bin, Bırlgari•tana ıonj 

.. ~:~~~~.~~~~:.:~"""""""""""" ... """"""""""i 

················································---······ Komıuları ir.ind e en cazip o-i 
lan memleketi~ıze layığı Jc-i 
recede ıeyyah ~dirilmeıi, an·j 
cak dedetçilik ıe§kilatiyle ola~: 

... ~:~:~: ............................................. I 
Gezginlerin Istanbulda eziyet gUrmedlkle· 
rJne dair Emniyet MildllrlUğUnden aldığımız 

maldmatı neşrediyoruz 
lata.nbul, tabii manzaraları iti .f 

bariyle dünyanın en güzel, en fev
kalade tehridir. ~oğaz, Adalar. 
Haliç, dünyada miıli bulunmıyan 
güzellikler kaynağrdır. 

Şunu da ili.ve t'delim ki, menı· 
leketimizde lıtanbuldan batka da 
muhtelif noktalarcian hakikaten 
görülmeğe, ıezilmeğe değer yer-

ler pek çoktur. 
Ankara, yeni Türkiyenin yeni 

ruhunu haykıran en büyük bir a 
nıttır. (abidedir). Ba,ka memle· 
ketler devrimlerinl (inkılaplarını) 
bir kaç yüz kilo ağırlığında alçı 
ve tunçla tespit etmeğe çalııırlar
ken biz, bunu bir ıehir yapmakla 
tespit ettik. Hiç bir devrim (İn· 
kıllp) ın anıtı (abidesi) bu kadar 
muhteıem, bu kadar olut değildir. 

Buraa, beyaz ıaçh ihtiyar anne
ıinin kuClliına vaılanmıt yeşil göz 
lü bir sevgilidir. Karlı tepeleri. 
inaana gülen ıonıvz çayırları, an 
cak Türk kafaıınu., Türk ruhunun 
inceliği ve mahartti ile yapılmır 
camileri bütün diAnyada eııizdir· 

Karadeniz sahillerinde Sam 
ıun, Gire.un,ı.'fpabzon, Rize, Akde 
wizdelmiıiıı;A.atalya, ve diğer b iı· 
çok f !hirlerimiz gökten dütmü~ 
birer inci güzellit.inde, ve kıyme 
tindedir. 

Biz, ele yalnız htanbulu aldığı 
mızdan diğer fehic !erden bahset. 
miyeceğiz. 

lstanbulda bü• ~n dünya sey . 
yalılarını cezbedecek her türlü va 
aıta var: 

Tabii güzellik. tarihi kıymet. 

eşsiz miizeler, de:ı:z .. Her şey, her 
ıey ... Bu!la rağme~ ı maalesef mem 
leketimhe, komt'Jlarımıza nisbet 
le az ıeyyah geliyc..r. Bu itlerle 
uğraıan bir zatın verdi~i rakam 
lara göre 1934 af'neıi zarfında f. 
talyaya 1.000.000 Yugoılavyaya 
400.000, Yunani,tcına 200.000 ve 
Bulgariıtana 100.COO seyyah ge? 
mi!~İr. Halbuki bin~ gelen ıeyyah 
ların miktarı ancak 15-000 dir. 

Bu rakamlara jnanılırsa gerek 
manzara, gerek ik!im, gerek tarihi 
kıymetler bakımından komıuları. 
mıza kat kat üstÜ"1 dduğumuz hal. 
·de bize az ıeyyal gelmesinin, vt
bunlann memleketimizde az para 
bıraltma.sının sebebini araştırmak 
her ıeyden evvel bir vatan bor
cudur. 

Bu sebep bence ıudur: Propa 
ganda yapmaıını bHmemek ! 

Cumartesi gü~..:c yazımda ıey. 
yahların bir memlekete bıraka
cakları para gibi maddi faydalar 
dan batka, memleket hakkında iy\ 
hisler almaaı gibi manevi faydalar 
da temin ettiklerini ıöylemittim. 

Bu huıusta Bulgarların Varna. 
da kendilerini pro;laganda edecel< 
büyük bir anıt yapmakta oldukla . 
rını da ıöylemek isterim. Her sene 
Varnaya gelen yüz bine yakın ec . 
nebi bu anttı g8r~cel<, bu ıuretle 
Bulrar1ar lier ıen~ yüz bin kiıiye 
hislerini, ·duygularını P.rOP.aganda 
~kler demekıtr-' , 

Bulgarlar bulanık ve gayri ııh . 

hi bir plaj olan Va;na plajları hak 
paganda yaptılar. Bunun netice -
ıinde bütün Tuna havaliıinden 
Orta Avrupadan yüz bine yakın 
ıeyyah Varnaya. gidiyor. 

Bence bir m;?mleket için bu de
rece önemli (ehemmiyetli) bir İ! 

olan turiım itini b;rkaç - ıöylen. 
diğine göre, kısmt;n Türk olm:· 
yan- müesseseye bırakmak doğ. 

ru değildir. 

Bu iti kökünder. halletmek içb 
yapılacak en esulı ıey turizmi 
devletleıtirmekti&. 

Nitekim bugün komıularımızın 
turizm itleri adet~\ yarı resmi b: · 
mahiyet almıttır. 

Size :yi propagt.nda edilen b~ ,· 

turizm itinin ne dt rece fayda ver 
diğini izah etme1

;; için bir misal 
daha göstereceğim: 

Almanyada 0 1.:erammergan is 
minde bir köy vanlır. Bu köyde 
her bet senede bir Hazreti lıanın 
hayatını tasvir eden büyük bir O · 

yun verilir· Bu t.adise gayet ıü 
mullü ve iyi olarak propaganda e 
dildiğinden bunda hazır hulul\· 
mak için dünyanı l'ı her tarafmdruı 
binlerce kiti gelir. Ve köy yalnız. 
ca bu be~ senede 'ı:r gelen ıeyyah 
ların bıraktıkları para ile geçinir 

Bundan baıka ıeyahlar maale· 
sef ıehrimizin pisHğinden ve pa
halılığından tikayetçidirler. Gene 
bu itlerle alakad,.- biri bana de~ i 

ki: 
- Büyükadada. mesela 2000 o 

dalı büyük bir ote~ yapılsın. Ve her 
oda için günde 2 5 lira istensin. 
Ben her tf'ne bunum dolduracal< 
derecede seyyah te:min edebilirim. 

Sonra ıehrimi2de seyyahların 
alakadar olacakları ve para bıra 
kacakları eğlen-:e yerleri yoktur. 
Bir ıeyyah hiç bir zaman Avrupa· 
da bizim paramızla 30 kuruta iç
tiği viskiyi 2,5 lirl\ya içmek için 
onlarınkine niıbefle çok basit olan 
bar!arımı.ıa gitme7. 

Son defa olarak tekrarlıyorum, 
bu i, muhakkak surette devletleı
tirilmelidir. Bu i~le.r kuvvetli, bi!. 
giJi ve hüsnü niy~~ sahibi bir el· 
den idare edilm,~e başlandıktan 
pek az se:nra çok güzel sonuçlaT 
( neticelc.r) verm '!ğe başlıyacaktır 

Güzel Türkiy'=mize senede 1 S 
bin değil bir buçuk milyon sey 
yah gelme~i i!ten t. ile değildir. 

Y il zım,. bitirirken son bir no1< 
taya itart"t etmek !üzumunu duyu · 
yorum. 

Emniyet müdürlüğünde yaph 
ğım ıoru~turmal"r neticesinde cu
martesi günkü yaz:mda bazı nok 
laların yanlış yazı~mı§ olduğum! 
anladım. Bu nok~hları dost, düt · 
man tarafından fena propagandft.. 
lara alet edilmem1;.si için tavzih et
meyi milli bir bor~ sayarım· 

Bir defa vizes~ olmıyan sey 
yahlardan muzaat vize ücreti o · 
larak 20 lira alındı ğı doğru değil • 
dir. Bu para ıeyy&.h olmayıp yol • 
cu olarak memlel~C'timize gelen ve 
geldiği memleket!e Türk konıolos 

Uluslar Kurumu tehlikede 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!. ............................................................ . 

it 31yan elçileri 
değişiyor 

haneıi olduğu halde buradan vize 
almıyanlardan !:iitün dünyada 
mevcut teamüle göre alınır. 

Vizeleri olma:.i · ğı halde ıehri 
mize gelen ıeyyah!ar gecelri va 
purda kalmak ıart:Ie her gün, iı 
tedikleri kadar ç~hrimizi gezeb\ 
lirler. Ancak polis tarafından dt
fan çıkmasında mahzur görülen 
kimseler, bütün d Uuyada olduğu 
gibi, vapurdan çıkamazlar. 

Bu noktanın bu şekilde apaçık 
bilinmeai lazımdır ... 

Roma, 31 (Ö7el) - Dııitlerİ 
Bakanlığı yabancı memleket· • 
(erdeki 14 ltalyan elçiıini değiş. 
tirmeğe karar vermiıtir. Deği . 

ıecek elçiler ıurJardır: Prag el
çisi Rocco, Ber!l elçiıi Marchi, 
Kahire elçiıi Kont Magliano, 
Atina elçisi Rosti, Stokholm el 
çiıi Soragna, Mekıiko elçiıi Ro. 
geri, Tahran el~ iıi Çicconardi. 

Murad SERTOGLU ........................................................... . 
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~enim .. .. .. • 
- - qotuşum. 

Şapka- giymeyenler 
"inadiye,, giyiyor! •• 
Fakat "lnadiye" şekllnde giyilen bereler de 
artık glyilemeyioce bakalım ne yapacaklar 
h Şapka kanunu, memleketimiz {re! .• Faka.t, zihniyet ortada: 
alkının binde 999 zu ta • Şemsisiperli ıerpuı kullanma • 

rFafından hemen benimsenmit tir • makt · d' k a ına ... 
a at aayıları pek az olan dik ka- Bu gibilerin giydikleri ve yu • 

falı mürtecilerin tek §apka giy • karıdanberi sıraladığımız serpuş
~enıek kaygusiyle bin türlü yol- lara, ıehrimizin nüktedanları 
ara. saptıkları malumdur. Bunla • "inadiye,, diye ne de güzel bir 
rı.n da. çoğu, din ile serpuıı.un ilgi-

T isim takmıt !. 
11 (alakası) olmadığını zamanla 
anladılar ve: 

- Güneıten kavruluyorduk, 
Yağmur gözlerimize çarpıyordu • 
liay Allah razı olsun fu ıapkayı 
sıka.randan! dediler •• 

Görülüyor ki, bere de "inadi • 
ye,, halini almıştır .• Fakat, kalı -
hından kıyafetinden irtica c!ütün
cesiyle bere giydikleri anlaşılan • 
lara bu inadiyeler artık giydiril • 
miyecekmiş ... 

Tab~i, dün, gazetemizdeki ha • 
berin serlevhasını okumuşsunuz -
dur: 

Fakat, yollarda yürürken tek • 
tük mürtecilere gene rastlanıyor . 
~unlar, güneılikleri enseye çev • 
tılmiı kasket, yahut, evde yapıl
lllış kavuk biçimi acayip bazı ıey- "Üslupsuz bir kıyafetle gezen 
ler giyiyorlar .. Hatta galoı ayak- sakallı adamlar bere giyemiye • 
lcabı ile baıı açık plaj delikanlı - cek.. ,, 
~arı gibi gezenler de eksik değil- Acaba bu kabil zevat, hilei şer· 
dir. 'iyelerini daha da inceltip kılıkla· 

Bunlar, yeni fikirlilerin alaycı rını "üsluba,, sokacak, sakalları • 
hakı§larına uğradıkları için ra • nı frenk tertibi gibi sivriltecek ve 
lıatsızlık duymaktadır. Bundan kendilerine "modern,, bir tekil 
da kurtulut yolunu §U "hilei §er'i· vererek inadiyeyi hatlarından çı· 
Ye,, de buldular: karmıyacaklar mı?. 

Bere giymek! .. 
Evet, Poturlu bir kıyafetin üs • 

tüne, Üniversite talebesi gibi be-

Bakalım, i.yinei deveran ne su· 
ret gösterecek •. 

(Vl·rtO) 

Ecza fiyatlarında 
\Tıurgu~culuk vardır! 

Ecza . depoları, kanunen mevcud malı 
sonuna kadar aynı fiyatla satmıya 

mecburdurlar. Halbuki ••. 
~~~~-------~~~ 

Son günlerde şehrimizde bazı i-
18.çlar Uzerinde alabildiğine bir 
f İya.t yükıelmesi başlamış ve bir 
kısım ilaçlar da büabün piyasa -

dan çekilmiştir. Bu yüzden mem
leketin sağlığı bakımından daima 

tehlikeli vaziyetler doğması ihti • 
mali bulunmaktadır. Şimdiden 

bir çok eczahanelerde bazı ilaçlar 
Ya hiç bulunmamakta veya üzer -

lerinde yazılı fiyatlardan çok pa· 
halıya satılmaktadır. 

Dün bu hususta yaptığımız tah 
kikat ve ilgililerle (alakadarlarla) 

• 
fÖrütmelerimizden aldığımız SO • 

tıuçlara (neticelere) göre bu va -
2İyet şundan ileri gel~ektedir.: 

Avrupadan getirilen bazı ilaç
larda yeni siparitlerin gecikme • 
•İnden ötürü bazı depo sahipleri 

hundan istifadeye kalkıp mevcut 
lllalı piyasadan toplamışlar ve 
hundan sonra fiyatları arttıra • 
tak azar azar istedikleri fiyatla 
&atmağa baılamıılardır. Bu mü -
hiın ilaçlar arasında Urodonal, 
lngiliz meyve tozu, Ostamalt ve 
Odexofin vardır. 

Maamafih karbonata varıncaya 
kadar bütün İngiliz müstahzara • 
lının fiyatlarında zam vardır. Me· 
•ela Urodonalin eczanelerde sa -
tış fiyatı 125 kurut iken timdi 
depolar ecza.hanelere 150, ec· 
2a.haneler de halka 175 ku· 
tuttan satmaktadırlar. Halbuki 
bu ili.çlarm üzerinde perakende 
:-tı! A,.tı Sıhhet Bakanlığının 
-arariyle yazılmıştır. 

Gene bu huıuata öğrendiğimize 

göre ec:r;a depolarında bu müs • 
tahzarat fazlasile vardır. Esasen 
kanunen ecza depoları mevcut ma
lı sonuna kadar ayni fiyatla sat · 
mağa mecbur bulunmaktadırlar. 

Nerede k~ldı ki mal yok değil var 
dır. Yalnız ihtikar vardır ve md 
birkaç depocunun elinde toplan
mış bulunmaktadır. 

Bir iddia 

Aksarayda oturan kömürcü Sü· 
leyman zabıtaya başvurarak, E -
yüpde Tat handa rencber Ali ile 
kavga ettiğini ve Alinin kendi • 
sini dövdüğünü iddia etmittir. 

Yangın • 

Göztepede Kadir ağa sokağı~
da 35 numaralı sigortasız evden 
dün gece yangın çıkmış, ev kısmen 
yandığı halde söndurülmüştür. 

Gazinoda 

Abidei Hürriyet civarında lspi • 
ronun gazinosunda sarhoş olup 
rezalet yapan seyyar satıcı Garpis 
yakalanmıştır. 

Yere itince 

Pangaltıda Eıref efendi soka· 
ğında oturan 12 yatında Avadis 
oğlu Mika.el, ayni sokakta oturan 
llya isminde bir kızı yere iterek 
düıürmüt, başından yaralanması • 
na sebep olmuştur. 

Yakalandı 

Mecidiye köyünde Büyükdere 
caddesinde Aznifin dükkanına A
li iaminde birisi girmiş, bir çanta 
qırırken yakalanmıttır. ,, 

HABER - Akşam Posta...ı 

Eczanelerin 
hafta tatili 

Sağlık bakanlığı bir 
anket yaptırıyor 

Ekmeğin ucuzla-
ması kabildir 

Bunun için belediyenin ekmek 
çeşnisini değiştirmesi lazımdır 

J 

Pratik f armakoloğlar kurumu
nun Sıhhat ve Sosyal Yardım Ba· 
kanlığı nezdinde yaptığı teteb • 
büs üzerine bakanlık tehrimiz 

Sıhhat direktörlüğüne eczane sa
hipleri arasında hafta tatili için 1 Son bir hafta. içinde. tehrimiz~e 
bir anket yapılmasını bildirmiştir. buğday stoku hır haylı kabardıgı, 

D. kt'' l"k b .. · b" her gün §ehrin ihtiyacının en az 

Fakat çeınideki yumu§ak 
buğdaylar orta Anadolu buğday· 
larıdır. 

ıre or u unun uzerıne u • . ~. 'h 
iki misli buğday geldıgı ve nı a- Şimdi mesele ıuradan başla • 

maktadır: Bu yıl orta Ana.doluda 
yağmursuzluktan buğday azdır. 

Yani yüzde elliyi geçmemektedir. 
Tabii bu yüzden Orta Anadolu 
buğdayı da pahalıdır. Halbuki 
Mersin ve Trakya buğdaylarile li· 
manlardan gelen mallar çok ucuz 
dur. Bu bilindiğine ve artık ürün 
(mahsul) durumu da tamamen 
malum olduğuna göre İstanbul 
l>elediyeıinin çeşniyi bugünkü te
kilde devam ettirmesi manasız • 
dır .. Çeşni değİ§tiği gün buğday 
fiyatlarında hiçbir değitiklik ol • 
mada.n ekmek fiyatının derhal in 

tün eczane~ahiplerine birer mek

tup yazarak eczanelerin pazar 
günleri nöbet esaslarına riayet e
derek sırasile kapalı kalmalarına 

razı olup olmadıklarını sormuş • 
tur. Bu sorguya şehrimizdeki he-

men bütün eczaneler muvafakat 
cevabı vermiştir. Anketin sonu a· 
lınınca sıhhat direktörlüğü neti -

cesini bakanlığa bildirecektir. 

Hafta tatili ~czaneler için de 
tatbik edilince pazar günleri her

nahiyede bir eczane açık kalacak 
ve diğerleri kapanacaktır. Ka • 

panma işinde şimdiki akşam nö -
beti sırası takip edlecektir. 

-o--
lstanbulda zehirli gaz 
hilcumunu bildirecek 

düdükler 
Uray (belediye) zehirli gazlar 

mütehassısr ile sağlık koruma mü· 
tehassısı İstanbul mahzenlerini 

gezmektedir. Mahzenlerin gezil
meai bittiktep aonra gaz hücumu· 
nu halka haber vermek ve gaz 
tehlikesinin geçtiğini bildirmek 
içinde ne gibi vasıtalar kullanıla· 

cağı incelenecektir. Bu arada it -

faiye arabalarının, kulelerin de 

işe yarayacağı, buralara konacak 

düdüklerle tehlikenin bildirilme • 
si de düşünülmektedir. 

-0--
~ 

Biikreş elçimiz 
Şehrimizde bulunan Bükre§ el· 

çimiz Suphi Tanrıöver, cumartesi 
günü Bükre§e gidecektir. 

-0--

Halkevind e koro 
dersi -Is tan bul Halkevinden: 

Evimizin Gülhane parkındaki 
Alayköşkü temsil kolumuz tara -

fından 1 • 8 • 935 pertembe günün 
den itibaren koro dersine başla • 
nacaktır. Eski kayıtlı talebesi ile 
yeniden yazılmak istiyenlerin her 
gün saat ( 17) den sonra Alayköş 
kü direktörlüğüne başvurarak ka 
yıtlarmı yaptır~bilirler. 

yet buğday fiyatları borsada kilo 
batına yirmi para daha indiği 
halde bu hafta ekmek narhı gene 

olduğu yerde kaldı. Alakadarlar 
bugünkü ekmek çetnisi i~kanları 
ve belediyenin narh formülü da· 
bilinde ancak gelecek hafta, o da 

pek az bir miktarda narhın inebi • 
leceğini 8Öylemektedirler. 

Bir borsacı bu hususta kendiıile 
görüşen bir muharririmize demiş· 
tir ki: 
"- lstanbul ekmeğinin çetnisi 

yüzde doksan yullluşak ve yüzde 
1 O sert buğdaydan terekküp eder. 

Yeni seyrlsefer 
talimatnamesi 

Emniyet altıncı §ube direktölü 
ğü tarafından seyrüsefer için yeni 
bir talimatname projesi hazırlan· 
mış uraya (belediyeye) verilmiş· 
tir. 

Şehir meclisinde tetkikten ge
çirildikten sonra tatbik eile<:ek o· 
lan bu talimatnameye göre,halk bü 

yük caade ve sokaklarda daima 
sağ taraftan gidecek, soldan gele
cektir. Taşıma vasıtaları için de 
yeni bazı kayıtlar konmaktadır. 

--0--

Yangın yerlerindeki 
kuyular 

Yangın yerlerinde boş arsalar • 
daki ağzı açık kuyuların kapatıl • 

ması dün tekrar şube direktörleri· 
ne emredilmiştir. 

-o-

Sovyet tayyare 
mUtehassısları 

"Türk Kuşu,, için gelmi§ olan 
Sovyet tayyare uzmanları (müte • 
hasısları) şehrimizden tekr~r An· 
karaya dönmüşlerdir. 

--0--

lsvlçrenin 644 ncU 
yıldönümll 

İsviçre birlik hükçmetleri 
kuruluşunun altı yüz kırk dördün· 
cü yıl dönümü dolayısiyle Isviçre 
elçilik binasında yarın bir kabul 
resmi yapılacaktır. 

meıi kabildir. • 

Paşababçe fabrika
sındaki yangın 

Patabahçe inhisarlar müskirat 
fabrikasında geçen gece yangın• 

da yanlıı olarak fabrikanın mü • 
him bir kısmının yandığı yazılmıt 
tı. Dün bu li'usuita inhisardan al
dığımız malumata göre yanan bi-

na inhisarın fabrika tdeRQıu ~ . irt 
kısım ıiıelerdir. Y'ıana.n daaımt>nıe 
eıya tamamen ıigortahdır. Fab· 
rika ise çahımaga devam etmek -
tedir. 

--0-

KadıkHy su sosyetesi 
de htlkt\mete mi 

geçecek? 
Kadıköy ıu sosyetesinden hal • 

kın çok fazla şikayet etmesi üze
rine bu sosyetenin hükUmetçe ıa· 
tın alınması etrafında inceleme 

yapılmaya oaılanmışbr. Soıyete • 
nin mukavelesi gözden geçirile• 
cel(tir. · - •· ,-

KadıkHyde kurb.aıı 
dere ve Gazhaneye 

tramvay 
Kadıköyde Kurbahdere ve Gas 

hane civarına tramvay hattı uza· 
tılması o civar halkı tarafından 

istenmitti. Üsküdar tramvay sos· 
yetesi Avrupaya bu hat için mal· 
zeme ısmarlamıştır. Malzeme on 
be§ güne kadar gelecek ve ya • 
pıya baılanacaktır. 

( Ş,E HRİ°N~_DERDLERi_, l 
Bu nasıl 

"Mektep mııallimlerindcn H. N.,, im:asiylc aldığımız 
mektuptur: 

Geçenlerde gazetenizde (Edirnekapı - Eyüp) yolu 
yapılıyor, diye birkaç yazı çıkmı~tı. Ben hergün o yol -
dan geçmek zorluğunda kalan bir in anım.· Gazeteni -

zin bu yapılıyor dediği yolun nasıl yapıldığını bir ge -
lin de görün ••. Hani size de diyebilirim ki eski hayı-at 
da yıkılıyor. 

Bir aydır iki üç kaldırımcının çalıştı~ı hu yol son 
yağmurda tekrar hozulmu~tu. şimdi tel~ı·ar uydurmas-

yon moloz knıntılan ve topraklarla buralar doldurulu
yor. 

yol yapış? 
Sonra gene di}·ebilirim ki burası sözde yapılıyor • 

muş gibi e:::-ldsinden daha berbat bir toz ye ~amur der
yn!"ı haline getiriliyor· Daha sonra tamirat namı altın
da yapılan bu iş Edirneknpıdan Eyübe doğru değil, 
Edirnekapıya lıeş dakikalık me:sıfedeki Emir Buhari 
denen 'ye iizerinden günde ancak otuz kişi ge~miyen bir 
istikamete doğru yapılıyor. 

Anla~ılan oradaki büyük ot mağazasından lstanbu· 
la ot taşıyan bir tüccarın arabaları rahat geçsin diye 
eski bozuk kaldırım, şimdi molozlarla toprak1arla dol
durulup yamrı yumru Y<'rleri düzeltiliyor. işte yapıldı
ğı söylenen Edirnekapı • Eyüp yolunun aslı f m~h bun. 
dan ibarettir. 



Floryaya tram
vay lazım mıdır? 

ZAMAN - Zaman imzalı başyazıda 
Floryaya tr-..:nvay yapılmasının doğn
olup olmadığından bahsedilmektedit-. 
Yazı muharriri, Floryaya tramvay 

yapmak fikrinde olan belediyecilerin 

Hıtlercilei·~ 

Kendilerine 
paraca 

yardım eden 
17ahudiye 

Dayak attllar 
düşüncelerini doğru bulmuyor ve di - "Jurnal Doryan,, gazetesinin 
vor ki: Beri in ayları Almanyadaki yahu-

Bugün \ramvayı medeni memleket· diler hakkında şunları yazıyor : 
ler şehirlerden söküp atmanın çaresini 
aramaktadır. Floryaya tramvay değil "Almanyada ya.hudi kalmadı-
yol yapmak lazımdır. Hele bu yol as . ğı zannolunur. Fakat bugüne ka -
falt da olursa yolun gittiği yere umra;ı dar Alman topraklannda Hitl~ • 
da muhakkak gider. rizme kartı mücadele eden yahu-

Yanyr yazan bunu söyledikten son dilerin miktarı .ıek çoktur. Zen • 
ra misal olarak Suadiye, Bostancı v~ gin ve münevver yahudiler Al • 
hatta Erenköy ıemtlerini gör.termekte· 
ve bı.rraya §OSe yapıldıktan sonra na . manyaden çoktan uzaklatmış bu· 
sıl umrana doğru gittiğini anlatmak. lunuyor. Fakat parası olmıyan 

tadır. ve yahut dükkancılıkla geçinen 
KURUN - Asım Us İngiltere neden bir çok Alman yahudiler bugüne 

ku§kularuyor? Başlıklı ya.tısında diyor kadar Almanyada ya,amaktadll"· 

ki ingiltere _ İtalya arasındaki ayn . lar. Harpten evvel müfrit Kral ta· 
tık Habe§ ip harbsiz halledilse de bu raftaraı, harpten ıonra da koyu 
iki ddlllet arasında devam edecektir. naayonali&t olan bu Yahudiler, 
Çünkü. İngiltere İtalyadan ku~kulan -1 uğrunda çocuklarını feda ettikleri 
mıştır. Trablusu ele geçiren İtalyanın Alman yurduna layık yurttat1ar 
Habe~istanı da ele geçirmesi Mısırın 1 k · · n hiıl"b · d k' · 
belk .... N"l" .. 

1
.• •. ü d w k o ma 1~1 ~ ır şey E:n çe ınmı· 

emıgı ı ın o umun oguraca ve d 
Mrsırda İngiliz hakimiyetine bir tehli . yorlar 1

• 

ke teşkil edecektir. İngilterenin bu kuş- Hatta, Hitlercilere n:::.kdi yar• 
kusunu bugUnkü İngiliz gazetelerind: drmda bulunan yahudiler de ol· 
görülen satırların altından çıkarmak muıtur. Bunlardan biri bütün zen· 
o kadar ~şkül değildir. ginliğini, malını mülkünü, varını 
CUMHURİYET - Yunus Nadi v; 

yanadan yazdığı başyazısında dünya 
nm işleri gerçekten arap saçı halinde 
diyor ve ilave ediyor. 

yokunu Hitlercilere bıraknııştı. 

Hitlerdleri hediyeleri kabul et 
mekle beraber, kendilerine yar· 
drm eden yahudiye temiz bir da
yak atmıtlardır ! Halbuki harpten 
evvel bir yahudi böyle bir §eyi 
yapsa idi, imparator muhaklı>ak 
onu baron yapardı! .. 

Habeşistan işi Avrupa kargaşalığına 
gerçekten bir arap saçı çözülmezliği 

vermi§ gibidir. Avusturyalı bir dostla 
yaptığır!ı konuırnada o da bu fikirdedir. 
Bu dostla Avusturyanın Almanya ve 
İtalyanın bugünkü durumları etrafında 
uzun uzadıya konuştuk. Avusturya!t Danzlgde de yahudl dO,manhjiı 
dostum, İtalya Habeşistanda mubare · Danzig, 30 (A.A) - Lehiıtan 
beye tutuşuna Almanyanın Avustur - Ajansı bildiriyor: 
y"lya hücumundan '"çekinmektedir. Hele 
ı .. vusturya halkının bir çoğunun Al -
man taraftan olması bu endişesini kuv
vetleştirmektedir. Almanların Yahu -
aiJere ve kendilerine kar§I ÇOk şiddetli 

hareket .etmemiş bulunsalardı bugünkü 
taraftarlarının çok daha artacağım um· 
auğunu söyledi. 
Avusturyanın bugünkü durumu bir 

kelime ile kötü bir durumdur. Yalnız 

Avusturyanın değil büyük dünya i§ -
leri arap saçı gibidir. 

inanalım mı? 
asoaa=• • LE 

Sovyetler 
Habsburg 
tarafhsı •a• 

Berlin, 31 (Özel) - Viyana gaıete
r forine göre So,'Yet dışişleri bakanı, 
Litvinof Habsburgların Avusturyaya 
dönmesine Sovyetlerin itiraz etmiye. 
•ceğinl bildirmiştir. Habsburglann 
dönmesinden tonra Avusturyanın Al
manyaya kar§ı daha şiddetli bir du
rum alacağı Sovyet mahafilinde u -
mulmaktadır. 

Sovyetlerde Katollk mektepler 
açllacakmıf • 

Berlin, 31 (Ozel) - Çekoslovakya 

Nazi hücum kıt'aları tarafın· 

dan evvelki gün yahudilere kar§ı 
yapılan gösteri çok büyük olmuş· 
tur. 

Göıterieiler, yahudilere karşı 

afiıleri ve yazılan taşıyan kam· 
yanlarla bütün sokakları dola!· 
mıılar ve yahudilerin oturduğu 

evlerinin önünde durarak gürültü 
ve bağırıımalarda bulunmu,lar· 
dil". 

Göstericiler yahudi klübünün 
önünde düımanlık göstermişler· 

dir. 

Zappottda yahudilerin devam 
ettiği bir ka'ın•e baskına uğramı§ 
ve kahvenin taraçasında oturan -
lara hakaret edilmiştir. 

Polis, hadiselerden ıonra. gele • 
bilmiıtir. Bu gösteriler, yahucliler 
arasında büy~k bir korku uyan
dırmıttır. 

bir yahudiyl 
vurdular 

Berlin, :ll - Dün gece Berlinde hir 
Yahudi dükklncı ile yapılan ağız 
kavgasında Yahudinin üzerine dört 
el siH'lh boşaltılmıştır. 

Katoıtk papası Bitler 
aleyhlnde 

dışişlerf bakanı Bay Benesin tavassu 
tile Sovye.t Rusya ile Yatigan arasın -
da bir konkordato imzalamak için 
konu~malar yapılmakta olduğu haber ' 
alınmıştır. Litvinofla yapılan bu ko - Vaiz verip kaçtı 
nuşmaların bitmek üzere olduğu ve 
yakında Rusyada katolik mektepleri 
açılmasına müsaade edileceği söyleni 
~or· 

ismet lnUnll 
Erzurum da 

ETZurum, 30 - Baıbakan lı
met lnönü dün sa~t on yedide teh· 
rimize s·elmi§, hııtlk tarafından 

t 

kartılanmııtır. 
• • • 

E11en, 30 - Naıyonal Çaytung 
gazetesine göre, Veıtfali papasla
rından biri kiliıede vaız verirken 
demiştir ki: 

"Yeni putperestlerin tefi Al· 
fred Rozenbergtir ! Vilhelm ile 
Hauer'e gelince: Onlu da kuzu 
poıtuna bürünmüt kurtlar, yalan· 
cılar, iftiracılar, şeytanlardır, Al
man ıençliği ~ir oldu. Ey, kato· 
lik Almanya uyan! Papaslar bi
zim ıeflerimizdir.,. 

Ayni gazeteye göre, hu vaazı 
veren papaa yakalanacağından 

korkarak heıMD kaçmııtır. 

Jlnglllzler, kara ve deniz ordularını gelecek 
. yıl nasıl büyütecek? 

Makineleşmiş ordu, yep 
yeni tip bir nefer istiyor 

Elbiseler değişecek, bambaşka tarzda 
tanklar göreceğiz ! 

Londra (Özel) - lngitterenin gele • lik olacaktır. 
cek yıl, orduyu yeniden teıkil edip si
lahları tam modem bir hale getireceii 
yazılıyor. 

Yeni tüfekler, yeni makineli tüfek -
ler çıkarmak üzere tecrübeler yapıl • 
maktadır. Bunlar daha ıeri ve mun • 
tazam aletli olacak ve tatım&ları ~a 
kolayla§tırılacakbr. 

Yeni ve çok hızlı bir tank tipi orta 
ya çıkncak ve gelecek manevralarda 
yeni uıul bir zırhlı otomobil göze çar· 
pacaktır. 

Askerin ünifonna11ndcı da değitik 

Orduda yeni bir nefer tipi ortaya 
koymak l&zımrelmektedir. Tahsiline es 
kiıinden daha çok itina edilecektir. 
Bilhassa bugünkü makineleımeye uya· 
bilmesi rerckiyor. 

Deniz kuvvetinde de değitiklik ola • 
eak, kruvazör nisbeti, elliden altmıııt 

çıkacak ve yeni kruvazörler pek mü • 
cchhez aoyd:ın olacaktır. Yeni bet zırh 
lı yapılacakhr. Denialtı gemileri her 
yıl ü, tane artaca~br. 

Yeni yapılacak olan bet zırhli, hem 
bet eakimit zırhlımn yerini tutmak i· 

Almanlar, Italyanın 
Tuna siyasasını 

çürük buluyorlar 
Fölkişer Beobahter gazetesi yazı • ı ltalyanın sırf kendi istifadelerini gö· 

yor: zeterek orta Anupada işine yanya -
Serbest~e Habeşistan üzerine sal - cak bir kurum meydana çıkarmak is-

dırabilırtek için Italya bir gün en·el temesi Anupa barışı için büyük bir 
Tuna paktını hazırlamak istiyor. Sin tehlike teşkil etmektedir· 

:u TEMMUZ - 19); 

~! 
Bapeyst takımı 
yarın geliyor 

Ankara kulüpleri tarafından da • 
vet edilen l\tacaristanın en kun·etlf 
takımı Üpeyşt :rarın saat onda trenle 
şehrimize gelecektir. Macarlar is -
ta5yonda Ankaralılar, Galntasaraylı-
Jar, Beşiktaşlılar tarafından karşıla -
nacaklardır. "Cpeyşt takımı tık maçı • 
nı cumartesi günü Şeref stadında 

Beşikta il~ ikinci maçını ayui yerde 
Galatasarayla yapacaktır. Macar ta -
kımı bu iki maçtan sonra Ankara)'a 
gidect'ktir. 

Karnera 
Bokstan çekilmior 
Napoli, 31 (A.A·) - ltalyan boksör{.! 

Carnera, dün sal!ah buraya gelmiştir. 
Kcndi!ii ı;azetecilere beyanatta bulu • 
narak bilhassa ortaya çıkarılan haber 
lere rağmen ringi bırakmıyacağım 
söylemiştir. Malılm olduğu üzere bu 
haberler, Carnera'nın Joe Louis ile 
yapmış olduğu maçtan sonra ortaya 
atılmışdr. 

Eski dünya boks şampiyonu, bilikis 
boksörJüğüne de,·am edecek, bununla 
beraber ikinci derecede maçları kabul 
eyliyecektir. 

Carneranın bir kaç ay sonra Avru· 
pada Alman ağır siklet şampiyonu 

Neusel ile dövüşmesi muhtemeldir. 
yor Musolini hu suretle Avrupa hu - Tuna paktile allkadar olan İngil - ---~---------;;;._-

Mısır kralının 
elmasU\rı 

dutlarını teminat altına almış ola - tere ve Almanyadan başka küçük an· 
cağını ve Afrikada istediği gibi hare· laşmaya iştirk eden memleketlerin hu 
ket edebileceğini ummaktadır. na razı olamıyacaklan meydanda -

Fakat ltalyanm istemesile bu iş dır. 
hemen yapılamaz. Romada söylendi - Esasen ay nihayetinde Yugoslavya

da toplanacak olan küçük anlaşma 
kongresi bu meseleyi de inceliyecek -
tir. 

ği gibi bu işte Fransanın ltalya ile 
beraber olduğunu kabul etsek bile ge· 
ne Tuna paktına olmuş bitmiş naza -
rile bakılamaz. 
Tuna paktından bahsederken İngilte
reyi ve Almanyayı hesaba katmıyanla 
rrn yanıldıkları meydana çıkacak -
tır. İngiliz dışişleri bakanı Avam ka -
marasında son fiefa ,·erdiği bir diyev 
de (beyanatta) lngilterenin Tuna 
pa.ktile yakındap alakadar olduğunu 
Ye Almanyanın da bu pakta iştirak e· 
debileceğini söylemişti. Filhakika 
ayni zamanda bir Tuna memleketi o
lan bu paktla belki onu hazırlamak 
istiyen hazı devletlerden daha ziyade 
alakadardır. 

Tuna paktı genel barış için bir ih· 
tiyaçtır. Yalnız bu pakt hiç biı· zaman 
şu veya bu devletin elinde bir alet ol· 
mıyacak, herhangi bir mcmleektin o • 
na güvenerek haş!m memleketlere ~al
dırmasını kolayJaştırmıyac:aktır. 

Bugtin küçük anlaşma devletleri 
bile eski tecrübelerden çok acı ders • 
ler almış bulundukları için ana siya. 
salarım değiştirmcği düşünürlerken, 

lranda şap-1 

ka inkılabı 
(Baıta:alı 1 incide) 

Bu ıene de yapılırken Şeyh Behlul •· 
dında bir ıerscri vazedeceğim diye et· 
rafına bir sürü külhanbeyi ve serseriyi 
toplamı~}. §&pka ve medeni kıya! et a • 
leyhinde atıp tutmnğo ba!lamıthr. 

Hükumet memurları şeyhi sustur • 
mak isterlerken orta!ık kantmıf, ıerıe 
riler bir iki polisi ö!dürmüılerdir. Bu 
ıırada yetİ§en asker kuvvf?tlcri de ser
serileri dnğıtmış, ve bunlann bir çoğu
nu yakalamıfhr. 

Fakat bu eınnda Şeyh Behlul birkaç 
hempaaile birlikte kaçmağa muvaffak 
olmuıtur. 

Iranın batka hiçbir yerinde, hiçbir 
vaka olmamıştır. Halk şapka, ve me • 
deni kıyafeti büyük bir ıevinçJe kahu1 
etmiştir. 

~- ~~ER 
lstanb~lun e~ çok sataı_:an . 

' hakiki akşam g~.zetesidi,. 

' ' ilanlarını · HABER'e 
. verenler kAr ederler. 

Bu kongreden en·el bir emrivaki 
yapmak istiyen İtalyanın bütün gay • 
retleri bo}'l ı;ıkacaktır. 

Moskovadan yeni dönen Çekoslo -
vakya dışişleri bakanile Romanya c1ış 
işleri bakanı TituJesko arasında bu 
meseleler hakkında. çok önemli konuş 
malar yapıldığını, hatta küçük anfaş
ma siyasasında temelli değişiklikler 
yapılacağı söylenmektedir. 

Ba!'arabya meselesi hakkında Sov · 
yet Rusya tarafından Romanynya 
kat'l teminat verildiği gün Roman -
ya:un bugünkü siyasal durumu baş · 
tan başa deği~ebilecektir. 

Musolini bütün bunları hesaba kat -
r.ıadan ortahğı ,·eln~leye Yererek 1\1. 
Edenin MoskoYaya gittiği gündenberi 
doğu Avrupasmda olup bitenlerden 
haberi bile olmadığını isbat etmiştir· 
Yakında toplanacak olan küçük anlaş 
ma kongre i ltalya başbakanının 

gözlninf büshütün açacaktır! 

Kültür 
bakanının 

Liseler ve imtihanlar 
hakkında 

söyledikleri 
Ankara, 30 -- Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan muhtelif meseleler 
hakkında fU beya:aatta bulunmuş· 
tur: 

- Liıe ve orta c>kul programla· 
rında değiıiklik ~'apılmasma lü
zum yoktur. Anca!; okullarda oku 

tulmakta olan kitapların fazla kı· 
sımları varıa çık'l.rtılarak progra. 
ma uydurulması için mütehassıs 
arkadatla.rdan mürekkep komis . 
yonlar yapılmıştı" imtihan tali -
matnaetn1inin bir daha gözden 
geçirilmesinde fayda umuyoruz .. 
Yabancı dil için Ankarada açıla· 
cak olan dil, taritt coğrafya fa· 
külteainin dil ~n,ftüsü kısmında 
yalnız e.;ki diUer değH, ya~ıyan 
diller de okuttuıulacaktır. Bu 
kurata dinleyic!!t:rin çok olacağmT 
aanıyC\ruz. Tü• kç~mizin grameri 
hakkındaki incelemeler henüz kP.· 
sin (kat'i) bir ı;onuç (netice) al-

Roma: 31, (A·A.) - Kahire gazete
lerine bildirildiğine göre Arap ;mat -
buatına nazaran Mıs,r krallığına ait 
mücevherlerle kralın şahsi mücev -
herleri Londraya gönderilmiştir. Bun 
lar Londra bankalarından birinin ka
sasında nıuhafaza edilmektedir. 

Yunanlstanda 
~ 

Rejim meseıesı 
şimtlilık mua·llakta 

Atina, 31 (Özel) - Çaldaris, yarın 
Almanyaya gidiyor· Muhalefet reis • 
)eri, kendisine bu seyehatından vaz • 
geçmesini tavsiye etmişlerdir. Zira, 
onuh burada bulunmaması esnasında. 
Kondilisin oJut <emrivaki) yaparak 
kralı getireceğini söylemişlerdir. Fa
kat Çaldaris dinlememiştir. 

Atina, 31 (Özel) - Cumhur başka. 
m parti ~eflcrile konuşmalarına de -
":ım etmektedir. Parti şeflerinin işti
ro.kile toplanması düşünülen konfe -
ransı eyhll ayına kalmıştır. 

Başbakan Çaldarisin Almanyadan 
dönmesine kadar rejim meselesi mual· 
lakta kalacaktır. 

madığı için ıim~:den bir şey sÖy· 
lenemez. Anca~ cıkullarda yeni 

Türk dilinin geniı isine (zevkine, 
dehasına) uyan cümle şekilleri öğ. 
retilmeye çah§ılaı .. aktır· 

ilk tedrisat genel 
direktörü 

Ankara, 30 - llk tedrisat ge
nel direkn. )üğü vekaletine me~
ıep müzea' dire~tlörü lsmail Hak!<a 
u\yin edilmittir. 

.il< il- • 

Ankara., 31 (Telefonla.)'- Kül· 
tür Bakanlığr §Urada burada dağ• 
nık bir vaziyette bulunan tarihi 
vesikaları, el yazılarını toplama • 
ğa karar vermittir. Bunun i;in di· 
ğer bakanlıklardan bunların ne • 
relerde bulunduğunu sormuıtur .• 
Bu iı için yerli ve ecnebi müte -
hasaıılar ç.ahtaeaklardır. 

Şimdiki halde bunların bir bib
liyografisi çıkarılmak için çalı~ıl
maktadır, 
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Hurrem Ferruhu, han köşesinde 
ıağlar buld ~ 

'-:~-:-KADiRCAN KA.Fu N 79 - Ağlanacak zaman 

Ç 
0

• Şehzadem ! . Artık tali 
geçti, 

bize 
abuk, Ahmet beqin gemisine geçin .. gülümsüyor! dedi. 

Bu kızı alin Ve buraya getl
.Yl•n •'•• Kıza ıelip naıihat etti: j de kadın kılığına sokar içeri alı • 

- A hanımcığım! Sen bu ada-, rım !. - dedi. 
PiyaJ B ~ mın söylediklerini dinleme .. Sey • Bir kere daha yeminlerden s::>n-

e ey: Fakat o, yalnı~~ ıoavaı sırasındi\ ı Yan tarafta ve hiraz uzakta du- yahlar bilhassa sanatkar adamalr ra, sultan saraya döndü. Parsa, 
k - Kurdoğlu ! Yoldaşlarımız değil, başka zamanlarda da genç ran kahyasına dr'rdü: biraz atıcı olurlar. Söylediği söz· Hurreme bir sürü sitemlerde bu • 
h:rada düıman1:t savaııyor ... S"ıı kız ve kadınlaria ı;okluk ifgisi ol· - Bu kızı al... Kıç kasaranın lerin doğruluğu muhakkak değil · lundu. 
,,;ada. karıla:-, ~ 2 larla mı uğr"'· mıyan bir adamdı Orıun kafası-· altına kapa... 1'ör.üşte lstanbula dir, Bunu ne ıuretle isbat edebi • O da: 

~rıun?... ı nı, yüreğini ve büri.in varlığını dol. gönderilecek. Sa,., y malıdır. Ona lir? Hozan nerede, Hita nerede?.. - Ne yapayım? Kabahat be -
s·"'doğlu kekel"!di. duran tek bir dile~ vardı: göre gözünü dört aç!... Ferruh tehzadenin hakikaten bu nim mi? Siz beni getirdiniz. Hem 
Z tr feyler söylemek istedi. Devlet için elcit-n geldiği kadar Dedi. resimdeki olduğunu nasıl tahkik belki beni bulamaaaydınız ve hat• 

orla: iyi ve büyük itler görmek... 1 edeceğiz? Bu tarz sözlerle kendi· ta Ferruhun resmini duvara yap. 
D 

Bu söz eri o k1tdar tabii söyle-
"' - alta.ban Y"'kaı .. .,11 da ... o. Genç kız bu ·mada •öylr d~. Be ni nahak yere üzme .. Haydi, kalk, masaydım, sultanın iti daha fena 
••l! ·- .,. mitti ki atris, manasının kend\. 

t 
'n ıerniainden a!chm.. Bir türll'i şünüyordu: . . . . · ld .. tehre gidelim. Bu manastırda pek olurdu. O zaman derdi deva bu • 

Ul l sı ıçın ıyı o uguı ıu sandı. Türkçe ~.a.rnıyor... - Gözlerinric t'~ küçük bir ka- fazla kaldık.. lunmaz cinsinden biı- dertti. Şim-
u bilmiyordu amma, insanın söyle-
ıye kekeledi~ balık bile yok ... 8Pnİ ho• tutacak. d Dadı, bir çok naaihatlerde bu· di ise deva bulunabilir.. dedi. p· .,. yiıin en az çok onun dütüncele-

'

• 1Y&le Bey KnrJog'"lunun aem~- Hüsmenin ıevgıi·.s; olduğumu ıöy- .. b'l k .. , d Iundu. Bunun üzerine, genç sul - Bir sürü (lahavle) lerden sonra, 
ın • rını ı me mum.ciin olur u. 

' 
l
e en yakın ola~ üç dört aıker'J liyeceğim ve onu ı yanına gidece· ll tan, dedi ki: Parsa genç erkeği kadın kılığına 

.. , Zava ı genç 1<.· ·ı bunda da ya. p "" endi: ğim. Türk amirali benim dileğimi - arsa! Ne söylesen nafile - soktu. Böylelikle saraya girdiler. 
Ç nılmışh· Hiç bir itte acele etmi- d B "' - abuk, AhmP.t Beyin gemisi. yapacak!... h' k ir! en, bu sevdadan vaz geçe· Orada da Hüma delikanlıdan ay-

••e yen, ıç ızmıyan her zaman dog'". ı A k l ieçin ... Bu kı~. alın ve buraya Fakat 7avallrnrı dütüncelerini~ mem. ! , i iklerime kadar itle- rılmıyor, mütemadiyen Ferruhun 
ı:ıretı'r• t 1 ld .. ı d d b k ru sözü dinliyen bu Tu"rk amı'ralı'. d' G . d' h ı·k d d d T • ın yan ıt o ugu ne ~a ar a ça u ı. ece ve gün üz, ep, sevgi- a ır ısını e iyor u. abii, kur -

D" .... b ıı· ld ., nin karakterini bilmiyordu. Hal· ort kiti birdeı · Ahmet Beyin e ı o u. limi dütünüyorum. Onun için, sen naz delikanlı boyuna arkadaıınt 
ae-. D K Jl. 1 I buki bu akıllı ad :tm, en yaman ve b hak k d h d •••ısine atladıll'\r. erya aptanı . ıya e Bey ıı. ana i aten ostsan baıka ıey met e iyordu. 

,... il ı · · d · · k en korkunç kumandalarını bile i•- d "~nç icızı tutmcıH istediler... panyo ar a ıyı e ' ıyıye ızıtmak -s yapanın.. • Gitgi e it azıttı.. Hüma artık 
Fakat Beatriı, artık ne çırpını- ta olan savata ye~ ~mek için aCf' · te böyle, yüzünün derisini hiç ger- - Ne?. Gene ne iıtiyorsun,' Ferruhun lakırdisiyle de edemez 

l'or, ne d~ bağır: vcırdu: le ediyordu. 011un da biraz ileri. meden söylerdi. sevgili sultanım .. Söyle, yapayım. oldu. 
- Kendim g!d ::rim ... İlişmeyin . deki topların dumanları arasında Genç kızı bir anda dört kiti bir- Fakat her tedbirin neticesi büsbü· Hürrem ise arkadaşını merak edi-
n d. D d 1 k T" k .. ,, .. d" den yakaladı. .. f t ·ı·k 1 d N' d .. e ı. os oğ(lt Piyale Beyin i oma , ur yegı. erını utmanın tun enaya varıyor. yı ı o sun yor u. ıce zaman ır onu yal 

~uıüne bakarak f, ı zlı hızlı yürü ·· üstüne daha zorh:: olarak sürmek Beatris neye uğradığını anlıya- diye yapıyorum, kötülük doğu - mz bırakmıştı. Kimbilir ne kadar 
\\ . .\hın t B · ·· .. d ı için onların arao;ına karı•ması ge- madı. yor. merak ediyordur. Bunları düşün -k e eym .~nun en geçer .,. 

k en ona. katlarınır. altından krzgt~ı rekti. (Devamı var) - istediğim şudur, dadı: Biz düğü için: 'ıt;l -r "R! -

ızKgın bakmayı ~8 utumadı. artık, saraya, babamın yanına - Artık bana müaaade et, ıul· 

Nurdoğlu buna ~aştı. Satılık f abrı· ka dönmeğe mecburuz. Fakat, sen, tanım, dıtarr çıkayım. Hem itim 
ası] l • b I l Hurremsiz yaşayamadığımı ög~ - var, hem de maazallah burada ya-

l o muştt1 .. a öy e o muş-

u.p· lstanbul Ziraat Bankasından: ~:r~~~u On~:~:,:::~~~. e;!~~~ ~:~~~acak olursam kellem gider .• 
d ıya.le Bey ne ,,ndan genç, ne 

e onda k · "d' ı B d Adanada eski istasyon civarında zincirli mevkiinde cem'an için, artık, hayatta biricik teselli k n ya ıf tkı ı ı .... un .t 

y., sa bir tılısım m, vardı? namile maruf: Makine dairesi, müberrit dair~si, kazan dairesi. budur. Sen, ne yapıp yapacaksın, 

d
. kendisince 'ö ;rı~ bir mana ver 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain BEl~ika fabrikası kadın şekline sokarak, Hurrcmi 
ı: d . saraya getireceksin. 

ıskarta dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme aıresi 1 hal 
l - Derya Kant~r-.ı olduğunu an. 
b:~ıftır. Kadın Jeğil mi, süse ve 
A Uyük adamlara tlii§kün olurlar ... 

llah belalarını versin hepsinin!. 
Genç kız omı 1 3vucundan uç-

rnu. ve . • ı . . . 
:r gemısıno~Tı gıtmıttı. 

Ahmet Bey h .... mıırdanıyordu. 
. ~ert sert emirJl"r vererk gemis;· 

nı ıleriye sürdü. 

-6fl
BABA KIZ 

El B~atris Derya .ı<aptanı P!yale 
eyı yadırgamıt Jcğildi... Uzun 

Ve kırmızı atlas ci.' r: pesi, büyük ka . 
~llğu ve süslü f'lh· sesiyle insan il 
bert'\ saygı, hem (ff: heybet veren 
.~ adami sank: f"l kiden görmü•

~u. ~atta onu tR!lıyor gibiydi. F"" 
at hır anda hayalının bütün ha

~ra'arı gözünün ~nünden geçtiği 
k a'de bu kuruntunun olaganhğım 

abul edemedi. 
O ha.ide niçin onı• kendisine pek 

Yakın bir adam olurak sanıyordu. 
b Doğduğundanloi ltalyadan ve 

abaaiyle annesin!ıı yanında ayrıi. 
hladığı halde bu 1 ürk amiralini 
l'lerede görmüş o'abilirdi ? ... 

. Rirka; dakikas· hep Piyale Be 
Yı battan ayağa k:-.dar süzmek, o-

l
l'lun Yüzünün çizgi, gölge ve renk-
e .• 
rını hatıralarınıc arasında bul· 

:tıak için dütünnı\.'1' le geçti. 
it Bu sırada Piy~ . e Bey de ıenç 
ııa balrmıttı: 

- E!siz bir giic'eı ... 
Diye d" .. d'· UfUD U. 

k - Sultanım, sen galiba, benim 
laç dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit amb~rı. oza mağaza· 

l canıma susadın. Benim kaç tane 
sı, prese dairesi koza mağazası malzeme amba.-1. petro ve ben 

başım var ki, bir tanesini feda et-
zin mağazası, atelyeler, hela, otomobil garajı ve atelyesi, mü · memi istiyorsun .. Bu, kat'iyen o· 
diriyet binası, misafirhane, uslabatı, binası ın:.it'üriyet ikamet lamaz. Çünkü beni yakalarlar ve 
binasıı batmuhasebeci binasından ibaret ve içiMle bir aded 350 cellada verirler. Ben seni büyüt • 
beygir kuvvetinde bollincik marka buhar makin~si ve iki aded tüm, bu kadar baktım. Acımıyor 
kazanı, bir aded 285 beygir kuvvetinde Williams markalı bu - musun? . 
har makinesi, bir aded 50 beygir kuvvetinde Williams rnarkalt -Ben, onu bunu tanımam .. 11-
buharJı krup alektrojen, bir aded 20 beygir kuvvetinde kamyon le Hurremi saraya alacaksın .. 
motörü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, benzin ciha· Yoksa kendimi kepaze ederim •. 
zı rutubetlendirme tesisatı bilfunum transmiıyo'1 . çırçır maki . Hem, vallahi intihar ederim . 
neleri, tifleme makineleri ve elyafın tozlarını almak için maki _ Ve bunu böylece yapacağına 
neler, vantilatörler, su cihazları, yangın tesis:ıtı . çember kesme • dair, yeminler, kaıemler etti . 

ve delme aletleri, tozları nakil vasıtaları, bilumum malzeme ve Zavallı dadaı, bunun üzerine, 
yedekler vesair ilah edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar başka çare bulamadı .. 
Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan: - Haydi, sen, cariyelerin ya • 

rısını alarak saraya git .. Ben, ki -
2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRlKASI 

&ankamıza 31/ 7 931 tarihinde vadesi b;terı yedi kıt'a se· 
netle borçlu bu~unan pamuk ve nebati yağlar ışnayii Türk A . 
nonim tirketine bu borcu ödemesi için yazılan ve gönderildiğ' 

kayden müsbet 10/ 4/ 935 tarihli ihbarname üze,.ine de tesviye 

etmemiş olduğundan itbu borcun ih:ıh tarihin~ kadar % 9 faiz 
ve % 3 komisyon, sigorta ücreti, muamele verg~ıi, avukat Ücreti 
vesair bilumum masarifile birlikte tahsili için hu borç mukabi . 

linde Bankamıza ipotekli olup yukarda hudud, cins veıair ev · 
safı ve müttemHa ' ve Adana Tapu Müdürlitı{i.inün Nisan 93G 
tarih 137 numaralı tapu senedile Şirketin tasatıufu altındl'I bu· 
lunan ve 2280 numaralı kanun mucibince üç j"E'minli P.h!i vukuf 
tarafından cem'an 107,500 lira kıymet takdir oıunan mezkur 
fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri da 
İresinde 10 7 ; 935 tarihinden itibaren bir buçuk tıy müddetle a· 
çık arttırmaya çıkarılmıtbr. Muvakkat ihaleai 26 · 8 - 935 tari -
hine müsadif pazartesi günü saat 2 de İstanbul Ziraat Banka· 
11nda yapılacaktır. Teminat akçesi % 7,5 dur. 

Şartname Galatada ki.in Bankamız, Mersin, Adana Zira 
at Bankaları kapılarına uılmıttır. (3697) 

lisede kalayım .. Diğer cariyelerle 
birlikte avdet ederken, Hurremi 

t!Ş~~~A~ 1 
iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 1 
Telgraf adresi: ISTANBUL HABER 1 
Telefon Yazı: 23872 idare: 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
e aylık 
3 aylık 
1 aylık 

iLAN 

7ürlciqr Ern•bi 
1400 Kr. 2700 Kr. 
730 .. 
400 .. 
1.50 .. 

14.50 .. 
eoo •. 
300 •• 

TARiFESi 
Ticaret ııanıarının •atırı 12,50 
Re•mt ııanıarın 10 kuru9tur. 

Sahibi ve Neşri9at Mütlürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı ı;er (V AKIT) matbaası 

ı~=:::;======' 

- Sen hiç korlana. Ben seni hi
maye ederim .. Görmüyor musun 
ki seninle konU!Jllasam etmiyece
ğim .. Eğer şehirde işlerin varsa , 
ben ıana o işleri getireceği kar -
dan ziyadesini temin ederim,. Bu
rada senin mevcudiyetini kimse 
farketmez.. Zira, dadımdan ve 
bizden başka sırrımızı bile yok -
tur. 

- Olsun .. Fakat, Ferruh şeh -
zade hakkında bütün bildiklerimi 
söyledim. Söylemek artık kafi de· 
ğildir. Şimdi onu görmen lazım • 
dır. Onu görebilmek için tedbir • 
ler aramalısın.. Onu buluncıya 
kadar şayet lakırdısını etmek isti
yorsan, ben, on, on beı günde bir 
buraya uğrarım, haıbihal ederiz. 
Şimdilik bana müsaade buyur, dı
şarı çıkayım. 

Böyle israr ile güç bela müsaa -
de kopardı.. Geceleyin\ bağlar , 
bahçeler içinden geçerek şehre 

kapağı attı. Yol da bekçilere ya -
kalanmamak için bir tarafa sin • 
di. Sabhleyin güneş dcğunca 
hücreıine çekildi. 

Biçare Ferruh, bütün rrerc u:ru
mamıı, mutadı üzere bir kö§eye 
büzülmüt, sevgilisini düşünüyor -
du. Hurremi karşısında ~ö:·üm:c 
son derece sevindi. 

(Devamı var) 

KUP«)N 

203 
31-7-935 
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Yunan krah Konstantinin 

Türkçeye cevıren: A E No. 

Eğer istediğimi yazmakta öz-ı 
gür (serbest) olsaydım, ne güzel 
ciltler dolGkırabilirdim .• Her ne ise 
yatamakta olduğumu sana ara sı -
ra bile bildirebildiğime ne mut
lu! Artık bu mektubu bitireyim, 
çünkü gotürecek olan adam git -
mek ü:ıeredi,-. 

Gönderdiğin mektupların üs -
tünda aan.sürden istisna edildik -
}erine dair damga var. İtalya ma
kamatı lutufkarlık gösteriyorlar. 

Tanrıya ısmarladık, tapındığım 

sevgilim; dainma seni düşündü -
ğümü biliyorsun!. 

Bu sebeple sen; unuttuğumu 

ıöylemeğe başlama! .. Ne yaptığı· 
nı bana anlat; ne düşündüğünü 

yaz ve bana yaşayn heykelinden 
fotograflar gönder .• 

Sevgiler ... 
Tiıır. 

11 Haziran 1917 tarihinde müt 
tefik1erin ültimatomu üzerine 
Kon~ntin ikinci oğlu Aleksandr 
lehine tac ve tahtını terketti. Bu · 
rada mektupla11n arkas; yeniden 
kesilmektedir. !sviçrede oturduğu 
bütün müddet zarfında ses çıkar· 
dığım görmi.iyoruz. Mektuplar 
Kral Konstantin tahta tekrar çağ· 
rıldtıktan altı ay sonra 1 O Haziran 

1921 de başlamaktadır. O esna-
da ire Yunanlılar Anadoluda sıJq 
bir savaşa girişmiş bulunmakta i· 
diler. 

Kütahya (Anadolu) 
9 Ağustos 1921 

Benim sevgili Paolam, 
Bu mektubu sana ne vakit gön· 

derebileceğimi ve onun ne vakit 
senin eline geçeceğini bilmiyo • 
rum; fakat 16 temmuz tarihli 
mektubunu bugün aldığım için sa· 
na mümkün olduğu kadar çabuk 
teşekkür etmekliğim lazım. Mek· 
tubu ilk fırsatta yollıyacağım. 

Sana evvelce anlatmış olduğum 

sebeplerden dolayı mektubun A: -
tinadan postaya verilmesi lazım • 
geliyor. Burada lzmirden aşağı 
yukarı beş yüz kilometre uzakta
yım. Yolun hemen hemen üç yüz 
kilometresini trenle geçtim; geri -
ye kalan mesafeyi Milano ile Sal
zomaggiore arasında olduğu gi • 
bi, dehşetli tozlar içinde ve çok 
kötü yollarda otomobille aştıım. 

Ülke hiç de güzel değil. Yüzlerce 
kilometrelik yerde bir tek ağaç 
yok; ancak buğday tarlaları gö -
rülecek kadar güzel.. 

Dağlarda ormanlar varmış, fa · 
l<at ovadan görünmüyorlar. Be -
reket versin ki havalar sıcak de · 
ğil; geceleri serin hatta ara sıra 
çok ıôğuk oluyor. 

Anadolunun içi yüksek bir yay 
18.dır. Burada bulunduğumuz yer 
dokuz yüz metreden yüksek .. Böy 

le olduğu daha iyi, çünkü deniz 
kıyısı, geceleri bile serinletmiyen, 
rutubetli, ağır ve dayanılmıyacak 
kadar sıcaktı. Hayatımda oradaki 
kadar kötü bir hava hissetmemiş
tim. 

15 
dan bv-.şka kimseler yok. Yaşını 
batını almış bütün erkekler iki 
yıl önce ülkenin iç taraflarına sü· 

rülmüşler. Burada iki bin yerine 
on Rum erkeği ve dört E,rmeni 
var. Ahalisi müteassıp olan 

köyler de var; buralarda erkekler 
geceleri çıkarak, tek başına olan 
nef erlerimizle, kamyon şoförleri • 

mizi korkunç bir biçimde öldürü • 
yorlar. Parça parça ediyorlar. Bu 

işler bizimkileri çileden çıkarıyor 
ve teessüre değer mukabelede bu· 
lunuyorlar. 

Savaş işte böylece çok yabani -
ce bir gidiş alıyor. işte bunun için 

dir ki elimizde fazla esirimiz yok 
çünkü herkes daha harp meyda · 
nında boğazlanmaktadır. 

1 

Bundan başka sana Sü Bakanı 
T eotokya ile Başkumandan Papu· 

las arasında geçen bir konuşmayı 
anlatacağım. Bu tabii tuhafdır, 

ancak haleti ruhiyemizi göster • 
mesi bakımından çok karakteris · 
tiktir. 

Buraya vardığımızda şehrin ö -
nünde bir hendeğin içinde iki 
Türk köylüsünün cesetlerile kartı

laştık. Bakan, generale dönerek 
bunları niçin gömdürmediğini sor 
du. General şu karşılığı verdi: 

- Evet bunların gömdürülmesi 
lazım olduğunu biliyorum çünkü 

fena kokuyorlar fakat ötekilere 
ibret olsun da uslu otursunlar diye 
burada bırakıyorum. 

Bunun üzerine Sü Bakanı de • 
di ki: 

Bunları gömdürün ve her iki 
günde bir, sofrada çiçek değiştirir 
gibi, yerlerine başkalarını koyun! 

Bu ne vahşet değil mi? 

O kadar atıp tutan Kemal pa · 
şa, delmiş olduğumuz bir sabun 
köpüğünden bz.- ' " bir şey olma · 

dığını gösterdi : ~u durum, o· 
nun büyük bir güç ~ahibi olduğu· 
na inanır gibi görünerek ve sırf bi· 

zi rahatsız etmek için kendisile 
pazarlığa koyulan Avrupalıları 

kızdrracaktır. 

Burada Eskişehirdeyiz; gücüne 
örnek teşkil etmek üzere bir şah· 
rah gibi hazırladığı ve elinden al· 
mağa. hiçbir vakit gücümüzün yet-

miyeceğini sandıkları harikulade 
tahkim edilmiş hatlarının iç kıs -
mma yarın yerleşiyorum. Şimdi 

artık onu hükumet merkezine ka· 

dar kovalayıp kesin (kat'i) bir bi· 
çimle mahvedip banşa kavuşma -
mız kalıyor! Bu amaca varmamı -
zın fazla uzamıyacağını sanıyo -
rum. 

Sana doğrusunu söyliyeyim mi: 
Bu harp sözlerinden kulaklarım 
doldu, artık bıktım usandım yal -
nız harpten değil her şeyden bü • 

tün dünyadan usandım. Ancak sa· 
na tekrar edeyim: Bu benim sa -
vaıım değil, bir dünya savaşıdır. 

Kıtalarımız cidden mükemmel 
kahramanlık ve şaşılacak bir ta -
hammül gösteriyorlar; onların a -

maca gösterdikleri sadakat o ka -
dar dokunaklı ki, heyecandan 

Şimdiye kadar kaldığım bütün 
şehirler halis Türk şehirleridir; 
fena kaldırımlı, büyük otomobili· 
min geçemiyeceği kadar dar ve 
bağırsak gibi kıvrıntılı, iğri büğ -
rü aokaklı şehirler ... Hükii.meti ida 
n ,eidftert de tam aniamiie ina -
mrlmıyacak gibi .. 

kurtulamıyorum. Yaralılar bile, 
benim geçtiğim yerlerde hastane -
lerden ve trenlerden fırlayıp, sar· 

Bütün bu şeJiirlerde yalnız Rum 
veıE'rmeni kadmlarile çocuklann • 

grlarını tozlarda sürükliyerek ar -
kamdan koşuyorlar. 

(Devamı ııar). 

31 TEl\tMCZ - 1935 

Çi NGEN E LER 
A RASI N DA 
ll=Oa'1a~tan ~Donmuş lhıall:(n~ô IQ)Oır m~~®ıra 

No27 Yazan: Osman Cemal Kagır1~1z ----
Çingene işi çakar gibi oldu. Si~ 
sakın korknıayın, dedi, ben 

anladım işi ! 
- Yok, yok be beyağa. Kadın 

mıtlaka oradadır •• isterseniz at 
}ayın siz te bu beygir üstüne, ben 
de yürüyeyim ardınızdan yaya!. 

Uzatmıyalım çinge.1in bu se
mersiz, eğersiz beygirine atlayın -
ca tam öğle sıcağında yola düzül -
dük. Bahçeköyünden orman yo -
liyle Zekeriya ve Uakümru köyle
ri taraflarına gitmenin ne kadar 
yaman bir iş olduğunu bilmem 
bilir misiniz? Diyebilirim ki ben 
ömrümde bu kadar güç ve yorucu, 
ayni zamanda korkunç bir yolcu -
luk geçirmemiştim. 

Hınzır çingene beni öyle or
manların içine daldırıyor, öyle in
cecik, belli belirsiz ve kapkaran -
lık keçi yollarından geçiriyordu 
ki adeta kendimi bir rüya görü -
yor sanıyordum. 

İçine güneş aydınlığının zerresi 
sızamıyan o kapkaranlık, o sım -
sıkı ormanın tam ortalarına geldi
ğimiz zaman çingene bana seslen
di: 

- Abe efendi!.. 
- Ne var?. 
- Abe gelmişiz şinci ormanın 

tam ortalık yerine.. Burada belki 
çıkarsa karşımıza ya br çakal, ya 
bir ayı korkmayın sakın, ben pe -
şinizdeyim ! •. 

- Çakal pek bir şey değil am
ma, ayı çıkarsa fena yahu!. 

- Ayıdan hiç korkmayın! Ze -
re ayılar anlarlar bizim dilden, 
ben süvlerim o;a çingenece bir 
kaç lakırdı, o duyunca bunları u -
tanır, kaçar bizden .. 

- Sen ayıcısın galiba!.. 

- Ya ya! Ayıcıyım .. Var be -
nim Alibey köyü taraflarında iki 
tane koskoca ayım .. Ona sebep, a
yı çıkarsa o koca oğlana meram 
anlatması kolay! Dua et ki çıkma
sın başka şey .. 

- Ne gibi başka şey?. '" 

- Söz misali, hırsız filan falan 
gibi ... 

- Buralarda hırsız olur mu?. 
- Ey .. Orman bu .. Bilinmez . 

Bakarsın, beş on adım ötede bir 
iki kişi ellerinde altı patlangaç -
larla çıkını§ karşımıza .. 

- Ağzını hayra aç be! 

- Haydi hayırlısı mevladan 
amma, ne olur ne olmaz var ını -
dır zatınızın üzerinde silaha ben -
zer bir şeycik?. 

Bu son söz üzerine çingenenin 
maksadını derhal çaktım .. Kö
poğlu, böylelikle benim ağzımı 
arıyor; korkak olup olmadığımı, 

üzerimde silah bulunup bulunma
dığın ıanlamak istiyor; böylelik -
le belki de bu kapkaranlık, ıpıssız 
ormanın ortasında beni soyup 
kaçmayı tasarlıyordu. Çingene -
nın: 

- Var mıdır, zatınızın üzerin -
de silaha benzer her hangi bir 

'k? şeycı .. 
Diye sorduğu son sorguya ver -

diğim cevab şu oldu: 
Hemen beygirden atladım, 

hayvanın ta kuyruğa dibinde yü -
rüyen çingenenin çenesine yum -
ru_ğumu dalaY.arak: 

- Bu yumruk yetmez mi sa
na,, silahı ne yapacaksın? 

Zavallı çingene birden öyle a
falladı, böyle korktu ki ağlar gi -
bi yalvarmaya başladı: 

- Köpeğin olayım, yapma be -
yim ! T apanlarını yalayayım et -

T ahtakalenin üs, tarafındaki 
kü~ük çingene mahalleıinden 

bir !JÖriinÜf 

me beyim! Yok benim içimde hiç 
bir kötülük size karşı. Ben sora • 
rım size laf olsun diye?. 

- Geç bakayım, beygirin önü -
ne de tut yularından! • 

- tutayım pa§am ! .• 
~ · 

Ve ben beygire atlarken o, bir -
denbie uyanır gibi beygirin ya -
nında eğildi: 

- Basasınız sırtıma da öyle bi
nesiniz beygire, dedi, zere ıize 

zahmet olmasın beyağam ! .. 
Çingenenin bu kadar korkağım 

hiç görmemiştim .. Ben beygire at
ladım, o yulara yapıştı, tekrar yo
la düzüldük. Bu sefer çingene, yu
lar elinde, keyifli keyifli çingene
ce şu şarkıyı tutturdu: 

"Elenin da avela,, 
''Palenin da ravela,. 
"O jamutıu namola,, 
"Bori habc kerata,, 
"Dale Kolonçi yala ,, 
"Dade Kolondi kela !,, 

ken birdenbire altımdaki naY"~ 
rap! diye durdu. 

Çingene yulardan asıldı: 
- Debre meret!. 
Hayvan sanki taş kesilrııİI 

ve kulaklarını dimdik dikmişti .. 

Çingene işi çakar gibi oldu. '/tr 
lan bana uzatınca: 

- Siz sakın korkmayın, ded~ 
ben anladım işi! Ve çabucak k\I' 
şağının arasmdna çıkrdrğı ot biç' 
meğe mahsus küçük bir orağı sıti 
eline alıp gözleriyle etrafı ara§ ' 
tırmaya başladı. Daha ben 11t 

olduğunu anlamadan altımd~W 
beygir acı acı bir kiıneye' 
rek şahlanır gibi oldu tt 

olmasiyle birlikte lame §ÖY ' 

le üç buçuk, dört metre ilerimiı' 
deki sık gürgen yapraklarını~ 
içinden kaskalın ve up uzun, ade' 
ta vapur halatları gibi alaca renk 
li bir yıln bize doğru, yağ gibİ 
kaymaya başladı. 

Bunu görür görmez ben bitmif 
tim. Biraz önce çingeneye kart1 

gösterdiğim kabadayılığın yerin~ 
şimdi korkudan atın üstünde 
mumyalaşır gibi olmuttum. Çin ' 
gene katla göz arasında çok çevi~ 
atılı§la yan tarfatan yılanın t ,en ' 
sesine doğru atılı; elindeki )\üçü~ 
orağın tersiyle o koskoca mefre
tin batına ıiddetli bir darbe indi• 
rerek hayvanı sersemletti; sonrl 
gene çok çevik bir hareketle orai• 
sol eline alıp sağ eliyle onun en ' 
sesinden yakaladı, Koca yılan di
lini bir karış dışarıya uzatmış vii• 
cudu ile debelenip duruyor ve ku1 
ruğiyle de çngenenin kalçaların• 

ve baldırlarını kamçılıyordu. 

Çingene baktı ki bu koca yılal1' 
la başa çıkamıyacak iki eliyle bi~ 
den onun boğazını olanca kuvve
tile sıkmaya batladı. Altımdaki 
beygir, efendisinin bu savatın' 
karşı dehşetli huysuzlanıyor, bo • 
yuna ön ayaklariyle yeri tekmeli• 
yor, boyuna kişniyordu; bu ara • 
lık, ben bir kaç kere beygiri ge • 
ri çevirip oradan biraz açılmalı 

Herif ağzını şapırdata şapır- istedimse de buna bir türlü mu • 
data bu türküyü öyle neş'eli aöy - vaffak olamadım.. Nihayet ii~ 
lüyordu ki bunun benim de ho - dört dakikalık zorlu bir boğuıma• 
.şuma gidip gitmediğini anlamak dan sonra ne dersiniz, bizim cılı:ır 
için ikide bir dönüp, bana baka - sıska, korkak çingene hayvanııı 
rak gülümsüyordu. Türkü bitince bofazını sıka sıka, batına orağııı 
kendisine sordum: tersiyle vura vura onu kıskıvra1' 

- Bil söylediğin türkü ne tür - yere sermesin mi?. 
küsüdür bakayım?. - Oh, hele şükür mevlaya zı• 

- Bu bizim çingenece türkü _ harta bildik terezi !. 
!erin en güzel ve en menşurların - Ben atın üstünde ve pek bitkİO 
dandır.... bir d~rumda: 

- Bunun Türkçesi nedir baka- - Ne oldu, öldü mü?. 

yım ! - Ölmedi cana bet .. ille veli ' 
- Bunun Türkçesi, yani ya kin soluksuz kaldı, bayıldı. 

demektir ki: - Aman gene ayılır; bari oiclıJ 
"Derelerden geliyor, tepeler - olacak, orakla kes başını da öl • 

den geliyor, damat yıkanıyor, ge- sün! .. 
lin yemek yiyor, ana çorbaya tuz -Yok, yaramaz .başı kesik Y'" 
atıyor; baba mancanın tadına ba- lan bana! Bana lazım dı zatı bat•• 
kıyor.,, kuyruğu her tarafı tastanıall' 

- Ulan, bunun neresi güzel? böyle büyücenek bir yılan! .. 
-Ah beyağam, ben uydurama- - Sana ne diye lazımdı ],öyle 

dım, onun makacma söylemesini, bir yılan! 
onu size bizim kızlar süvlemeli ki - Onu biz ilac yaparız, ilaç ! 
göresiniz ne kıyak şeydir! . - Ne ilacı?, ~ -

Biz çingene ile bö>:le aölleıir • .. (Devamı ıJar). 
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Londrada yapılan at:letizmde 

lngiltere Fransayı qendi 
Fransızlar 56 ingilizler 

64 puan aldılar 
Geçen cumartesi Londra White 

City stadında 30 40 bin seyirci 
Önünde yapılan Fransa. İngiltere 
•raıuluaal anletizm maçı, lngiliz . 
lerin 56 ya kar§I 61\ puvanla Fran 
arzlara, kazandıkları galebe ile 
hitrniştir. 

dier Franıa rekorunu da kırmak i
çin çal~ımı§, fakat muvaf lak ola
mamı§ttr. 

Gülie atma: Birinci Duhaur 
(Fran.) derece (14 m. 73) · ikin
ci Hawland {lng.) 

UMUMi T ASNIF 

İngiltere 64 pu\•an, Fransa 56 
puvan .. 

• •• 

Dünyanın en 
rından 

yüksek futbolcuıa
Aleks Jeyms 

Görülüyor ki, bu uluıal atle· .. A~~enahn meşhur futbolcusu Alek~ ~eym~. de.nize çok . ~e.raklı bir ada~ dır. Bigbury plajmcfa: küçük bi~. k11 ; 

t . t I ·ı· l . t b' luhesı Yardır. Ye yazlarını orada geçı rır. Bu resımde kendısını, karısının og lunu Alek ve kız Patriciyuy:ı göruyor. 
ızm emaaı, ngı ız erın am ır 

Neticeler şuniardır: 
100 yarda: Birh:ci Sweeney de

rece (tam 10) ikinci (İng) Young. 
200 yarda: Birinci Ramgeley 

Clng.) derece (22). İkinci S\vee· 

h Ak• • • ·1 b' . . K l sunuz. 
a ımıyetı l e ıtml§tır. OJU ar· ... k · · b" • k k kı k J 1 1 "it 1 d "il bff tü dü 

d F l b
. k l'b. la- Ço - ı~~ı ~: aıl~ baba~• olan ,.e aş:ığı yu ·arı ·ır ~a ~aklaşan Ale s eyms, ya nız ngı eren n eııı; n nya. 

a ranıız ar ır te ga l ıyet a nın bugunku en ıyi insayt (iç) oyuncu su \'e en begenılen futbolcu~udur· 
mamıflar, ikinciliklerin çoğunu ----------------------------------------------

ney (lng.). 
440 yarda: Birinci Robert 

bile lngilizler aln.ıılardır. Ancak 
atlamalar ve atmalar Franıızların 
biraz yuzunu güldürmüı ve 
arada müthif bir pııvan farkı ol· 

(lng.) derece 48,2 5). lkinci Heu. maıının ?nüne ge~miftir. 
ry (Fran.) 

880 .1arda: B ;fnci StotharJ Pat• a. . . 
(lng.) derece (1.57,1 5). ikinci 1 n J iÇi n 
Powell (lng.) ' Artık buza lüzum 

Bii mil: Birinti \ıVoodersom yO k ! 
Uttı.) derece (4 19). ikinci Nor }'ransada Bünzil isminde bir ada • 

ithınd (Fran.) mın yaptığı yeni bir alet sayesinde 
iki rnil: Birincı Baley (İng) de artık buza lüzum kalmadan pati -

rece (I0.23,2/ 5). ikinci Rerolle nıaj yapmak imkanı olacaktır. Bünzilin 
(Fran.) .reni aleti şöyle tarif edilebilir. 

120 yarda manil'dı: Birinci Fin- . Çime_nt~ ~z~rinde kayılan patinaj 
lay (ln .) derece (14,9/ lO). ikin- a!~t-~erı gıbı hır tab~n, onun altında 

g ku~uk yurnrlak <'elık parc·ıların or· 
ci Pilb (l ) ' - ·· ' .. ro~ ng. • . • tasma oturtulmuş ,.e çok kolay 

Yukse.< atlama: Bırıncı Puy- kayan bil yalar vardır ki, hu fttetle 
faurcat (Fran.) derece (1 m. 828) kayıldığı zaman insan kendini a)·nen 
İkinci 'Vest (İng.) buz il tünde kayıyormuş zannetmekte 

Sırıkla yüksek :ı.llama: Birinci dir· 
Rarnadier (Fran.) derece (J m. Demek, artık patinaj meraklılarının 

kendi .sporlarını yapmak için krşı ,.e 
96) · ikinci Vinlousky (Fran.) her tarafın buz tutmasını beklemele-

Bu mÜ•abaka ara..ında Rama. rine lüzum kaJmıyacak.! 

75 kilometrelik 
bir yüznıe 

Tirede yeni bir spor 
kulübü kuruldu 

'J'ire (Özel aytarrmızdan) - Tire, j 
ülkemizin en eski ,.e kalabalık nüfus· 
hı bir ilçesidfr. Her yönden önde hız 
ulan \ 'C yenilik ~avaşına kıvancla ko -
san Tire gen~leri, Cümhuriyet Halk 
Parfüıinin koruduğu ikinci bir spor 
kulübü kurdular. 200 genç, Halk Par
tisi salonunda toplandılar. Ateşli fi . 
kirler ileri sürüldü. 

(Tire Dirik ~poruna) bir günde 200 
üye yazıldı. Ve yönetim üyeleri seçil -
di. 

Birinci başkanlığa avukat Hikmet 
Şahin, ikinci baskanhğa Emlaki mil -
liye işyarı Naci Z<'ngin, genel sekre · 
terliğe Rüro şefi Durmuş Türkmen -
oğlu, muhaşipliğe kooperatifde .Mu · 
1.affer, ,·eznedarlığa · Ziraat bankası 

işyar muavini A~ıkalın, ve katipliğe de 
Muzaffer seçilmişlerdir. 

Kulübün yönetim kurulunu teşkil 
eden bu değerli arkadaş1arm erekle
ri, Tire gençlerinin topluluğunu \'e 
Spor kalkınmasının esaslı bir istekle 
başarılmasını temin etmektedir. 
Tire Dirik Spor lrnlübünün doğma • 
sile beraber yedi yaşına basmış olan 
'I'ire idman yurdunda bir kıpırdama 

görülmüştür. Bundan anlaşıldrğına 

göre, ilçemizde ikinci bir kulübün ku
rulması çok yerinde olmuştur. 

Durmuş Türkmcnoğlu 
~---------~--~~ 

Güzel (3) plonjon 

San FrQ1UJiskoda alın11u~ yukariki res me bakmı:ı. 
Sağdan itibaren, meşhur dalma şam piyonlarından Barbara Gacletle, Tet 

Mcclıan re Helen Crrlenkovich'den mü rekkcp <3) ki~ilik bir grup tarafından 
dalma yerinin en yüksek katından ya pılan bu dalı§ ne kadar güzel bir nıan 
zara te1_kil ediyor, deif.l mi:>.l. 
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8 O H 8 ft: J0· 1 · l~J~ - Hava tehlikesine karşı 
ORMANIN KIZI 
Vcıhfi hayı>(lnlar arcuıncla 11• Afriltonın balto airmemiı ormQllla· 
rcnıla ••çen qlı ve kahramanlık. lıeyecan. eırar &le tetkiJ, romanı 

•No· 68 -••- Yazan: Rıza Şekib 

EbulQla'nın hikayesi Karşanın 
içinde, bir telin titremesine 
s·abeb olmuştu. Fakat zayıf 
görünmemeye çahşıyordu .. 

- Peki Karıa, ~ana yalnız ha· 
yatın1ı anlatacağıD". Amma, orma 
nında ıeninle beta her kalmakta 
da iarar edeceğim. Bunu ıöyle· 

mekten beni menetme. 
- Haydi.· Anla~ bakalım haya 

tını .• 

Ebululinın tam hikiyeıine baş. 
hyao:ığı ıırada Karta ili.ve etti: 

- lıteraen turaya kadar gidip 
orada oturalım. 

Kartanın göste::diği yer, büyük 
bir ağaç altı idi. İnsan orada di'\ 
ha rahat oturur, ciaha rahat din· 
)erdi. ı 

Ebululi Kartan·u gösterdiği ye· 
re bM<tı ve yavat bir ıeıle: 

- Naııl iateraenjz, dedi, hakkı 
nız vtlr, orası çok güzel bir yer, i11 
san bir sen& bile otursa doymaz. 

Kartılıklı oturdıılar. 
Ebululi. gözlerb:. Karşanın göz· 

]erinden ayırmıyarak anlatmaya 
baıladı: 

- Abduliziz berıim ne dostum, 
ne de arkadatımclı· O, belki hi· 
kayemin sonuna ' armadan anlll'
mıyacaksın, baıımaa bir bela idi. 

Daha çok küçü!<.tüm. Kendisini 
ailece tanırdık. B~~ babam, bir a· 

.fjDaJDı e bir de ık11kardeşimden İ· 
baret ailemizle ff,. rtumda yer lef. 
mittik .. Babam fil di§i tüccariydj, 
Fakat yalnız fil di,i.. Hemen he
men bütün Hartuııı tüccarlarından 
yalnız burada ayrliıyordu. 

Hartumun fil diti tüccarı ola· 
rak geçinenler, h"rkesin bildiği 
gibi, iki iti de bir~ikte yaparlar .. 
Fil diti ticareti bı•nların öteki iş· 
lerini kolayca ~Apabilmelerine 
meydan hazırlar. Bi1mem1 bu ikin 
ci işlerini söylemeye lüzum var 
mı? 

- Anlatıldı .. Esir ticareti diye· 
cekıin ? .. 

- Evet, eair ticareti .• Bütün ka· 

annemin de bulu ını1amaıından İ•· 
tifade ederek kız~ardetime tasal
lut etmit ve onu Lerbat bir hale 
koymuftu. 

Ben, bunu itıtince müthit buh· 
ranlar geçirdim. Ve neticede bir 
perıembe gününihı aktamında ev· 
!erinin kö§esi batında Talhayı bt· 

çakla yaralıyarak yere ıerdim. 
Kendisini fena bir yerinden yara· 
lamıştım. Üç gün sonra Talhanm 
öldüğünü işitti!ll. 

lıte Abdülaziz, benim baııma 
o gündenberi be:a olmuıtur. Ba
bam beni, dava etmemesi için Ö· 

len Tal hası yerine beni onun yanı· 
na verdi. 

O gündenberi, bu adamın bü. 
tün hiyanetlerin~. bütün kötü i!-

lerine alet olmaktan başka bir fey 
yapmadım. 

Adam öldürmek. suçu boynum· 
da olduğu için artı1' Hartumda dl\ 
kalamıyordum. A bdüliziz beni 
yakalayıp getirdig;n yere getirdi. 
O gündenberi oradayım .. 

Hayatım zaten lıir esirlik içinde 
geçti. 

Ne anamı, ne l-abamı, ne kız. 
kardetimi, aradaı1 geçen bu ka
dar yıla rağmen görmek sevinci. 

ne kavuşamadım· Onlardan al· 
dığım bütün haber, iyi oldukları 
yolundaydı. Amma bundan ... 

Ebululi söyliyt:ceğinden vaz. 
geçmit giJ-.\ durd..ı .• Sonra devam 
etti: 

- Esircilikten ~o,lanmıyan ba
bam oğlunun, işte böyle bir hika. 
yeden sonra, Abdülaziz gibi bir 
adamın esiri olmuına ve kendisi
ne ayrı dü~mesinc razı olmuştu. 
Bu yüzden babamı-. da kırgınım .. 
Bugüne kadar onlara yazdığım 

mektuplarda babamın hatırını so
ran bir tek satır bile kullanma
dım .. 

zançlarını bu yüzrlen temin ettik· (Devamı var) 
leri halde pek aç·l.tan yapılama'· ____ .. _, ________ _ 

ması, bunların esi ı tüccarı sıfatla

rını fil dişi tüccar\ sıfatları arka
ıına ıaklar. Babam eıir ticaretini 
nefretle kartlaY,&:ı bir adamdı. 
Hemen hemen büıün gününü, bu 
işin aleyhinde 11öyJtmekle geçirir.· 
Şimdi, bazan dü,rndükçe, asıl i
şini, bu dütmanlıktan naııl fıraal 
bulup da yapabile~ ğine bile hay · 

d 
. , 

ret e erım. 

- Netice? t • . .... '( 
- Anlatacağım . Azıcık ıabır-

Jı olunuz Kar9a .. Evet .. Aııl itini 
mısıl yapabildiğine bile hali hay· 
ret ederim. Ben on dört yaşıma 

bastığım ıene içinde kızkardetim 

İstanbul 6 ıncı icra dairesinden: 
Kira bedelinin temini için üzerlerin 

de hapis hakkı istimal olunan ,.e bu 
kere paraya çenilmesine karar ,·eri . 
len muhtelif cins ve miktarda kar · 
yola, oda takımlarr, ma~a, sahibinin 
sesi gramofon n grafomon plakları, 
konsol, ayna ,.e yastık, bakır tencere, 
sahan, tepsi, ut, ,·antiJatör, du,·ar 
saati, kilim, şilte nsair ev eşyaları 1 

5 Ağustos 935 tarihine mü!iladif pazar 
tesi günü saat 17 den 18 kadar Beya • 
zıt Emin bey mahallesinde karakol 
soknğında 16 numaralı hanenin önün. 
de açık arttırma ile satılaca~ından al 
mak istiyenlerin ayni gün ye saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru· 
na nıüracaatları ilan olunur. 03422) 

de dokuz yatını ~oldurmu9tu . -Ş-l-.JK_"_R_O_U_S_T_A-,-,I-A_R_n_' A-~-,I-.A-R_A_ 
Benim arkadatım ve dostum 

sandığım AbdiiJi.zizin de benden Fı~ncı ve fınn sahiplerinin ve yeni 
fırın yaptıracakların nazarı dikkati-

büyük bir oilu vardı: Talha.. ne. Yeni usul ''e her nevi fırınların 
Trltha ile ben, dcıttuk •. Ekseri· kusurunu anlar ve yapar· Samatyn I 

Ya beraber bulu•ur. berazer gezer k k k N 4 T ı 
"I' A arca soğuk sarnıç so a o. e . 

eğlenirdik·. 22183 Fırın ehlisi Şükrü usta. ı 
Günün birinde Talhanın, be • 

1 
nimle sık dola~mi'ıının sebebini ZA Yl 
öğrendim. Bu gen.; meğer, kızkar
~imo r3s koymt."§. 

BiP ıtln henim evde bulunma. 
'drlım Mr zamand~ beni aramak 
lialıaneeine gelen ~u hatari, evde 

931 • 932 ders senesinde Kartal 
i!kracktebinden aldığım şehadet
namemi kaybettim. Y eniıini çt -
karacağımdan hükmü yoktur. 

91 Orh:ın Nejat 

Wzalarmda yı.ldıs lpretll olaDl&r, l1&e • 
rinde muamele ıörenlerdlr. Kakamlar u. 
11 kapanlf aatıt tlyatlandtr. 

Nukut 
* Londra li2.4, • Vtyaae iJ, -
* l'\uyork 12~. :iO • Mıo:lrld 

ı • Parls 169. -· * Berlln 
!6 -
40, -

• 1'111ino 198, - • \'arşovı 24. 50 
8~. - • Budıpeştt ~5. -
'l4, - • BUtreş ıs. -

• Cenevrt' 1!20 • • • Belırıd !ı4, -

• Soryı ~•. - * Yolohımı 3~. -
• Amscetdıı· 81, - • Alua Q3!, -

!>S, - * MeCldlye 113, - 1 • Prıg 
a2, •• • Bnkoot t33 - 1 

·---- Çekler ----. 
• Stotho'm 

• Londrı 6i8 SO * Stokhlm 
• l'\evyor~ 0.79•6 • Vlyar. 
• Pıls •2.«>3- .~·adrtd 
• Mlliao 9.7016 • Rerlln 
• Prllkse 4.70i • • V111on 
• AtlD1. t 3.397:1 • Ru:lapeste 
• Cenevıe 1.4~47 • Rlltres 
• Sofya 63,3S- ,. Delırad 

• Pul! 19, I !17 • Moskovı 

3.112) 
4.1590 

5.80:'~ 

l,9713 
4,203~ 

4,41-
69, 1~6 
:14.882~ 

t.'IU 
1090!<0 

I 

• Amsterdım ı. 1710 • Yokohımı 

·---ESHAM---
:• lı Bıntn 9.~·>- Tramvay \9,- 1 
•Anadolı• ~!ı.70 *Çimento u 10..llO 1 

1 

Reli 2. tııl Onyoa Od. -.-· 
Slr. llıyrtve ıs.- ~ırk Det -.-

r 

Merkez Bınkatı !ı7.7!t Balya -. -
ll. Stıon• -,00 ~ırk m. ecza --.-
P.omontı 7.9~ felefoo -.-

-istikrazlar - tahvlller-
ı. ı933Tilrt Bor.l 71.97!ı Elektrik -. -
1* . . il 26,ıı5 framvıy 31.70 
1 • _ fil j6.60 Rıhtım 44. -

•lstlkruıDıhll! 1 94, Anadolo ı 4S,25 
• lrınt lstlkrw 95, - Aaıdolu il 45,!5 

t 918 A r.ı ıo, - Anadolu 111 1,40 
'• Sıvu·Erzutum 96.~0 •~ll1111essll A 45 80 

RAD~vo . .,,.... ...... 
F?-r:Qg.~a·m ı 

lSTANBUL - 18.30: YUzme derıleri. 18. 
~= Fransızca derı. 19,10: Dana musikisi 
(pllk). 19.40: Haberler. 19.~: Bayan Halide 
monolog. 20.10: Konferans. 20,30: Radyo caz 
ve tango orkeıtralan ve bayan Birsen. Türk 
çe sözlU eserler. 21,30: Son haberler. horsa 
lar. 21,4.0: Bayan Nimet Vahit (Şan). 22: 
Mandolin kuvartetl. Bayan Patarelll idare 
sinde. 
BüKREŞ - 13: Duyumlar. 13,05: Orkea 

tra konseri. 13,4.5: Duyumlar. 13,55: Konae 
rln ııUreği, 14,4:5: Duyumlar. 14,31S: Konaerln 
SQn kll!mı. 18: Hafif mU%11L 19:-<Duyumlar. 

19.15: Konserin aUreğl,, 2Q: Şö,z)cr. 22~9: 
Pllk. 21: Sözler, 21.llS: Piyano mUzlğt. 21, 
45: Şarkılar. 22,05: R&dyo salon orkestruı. 
22,ıso: Konserin ıUreği, 23,15: Yabancı dlll• 
duyumlar. 23,SIS: Konaerln 11Ureği. 

BUDAPEŞTE - 20,~: Radyo plyeıi. 22, 
4:5: Duyumlar. 23,05: çingene mll.zlğl, 23,41S: 
Llazt'ln eserlerinden konser. 1,015: Duyumlar. 

VARŞOVA - 20,30: D1lo ıarkılar. 21: 
Sözler. 22: Chopln'in eserlerinden koııaer. 
22,30: Konferans. 22,40: Şarkılı konser. 23: 
Duyumlar. 23,10: KUçUk radyo orkeatra11. 

BELORAT - 21: Lulbllana'dan röle, 23: 
Duyumlar. 23,20: Caz orkeııtraaı. 

PRAG - 20,4.0: Piyes, 21,30: BrUkselden 
röle. Gala konser (BrUkael fllharmontat ta 
rafından). 23: Pllk. 23,15: Duyumlar. 23,30: 
Pl&Jc. 23,45: Fransızca duyumlar. 

J.IOSKOVA - lS,30: Konser. 19,15: Kon 
serin sUreğl, 20,30: ''Ktertna t.maııova,, adlı 
operanın radyo adaptuyonu. 21,30: Dana 
plAkları. 22: çekçe yayım. 22,515: Kızıl mey 
dandan röle. 23.05: İngtılzce yayım. 24,05: 
Almanca yayım. 

LE1PZİG - 21: Duyumlar. 21,15: Genç 
nesil yayımı, 21,4.5: ? .... 23: Duyumlar. Spor. 
23,30: Org mUzlğl. 24: Gece milztği. ı: Senfo 
nlk konRr . 

ASiPiN kENAN 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ,.e bütün ağrılardan korur. 

1 Ağustos perşembe, 2 cuma, 3 CU· 

mnl'te ;;i. ı mmır günleri akşamlan 

tıı~~~"' 8dtli11tsf 
~thirTiyatrosu 

111111111~1111 

lllJ~ 
11110111 ~ 

va~ları temin edil 

Tepebaşında Be • 
lediye bahçesin • 
de Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 
l>elidolu operet 3 
perde yazan Ek • 
rem Reşit beste • 
liyen Cemal Reşit 

Dikkat 
Bebek, Şişli, lstan 
bul ciheti tram · 
miştir. 

Galata ve Beyazıt kule .. 
lerine düdük konacak 

Bu iki sesli dUdtık, zehirli gazlar bastırdıllı 
ve dağıldığı zamanlar başka başka Utece'k 

Halkı zehirli gaz tehlikesine 
karşı korumak için yapılan çal:ş
malar ilerlemektedir. lıtanbul 
Yarilbayı ( vnli muav:ni) Rük· 
neddinin ba9ka~&ğ1nda toplanan 
"havadan gelecek tehlikeieri kar
tılama komisyonu,, çalıtmaaını 
genişletmiştir. Komisyonun hazır· 
ladığı çalışma programı lçitleri 
bakanlığı tarafından da tasvip 
edilmittir. 

llbaylık ilçebaylara (kayma • 
kamlara) birer tamim göndere!·ek 
ha;radan gelecek tehlikelere kar
şı alımıcak tedbirleri öğrenmeleri 

Hava tehlikesini1 

bilen üyeler 
Hava tehlikesini bilen üyeler liste 

ıi: 

7215 Bb. Antalyadan B. Mustafa İb -
rahim çavuı zade 50, 72İ6 Ötner Liıt
fi 20, 7217 Birlik tirketi namına 300, 
7218 Pata Mustafa Labant zade 20, 
7219 Ömer Hakkı 20, 7220 Ak Hüse • 
yin 500, ve evvelce de 300 lira venniı· 
tir. 7221 Yusuf Cerit 50 evvelce de 
300 -, 7222 Sabuncu oğlu ve ıeriki 
20 ve yardım 100, 7223 tenekeci Bi· 

için ikişer delege göndermelerini 
dilemi§tir. Ayrıca halka bu tehli· 

keden korunmayı öğretmek içiıı 
brotürlerde hazırll\nacaktır. 

Diğer taraftan zehirli gazlarııı 
gelip geçtiğini halka bildirmek 

için Bayezit ve Galata yangın ku· 
lelerine düdük konması da kara· 

laştın!mıştır. Buralara iki nevi 
ses çıkaran düdükler konacaktır . 
Birindsi zehirli gazların geldiği· 

ne, öbürü iae geçtiğine, ve artık 

_tehlike kalmadığına itaret ola· 
calrl:ır. 

Telefon 
ucuzhyacak 
Zonguldak hattı 

açılıyor 
Ankara, 30 - 7 onguldak tele. 

fonu Ağuıtoa ıon•1nda itlemeye a· 
çılacaktır. Bu hat Ankara yoluyla 
İzmir ve lstanbuUa birleıecektir . 
Zonguldak • Ankara bir, İzmir ve 
lstanbulla bir buçuk lira üzerin· 
den mükaleme yapılacaktır. Ba· 
yındırlık bakanı seyahatten dö 

zanti Kohen ıirketi 50 ve yardım 300, nünce umumi bir telefon tarifeıi 
7224 Seyit Bilal Esen 20 yardım 80, 
7225 Mehmet ve oiulları 20, yardım hazırlanacaktır. 
50, 7226 Kohen biraderler 30 ve yar· .Esasen bakanlıi: tarife içir. 
dım 100, 7227 Mehmet Sami 20 ve 30, Kamutaydan sala!-iyet almıttır. 

7228 Necati Turan 20 ve 30, 7229 Bo Bir aya kadar lıterıbul telefon şir· 
hor Mizrl!'~hi 2p ~c; 30, 7230 ~eh~et keti de hük\ımetin eline geçtikten 
Balcı 20 ve 40, 1~3\ Mehmet Nutret • sonra diğer,hatlarla olan mükile-
2?, 7232 Ömer Ahme~ 20, 7233 Amil meler de u,çuzlatılacaktır. 
Sınnen 20, 7234 Baki Marsuvan 20, 
7235 Hüseyin Gani 20, 7236 Şevki -o-

Mirza 20. 7237 tuzcu 20, 7238 Cevat mal mftdiirlerl 
Celal ve Suat Kemal 20, 7239 Popof arasında değfşlkJlkJer 
oğullan, 50, 7240 Hakkı Kafadar 39, 
60, - İstanbul -, Tahsin Erze 39,60, Ankarr.1 30 . .. Tokat merke2 
7242 Cevdet Osan 3,52 7243 Sadi Ese!\ mal müdürü Sabri terfian Salihli 
29,92, 7244 Cemal Toksöz 23,52,7245 mal müdiitlüğiinP., Diyarıbekir va 
Ihsan İmer 20,16, 7246 Hüsnü Güray ridat katibi Nasrullah Canik mal 
23,52, 72347 Memduh Avma 20,16, r.nüdürlüğüne, lsparta mal miı· 
7248 Necdet Oktar 20,16 7249 Nihat Jürü Sami Odem:, mal müdürlii· 
Erten 20,40, 7250 Nüzhet Ayerdem 'riüne, Kaı;dıra mal müdürlüğüne 
38,40, 7251 Kerimözden 28,80, 7252 

Antalya eski varidat direktörü Ne. 
Osman Gönlüıen 24, 7253 Grunberı 
24, 7254 Neıet Arıman 24, 7255 Os · 
manlı bankası 3000, 7256 Garelli 500, 
7257 Selaniok bankası 1000, 7258 Kır 
mızı horoz Şir, 20, 7259 Ebasko mah-
dumlan. 50, 7260 Ünyon hayat sigor• 
taıı kump. 100, 7261 Ünyon yangın 
kump, 100, 7262 Doroteos N. Yorgiya 
di 20, 7263 Y ermanoı Y orgi 20, 7264 
Yorıi Palamidi 20, 7265 Vasil Naom 
20. 

--o--

Mubasiplerden alına
cak para cezası 
Ankara, 30 - · Muhasebe dai· 

relerince akar t.r.hiplerine imzil. 
ettirilen °pulıuz wya noksan pul 
lu ita emirleriyle sair masraf ev. 
rakına ait pul ve para cezalarmm 
muhaaiplerden Qlmma11 ve aran 
maıı kararlatmı!, keyfiyet alaka
darlara bildirilmi~tir. 

--o--

Zonıculdakta işçi 

cati, Ak§ehir maı müdürlüğüne 
Kolamal müdüril Ihsan, Tokal 

merkez mal müdürlüğüne Bözö· 
yük mal müdürü Ihrahim, Mudur. 

nu mal müdürlüğüne Akçekoc!t. 
mal müdürü Mahi::, Akçekoca mal 
müdürlüğüne Mudurnu mal müdü. 
rü Etref tayin etlilmittir. · 

20.000 liralık 
ihtilas davası 

Ankara, 30 - Sahte bir çek 
tanzim ederek 2'l 000 lira ihtilas 

•eden Himayei Etfal veznedart 
Rüttünün durutmaaına devam e
dilmittir. Bu ceisede Rüttünün 
cezalandırılması istendi. Rüştü 

ise, kendisini mü-laf aa ederek bu 
işin muhasebeci t !! afından yapıl· 
dığmı söyledi. D?..rutma karar İ· 
çin gelecek ıalıya kaldı. 

hasta Desi lmnmm:ımmr:m:mı;ı;:::::::::mr::ımnaıaı::f 

Zonguldak, 30 - lıçi birliği tt BOrjıya ~f 
t~rafın~an yapılmaıına k~rar ~.e H VE ii 
rılen so yataklı hutanenın dun h Ragastanın oğlu U 
temel atma töreni (merasimi) ya· ı: . . . :! 

ld H .. k.. t . t' b.. ..ki :i Romanlarını cıltlendırılmek i! 
pı ı. u ume ve par ı uyu e- :ı .. y k k .... h · b •· 
· l el • ·1 b l d M :: uzere a ıt utup anesıne ı • :.1• rıy e ma en ışçı e,.. u un u. a · :: :. 

d . . . .1 • • b H rakmıı olan okuyuculrımızın U 
en tfÇH~ ve aı eı.nın parasız a :ı .1 l . h d J"I 

k 1 h l b h 
:: cı t erı azır ır. 

1 masın,._ ma sus o an u asta· :: H .. 
18 

k d ~ . ı 
• 1 h · 'l • :: ergun ıaat e a ar ugra !. 

ne~ın yapı ması avza ışçı erı ara. g l b.1. l . :: 
d d · b' . d .. yıp a a ı ır eı. u 

ıın a erm ır ıevınç uyan ırmıt· İim:llı:smm:•:n=::mmmmı-.ı::::uaa:saı:n 
tır. 
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Beyazların boyunduruğundaki 
====~"=--~----<:~--=:--==-=-::~~========= 

En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: 

Başbakan Loid Corcu 
(6) -

K@llr-<§1 <dl<e1rö D ö 
Ü ifil ~ @} ifil D @} IF 

Amerikadaki zencilerin kıvırcık 
saçlarını düzleştirmeğe çahşan 
bir tüccar nasll zengin oldu ? 

Aınerik:. · ' Zencilerin hiç se
"İlrnediği, zavallıların ço!~ fena 
:r:tuarnele gördüklerini herkeı bi -
lir Hele l::--1 vilayetlerde Zenci -
ferin ufacık bir kusuru onların 
linç. edilmesi için bir ıebep olabil
mektedir. 

yoktur. Fakat buralardaki bir 
zenci, bir anlama göre, belki de 
Kuzeyde (cenupta) olduğundan 

daha kötü bir durumdadır. Çün -
kü bunlar kendi kültürlerini bıra
karak beyazların her işini taklit 
etmektedirler. Siyah işçiler pro -
leter hareketlerine iştirak ede • 

halk dövmek istiyordu 
Loid Corc, iriqarı bir polisin 

kocaman '!lbisesini qiqerek Şarlo 
kılığında kaçmıga çalıştı 

Bir Fransız gazetecisi bu vazi
Yet eh·afında, Amerikanın met -
hur Zenci §arkıcılarından Pol 
Robsonla bir mülakat yapmıftır. 
Gazetecinin ilk ıuali, "Scottsbo -
ro,, meseleıi hakkında olmuftur. 
İki beyaz kadına saldırmak ıu -

Suyla mahkemeye verilen, birkaç. 
defa linç tehlikesi geçiren 7 zen
ci delikanlının feci ·vaziyetlerine 
dair olan bu mesele üç yıldanberi 
hala hal' ~ 'i!ememittir. Zenci de
likanlıların bu itte ıuçları olma -
drğı anlatıl · ·:~ır. Fakat mahke -
nıe bu zvallıları salıverememek -
tedir. Çünkü halkın bunları li~ 
et01esi tehlikesi hali. mevcuttur. 

Gazeteci demittir ki: 

__. Muhakemenin zulmünü na
ııl tefsir edebilirsiniz? Taım üç 
Yıl zavallı delikanlılar, daima ö -
lüm tehdidi altında mahkemeden 
mahkemeye sürüklendiler. Ame -
rika gibi medeni bir ülkede zen -
cilerin linç olunmasına nasıl mü -
aaade ediliyor? ..... ~ 

- Her beyaz adamın hürmet 
~~lediği "Hukuku beşer,, zenciler 
ıçın tanınmadıktan sonra her iş 
ınürnkündür. 

Bunu 1860 yılında, dahili 
harpten evvel Birleşik Amerika 
Cünıhuriyetleri yüksek mahke -
rnesirlin bir hakimi ilan et~işti ve 
hala da böyledir. 

- Bununla beraber zencilerin 
siyasal hakları var, değil mi? 

- Evet var amma bunu kul
lanamazlar. Mesela b~ştan başa 
Zenci vilayeti olan T eksas Va-. ' 
§ıngtona ancak· beyaz derili say-
lavlar gönderilebilir. Elli yıldan
beri ancak bir tek zenci Vaşington 
kongresinde oturabilmiştir. O da 
cenuptan değil. Şikagodan seçil -
ınitti. 

- Siz Zencilerden bütün bir 
birlik gibi konuşuyoraunuz. Hal -
buki onların arasında birçok sos

Yal farklar vardır. 
-- Zengin sınıflardan olan 

zenciler, beyazların arasma karış
rnak, onlarla bir olmak için her 
§ey yapıyorlar. Bir zenci tüccar . ' 
ııyahların kıvırcık saçlarım düz -
lemek için yaptığı bir makine yü
zünden servetler kazandı. Dok -
lorlarımız, yazganlarımız, papaz
larımız bu birliği gerçekleştirmek 
İçin elinden geleni · yapıyorlar. 
Çünkü aşağılık sayılmaktan azap 
ve üzüntü içindediler. 

Yoksul zenciler de zenginleri 
taklit ediyorlar. Ancak bunlar 
ıneıut de~ildir. Bir zenci zen -
einle§ir zenginletmez umumun 
nefret ve kıskançlığını kazanıyor. 
Eğer bir beyaz derili sokakta 
zenciyi tahkir eder de bu adam 
tnukabelede bulunursa bir beyaz 
btr ~d •ldaıdı diyerek linço-
hn.w. 

Şimal vilayetlerinde doğrudan 
doğruya yapılan zulüm ve takibat 

mzeler, Amerika ıendikaaln "res
men,, siyah ameleyi aralarına al
mağı kabul ederler. Fakat haki • 

Yıllarca ve bilhasa umumi harpı 
içinde ln~ilizleri~ me§~Ur '/ntell~
cens Servıs,, te§kılôtını ıdare etmış 
olan Sir Bazil T omson, §İmdiye 
kadar gizli kalmı~ birçok sırlan 
bir Fransız gazete< iıine anlatma . 
ğa razı olmu§tur . Bugün Loid 
Corçtan bahıediyor: 

katte bunların kapıları zencilere - Bütün lskoçyalılar gibi gü · 
sımsıkı kapalıdır. zel söz söylemeıini bilen, küçücük 

- Robeson siz §ahsen azap bir adamdır. Ben onu daha ziyade 
çektiniz mi? paylaçoya benzetmiştim. Artık 

- Çekmez olur muyum hiç; herkesin kendisinden kurtulduğu 
itte size bir misal: Hukuk mekte- sandığı bir sırada palyaço nasıl 

bini bitirmiştim. Stajımı yapmak birdenbire sahneye atılırsa, L'oid 
için bir avukat aradım. Bu önce Corc da hiç ummachğmız bir sıra· 
çok zor göründü. Fakat iyi bir da gene ortaya çıkar!. Bu a
futbolcu olduğum için beni seven dam tandnğım bütün diplomatlar 
beyaz bir arkadaş yanma aldı. arasında en ziyl\de nikbin olan a-

Ortakları buna çok kızdı. damdır. Loid Corc efkarı umumi · 
"Zencinin burada iti yok,, diye ye denilen rüzgarın istikametleri -
bağırdılar. Daktilolar bile benim ni tetkik etmesiıı: ve ona göre 
yazılarımı almadılar. Burasını, dönmesini bilen zeki bir diplo · 
hatta mesleği bile terketmek matttır .. 
mecburiyetinde kaldım. Loid Corcun ht•!ıusiyetlerinden 

Siyahlar Baroya girmek için biri de dostluğa hiç ehemmiyet 
lazım olan ıtaji hiçbir yerde yap· vermemesidir. L<•id Corca göre 
mak fırsatını bulamamaktadır. dostluk ucu sivri o:madığı zaman 
Avukthkta kalmış olsaydım bile atılması lazım gelen bir alettir .. 
Scottshoro ıencilerini müdafaa e- Fakat Loid Corcun en büyük 
demezdim: Çünkü beyaz hakim- hususiyeti fevkalade korkaklığı -

Ier hiçbir vakit benim müdafaala- dır. Size anlatacağım hikaye bu 
rımı dinlemek istemiyecekti. hususta daha iyi bir fikir verebi · 

Doktorluk mesleği için ayni lecektir. 
zorluklar mevcuttur. BirleşmiJ A- "Bir 1[.Ün L'oid Corc Birming
merika Cümhuriyetlerinde ancak ham şehrinde büyük bir toplantı -
üç tane zenci hastahanesi vardır. da önemli bir söylev verdi. Başba
Her yerde doktorlar, eczacılar, kanın sözlerine kııan dinleyiciler 
hastabakıcılar hastalar arasında Loid Corcu döğnıeğe kalkıştıla• 
ırk farkı gözetmektedirler. ve kürsüye hücuın ettiler.. T ehli· 

keyi görünce Loid Corc kürsünün 
işte bunun içindir ki, ellerinde 

arkasındaki kücük kapıdan kaç -
yüksek tahsil şahadetnamesi olan 

mag~ a karar verJi. 
zencilerin birçoğu garsonluk, ha-
mallık yapmaktadırlar. Ben bile Bu kapıda Loid Corcun tam üç 
elimde hukuk şahadetnamesi ol - misli uzunluğunda iri yarı bir po 
duğu halde lokantalarda garson- lis duruyordu. Loid Corç polise 
luk yapmıştım. Günün birinde şunları söyledi: 
türkü söylemek fırstını buldum - Halk beni takip ediyor. Der· 
ve hayatıma yeni liaştan bu sefer hal buradan gitmeliyim. Fakat dı
de artist olarak başladım. §arda da bana hücum edecekleri -

ni sanıyorum. Çabuk bir çare bu· 
Burada ancak bir şarkıcı, bir 

artist, bir yazıcı kendi mesleğin • lunuz !,, 
Polis başbakanı yukarıdan aşa

de çalışabilir. Eskiden bana ka -
pah olan Amerikanın her tarafı • ğıya süzdükten sonra bafım kaşı -

yarak şu cevabı verdi: 
na şimdi gidebilirim. Bununla be-

- isterseniz üniformamı giyi -
raber siyah kardeşlerime yasak 

niz ! Halk zavallı bir polisin ln -
olan yerlere ben kendiliğimden 

giltere imparatorluğu basbakam ol gitmiyorum ve gitmiyeceğim. ~ 
duğunu aklından bile geçirmiye -

- Zencilerde bir şuur uyandı-
b.1 . . . ? cektir.,, ra ı eceğınızı sanıyor musunuz. 

Bu sırada halk kapıyı zorla -
- Unutmıyalım ki, Amerika -

maya ba!ladığı için Loid Corç te· 
nrn dıtında ahalisi zenci olan üç 

reddüt etmeden polisin teklifini 
merkez vardır: Karaip adaları 

kabul etmek mecburiyetinde kal -
(Jamayka, Hayti ilah.); Brezil -

ya da dahil olmak !artiyle bütün =d=ı!=··====~::::::========:::::::::==:
kuzey Amerika ve nihayet Afri - uzun müddet Avrupalıların bo -
ka kıtası. yunduruğu altında kalacaktır. 

Bu muhtelif bölgelerde zenci • Fakat her tarafta zenciler ayni 
ler ayrı ayrı diller konu§makta - lcampın çevresine toplanark hü • 
dır. Bununla beraber Amerikada- riyet ve sosyal adalet için savaş -
ki zenciler bütün düny zencileri - malıdır. Bütün Afrika zeccileri -
ne karşı derin bir ıevgi duymak - nin öteki ırklara karşı birleıerek 
tadırlar. ayağa kalkmasına şimdilik imkan 

- Gelecek asır zarfında zenci 
ırkının ne ıuretle inkişaf edebile· 
ceğini sanıyorsunuz. 

- istikbale ümitli gözlerle 
bakmak imkanı yoktur. Afrika 

yoktur. Buna rağmen zenciler 
bütün dünyada ·kendilerine hak 
ve adalet verilmesi ve kendi kül· 
türlerini sistem dahilinde inkitaf 
ettirmek için birle§ehilir. 

Kocaman poli~ üniformasını 
sırtına geçirdi. Ciilünç vaziyeti 
gözünüzün önüne ııetirin. Ufacık 
tefecik Loid Corcun bu geniş üni
forma içinde elle-ri kaybolmuş, 

polisin başlığı kubklarına. kada: 
i.nmişti. Zavallı taşbakan, Şarlo 
kadar komik otmuştu. 

' Korku içinde bulunan Loid 
Corç, bu kılıkta c.tomobiline ka
dar gitti. Fakat. ~oföre kendisini 
tanıtmak için de .-.kla karayı seç
ti. 

* • * 
Sir Bazil T omson bundan son

ra sözü; "Harp k3 binesi,, nin he· 
yecanlı içtimalarır.a getirdi. Vak. 
tile Kraliçe Viktoryaya Hindistan 
İmparatorluğunu vermiş olan Ya· 
hudi başbakan Diz.acli'nin bulun. 
duğu geniş salonda şimdi üzerin
de güneş batm1yan bu imparator· 
luğun mukadderatını ellerinde 
tutanlar toplanıyorlardı. 

Sir Bazil Tomson bu kabine· 
nin toplantılarım ~öyle tarif etti: 

- Oval şeklinde büyük masa
nın ortasında b"a§bakan Loid Corc 
bulunuyordu. Onünde bir yığn; 
not vardı. Solunda oturan "Şak
şakçı nazır,, denel ilirdi. 

Bu adam Loi ,] Corca fevlCala 
de sadıktı ve onun h

0

er sözünü der· 
hal tasvip ediyordu. L'oid Corç 
bir fikir ileri sürünce, evvela "Şak 
şakçı nazır,, ın düşüncesini soru
yor, sonra öteki r. azırların fikri 
ne müracaat ediyordu. 

Fikirlerinin h~rkes tarafın'dan 
tasvip edilmesi auusundaydı. Bu
nun için Lord Küı zon, Lord Mil
neri fikirlerine iş~:rak · ettirmeğe 
bilhassa çalışıyor . en sonunda be
nim düşüncemi alıyordu. 

Eğer, "Şakş~kçı nazır,, dan 
başka fikrine istirak eden bulun
mazsa, ümitsiz bir tavurla, bir el 
itareti yapar ve hemen batka bir 
teklife geçerdi. 

Bu küçücük adamın derhal fi. 
kir değiıtirmek ko biliyetine hay· 
ranım. 

,., . . 
Bir gün derh~l başbakanlığa. 

gelmem bildirildi. Benim bulun. 
madığım bir içtima henüz bittiğ~ 
sırada içeri girdim Loid Corcu, 
ye§il masanın önünde, heyecan
dan kıpkırmızı b;r halde yalmz 
buldum. Beni görür görmez hay. 
kırdı: · 

- Ne yaptınız? 
Halinde, evinde ~angın çıkardı .. 

ğı için uşağını azarhyan bir adanı 
tavrı vardı. 

Yaptığım §ey ::rayet basitti. Lon. 
draya, .. birçok para ile gelmif o
lan bir Sovyet 1':..Jk komiserini 
tevkif ettirmiştim- Bu adamın 
memlekette ihtilal propagandası 
yaptığından şüpheieniyorduk. 

L'oid Corç ellerini, salonun 
yüksek tavanına doğru kaldırarali 
heyecanla söyleni) ordu: 

- Siz bu çılgınlığı yaparken 
Avrupanm şarkında neler oluyor, 
farkında mısıniz? L'ehistana kar. 
§ı yürüyen Bol§evilr orduları Var
§Ovayı aldılar. Lehistan mahvol
du. Ruslar ilerliyorlar f 

Başbakan, ı... i(zımı aç a 
imkan vermeden anlatıp duruyor· 
du. Vaziyetin fecaatini tarife kal 
kı§tı. 

Artık hiç bir kuvvet Rus or .. 
dularına karşı Koyamazdı. Bolşe. 
vikler neredeyse ~imal denizi, At· 
lantik sahilinde olacaklardı. Bü. 
tün Avrupa bathu başa istila e

dilecek, "Kızıl leke,, bütün Avru· 
paya yayılacak, lr.giltere bile a· 
dalarında tehlikeye girecekti. 

Bütün b'unları t. nlattıktan son~ 
ra hiddetle haykırdı: 

- Ve siz bir Scvyet halk komi. 
serini tevkif etmek için böyle bir 
zamanı seç.tiniz lia ! 

(Devamı var}" 

100,000,000 
1 

Kişi 

Poker 
Ti RAŞ 
BIÇAGI 

KULLArtMAKTADIR. 

lstanbul Beledlyest Jlanları l 
Metre murabbama 17 lira kıymet biçilen Şehzadebaımda 

Emin Nurettin mahallesinde 2 ci ada 10 harİtfl No. lı cadde· 
deki yüzü 7 metre ve 9 metrelik sokaktaki yü~ii 60 santim o!a11 
5 metre 60santim murabbaındaki arsa aatılmat<: üzere acık art· 
hrmamaya konulmuştur. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere 
levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arthımaya girmek 
içi~ de 7 lira 14 kuruşluk muvakkat teminat ma.kbuz veya mek
tubıle beraber 9 ·s · 935 cuma günü saat 15 de da)mi encümend~ 
bulunmalıdır. (B.). (4293) 
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iş Bankası Kumbara i ramiyelerini 10,0 
20,000 lira ya çıkararak bir misli art~ır 

~1 TEMMVZ - l93a 

• 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde veri en beşer bin lirahk ikramiyelerden a a: 

at, Haziran, Te muz, Eylôl ve Birinci u 
A an n 

ay arının ilk günlerinde kumbar sahipleri arasında çekilec k kur'alarla 

e bir· i ~n ı·r~ 
Fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

(Bu lkramlyeli kur'alara iştirak için de kumbara sab·pıerinin asgart 25 lira biriktirmiş olmaları IAzımdır) 
··~~· ..... , . :.. .... · ..... ~~-.:'.~~ .. : ..... :~ı-·,···t·.~,· 

pımı -iDi• 2 A~us'tos cuma akşamı--•·•• 
•• 

Harbiyede B E L V U bahçesinde 

CEMAL CüMBüŞ GECESi 
Mehter takımı, Çengi kolu ve sazlı 

monolog ile çok sevilen mUzlksel arka
daşların lştlraklle. 

Masalarınızı ten?jn ediniz. T-el. 49091 

Satılık Fabrika 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Ada.nada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde bulunan 

ve cem'an 57,915 metro murabbaı arazi üzerinden kain ve Şina· 
ıiler fabrikası namile maruf koza amba.rı, çevirme ve buhar dai

resi, kazan dairesi, 3 numaralı Dizel motör dairesi, çiflcme 

dairesi, çırçır dairesi, platforma l • 2 Dizel motörler dairesi, bu· 
har kazanı dairesi, biderlik, çiğit ambarı, çiğit ambarı, balye am

barı temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme ambarı, ~ibil 
aı:ıbarı, otomobil garajı, kütlü ambarı, müberrit su deposu, mü· 
berrit kuyuıu, • tamirhaneler, çember ambarı, tahta kurutma 
dairesi, yazıhaneler, 1 numaralı paviyon "Fen Müdürü hanesi,, 

2 numaralı paviyon "Sevk memuru haneıi,, 3 numaralı paviyon 
"Tamirat amiri hanesi,, 4 numaralı paviyon "Ustabaşı hanesi, a· 

mele h~Ia11, su motörü dairesi, su clepoıu binalıı.rından müte

şekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharrikeaini teşkil 
eden 1 . 2 - 3 numaralı Atlas markalı beheri 150 beygirlik üç &· 

ded Dizel motörü, çırçır makineleri, tifleme makineleri, te
mizleme ve prese makineleri, vantilatörler, umumi tranımia

yon, kırıcı nıakinler, pamuk pressi, nemleme aleti. kantar, 

kütlü kırmaıı, au deposu, buhar kazanı, demirhane makineleri, 
manngozhane makineleri, plat çırçırları, plit çırçırlarmın 

kuvvei muharrike.si, lokomobil, roller gin atelyesi, yedek alat e
de'°"ttan ibaret ve Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Türk Ano

nim Şirketinin: 

1 NUMARALI ÇIRÇIR F ABRIKASI 

İstanbul 6 ncı noterliğince tasdik edilmit 30/11/931 tarih ve 
15,1~2 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 

Türk Ananim Şirketinin baikamıza olan miktarı malUın borcu
nun 10/4/ 935 tarihinde gönderildiği kayden müspet ihbarname 

üzerine teıviye etmemiş olduğundan itbu borcun ihale tarihine 

kadar % 9 faiz ve % 3 kumusyon, sigorta ücreti, hesap maara· 
fı, nakli nukud, muamele vergisi, avukat ücreti ve aair bilü.mum 

masrafla birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza İ· 
porekli olup yukarıda hudud, cins ve sair evsafı ve mütteınilatı 

yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22/9/929 tarih ve 64 numa
ralı tapu senediyle tirketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 

numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vuk-.ıf tarafından ce
man 72,000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 nu· 

maralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri dairesinJie 10/ 7 / 
935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
çıkanlmı§tır· Muvakkat ihalesi 26/ 8/ 935 tarihine müs.ıdif pa· 

zarteai günü saat ikide lstanbul Ziraat Bankaeında yapılacaktır. 
Teminat akçesi % 7,5 tür. 

Şartname Galatada kain Bankamız, Adana, Merain, An

kara Ziraat Bankaları kapılarına aadmıtbr. :(3696), 

lstanbul Liseler 
Kurumundan: 

Arttırma ve Eksi tme 

Erzakın Cinsi 

Sadeyağ 
I 

Kuru çalı ve barbunya f asülyala-
rı 

Yeşil ve kırmızı mercimek 
C' 

Nohut 
Bezelya 

Kurumumuza bağlı Gala.tasa· 
ray, Haydarpaşa, Erenköy kız, 
Kandilli kız liselerile Çamlıca kız 
orta okulasmın yukarıda cinı ve 
mikdarlarile gün ve saat ve ek
siltme şekilleri yazılı yiyecekleri 
eksiltmeye konmu§tur. 

Ekıilt.me 1 tanbul kültür direk· 
törlügü binasında liseler muhase
beciliğmde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. Eksiltmeye girecek· 
ler 2490 &ayılı arttırma eksiltme 
kanununa göre 935 yılı ticaret O· 

• • • SEI<SUl.JIN 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gün sizde bulunmayan her şeyi .. _, 

SEKSÜLİN de bulacaksmızJ 
K.UTUSU 200 Krf 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

::::::-........... ..: i L A N ::.u:::ı1::::.m1 

ns·· . Ah d6 
u unnetçı me !! 
~ Sünnetçi Ahmet: Tkametgah '\'C U ll muayenehanesini Sirkr.ciclen Saltan ti 
U ahmet Yercbatan cndrlesi 40 ouma.~ 
fi raya nak?f>ylcdığini saygılı müfte -İ 
!i rilerine bildh ır. Ü ,.. . .. 
::::.::: .:;;:::: .:::::.ı :::.:: ::.:::::::::::::: ,CH:ftlCll 

l\lUHASlP ARA 'JYOR 

Tecrübeli ,.e muktedir bir muhasip 

aranıyor. 'Ialip olanlar Balatta Sü • 

reyya Paşa fabrikasına müracaat et • 
sinler. 

- lmza mühürümü zayi ettim kim· 
seye borcum olmadığından hu mühü. 
rüm muteber değildir. 

Galatada lthalfıt gümrüğü ambar 

ml!muru Tahsin.. 

Mikdarı Teminatı Tahmin lle· 
deli kuruş 

26000 1657.49 85 

Eksiltme gün ve Eksiltme §ekli 
saati 

13~93S ıah 

saat 15 de kapalı zarfla 
20150 208.25 15-10 

" " " 
,. 

aaat 15,30 da kapalı zarfla 
4500 60.14 18 ,, ,, ,, ,. 

saat 15 da ,, ,, ,, 
" 5100 68.85 18 aaat 16,15 de ,, 

" 
,, ,, 1 

1000 11.25 15 saat 16,30 da ,, ,, ,, ,, 
da&ı ve mezkur kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki belgelerini 
ve ticarethnne namına hareket e· 
denlerin noterlikten verilmiı ve· 
kaletna.melerini kuruma vermele
ri mecburidir. 

saatten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde kurum baş
kanlığına vermeleri lazımdır. 

· Kapalı ~~rf mektuplar,ın~ İ•· 

tenilen belgeler ve. teminat mak· 
buzu veya banka mektuplarını 

koymak ıuretile zarflarının üze
rinde kanuni ikametgahı yazılı 

ve Üzerleri mühürlü olarak belli 

istekliler eksiltmelerin ilk te- • 
minatlarını eksiltme zamanından 
evvel kurum sekreterliğinden a

lac~kları yazı ile liseler muhase
beciliği veznesine yatırmaları ve 
ekliltme şartnamelerini görmek 
ve almak üzere kurum ıekreter· 

liğine sormaları ilan olunur. 
(4211)' 

bu akşam 

MÜNiR UREDDiN 
ve arkadaşları 

p ©l liil © lf@l lfifil (§! 
.... ___ BAHÇESiNDE, Telefon 41065 llll!llm-IBld 

Satıl ev 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Adanada yeni istasyon eh•arında Narlıca m~vkiinde kair.. Zi· 

raat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bulunan Şina ... 
siler fabrikası namile maruf pamuk ve Nebaci '\'ağlar Sanayii 

Türk Anoniqı Şirketinin malı olan 1 numaralı fabrikası dahilil'· 
da meıken olarak kullanılan çimento bloktan ;nşa edilmi§ ae • 
kiz odalı ev. 

latan bul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 9 · 11 - 931 tarih ve 
15142 numaralı ev, Beyoğlu Dördüncü noterliğince tasdik t'dil· 
miş 11. 2. 933 tarih ve 640 33 numaralı mukıı.velelerle pamuk 
ve Nebati Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketin~n bankamızıı. 

olan miktarı mal\ım borcun 10 - 4. 935 tarihinde gönderildiği 

kayden müsbet ihbarname üzerine de tesviye etmemit olduğun· 
dan İ§bu borcun ihale tarihine kadar % 9 fah ,.e ~o 3 komiı -
yon, sieorta ücrti, hesap masrafı, nakli birlikte tahsili için bu 
borç mukabilinde bankamıza ipotekli lup y•ı1:Cn.\da cins vesair 
evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müd 'i. l:ğünün 2 - 4 • 

930 tarih ve 87numarah tapu senedile tirketin tasarrufu altında 
bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan ü~ yeminli ehli vu • 
kuf tarafından 8,000 lira kıymet takdir olunan mezkur ev 1697 
nurnarah Ziraat Bankası kanunu hükümleri ~ai• esinde 10 - 7 · 
935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetla '1Çık arttırmaya 
çıkarılmı§hr. Muvakkat ihalesi 26 • 8 • 935 tar ih;ne müsadif pa· 

zarteıi iÜnÜ saat 2 de İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 
Teminat ak~esi % 7,5 tur. 

Şartname Galadada kain Bankamızla Adana, Merain, Anka· 
ra Ziraat Bankalan kapılarına asılmıştır. ,(3695). . 
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1-tasan tıraş bıçağı rekor 
11 

Şimdiye kadar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel Hen fe\'kalı1de olduğu tahakkuk etml:;tir. Piyasada me\'Cu.t traş bı~aklarını şa:;ırt mı~~ır. Hasan tıra:;; bı ~ağının ı - 2 ~ - 4 
llUtnaralı gayet keskin ve hassas taraf lan ,·ardır ki her bir tarafite liakal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesap la ;, kuruşluk hır adet Hasan tıra~ br !;Ugıle 10 defa \'e. ısla~ bardakta hılen
d~kde y.üz defa tıraş yapılmak mümkün dür, ki dünyanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçaiı istediğiniz halde başka marka \·erirlerse aldanmayınız. taklıtlcrınden S:!kınınız. 
~tr: Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, 1 tanbul, Beyoflu. 

Büyük Tenzilat 
Şıtte, yorğao, yashk, bepıi i<uştüyll yüzlerile 25 lira, yastık 

,5 kuruı, bir kilo lıuıtüyU 75 kuruş, kuştüyü kumıılarıD1n her 
rcn2i vardır, Jıtanbul Çıkmakcılar kuıtüyü fabrikası Tel. 230~7 

Yerli Mallar Sergisinde kuştüyü paviyonunu görünüz. .. 
I~ Ticaret Umum MildUrlUğUodeo: 

1 .1'ürkiyede yangın, hayat \ 'C kaza \ 'C muhtelif muhatarata karşı sigorta iş· 
l~rııe S'alı~mak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faıı -
'Yet halinde bulunan Onyon sigorta !'İrketinin Türkiye umum vekili haiz ol-
duğu salahiyete binaen bu kere müra ;antla İstanbul Acentahğına şirket na· 

İstanbul 5 inci icra memurluğun • 
dan: Klima kızı Anestoya borçlu fira- •ı•••• Petrol Nizanı 
rt Sultana tarafından ipotek gösteri • 
len ve hazinei maliyeye devrolunan E· 
dirnekapıda Kairei Atik Ali paşa ma
hallesinde çıkmaz saka sokağında eski 
4 yeni 4/ 2 n umarah kagir hane ile yi
ne ayni mahalde n sokakta eski ve 
yeni 6 numaralı bir kıta arsanın ta · 
maml açık nrthrmaya çıkarılmıştır. 
üç yeminli ehli vukuf tarafından ha
neye 918 lira arsaya 114 lira kıymet 
takdir edilmiştir ki ceman 1032 lira • 
dır. Arttırma 16 / 9/ 935 tarihine rast
hyan pazarfe.qi günü saat 14 den iti-

Saçları 
Besler • Kuncllcndirir -

Dö"ülmesini keser u1atır. 

PETROL NiZAM 
Ttcrübe ,edilmiı en iyi aaç illcıdır. 

~illa Yangın. hayat, ve kaza sigorta i~ teril" meşıtul olmak ve bu işlerden do
lı•calt davalarda bütün mahkemelerde müddei, rr~ddeialeyh ve 3üncü 1ah11 sıfatla 
'İle ha ·· h ,. t i ı d' • · . zır bulunmak uzere T. C. taban sından Şaul Mena em ı ay n ey e ıgı-

~~ h~n~ 5 inci icra ~~~n~I:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ icra kılınacağından şartnamesi 28 / 8/ ı· 
!);J.) tarihinden itibaren herkesin göre
bilme~i için daire divanhane ine talik 
edilecektir· Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi alı • 
nrr. Arttırma bedeli muhammen kıy. 
metin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
satılacaktır. Lksi takdirde arttırma 
l:l gün daha temdit edilerek 1/10/ 935 
tarihine rasthyan Sair günü saat 14 
den itibaren muhammen kıymetin Y,ÜZ 
de 7:> ini bulduğu takdirde satılacak
tır. Bulmadığı takdirde 2280 numara· 
lı kanuna tevfikan satış geri bırakı • 
Jacaktrr. 200-1 numaralı icra ve iflA.s 
kanununun 126 ıncı madesine tevfi • 
kan ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip· 
terinin dahi mezkur mahaller üzerin -
deki haklarınl ve bahusus faiz ve ma
sarif e dair olan iddialarını evrakl 
müsbitelerile 20 gün zarfında icra da· 

~: b!Jdirmlştir. Keyfiyet sigorta şirket !erinin teftiş ve murakabesi hakkmdn· 

1 2;ı Haziran 1927 tarihli kanun hüküm terine mıwafık görülmüş olmakla ilan o unu r. 

iç Ticaret Umum MiidilrlUğUndeo: 
'I'tirkiyede yangın \'C nakliyat igor ta işlerile çalışmak üzerekanuni hil -

kiinth!r dairesinde tescil edilerek bu gün faaliyet halinde bulunan Di Korn-
hi) lna • • •- tJn' y ·· k" · k'J' h · ld • l"ı. · t b' uranı ııgorta 9ırnc ın ur ıye umum ve ı ı aız o ugu ıa anıye e ı -

llaen ha kere müra('natla L tan bul acen ta lığına 'İrket namına Nakliyat sigorta 
fşleriJe meşgul olmak \'e bu i..;Jerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
lllUddef, müddeaaleyh ve üçü~cü ~hıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere T· C. 
~baasından Şaul l\lennhemi tayin ey lediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta 
Şırketıerinin tefti~ Ye murakabesi hak kındaki 2:> Haziran 927 tarihli kanun 
hUkttmlerine mm·afık görülmüş olmak Ja ilan olunur. 

Devlet nemiryoııarı u~ limanları i~f ~tme Umum idaresi ilanları 
ilk iki eksiltmeıi feshedilen muhammen bedeli ite miktarı a§a· 

ğıda yazılı elbiıe, palto ve ıerpuılar 12 - 8 · 935 Pazartesi günü saat 
15,30 da pazarhkla Ankara idare binaıında satın alınacaktır. Bu 
İfe girmek iıtiyenlerin 4498.72 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 

kanunun tayin ettiği veaikalar veiıe girmeğe manii kanuni bulun· 
madığına dair beyannamelerle ayni gün tayin edilen saatte Malze· 
me Dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu iıe ait 
§artnameler 325 kurut mukabilinde Haydarpaıa, Ankara Merkez 
ve lzmir veznelerinde aatılmaktadır. ,(4303) 

Takriben "4709,, takım ve parça lacivert serj. lacivert ıayal(, 
ve gri §ayak elbise; ıiyah kaator. gri ıayak palto; lacivert çuha, kır
mızı çuha, lacivert tayak ve gri fayak fapka. Muhammen bedeli: 
64974.35 lira. 

lstanbul Sıtma Mücadele 
Reisliğinden : 

ireıine bildirmeleri lazımdır. Akıi tak
dirde haklan tapu ıiciliyle ıabit olına
dıkça ıatıt bedelin:~ paylaımas .ndftn 

Muhammen bedeli ile mikta<' ları aıağıda yazıh malzeme 26 • 
8 - 1935 Pazartes\ günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara• 

da idare binasında ıatın alınacaktır. Bu ite girmek istiyenlerin 
( 430.50) liralık muvakkat teminat vermeleri ve kan11nun tayin ettiği 
vesikalar ve ite girmeğe manii kıınuni bulunmadığına dair beyanna

me ve teklifler ile ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler Haydar paıada T esel· 
lüm ve Sevk Müdürlüğünde, Anki\ rada Malzeme dairesinde parasız 

latanbul Sıtma Mücadelesince satın alınacak Mo~orin için kapalı 

ıarfla verilen fiat haddi layıkında görülmediğinden pazarlıkla ahn. 
'llasına karar verilmiştir. 

hariç kaltl'lar. 
Alikadarlann it bu kanun 

lateklilerin Sl Temmux 935 çarıamba aaat on beşde kanuni ve· 
s.ka Ve teıninatlarivle Kadıköy Rızapa9a Çe§llle caddeıindeki Müca 

dele riyesetine müracaatları ilan olunur. ( 4277) 

maddesine göre hareket etmeleri ve 
daha fazla mahlmat atmak istiyenle
rin rlairemizin 34.6215 numaralı dosya
l!lrna mUrar.aatlnrr n! talip olanların 

satış gününde dairede hazır bulunma

olarak dağıtılmaktadır. ( 4304) 

ları ilan olunur· (13421) 
, 
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du. Çıplak olduğur.u görünce kıp . 
kırmızı kesildi ve acele giyindi. 

O valtit, beş dakika, birbirler'· 
nin kartrsında, bu ~iddetli aıkları 
nın ölümle ıona ereceğini düıün . 
mekten doğan bir acı içinde sakin 
ve yeisli durdular . 

Kral birdenjire boğuk bir se"J 
le: 

- Adiyö ! dedi. 

Bu, Birinci F ransuva ile güzel 
Prangaaının aras .':1da geçen son 
aşk fırtınası olrnu!tu. 

Madlen, cevap "e-rmeden ıtığ c 
eline aldı. 

Kapıyı açtı. 

Merdiven hafifçe aydınlanm14 · 
tr. 

Merdivenin alt batında karan
lık bir köşede hi~cletle titriyerek 
hançerini elinde tutan Jan lö Pi
yetr bekliyordu. 

Jan, jantiyomlarmı ıavıp eve 
yaklaşan kralı gC'rdüğü zaman 
Madlenin yanınd'.l idi. 

Güzel Ferron'un verdiği han . 
çeri hali elinde tutuyordu. 

Kralı görünce birdenbire ken 
diıini topladı. 

Parmağı ile h» nçerini ucuna 
dokunarak ıivriliğini tecrübe et · 
mekle iktifa etti. 

Sonra titrek bir sesle: 

- Gidip krala kapıyı açayım! 
dedi. 

Madlen kralın derhal hançer· 
leneceğini hisaederk: 

- Hayır, krala kapıyı ben aça. 
cağım! ıözlerini söyledi. 

Jan bu ıöze kI7dıysa da itiraz 
etmedi. Yalnız: 

- Ben nerede Lekliyeyim? di .. 
ye ıordu. 

Madlen: 
- Gel! diyerek onu yandaki O· 

daya götürdü. Faknt iki odadan. 
birbirine geçilemiyordu. 

Ya vaı ıesle: 
- Buradan bağırdığımı ?urı· 

bilirain, c, vakit .• dedi. 
Jan sert bir sesle: 
- Peki! diyerel: kadının sözü. 

nü kesti. 

Sonra, güzel Punga, merdiven
den hızla inerek kralın tam kapı· 
yı çaldığı sırada o da açtı. 

Jan lö Piyetr budarın yukarıya 
çıktıkların\ ititli. 

Şaka tarzında kt alın söylediğ; 
sözleri duydu. 

Bunlar merdivenin yukarıaınd 
vardığı zaman tn<'~·dana çıkmak 

istedi. 

Fakat kendisini tutarak: 

- Birazdan! dedi. 
Birkaç dakika daha geçti. 
Evde derin bir ıeaaizlik hükünı 

si1rüyordu. 

Jan, ara ııra b:r titreme reçi
riyordu. Lakin yerinden kımıl-

danmıyordu. Karanlık odanın i
çinde gözleri yerinden fırlamıt, e
li hançerinin kab2 aıında büzül
müt olduğu halde ayakta dura
rak ıon derece bir asabiyetle tit· 
remeğe ba,lamıştı . 

58 kalem muhtelifülcinı cam,ıu tesviye §İ§esi ve ayna. 
Muhammen bedeli: 5740 Lira 
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Kapı derhal açıldı· Kral dudak. 
larında mağrur bir gülümıeme ile 
içeriye girdi. 

Franauvamn, hizmetçi kızın 

ıandığı bir ıeı: 

- Giriniz mösyö ! dedi. 

Fakat bunu ıoyliyen Madlen 
F erron idi. ŞüphE-aiz ki Jan lö Pi. 
yetrin öldürmesinden lcorkarak o
nun geldiğini görünce hemen aıa· 
ğıya inip kapının arkaaında dur
muıtu. 

Kral içeriye girince kapı kapan
dı. Birinci Fra.uuva karanlıkta 

kalarak titredi. Ve biraz çekindi. 
Onun elini tutma.lc1a olan Madlen 
bu titremeyi ıezip: 

- Y okıa korkuyor musunuz? 
Henüz vakit varken çekilebilirai· 
niz. dedi. 

- Korkmak m;? •. Bilhassa böy
le sıcak, yumutak bir el taraf m
dan tutulurken, ı,•iizel kız, bu ka · 
ranlık tam tersine (bilakis) benim 
hoşuma gidiyor. Haydi çabuk, he· 
ni madamın yanır a götür. 

Madlen artık hiç bir fey ıöylr, · 

miyerek kralı yavatça çekip ka 
ranlık bir merdiv':!r.den çıkardı. 

Kral: 

- Eğer bu çıktığımız göğün yo. 
lu ise pek karanırk .. diye taka et· 
ti. 

- Geldik.. ~u kapıyı açınız .. 
Bakınız işte mandalı .. 

Madlen bu sözü söylemekle be 
· · raber kralın elini kendisi odasımn 
kapı mandalına keıyarak yavaıça 
oradan çekildi. 

Kral bir ıaniye kadar helecan 
içinde olduğu halde bu kapının ö
nünde durdu. 

Helecanı korkudan değil, bila· 
kiı atk randevularının ona verdiği 
ıevinç duygusundan idi. 

- Bu sakınmaiara bakılıraa ga
liba bu itlere yeni baılıyan kor .. 
kak, çekingen bir kadınla karııla· 
şacağım .. Ne hot bir av! .• diye dü
tündü. 

Bunun üzerine kapıyı yavaıça 
açarak içeriye girdi. 

Oda tenha idi. ' 

Kokulu bir mumun ıtığıyla ha· 
fifçe aydınlatılmı§h. 

Kral bir bakııta odadaki güz~ı 
ve süslü eıyayı gözden geçirdi. 

- Bu kadın hakikaten dütün. 
düğümden üstün 'birisiymiş! diy• 
düşünerek etrafına. dikkatle b~. 
kındı. 

Fakat yavat yavaş kaşları çatıl. 
dı. 

Eşyayı tanıınağa başlamıştı. 
Evvela odadaki koku dikkatini 

çekti. 

Bu sevdiği bir kadının kullandı 
ğı kokuydu. Sonra yatağt, sandal. 
yaları, bütün e§Yayı tanıdı. 

Rüya gördüğünü sanarak sap. 
sarı kesildi. 

lrdesiz (gayri iradi) bir har& 
ketle girdiği kapıy1 açmak istedi. 
Bu sefer korkurla.ı titredi. Çünki1 
bu kapı kapalıyqı 

Birinci Franauv ;t pek cesurdu. 
Fakat hu derin sessizlik. r~·ımun 
sarı ııığı, pek iyi tanıdığı bir C.ik 
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HABER'in deniz ge · 
zintisi için lstanbula gel · 
mişti •. 

Gezinti günü ak§amı A
meı:ikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika polisi bir tür · 
lü ba~a çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çete1i için kendisini Ame . 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı ahr almaz der· 

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

1 
ı fHoydUı 
ıo,.,,; 
hücu
,,., u no'o11 Sonra 
~iki ile· 
"1 İni.t_mtt 
b)ıayı, 
femiz//_ 
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odasının birdenbire önünde can· 
lanması onda bir kabus tesiri hu
sule getirdi. 

Gözü odanın n:hayetindeki per 
deye ilİ!ili. 

Alnından dökülen soğuk ter ta· 
nelerini silerek: 

- O kadın buradan giriyordu! 
Mermer gibi beya?. kollarının &· 

~ıkta kaldığı mavi ipek elbisesinin 

içinde penbe ve Öeyaz bir güzel
likle giriyordu. "işte geldim, sev
gili aşıkım,, diyerek giriyor ve 
boynuma sarılıyordu. Acalla gene 

mi o gelecek. Oh, bu cehennem ha. 

yali ?. Elverir ki o gelmesin! Gör· 
düğüm şeylerin hepsi bir rüya ol
sun! diye mırıldandı. 

Ayni zamanda kö§edeki perde 
kalkıp Madlen Ferron meydan~ 
çıktı. 

Kral elini hançerine götürdü. 

Madlen kralın düşündüğü elbi. 
ıeyi giymişti. insanı kendinden ge. 
çiren tatlı sesiyle: 

- Jşte geldim, sevgili işıkım ! 
"diyerek ve gülümsiyerek ilerliyor
du. 

- Hain, ne vakittenberi gelme· 
din. Ne vakitten beri seni böyle ku. 
cağıma almamıştım. Ah Fransu· 
vacığım. Seni ne kadar seviyorum. 
Ya sen de beni seviyor musun? 

Kral ilk anda korkmu§tu. 
Bir deh§et bütün ruhunu don. 

durmuştu. 

Lakin şimdi, şakaklarını çarp
tıran o korku aşka dönmüıtü. 

Madlen çıldırtıcı okşayışla onu 
yeniden büyülemişti. 

Titriyerek: 

- ister kadın olsun, ister bir 
hayal.. Her halde son derece gii
zel.. Beni cehenneme sürüklemiş 

olsa bile onunum! diye düşündü. 

Bununla beraber Madlenin son 
sözleri bütün endi~esini almıştı. 

- Sizsiniz ha! Sahiden siz mi
siniz? Maladrin evindeki korkunç 
vakayı unuttunuz mu? sözlerini 
söyledi. 

Kendisini onun ).(ollarından kur. 
tarmak için bir gayrette bulundu. 

Fakat Madlen daha çevik, daha 
kuvvetli olduğundan sıkıca sarıl
dı. 

Bembeyaz kesilen Birinci Fran· - Sus, yaptığım şey aşkımın 
ıuva bir adım geri çekildi. çılgınlığından ileri gelmişti. Fran-

Fakat bir saniye sonra kralm suvacığım ! Kollarının arasında, 
karşısına dikilmiş ve çıplak kolla- öpücüklerinin içinde ölmek istiyo
nnı onun boynuna dolamı§tı. Atk rum. Bak kalbim nasıl çarpıyor. 

ve şehvetle baygı~ baygın bakan dedi. 
gözlerini onun gö7ierine dikerek Kalbinde ne kadar kin ve nef. 
etli ve ıslak dudaklarını ona uzat. ret varsa hatırlıyarak kurtulmak 
mıftr. Yapışıyor, sarılıyor, ılık ne- için kuvvet bulmai~ uğraıan Fran-
fesi)~le onu çileden çıkartıyordu. suva: 
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- Beni öldürdünüz! Benim i
çin öpücüğü ölüm olan bir fahişe 
idiniz! diye homurdandı. 

- Sus! Seni çok seviyorum. 
Bu sıraaa Madlen ona dikkatle 

bakıyor, yüzünü, l~özlerini, ağzını 
inceliyordu. '(tetkik ediyordu) 

Hırsla, solgun eserlerini görmİ· 
ye çalışıyordu. Evet, evet .. Artık 
hiç şüphesi kalmamı§tr. Kral ze
hirlenmiş, ölüme mahkum olmuş
tu. 

Artık Jan lö Pivetrin hançerine 
lüzum kalmamı§tı ! . . ~ r 

Henüz ilacı bulunmıyan nasta
lığın eserlerini sevinçle görüyor
du. 

Kral onun gözlerindeki sevinç 
ışığını f arkederek: 

- Melun ! K~nımı zehirledi· 
gin müthit hastalığın izlerini mi 
görmek istiyorsun? O en kötü ölü
me mahkum olup olmadığımt mı 
anlamak istiyorsun? Pekala! •• Sen 
benden evvel gebereceksin! diye 
bağırdı. 

Güzel Prangasr11 itmek ve liarı
çerini çekmek için davran"dı. 

Fakat aşk ateşi kalbini yakıyor, 
kuvvetini kesiyordu. 

Bu kadını öld~rmek istediği 

halde onu bir daha kollarının ara
arnda sıkmayı şiddetle istiyordu. 

Kolunu kaldırdı. 
Hançer parıldadı-. 

- Geber! .. Geber! diye liaykn·· 
Clı. 

- Evet, beni öldür Franauvacı. 

ğım. Iıte nazırım .. öldür. 
Ayni zamanda kollarım çözerek 

çabuk bir hareketle elbisesini çı· 

karıp attı. Kollarını uzatmış ol· 
duğu halde dudakları titriyerelC 

bütün güzelliği ile çırıl çıplak kal
dı. ) 

- Öldür.· Beni aşliınla öldür. , 
Birinci Fransuv~, boğuk bir ne• 

fes alark elindeki hançeri attı. Ba. 
şı ateıler içinde yanarak §ehvetle 

'baygın bir hale g~Ierek diz çökt~ 

Madlen kralı tut:ı1p kaldırdı. Ağ. 
zmı ağzına yapı§tırdı ve: 

- İkimiz de mııbkumuz. Senin· 
le olduktan sonra celiennem bile 
'Denim için cennettir. Ey Fransuva,, 
cehenneme gitmeden evvel benim. 
le bir aşk gecesi geçirmek istemez 
misin? 

Haki.liaten birkaç saatlik'. güze~ 
bir zaman geçirdiler. Madlenle 
Fransuva, ilk birle;ştikleri günkii 
gibi bir sevinç ve zevk duydular, 
Her ikisi de ismi bile insanı ürper. 
ten müthiş bir hastalığa tutulmu~ 
olduklarını unutarak yeni bir ge. 
lin güvey gibi bir aşk gecesi ge. 

çirdiler. 
Fakat sab"aliın saat üçüne "doğnı 

Fransuva gitmeğe hazırlanırken, 

hiç biri, sevişenlet için pek tatlı 

olan "tekrar görü~elim,, sözünij 
söylememişti. 

Birbirlerine ma?ima~a cesarete
demiyerek, iki kosanık (mahkum)' 
gibi ,oJgun ve !'essiz kaldılnr. 

Madlen tuliaf bir utangaçlık dur.• 


