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Parti ile hükümet arasın-
da sıkı bir yakınlık olacak 

Ankara 18 (A.A) - (Be
yanname) Cumuriyet 
Halk Partisin!. memleketin 
siyasi ve içtmai hayatında 

güttüğü yüksek maksatların 
tahakkukunu kolaylaştırmak 
ve Partinin inkişafını arttır 
mak ve hızlandırmak için 

bundan sonra Parti faaliyeti 
ile hükumet idaresi arasın· 

da daha sıkı bir yakınlık 
ve daha umumi bir beraber-
lik temin edilmesioe Gen
başkurca karar verilmiştır . 

Bu maksatla : 

1 - Dahiliye Vekili gen
yön kurul üyeliğine alınmış 

ve kendisine Partinin genel 
sekreterlik vazifesi verilmiş
tir. 

2 - Bütün vilayetlerde 
vilayet Parti başkankiına 

vilayetlerin valisi memur kı 
lınmıştır. 

3 - Umumi müfettişl~r 
mıntakaları dahilinde bütün 
devlet işlerinin oiduğu gibi 
parti faaliyet ve teşkilatında 
yüksek murakip ve müfettişi 

dirler. 
4 -Vilayetlerde ilyön ku· 

rulca intihap edilmiş bulunan 
başkanlar t\ye durumunu al· 
mış ve mensup veya mahal
lince müntehip meb1us baş-
kanlarln, baıkanlık vazifeleri 
hitam bulmuştur. 

5 - Bu beyannametıin 
icablarlnı p3rtl genel sekre
teri olmuş bulunan Dahiliye 
Vekili takib ve tanzim ede-
cektir. 

6 - Yukarıdaki madde-
ler bütün parti teşkilatına, 

vilayetlere vu umumi müfet· 
tişlere tebliğ olunmuıtur, 

Beşvekil ve C. H. Partilsi 
genel başkan vekili 

İSMET INÖNÜ 

İstanbul 18 (Özel) - Re· 
isicumhur Atatürk öileden 
sonra Yeşilköy tayyare mey
danını te~rif ederek kendi
lerine misafir olan Jaşvekil 
İsmet lnönü, Adliye, Dahili
ye ve Bayındı rlık bakanlarmı 
teşyi etmişlerdir. 

Atatürk, tayyare havala
nıncıya kadar uçu~u takib 
buyurmuşlar ve DcYlet yolcu 
tayyartlerinden birini takib 
buyurmuşlardır. 

AnkarA 18 - icra Vekil
leri heyeti Baı•ekil ismet 
lnönü'niln riyaeeti altında 
toplanarak bazı kararlar al
mışludır. -----........--•• 

KUS UF 
Btı Sabah Birçok ~te

ra klıla r 'Tepelere 
~fırmandılar 

d~tı h , bith• • eyanatta bulunurken Avam kamarası 
~ ~e girdi. Celse 10 dakika tatil edildi 

Bu sabah daha güneş doğ
madan birçok meraklılar te
pelere tırmanarak güneş tu· 
tulmasını seyretmişlerdir. 
Kız enstitüsü tabiiye mu

allimi Nevzad. Cemalin riya
seti altında bir heyet' te Nif 
dağına çıkarak güneş tutul
masını tedkik etmiştir. . 4~denizd~bÜ"),ük bir harb 

l. Vukua gelebilirdi! . . 
t~ "dra 18 )~ Aı\t,tıı k ( A.A ) - Bu 
~:-'lta b •ınarasında be-
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L...' •ı . 
~, lec, .. · 
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'4~ ''•k ~, l )okt ısrar etmekte 
~~ tc~\tii .~'· Büyük Britan-
t b zun ·· .. 
~l 'Yneı . 00une geçmek 
~''tı f l:bılel · 
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~ lı llıev ır Habeş bü

\. ·t~tlld cud değildir. 
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~'ta h r. Halbuki bunu 
>tı:_ · ~.:. •zır b . 
.. ~~ "tdır? . angı mem-
\.~ "il e.. Mılletler Cemi
~·'t,· ter b. k . ~'I ı Qı 0 Je tıflerine 
;'! r atlub . . 
~'.'tiıı teleaauı ıse şımdiye 
~tt biiabu .. olunun ted
~~ llınr, tun başka ted-

~~~ ~i f\k~-=t· edilmek li· 
~~ttleb·ı· nızde bir harp 

~t 1 ır ve bu harbin 
Qıij h 

b asir kalma 

EDEN 
hakkında kimse iddia ede-] 
mez. Bununla beraber Mil· 
letler cemiyetinin tecavüz 
hakkındaki hükkümü zıd bir 
kararla değiştirmesi asla 
mevzuu behsolamaz. !den 
sözlerine şöyle devam et-

miştir : 
Akdenize bir tecavüz tak· 

dirinde Akdeniz devletlerinin 
teminatı ze~ri t; dbirle; kalk:
tıktan sonrada ve bütün 
kararsızlık deveresinin deva• 
mı müddetince de devam 
etmelidir. Ta ki itimat tek
rar tesis edebilsin. Akdeniz-
de ihtilafın evvelkiıine nıs
betle çok daha mühim bir 
kuvvet devamlı olarak bu
lundurulacaktır. Beri tan ya 
hükumeti Milletler cemiyeti 
nin tensiki işi~i tetkik etmiş· 
tir. 

İngiltere Milletler cemiyeti 
bütün utoritasile ihya için 
asamblenin Eylül toplantı· 
sında korucu bir yardımda 
bulunacaktır. 

lSTIFA EDiNiZ 
Edenin bu beyanatı muha

lefet sıralarında büyük gü
rültüler doğurmuştur : 

- istifa ediniz .. 
Haykırmaları birbirini ta

kib etmittir. 
Bundan sonra ekseriyet 

Küsuf güneşin tutulmasın· 
dan on dakika sonra olmuş· 
tur. Küsuf esnasında şehri· 
mizdeki t ı amvaylar elektrik 
yakmak mecburiyetinde kal· 
nu~lardır. 

Tenzilatlı 
Biletler 

İstanbul 18 - Devlet de-
miryolları yazın memleketin 
muhtelif yerlerine seyahat 
edecek aileler için tenzilatlı 
biletler hazarlamışhr. Biletler 
Eylul ayı sonuna kadar mu
teber olacaktır. Tarifeye gö
re aileye mensub bir kişiden 
tam ücret. diğerlerinden de 
bu ücretin yüzde yirmisi alı
nacak lir. 
.,,,,..._,""""""'~~~~""-

partisinin meb'uslarile Sos-
yalist partisi meb'usları ara
sında şiddetli hldiseler çık
mış ve celseyi 10 dakika tatil 
etmek mecburiyeti basıl 
olmuştur. 

Bundan sonra Eden, Mil· 
letler cemiyetinin bugünkü 
vavaziyetinden ve istikbalin· 
den bahsetmiş, :Milletler ce• 
miyetiain islllıı ~•)erini 
anlatmış. 

Sefil bir baba 
Kendi kızını 
Berbat etti 
Çanakkale - Şebrinıize 

baj'h Llpıekinin Saıak ka
yOnde sefil bir baba kendi 
kızına tecavüz etmiştir. 

Bu adam kırk dört ya~ın
dadır. Adı Raşiddir. On yedi 
yaşındaki öz kızı Şefikayı 
Rus tüfeğiyle tehdit etmiş, 
onu kendi ·arzularına alet 
ederek berbat etmittir. 

Suçlu baba yakalanarak 
müddeiumumiliğe teslim e
dilmiştir. 

Mak~im Gorki 
öldü 

Kırkından 
sonra azanın 
hali budur 

Yetmişlik bir bunakla 
fıkırdak bir rakkasc

nin davası 
Son ılinlerde Amerikada 

bir çok ı•n~ •• ıtzel kadaa· 
ların yaılı bath zenfialere 
musallat olarak ıenetler sız· 
dırmaia baıladıkları 16&• 
çGrpmaktadır. lıt• bakana& 
Ye ıüzel kadınlard•·• biri 
olan Flores Valtoa Amerika
da demiryollarr kralı 77 ya
şındaki ilttiyar Fredrialı. 
Prinsten tam 100,000 dolar 
i!temektedir. Floreas, it.ti· 
yarın kendi•ini izdinç ftd .. 

Moskova 18 - Büyük Rus le iğfal ettiiini iddia etmi· 
edibi Maksim Gorki dün öl- yor, çünkü daha önce 6~ de~ 
müşlür. Büyük Rus ihtilalinin 1 fa evlenmiştir. İddiası; Fred· 
en büyük hazırlayıcılarından 1 rik Prensin kendisi•• bir 
olan büyük edibin ölümü tercümei hulini yazdırıp telif 
derin bir tesir uyandırmıştır. - Sonu • üncüde -
0000000000•009 

Bütün İzmir hayret içinde 

Genç kızı kıtır kıtır doğrayan Profesör Zati Sunıur 

Dün akşam ilk temsilini bir kah•• ibriiindea btH6a 
veren profesör Zati Sungur sin~ma halkına kak•• yara· 
hüner ve marifetlerinin haki- tarak ikram etmesi laerkeei 
ki bir profesör üstadı oldu· derin hayretlere dil16rdti. 
ğunu göstermiştir. Esasen profes~rüa iter ki· 

Herkesin gözü önünde bir neri, her marifeti akıllan 
genç kızı kocaman bir des- durduran bir harikulldelik 
tere ile kıtır kıtır doğrıyan gösterm_ektedir. 
profesör seyircilere soguk Profesör Zati Sunıuru dilD 
terler döktürmüştür. akşamki parlak zaferind9 

Susuz, kahvesiı, şekersiz dolayı tebrik ederiz. 

.. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Şeker Ucuzlıyacakmışl . 

li':'I ir Ankara telgrafına göre memlekette şeker aarfi· 
11..:.1 yatını aıtı rmak ve halka ucuz şeker yediraıek içia 

liükômet şeker fiatlarının kilosunda beş kuruş tenzilit yap
mak üzere tedkikata başlamıştır. 

Halkın Sesi ilk çıktığı gündenberi halkın en başta ı•l•a 
ve pek mühim bir gıda maddesi olan şekerin ucuzlatılma· 
sını müdafaa etmekte idi. Eğer bu haber, tahakkuk ederde 
fakir fukara şekeri beş kuruş daha ucuz!\ yerse, Halkıa 
Sesi bir gayesinin, bir arzusunun daha taı:: kkuk ettijiai 
görerek büyük bir sevine duyacaktır. 

İnhisar idaresi bundan bir müddet evvel şeker fiatlanada 
tenzilit yapmış ve bu tenzilat yüztinden şeker fiatı blJlk 
mikyasta artmış, hem halk bol şeker yemiı, ~·• de ialai
sar idaresinin varidatında bir eksiklik g&rtilmemif, billkis 
budçe tezayut istitatları göıtermiıdi. Hlikftıaeti•İIİ• bu kara 
rın bir an evvel tahakkuk etmesini lıalkı•ıı se'fiaf]e ~ek-
liyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 

- 30 -
Oda hiznıetçisi, bayanının bütün 
rezaletlerini anlatn1ağa başladı 

Sekiz sene yanında kul, 
göle olduğu bayanın da: 

- O allahın belası bayanı 
bulamadım. Bunun için işinizi 
bozacak l:>ir şekilde çabuk 
dönmeğe mecbur kaldım ! . 
Dedi. . 

Maamafih bizim bayan 
cidden pişkin bir kadındı. 
Hizmetçi ICızın bu sözlerini 
sanki hiç duymamış gibi 
hareket etti t Sadece : 

Banyomu hazırla ! Emrini 
verdi! ·· 

Nişanlımın yaman bir ka
dın olduğunu bu münase
betle öğrendim. Hiçbir mu
kaddemeye lfizum görmeden 
bana doğrudan doğruya: 

- Bayanla sevişiyorsun. 

Ben eski· fahişeyı iyi bilirim. 
Erkeğin ne türlüsü · olursa 
olsun onun için hepisi de 
makbuldur. Ah.. Ben onun 
ne kadın olduğunu çok iyi 
bilirim t • • Diye bağırmağa 
başladı. 

Ke,,disini teskine çalıştım. 
Fakat o: 

- Sen de, bayandan farklı 
bir insan değilsin, kırk yaşı
nı bulmuş kart, ·suratsız bir 
kadına nasıl olur da gönül 
veriyorsun ?. Dedi: 

Doğrusunu spylemek lazım 
gelirse, bayanımın başını bil
miyorum, bilmeğede lüzum 
görmemiştim. Çünkü bayanım 
uluşmuş 25 lik güzel bir 
kadın görünüyordu. 25 Jik 
genç genç ve güzel bir ka
dın his ve evkini temin et
tikten sonra bir kadının ha-
kiki yaşını bilmeğe ne lüzum 
kalır ? Az kalsın, nişanlım 
dediğim kıza : 

- Sus! Bayanın yaşını 
sen ağzına abdestle al!. Diye 
bağıracaktım 

Bizim müstakbel ztvcemiz 
gittikçe artan bir hiddetle: 

- Bana bak! dedi. Bu hal 
böyle devam ederse evela 
seni öldürürüm, sonra ken
dimi! Benim şakam yok, aya-
ğını buna göre denk al ! 
dedi. 

Birn sükun bulduktan 
sonra: 

- Sen bir budalasın! d.edi. 
Bayanın sana gelinceye ka
dar bir sürü a~şiki, oynaşı 
daha vardır! Bayanın bir 
grub aşiki vardır ki, bunlar 
bayanı muayyen günlerde 
• * * sokağındaki 22 numa
ralı garsoniyeye alırlar. Bura-

da beş erkek, bayan ve iki 
refikası deccalı utandıracak 
rezaletler yaparlar. 

Bukadarla başka bayanın 
başka bir sokakta kendisine 
mahsus b_ir garsoniyesi daha 
vardır. Burada gerek ken
disi ve gerek kızı zengin ec-
nebilerle eğlenirler ve onlar
dan çok para çekerler. Zengin 
af?lmalarına rağmen bu fırsat-
la para kazanmaktan bir an 
bile geri durmazlar. 

Bu yolda kazanılan para
nın taksiminde ana, kız kaç 
defe kavğa ettiler, bilsen. 

"Bundan bir kaç gün son
ra ana ile kız arasında ge
çen şu sahnenin şahidi ol
dum. Kız annesine: 

"-Anne! iki İngilizi ben 
buldum. Sen gece kalmadın, 
beni hu iki aç şimal ayısile 
yalnız bıraktın. Sana verdi
ğim elli lira kafidir. Ben de 
iki yüz elli lira alıkoydum. 

Sen rahatla yattın uyudun, 
ben nelar çektim, . biliyor 
musun? Diyordu. 

11 Yoktur ki kalsa gene 
iyi. Müteahhidin bayanı ko
casının ölümünden sonra işi 
kumarhaneciliğe döktü, bizim 
bayanla kızı ~burada kumar 
oynarlar ve işaretli kağıd
Jarla bir sürü zavallıyı so
yarlar ! 

u Yalnız bir akşam bin 
liraya yakın bir kazançla 
döndüklerini, ve bu salonda 
bu parayı paylaştıklarına 
şabid oldum. ,, 

Nişanlımın verdiği malü
mjlt çok mühimdi. Benim 
istediğim, bay mimarın iste
diği malümat bunlardan iba
retti. Bayanı cürmü meşhud 
halinde tutacak üç sarih 
adresini almış bulunuyordum. 
İşi tatlıya bağlamak istiyerek 
nişanlım oda hizmetçisine : 

- Sen yanlış düşünüyor-
sun ! Dedim. Benim bayanla 
hiçbir münasebetim yoktur. 
Kaldım da kart kokonaya mı 
kaldım ! Beni yanına çağır
masının sebebi şudur: Koca
sının başka bir bayanla mü
nasebeti olup olmadığını an
lamak istiyormuş. Bu hususta 
benim yardımımla kocasına 

ciirmü meşhud~yaptırmak ve 
bundan sonra da tallak da
vası açacakmış. Anlılyorsun 
ya? ... 

( Arkası var) 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK 

- Filores mi? Dedim. 
Patron mu? Onun hakikaten 
meyus bir aşka düştüğünü 

ve sevkiğinin ... 
- Konuşuyorsunuz, ha

nımlar. 

Mutad sesle çıkan bu ih
tarı mutad süküt takip etti. 

Fakat bu defa o eski ka
bus beni ziyaret etmedi. 

Mister Bundonald beni 
artık istediği kadar jornal 
etsin, isterse en acı surette 
şikayetlerde bulunsun! dün
yanın menfaları bir araya 

Mütercimi AKIL KOYUNCU 

16 -
gelse, 11şimdi,, artık beni 
Yakın Şarktan uzaklaştıra

maz. Yarın ben patronun 
hususi katibi sıfatile sağlam 
bir surette yerleşmiş buluna
cağım. 

itiraf etmek mecburiyetin
deyiz ki, bu kabiliyetimle 
Mister Vatero'Je çahşmak eli 
ayağı kesacek kadar kor
kunçtur. Dikte eaişi ... Onu 
Mis Robinson ne güzel tas
vir etmiştir. O hiç düşünmez, 
düşünmeyi aklına bile gctir
mezki bir .. Katib ,, bir elile 

t Hallua 5ul ) 

· Çana~kalede 
yakalanan 
Ermeıii 

Hakkindaki ltahkikat 
derinleştiriliyor 

Arıların 
Cinayeti 

1 Kuduz Köpek 8' •• y AD;\ 
Ortaköyde 3 Çocuğu 1 DUN 

Çanakkaledc hir kova 
! nın arılan 4- nıerkeo, 3 · 

katır, bir beygir 
ül<lürdüler 

Isırdı sNeler oluyor 

Çanakkale - Rusyaya 
muhacir götüren bir Fransız 
vapurunda kaçak bulunan 
Artin Haçadoryan isminde 
bir Ermeni gemi Bogazdan 
geçerken Nağra mevkiinde 
kendini deniza atmış yüze
rek sshile çıkmıştı. 

Sahildef tesadüs ettiklerine 
balıkçı olduğunu, kayığının 
battığını söylemiş, fakat di
ğer taraftan gemi durarak 
liman idaresine bu adamın 
kendini denize attığını haber 
verince Haçadoryanın hileyle 
sahile çıkmak istediğ anla
şılmış, kendisi yakalanmıştı. 

Haçadoryan Silifkeli ve 
adının Hop Hasan olduğunu 
iddia etmiştir. t 

Bunun üzerine yapılan mua
yenede, müslüman olmadığı 
anlaşılarak ası) hüviyeti tes-

. bit ediJmiştir. Haçadorun 
hakkında kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

Şato gibi kasa 
Amerikalılar uçsuz bucak

sız bir yaylanın ortasında 
şato kadar büyük bir kasa 
yaptılar. Bu kasa taştan ve 
çelikten yapıldı. Dört köşe
sinde dört top var. Kasayı 
tepeden tırnağa kadar silah
lı bir fırka asker bekliyor: 
Bu Kasada Amerikan altın
ları muhafaza edilecek ... 

Geçen gün altın dolu elli 
tren Nevyork ve Filadelfı
yadan milyarlarla altın ge
tirdi kasaya kondu. 

Çanakkale - Burada garip 
bir hadise olmuştur. Turşun 
köyünde bir düğün günü 
kovandan çıkan arılar, yüz 
adım mesafede bulunan dört 
merkep, üç katır ve bir bey
gire hücum ederek, hepsini 
öldürmüşlerdir. 

Köylüler, hayvanları kur
tarmak için çok çalışmışlar
sa da bu gayret bir netice 
vermemiştir. ....... -
Buzlar içinde opera 
Eskimolar şu anda en meş

hur bestekarların operalarını 
dinleyip seyrediyorlar. Hayır, 
radyo ve levizyonla değil. 

Moskova operası şimal denizi 
sahillerine turnaya gitti. Ar
tistler Krasneiarska kedar 
tirenle gittiler, oradan tay
yare ile tam şimale inecek
ler. 

Artistlerin yanlarında de
kor ve aksesuarları da var .. 

~:ay A vnıpaya nasıl 
girdi 

Patatesin .Avrupaya nasıl 
ve ne vakit girdiğini yazmış
tık. Bugün de çaydan bah
sedeceçiz. 

Fransada 300 sene evve
line kadar çayın ne olduğu
nu bilmezlerdi. Çay Fransaya 
Çinden İngiltere yo]ula gir· 
miştir. Girdiği tarih de 1636 
dır. Çayın üç yüzüncü senei 
devreyesini tes'it etmek için 
çay meraklıları bir toplantı 

hazırJamaktadırlar. 

İstanbul - Ortaköyde ma
halle arasında başı boş ola-
rak dolaşan sahip.sız bir kö
pek orada oynayan Alek-

sandr, Hikmet ve Sabahed
din üç çocuğun üzerine sal-

dırmıştır. Çoçuklar kaçmağa 
vakit bulmadan köpek üçü-

nü de ısırarak birçok yerle
rinden yaralamıştır. 

O sırada etraftan yetişen 
ehali zorlukla çocukları kur-

tarmışlar ve polise haber 
vermişlerdir. 

Zabıta köpeği yakalıyark 
yaralı çocuklarla birlikte ku
duz hastanesine göndermiştir. 

---oo---
V en üs heykeli 

Yunanistan yeni pullar çı
karıyor. Bu pulların üstünde 
Venüs dö Melos'un heykeli 
bulnacak. 

Venüs dö Milo'nun asıl 

ismi Melos 'tur. Milo diye 
bir ada mevcud değildir. 
Melos adası vardır. 

1820 de bundan 116 sene 
evvel Dumont Urville ile 

Fransanın İstanbuldaki sefiri 
Marki Riviere Melos ada
sında heykeli buldular alela
cele ambalajını yaptırıp pa-

rıse gönderdiler Heykelin 
kol o zaman kmldı. 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki
ralıktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip
lerin matbaamıza müracaatı. 

............................................................................. 
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I·talyada eski zaman haritaları gibi ITE_NC.~RE TENCEREYE 

memleketin muhtelif mınta- YÜZUN KARA DEMiŞ 
Ha b. eşistan kalarmdaki nebatat ve hay- Şişli salonlarından birinde 

vanat ta kumaşın üstünde iki bayan konuşuyorlarken 
Modası birer ağaç veya hayvanla bir muharririmiz kulak mı-

işaret ediliyormuş. safiri oldu. 
mom talyada yazlık hafif 
lll uı kadın kumaşları yapan 

fabrikalar yeni moda bir 
b umaş çıkarmışlar. Bu yeni 

kumaş Habeşistan haritası 
şeklinde bir emprime imiş. 
Italya tacına ilave edilen 

yem imparatorluğun bütün 
nehirleri, dağları, şehirleri 

tıpkı mod~rn bir harita gibi 
bu kumaşların üstünde yer 

yer ve renk renk gösterili
yormuş. Hatta fazla olarak 

bir kurşun kalemden fazla 
bir şeylerden mürekkebtir. 
Külliyen görmek bilinmez ki 
bu şeyle, bunları idare eden 
ve yanlış anlamak korkusu 
altında kalan bir genç kızın 
elinde titriyebilir. Desteyle 
mektublarınm yazılması işin
de de nekadar tahammülfer
sadır. Daktilo Mis Trant'm, 
patronun kitmek zamanı olan 
dört buçuktan bir saniye 
sonra imzaya getireceği bir 
şeyleri olmazsa hali ne olur
du düşüncesile titredim ... Ya-
ni daha iki gün evvel titrer
dim. 

Fakat şimdi bu genç adam 
dan. makine, o kap~h kasa 
gibi ağzıyle bana daktilo 
olarak, yol verse bile, benim 
öteki daha gelirli me~kiim 

Bayanın biri diyordu ki : 
Bu yeni moda kadınlar - Bu zamanda itimat 

kadar erkekler arasında da edilecek namuslu hizmetçi 
rağbet bulmuş; çünkü '1cinsi bulmak çok zor oldu, kardeş! 
kavi,, kadınların kalçaların- Benim giden kız en güzel 
·dan aşağı uzanan bu son iki esvabımı çaldı .. 
harita kumaşlar üzerinde Öteki sordu: 
imparatorluğun cogv rafyasım : . Al Sahi mi? Hangi es-

vablarınız bu? 
büyük bir dikkat ve hayran- _ Haniya Paristen gelir-
lıkla tetkik ve tetebbü ede- ken kumaşlarımı beraberim-
rek yem müstemlekede de getirmiştim de gümrük 
kendilerine münasip yer arı- memurları görmesin diye be· 
yorlarmış! lime sarmıştım ... İşte onlar! 

(Cumuriyet) 

kolayca elimden alınamaz. 

olduğunu bilmekle müstehi
rim. 

Hurra! .. 
Bugün Cuma: Yazıhanede 

korku günü, ecnebi postaları 
günü. Fakat bugün artık ba-
na korku getirmiyor. Çünkü 
haftalık maaşım, müsade 
ederseniz on bir lira beş şi
line baliğ oluyor. 

Bunun 25 şilinini bana, 
her zamanki gibi, vezneda
rımız Mis Vallis ıediye etti. .. 
Kesemin, o Allahtan gelen 
beşyüz (şimdi dörtyüz ) lira
nın " M. Trarn hesabına ,, 
yatırıldığı bankadan ( na, şu 
boydaki ) kendi çekime mu
kabıl çektiğim ve onun ver
diğinin on defa fazlasiyle 
dolu olduğunu görünce ne 

(Son Posta) 

şaşkınlıktı, onunkisi. 
Bunun nasıl olduğunu ve 

böyle olmasaydı ne olacağını 
düşünmekle kendimi mazur 
görmekten çekinmiyorum. 

Böyle olunca, eve, Misters 
Dkimarin şefkatlı himayesine 

birakılan Cicelyye biraz hasta 
şekerlemeleri, bir kase içinde 
limun rengi bir azalea ve bir 
yeni basılmış roman ( dört 
buçuk şilin : Yarısı eve aid 
masraf hesabından ) götür
meğe iktidarım var. 

Bu serveti sarfetmek be-
nim için istersem kolay ola
cağını biliyorum. Fakat kara 
bir hisi kablelvukuğum da 
var ki bunu kazanmak hiç 
te kolay olmıyacaktır. 

Artık 11yeni işime başla-
dığımdan beri bir yıl oldu
gunu zannettiğim bu sabah 

d·Jefl Havada tanzime 1 

V asiyetnan1e ? 
Muteber olur rrııt .

0 
Şimali İngilterede ~eo~, 

bir adam birdenbire agır di· 
hastalığa tutulmuş ve Jıe~e 
sini hususi bir tayyare ~1· 
Londrada· bir hastaneye o•~· 
edrlerken 800 metre yükftıJll' 
te •asiyetnamesini t~~
etmek aklına gelmiş. ~·~00a 
huzurunda mal ve oıul ~,ı· 
akrabalarına dağıtmış. b•sı 
tanede öldükten sonra~ otoO 
varisler tayyarede ve p~I etiO 
önünde yapılan vasırddi• 
muteber olmadığını 1 1'ıO' 
etmişler. Bu mesele h.a1' ~·· 
da mahkeme henüz bıt 
rar vermemiştir. 

Zenci tavy1arecilef . 
" t•f 

Amf!rikada zencilere. fe· 
yarecılik şehadetnaoıes•. ço· 
rili} or. Zenci tayyarecı 
ğa~maya başladı. tıs•· 

ilk tayyarecilik şehacle dır·• 
mesi alan zenci bir kadı~sti~ ~ 

Son günlerde bir istatı re· ~ 
yapıldı. Amerikada taYY' aı· 
cilerin yüzde 9 u kadın Y 
de 2 si erkekmiş! 

Sivan1 kralını ., 
hal"ediyorlar bit 

Siyam kralı henüz 00 ye 
yaşında bir yavrucuktur·ııse~ 
Avrupada okuyup eğleO 1,r· 
tedir. Annesi son ıacıı•0 JııP 

B d. d" . . bıt• da u ıst ınını . 
1 1,rııt Hıristiyan olunca Suna 1 •'b" 

f .. k ve ..; ne re tını azanm.ış. tetİ•· 

Çocuk ta anncsınıo . 11,ıı 
H ·stı, 

altında kalt-.rak 1~1 ı,.eıı· 
olacaktır.,, mülahazasıle eıı>' 
disini hal'etmek için JJJ~a·· 
lekette bir cereyan baŞ 
termiştir. biteO' 

Zavallı yavru olan 
1
,,10 

den bihaber şimdi boC•
5 
aj· 

1. atı 
yanında zarp ame ıy 

reni yormuş. od' 
Adisbaba nasıl Y~ e"' 

İtalyanların işgatindeP 1Jıllr 
d ' yaP Ç ' 

veı: Adisababa a ı~ ettı• 
haydutlar şehri yagına be' 
)er ve yaktılar. Herıı:; 
men bütün şehir ya~ :· jııce' 
Yangından sonra ıŞ ·,,de 

ıter• " 
lediler. Çapulcuların e biİtiJll 
hiçbir vasıta olmadan e "er' 
şehri llirden nasıl atet 

diler?. I< 0d•~'. 
Hiç bir yerde u~uııı1'' 

gaz pamuk saman b 
, 'ıd 1 • 

dı' nlafı "· 
Nihayet mesele acl•" b~, 

Çapulcular sinemalar b1 

.. . f"l' 1 . lmışlar fe. ıet· tun ı ım en a aıs•f 
kibritte şehri ateşe "er .Je 

i1''" 
Harol beni, 0~eğ11 d:: 
yemekten sonra .. eğe J 
evvel, patronuJgorıJJ f 
vat etti. . bit beıJ? 

Beni ihtida asabı olaıt"~~~ 
can aldı. Acaba ne J<İ cı ,. 

Sonra hatırladılll yo1't:İ' 
bir endişeye mahal . ol• 
Ş. d' d' -uc•P ım ı en ışeye &µ ·ııı? 19• 
Iecek ne yapabiJird~ııı Y~"or 

Beni tekrar masa be1'lı1,ı. 
da mütevekkilane

1 
ritıİ 1' .ti 

·· k - göz e tllJ 
gorme uzere ffilı e ~·· 
dıran patro?~!' teliddetli ~Of' 
Gosd Mornıg ın ş el•" ·~· 
sında gene bir dalJJbis!lettı 
oıe plan olduğunu .~ 

Bana hatırlattı : t taıı' J• 
Ş . d' M' f rarı ' .• r• - ım ı, ıs lcİ b .. 

on beş gün oluyor ~! 
çalışıyosunuz. btf ) 
- Evet, tamaoı 00 

1 
f,r 

( Ark•5 ı 



Ilı \'erli Türk sanayi mamulatı 

~"~ Qsır sandalya 
~t~ t:::•klannda y~tiıen Çavdar sazından yapılan ve 
~~"-)i \.her ve sanarkirımızın yetiştirdiği yerli milli 
\~ ~e lrıı•IJJulitı hasır sandalyalara rağbet etmek mem· 

' cl,.._elc~rk iıçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
~~~llty r. Bunun için pantolon yırtmaz serbes~ rahat 

... "'- •ee K&ranti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 
Perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

~ k~~ısın~~ ıa~~alyacı Muiz.-=== 

~ doı~lonıalı · Sünnetçi Ali 
~ 't,,;enedenberi sünnetçilikle iştiğal etmekte bulu
~' ~Uy~nberi de İzmirce tanınmış diplomab sünnetçi 
~ 91 il ı arayanlar Kemeraltı ikinci. Beyler sokağı 

· llrtıaralı Selamet oteline müracaat etmeleri rica 

-1İiiiiiiiiiiii-....--.-~-------iiiiimiiiiiiiiliiiiimiiiiiiiiii Kiralık i han" vet Berv,a malılar 
Kahveci P~ Kahve çok memnun 

VE i . i 
" 

Gazinocu- , 
lann ihtiyaçları ~. 
olan ıandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

. Sandalya 
~~ j !yapımevinde ço~ ' 

ij ...!_hven fiatle satıl· 
h !·maktadır. Sil -

'•ke11te:ıab1 yapıldığı fibi ıiparif kabul edilir 

lzmird~ Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı Ye 
kahvesi d-:mirbaş eşyasile 

birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren kiraya ve
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 

8 No. lu yazıhaneye müra
caatlan ilin olunur. 5. D. 

Bergama yolcu ve yök 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam a-araj olan Zi
net garajından başlamıştır. 

Bergamalı bay İsmail Hakkı 
Etem ağa, Sayan Mehmed 
Ali ve Hüsnü izzet birader· 
leri bay Muharrem bu işleri 
şirket halinde en emin ve 
en seri bir surette yapmak· 
tadırler. 

Necib 
SADIK 

TERZİ 
• 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş,sında 

~~c+nm~BBHB 
[•] 

~-- TA yy ARE: TE~~~PN 
~ Bu hafta mevsimin çok beğenilen . iki büyl\k filmi 
~ . 

m 1 - Daktilonun aşkı • 1 "Küçük daktilo .. ve "daktilo evleniyor" filialeriaia ... 

~ 
2 

Yı:li H"A"R p•ry'nin yeni bir fantalill 

1 Anna bella, Charles Bojer ve İnkijinaff filli ylbek 
sanatkirlarm temsil ettikleri Klod F arerin ıabueri 

Fivatlar J5, 20, 30 kuruştur 
J 

SEANSLAR 
Her gün 16-19,30 Harp 17,30- 21,25 DaktiloDua •tin 

[t Cumartesi ve Pazar gllnleri 14 de 
ı Daktilo11un askı ile batlar ..... 
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Kutlu ve mutlu f .1. t . d 
bir akid ı ıs ın e kanlı hadiseler 

etmektedir 
'F orbes kumpanyasınm Ala

·şebir müdürü ve IY eni Asır 
sahiplerinden Hakkı Ocak 
oğlunun kardeşi Kamil Ocak 
oğlunun kızı Nihal ile kire
mit fabrikası muhasebecisi 
Mustafa Burutcunun nikahla
rı dün akşam belediye evlen
me dairesinde bizzat beledi
ye reisi doktor Bebcet Uz 
tarafından kıyılmıştır. Nikahı 
müteakip ayni dairede ve 
ilk defa olarak çok eğlenceli 
bir danslı çay ziyafiti veril
miş ve davetlilere pek çok 
izaz ve ikram edilmiştır. 

Alafranka danslardan son
ra bayan gelinin oynadığı 
efece bir zeybek oyunu da:. 
vetliler tarafından büyük bir 
şevk ve heyecanla alkışlan
mıştır. Ebeveynini kutlularken 
yeni evlilere sonsuz saadetler 
dileriz. 

Zinet fabrikası 
Sahibinin ölüınü 

Süpheli görülüyor 
Zinet mobilya fabrikası 

sahibi Bay Ahmet kalp has
·tahğından ölmüştü. Ahme
din kardeşlei müddeiumumi
liğe müracaat ederek bu 
ölümde şüpheli bir vaziyet 
bulunduğu ve Ahmedin ken
disine verilen bir bardak 
çayı içtikten sonra öldüğünü 
iddia etmişlerdir. 

Müddeiumumilik bu mü
racaat üzerine Ahmedin ce
nazesini dün mezardan çı· 
kartarak memleket hastane
sine getirtmiştir. Bugün o
topsi yapılacak ve ölümün 
sebebi tesbit edilecektir. 

Vali 
Bergama'da 
Vali Fazlı Güleç, dün re

fakatinde sıhhat müdürü 
Cevdet. Saracoğlu bulundu
ğu halde Bergama kazasına 
giderek bazı işleri teftiş et
mişlerdir. 

Deınirle saldırn1ış 
Karşıyaka'da Ankarapa

zarında sarhoş olarak ken
disinden alacağını isteyen 
Halil oğlu Üze; 're bir de
mirle saldıran Mustafa oğlu 
Hüseyin tutulmuştur. 

Hali takke ile 
Dolaşıyormuş 

Hüseyin oğlu Hasan Al
sancakta şapka kanununa 
muhalif olarak takL::e ile 
gezdiğinden tutlmuştur. 

----'U• ...... 
Kömür sergisi 

Ankara 18 - ikinci Ka
nun aymda Ankarada açıla
cak olan büyük kömür ser
gisi hazırlıklarına başlandı. 

Sergiye iştrak edecek olan 
lara kolaylıklar gösterilecek
tir. 

Rusyada yeni sanator
yumlar 

(Tasajansı) - Bu yıl Kı
nmın cenup sahillerinde ve 
Kafkasyada üç yeni istirahat 
ıanatoryumu açılmaktadır. 
Bu sanatoryumlar, yıl için· 

de en iyl çalııan genç iıçi
lere taJı.is olunacaktır. 

devam 
Lonra 18 (A.A) - Arab Kudüs 18 (A.A) - 1929 gelen çarpışmada bir Arab 

isteklerini bildirmek üzere karışıkhklarile alakadar ola- ölmüştür. Müteaddit Yahudi 
dün akşam bir Filistin Arab rak idam edilen üç Arab müesseselerine kurşunlar 
heyeti buraya gilmiştir. Tas- şefınin bu idamlarının yıl dö· atılmıştır. Seron ovasında 

bomba ile demir yollarını 
rih olunduğuna göre bu he- nümü olan dün bütün mem- tahrib için bazı teşebbüsler 
yet resmen müzakerelerde lekette gayet gerğin bir de bulunmuştur. 
bulunmıyacaktır. Zira Arab- hava devam etmiş ve bir çok Londıra 18 (A.A) - Ha-
lar tarafından Filistindeki bu hadiseler çıkmıştır. Yafa ber verildiğine göre, Hayfa 
günkü buhranın salahiyettar civarında otomobilli bir polis belediyesi dairesine bomba-
olan [heyet yalnız Kudüs müfrezesi ArabJarın hücumu- lar atılmış ve bina ciddi 
Arab yüksek komitesidir. na maruz kalmış ve vukua surette hasara uğramıştır. 

0000000000000000000000000 •oo 
Küçük itilaf devletleri 

Askeri yardımla anlaştılar 
Bükreş 18 - Küçük itilaf devletleri erkanıbarbiyeiumu

miye reisleri konferan.sı bugün mesaisini bitirmiştir. Neş
redilen bit resmi tebliğde üç devlet erkanı harpları arasın
da yapılan görüşmeler neticesinde mutekabil askeri yardım 
işlerinde tam bir anlaşmaya varıldığı haber veril~ekteelir. 

Negüs İskoçyaya Gidiyor 
Londra 18 (A.A)-Habeş elçiliğinin bir tebliğine göre Negüs 
Haziranın sonunda Milletler Cemıyeti toplantıları esnasmda 
Cenevrede bulunacaktır. Maamafih Negüs şahsen toplantı
tılara iştirak etmiyecektir. Negüs bugün iki oğlu, kızı ve 
Habeş elçisiyle birlikte istirahat için İskoçyaya' hareket 
etmektedir. 

N egüs orada Gılasko c~varında bir şatoda birkaç gün 
misafir kalacaktır. 

Yuııanıstanın Boğazlar mu
rahhasları hareket etti 

Atina 18 (A.A) - Bogazlar konferansına iştirak edecek 
olan Yunan heyeti murabhasası Mavridisin reyasetinde bu
gün Montoriye hareket etmiştir. 

İtalyanın Boğazlar konf er an
sına gireceği anlaşılıyor 

Londra J 8 (A.A) - Mornig Post gazetesinin Romadan 
öğrendiğine göre İtalya hükumeti zecri tedbirlerin kaldırıl
masile iktifa ederek kendiside mukabelei bilmisil olmak 
üzere koy"duğu zecri tedbirleri kaldıracaktır. Bu demektir ki, 
İtalya Boğazlar konferan.:1na ve Lokarno devletlerinin ileride 
yapacakları müzakerelere iştirak edecek ve nihayet Akde
nizde bir deniz anlaşmasınm imzasını görüşecektir. 

Bir Amerikalı 
Ev İşlerinden Anla
n1ayan Zevce İstiyor! 
Nevyork gazetelerinde son 

günlerde ilanların en garibi 
çıkmıştır. Bu ilanda: 11 Kan
sasitinin emlak sahiplerinden 
birisi güzel, genç, şen ve 
şuh bir zevce istemekle ve 
şart olarak bu zevce11in ye-

mek pişirmemesini ve ev işlr!rİ 

bilmemesini ileri sürmektedir. il 
Talib olan güzel.erin .... 

adresine müracaatı ,, denil
mektedir. 

Garabet ve tersliğin bun-
dan alası olmaz. Bir .ga:ıete 
muhabiri bu ilan sahibinin 
maruf zenginlerden Şaril Pik 
olduğu ve karısından henüz 
ayrıldığını öğrenmiştir . 

Pit'n karısı ev işlerinde 
çok bilgiç ve titiz imiş. Bü
tün gün mutbahtan çıkmaz ve 
kocasının evin intizamını in
tizamını bozmasına çok kı

zar imiş. 
Zengin adam bu halden 

.o kadar bıkmış ki yeni ka
rının ev ve mutbak işlerin
den hiç birisini bilmemesini, 
bu işlerden zevk almamasını 
şart koşmağa mecbur kalmış! 
Bu Amarikahnın değil bol 
paranın verdiği bir çılğınlu' 

olsa gerek! 

Rusyada çay 
İstihsali 

7
8
-.---

1
-d_u_r_u_m_ Askere Davet 

1 ıyasa İzmir Askerlik şubesin-

(Tas ajansı) - Aaraların

da 4 tanesi yeni olmak üze
re Gürcistan'da mevcut 30 
çay fabrikası, yeni mahsul 
çay yaprakları üzerinde ça
lışmağa başlamışlardır. Bu 
yıl geçen yıla nisbetle iki 
misli yeşıl çay yaprağı ,iş

lenmektedir. Aynı zamanda 
kaliten!n de yükselmesi ıçın 
tertibat alınmıştır. ............. --

Holivodda 
)1ıldız buhranı var! 

Son zamanlarda Holivodda 
faaliyet durmuştur; filim ale
minde de buhran vardır: 

Bir Amerika gazetesinin 
muhabirine maruf sahne va
zığlarından Ernest Bubiç bu 
hususta: 

- Evet buhranın belli baş 
lı sebeblerinden birisi para 
buhranıdır; fakat para da 
olsa, fılimlerimiz (için yıldız 
bulamıyoruz ! Demiıtir. 

Gazetecinin yaptığı tahki
kata göre de, yakın zamana 
kadar yıldızlarının çokluğu 
ile meşhur olan Holivodda 
şimdi işe yarıyacak sadece 
23 yıldız kalmıştır f 

- Baş tarafı 1 incide - den : 
maye için tekrar gümrükleri 1 - yedek subay yeti-
artırmak ve ihracatı koru- şece '~ kısa hizmetlilerden 
mak için de frangın :kıyme· 331 doğumlu ve bunlarla 
tini düşürmese bile başıboş muamele görenler ve daha 
bırakmak mecburiyetinde evvelki doğumlulardan o-

kalacaktır. Fransadan altın ih- lupta mühtelif sebeplerle 
racı mennedilmekle frank ta geri kalmış deniz sınıfın-
sterlin gibi kendi' kendine dan gayri sınıflara ayrıl-
bir kıymet seviyesi bulacak- mış olanlardan yalınız as-
tır. keri orta ehliyetnamesi 

Bu suretle M · Blum fran- olanlar 1 Temmuz 936 
gın altın kıymetini düşürme- tarihinde yedek subay o-
mek hususundaki vadini boz kulu komutanlığı hazırlık 
mamış ve ayni zamanda kıt'asında bulunmak üzere 
frangı ihracatı koruyacak su- sevkedileceklerinden 24 
rette düşürmüş olacaktır. Haziran 936 gününde hü-

Bundan sonra M. Blumun viyet cüzdanı (nüfus tez-
en mühim işi yeni para poli- ke esi) ve orta askeri eh-
tikasmı tayin etmek olacak liyetnameleri beraberlerin-
ve parlamentoya verilecek en de olduğu halde şubeye 
mühim yeni kanun Fransız müracaatları. 
Bankasına aid bulunacaktı. 2- Tam vaktinde ye· 

Almanya 
Müstemlekele
rini istiyor ! 

Bertin 18 (Radye) - Doy
çe Korespondas gazetesi 
Almanya'nın müstemleke
lerinden bahsederek diyor ki: 

Almanya'dan ahnmıı olan 
müstemlekeleri n Almanya'ya 

dek subay okulu komutan· ı 
lığı hazırlık kıt'asında bu
lunmıyanlar hakkında ka
nuni muamelenin tatbik 
olunacağı ilan olunur. 

iadesi kat'i şe'<ilde lizımdir. 
Sözden faaliyete geçmek 
zamanı artık gelmiştir. Müs
temlekelerini almak davası 
Almanya hak ve şeref mese
lesi olmuıtur. 

__________ ::::/ı 
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Elmas Yüzük Hikayesi 
Ve Gençlere Yeni Bir İbret Nümıınesİ~ 
İstanbulun Beyoğlundaki kavrulan bu susuz ıe ~ 

sefahat mahallerinin civarm- bir maşrapa soğuk 1~ 
da aile evlerinden birinde muş kadar sevinerek; 
foyası meydana çıkmış şillı- den, derinden uzun bit• 
ğın biri bir müddet raodevü - Oh... Oh!.. 
evlerinde de süründükten 
sonra her nasılsa çarhı felek 
evire çevire bu serden geç
tiyi f zmire atmış ! .. 

"Ehli dil birbirini bilme
mek insaf değil,, fehvasınca 
Pasaporta ayak basar bas
maz. sanki istasyonda , onu 
kaışılamağa çıkmış zannettiği 
eski aşinalardan birine tam 
Türkovaz barının önünde 
raslamış. Son zamanlarda 
çoğalan sermayedarlardan 
birinin evine bır arabaya 
binerek gitmişler .. Bu serma
yedar bu eski sermayeyi 
pek beyenmemiş olmah ki 
bunu doğrudan doğruya da
ha aşalık bir sermayedara 
göndermiş; oda bunu umum
henelerden birine yerleştir
miş. Yerleştirmiş amma. Ar
kasından eski ofofu binmiş 
gemiye rıhtıma çıkagelmiş .. 
Bittabi buranın o da yaban
cısı olduğu için iskeleleri 
dolaşa dolaşa paçozunun izi
ni bulmuş. 

Ras gele o gece de yeni 
sevdalısının günü imiş !. Ar
zu ve, emel taşkınlığıle 
karıya: 

- Gitmem de. Gitmem!.. 
Diye tutturmuş, karı da : 
- Yarın gel, Aman!. Şim-

di git başımdan .. Her nerede 
ise yeni dostum gelecek, 
işimi bozacaksın ! 

Demiş, dedikce de aşıkta 
ayran kabarmış püsküllen
dikce, pusküllenmiş!. Aradan 
biraz geçmiş çat! Kapı .. Ye-

ni dostu içeriye girmiş, işin 
buradan ötesi.. Biraz şeker 

renk gitmiş velhasıl on, onbeş 
günde zavallı seyyah aşık! 
Cebindeki papelleri deve 
yapmış, pabucu dama gene 
dama atılmış! .. 

Kemer köprüsünden seke, 
seke, sendeleye, sendeleye 

bizim Basmahanedeki Ali Ulvi 
beyin eski sababcı kahvesine 
gelmiş, oturmuş. 

Ben de ne bileyim, bu aşi
ki şuride baha yanına git
miş olurmuşu a 1 

Sağa, sola.. İkide bir kib
rit çakıyor, yerde bir şeyler 
arayordu. Merakla sordum: 

- Bay ne arıyorsun ! 
Yavaşça İstanbul şivesiyle 

mırıldandı : 
- Elmas taş ! . Elmas !.. . 

Bayım! .. 

Öyle baygın bir bakışla 
perişan kaküllerin .arasından 

aranıyorduki - ne yalan söy
liyeyir:n - ben de balina acı
yarak arandım! .. Ta ba~tonu
mun ucuna isabet eden yer· 
de bir şeyin parladığmı 
görünce.. Henüz sebebini 
bilmediğim halde ondan 
ziyade ondan ziyade içimden, 
ben sevindim. Henüz foyası 
bozulmadığı için ters kapan· 
mış bir elmas parçası haki
katen de beş kırato fın
dık gibi elmas ! Gösterir, 
göstermez hemen eğildi; aldı 
yeşil gözlerini süzerek.. Gin
lil hararetten çöllerde yanıb 

Çektiğini ve ellerioaİ 
cesine kalbi teşek 
gösterince bunun ıe""" 
hikmetini zemine flJ~ 
bir lisanla sordum. M ~I 
samimi bir eda ve P~ ~ 
lile, fakat pürüzsüz bıt fi 
Haline yakışır bir. f~ 
mahmuri bir eda ıle ~ , 

fazla tafsilatiyle ani• ~ 
sonra da mahcub bir t• 
kısaca da: ...JJ 

·111 ••r -. Bu elmas, ben• ,. ~· 
param olacaktı da ond 

Dedi. ·ttt 
Şimdi bilmem. Gı .. ~ 

bildi» ... 
burada mı ? .. İyice ,, f. 
birşey varsa, bir .'ılhf0clif 
şine düşerek terkı dafll ed",_ 
ve israfu nakdu dinar . fi 
lerin daima böyle fe:,.. 

perişane bir akibete 
dıklaridır ! . . fd 

Şark filoS0.rŞI' 
HiDAYET l(li' 

. ______,, 
Kırkındall 

sonra azaO 
·de"' -Baştarafı 1 inCI ~ 

hakkını vermemiş obll ~Is' 
Florens güzel bir r• t il" 

ve muganoiyedir. fak;~ 
tıratının değeri h• ~ 
henüz hiç kimse bir 

edinememiştir. . ~ 
Mistre Prins tebf .---' 

bit ..... 
vermeyince Floren• ~ 

ve ziyan davası açflJ~r I 
lunmaktadır. Meşhur ıJal' 11 
vukat tarafından ya 18f: 
tidasn:da şunlan •3>' ~ 

"1913 de Mister f. • ,# 

d 
.. o ti':., 

ile tanıştım. Ken il1 
,.. 

ten itibaren yedi ıell~' il" 
nimle alakadar old~· 1~ 
na evlat muamele•• ,d•" 
Hediyelerle taltif tti- ~ 
bütün işlerimi idare e~, , 

v d v - t zarara ugra ıgı.... d 
zararla~ımı telifi e ·'*' 
söyledi.,, ~ 

Mis Florens ~~b~ ,--w 
üç defa evlendıguıı ( 

ve devam edi~o~: oJl"J 
"1933 senesınıll tf",J 

yında pre~sin .Ritı b~~ 
Mister Prıns ıle t" J 
bazı mali meseleleri • ~ 
tük. Kendısine zar:.-~ 
dığımı anlattım 8 dlİ ~ 
rine tercümei bali~J 
mı söyledi ve. ,d,f 
telifi edece~~· (,c,,r#J .1 
tercümei halım• 1 '-~ 

v .,. ,,.._ 

lara satın alacagı ,ıtfi J.. 
Diğer zararlaru11ı ~ f7 
de haziranda tekt ~ 
meği teklif etti. ~;,._a ~ 
dahilnde tercü111e• 1'~ 
dım ve götüriiP ... ,t,r 1~ 
verdim. Fakat J.Y•• aJ'~ 
vadettiği par•Y1 ,ıef' / 
istemedi. Binaepll ill''tf' 
paranın Mister t '/' 

silini isterim.,, ed,IJ'.J 
Dava mabkeıll o'° f!°I 

herkes mubake~ 
h ıafhalannı be ' 


