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T: 5000 
Romanında öyle bir Vniver•ite 

ve gençlik göreceksiniz ki •izi de
rin derin t{üşündürecek, birbirine 
zıt bin bir heyecana düşürecektir. 
Bu Üniversitenin millicUiği Ue 
gayri millicUiği arasındaki çarplf
malar ve profesörlerin.-

Fakat bunu şimdiden •Öylemek 
doğru değUdir. Tadı kaçar En iyüi 

T: 5000 
Eserini baştan •onuna kadar o

kumaktır. 

Yazan: Aka GUndUz 

PEK YAKINDA Y ak~Iana~
0 

kaİiİİ;~, Yugoslavya Kralını 
nasıl öldürdüklerini anlatıyorlar HABER'de 

Us~aşi cemiyeti, suikast
çı ara avukat tutacak! 
I<anı VJad . . .. ı· . . t h . e nıçın sunnet ı ımış. 

a kıkat neticesinde anlaşıldı 
M~•il1a --•ilya. l' , 22 (liuı -.)---·----

bütü Po .••i ıu~ '111 - Mar· rak Beneı ismini veriyordu. İkin· 
._..: l•ıli llolctaı.. beınen hemen cisi tatil Kalmendir. Ben kendisini 
._,;;; . lll-&ffak o•~l'lllı aydınlat • ~ile tanıyorum. Hakiki is· 

Cına1et .... '1tbır 
(ıahte Beııea failleri l~ 
( aaht rv, ), Z•onbıı· Rayç 

le s· e OVaJc) M· ... Pospitil 
..,. _. İlııi), ~ ' ıyo Kral (sah· 
"Wll--) • Coraı· 

minin Vlade Gorgiyef olduğunu 

bilmiyordum. Üçüncüsü Silni ve· 
ya Maili isimlerini taııyanMiyo 

Kraldı. .. düucüıü ize şef yin -edilerek onun emriyle hareket 
ten Jcuç.. 't'e ' Jef (a&hte 
(._hte :1< teiı ta-a ~imat ve • 

au~ ) -.. k 'k etmemiz tebliğ edilen K vaternik Buııı~ et dir. Vaternı 
ten 'k• daıı dö idi. Beıincisi de ben. 

ı ın enı . rt e"'elk· . 
lerdir. k rı altıda Jı.reıc llt kva • K vaternik den ilk emir olarak 
Pa•eJ• •a.ternik d et etmit· Lozan' da toplanmak emrini aldık. 

ıçten .. e l 
"&arta . &uıe) Ma &aı emri ( D\"IUllı 1 O uncudıı) 

cesedi, Dubrovnlk kruvazörUnden Cjlkarıldıktan sonra Split de huauat 
•urette yapllan kUrslye konmuftu 

Krahn 

'Y ' 1
Yle alınaktad rya Vudroiç 

•Ptlan tr. 
olduiu ıib· soıı iatintakt 
te No"ak ı •nlatan Poa a .. vakayı 
laları ) hu cina . P•tıl (sah-

nı tu tekild Yetın gizli nok-
h - Aıt1 iaıni e •lllatıııııtır: 
ıın Pos . . Ilı Z•oıı· . 

tar'h· P•tıl'dir LY •ınır, laka-
ı •nd B · qaz· 

kirıiatinı e uıo•arda d •~n 1904 
te · Son ıanı 0ıdum. Ma 
ta.· OturuYoru- anlarda Münib-,. "e 'h &&•· M 
hunı 1 tilaı ee • •carların Us-
te P . Biziın tei~•Y~tine nıensu -

•~eliçı.., ••ınız avukat An-
Ceçe 

)'&tıka " eyJfıld 
)'İ a Pa\'eli i .e . Macaristanda 
r.. Y•tdı B ç Çıınızden b,. .. k' ·• 
"&y d · Unlard -ı- •!• 
d .. ç e 19()3 an hiriai lvan 
oarııuıtu. .,.. aeneıinde Karlotte 

-.... l\.end' · ---__ --'""aısine sahte ola- F 
.._.. ---------- ranaız polisleri arsında malnl denilen Kral Mlyo ---1!!!_ ca_s_u_s_ş_e_b_ek-es_i_q_a_k_a_la_n_d_ı_:__ 

Ruayanın Ankara elCjlal Karahan kendisini 
kar91hyanlar araaında 

L(Y azuı onuncu aayifada). 

Askeri mahkeme 
faaliyete geçti 
Şebeke, Sovgetlerin 
tertibatı hakkında 

malumat topluyormuş 

Moıkova, 21 (A.A.) - Tasa· 
jansı bildiriyor: Yüksek askeri 
mahkeme Luingratta 7 tetriniev· 
velden 13 t:ep'İnievvele k.adar 

• maksadı l<ara, deniz ve bava kuv· 
vetleri.yle m~leketin mücJP,aas; •. 
na çalıtflft fabrikalar ve laening· 

rat ve Nourmansk limanlannda 
bulunan gemilerin vaziyeti ve ida· 
resi hakkında malumat toplamıt 

·Bir boyacı 
Rakı yüzünden ar
kadaşını yaraladı 

Dün gece Zeyrekte iki kiti ara· 
sında aarhoıluk yüzünden çıkan 

bir ka.vga neticesinde bir kiti ta • 
banca kurıunu ile ağırca yaralan-
mıftır. 

Ekmekçi Ali ve boyacı Tevfik 
isimlerinde iki kardeı dün akıam 
üzeri ~aılan Sangüzelli ha· 
mal Aliyi de yanlarına alarak Zey 
rekte boyacı Azizin evine rakıla • 

1 

riyle misafir gitmiılerdir. Boyacı •~-· DUR! •--.ı• (Dnmı 10 uncuda) 

3 haydut 
Anasını öldürüp 
kızını kaçırdılar 
Bir kaç gün evvel Tire kazası 

köylerinden birinde bir vak'a ol· 
muf, bir ana kızının namusunu 
muhafaza yolunda mavzer kurtu· 
nu ile öldürülmüıtür. Hadise fÖY· 

le olmuıtur: _ 
Bayındır kazasının Yusuflu kö· 

yünden Tırat Ahmet karısı Emine 
H~, Jıenüz on üç yaılarmda 
bulunan laa Hatice ile Tirenin 
T ~ke 1töY,il eivarmda bulunan pa· 
muk ~an dönerlerken ön • 
lerine üç silahlı çıkarak kızını alıp 
kaçırmak istemiıler ve ihtiyar ka· 
dmı da tehdit etmiıler. 

Bu adam tabanccuını güzel Mar
ya Vudroviç'e karşı çekmiıtir. Ne
den mi diyecek.iniz? Bunu yann 

de bulacabuıız. 

• Bundan başka güzel Marya'yı 

hususi sefaret otomobili ile ziyaret 
eden esrarengiz diplomat hakkın

da en yeni ve esrarlı malilmat ve 

KATiL 
VLADE 

nin cemiyetten aldığı aylığın mik
tarım da gene ayni •ütunlarda ~ 
rakla okuyacaksınız. 

Yazan: Murat Sellml 
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Moskovada 
Gençlerimiz hususi 
kursları bitirdiler 
Moskova, 21 (A.A.) - Dün ak· 

fam, Kayseri mensucat fabrika· 
lan için T ourcatroi'ın aç.mıf oldu· 
ğu hususi kurslara devam ederek 
bunları bitirmit olan Türk mühen· 
dis ve ustabaşılarının •mezuniyet 
merasimi, mutantan bir surette 
yapılmıt ve merasimde Tourcıt • 
roini mümessileri ile, Türkiye se
farethanesi, hariciye komiserliği 
ve Sümer Bank mümessilleri vesj\· 
ir zevat hazır bulunınuıtur. 

M. Zolotarevin ~öylediği mera· 
aimi açıf nutkundan sonra müte· 
kabilen nutuklar irat edilmit, has· 
ıeten hararetli ve dostane bir ma· 
hiyet iktisap elmİ§tİr. 

Orkestra Enternasyonal, Trük 
mar§ı çalmı§tır. 

Türkiye sefareti namına Fevzi 
ve İsmail Hakkı Beyler, hariciye 
komiserliği namına da M. Oıet • 
rov Te diğer zevat ıöz almıılardır. 
Nutukların teatisinden ıonra M. 
Zolotarev, Türk mühendis ve us· 
ta bat ılarının yetiıtirilmeleri ıçın 

T ourcstroi kurslarının faidelerini 
bildirmiştir. Kurslan 64 ustabatı 
ile 5 mühendis ikmal etmitlir. Bun 
ların ekserisi aliyülala ve ala de
recelerde mezun olmuılardır. 

' M. Zolotarev, Türk milli martı· 
nın şiddetle alkı§lanan nağmeleri 
arasında, ıahadetnameleri Sümer 
Bank mümessili Fevzi Beye tevdi 
etmittir. 

M. ZolotareY, merkezt icra ko· 
mitesinin Sovyet Rusya ile Türki· 
ye ıırasındaki ilk teknik tefriki 
mesai tecrübesinin ve Türk men· 
sucat fabrikaları 'kadrolarını teı· 

kil edecek unsurların mezuniyeti· 
nin hatırasını idame için T ourcs
troi' da kursları 'bitirmit olan mü· 
hendis ve ustabaşılara hususi bi
rer nişan vermesi için müsaade is· 
temiş olduğunu söylemiştir. Mu· 
maileyh, ilk nişanı kura talebesin· 
den mühendis Fevzi Beye vermiş 
ve sonra diğer talebeye tevzi ey· 
lem iştir. 

ltalyada harp tecrübeleri 
Roma, 21 (A.A.)' - 160 tay· 

yare, tecrübe kabilinden yapılan 
hava muharebeleri esnasında ve 
Duçenin huzurunda 35 ton bomba 
abmşJar~ır. 

Bi:.ı. bomba atılm:' ve hiç bir 
l{aza olmamııtır. M. Musolini, 
bombardımanın yaptığı tesirleri 
tetkik etmiıtir. 

Ceneral on sekiz aya 
mahkum 

Pariı, 21 (A.A.) - Staviıki 

meselesinde methaldar olmakla 
ittiham edilen Ceneral Baldi de 
Fortou, bir İngiliz otomobil fab
nkası lehinde harbiye ve hava na· 
zırlan nezdinde nüfuz istimal et· 
me töhmetiyle 18 ay hapse mah • 
kftm edilmiş ve cezası tecil edil • 
memiştir. 

Arnavutlukta Yunan 
mektepleri kapatılmamış 

Atina, 21 (A . .4.) - MilJetler 
cemiyetine kartı giriıiJen taahhüt
lere rağmen Arnavutluk hükumeti 
nin Yunan ekalliyeti mekteplerini 
kapamış olduğu ve bunun üzerine 
Yunanistan ile Arnavutluk arasın• 
da müşküiat zuhur etmiş bulundu· 
'ğu suretinde Proia gazetesinin ver 
mit olduğu haber teeyyüt etme-

HABER - Ak,am Postası 22 blrinciteşrln 199' 

Tayyarel 
lngiltere-A vusl 

A:vrupa siyasileri arasında ralya yarışın 
Bağdat, 21 (A.A.) - ~· 

hnamıyan üç "Koınet,, ta ·d 

bir faaliyet var ı . 1 
den Skot ile Kcmpbe ııı , ~d• 
de olanı saat 21 de Ba8 . 
mi§ ve yarışta ikinciliği f 

8 H I ~ HU, kü ~ Ü ~ I 
itiUf te~liöleri 

Ecnebi gazeteler bu teb
liğleri ne yolda karşılıyor 

Paris, 21 (A.A.) - Küçük iti
laf ve Balkan itilafının matbuat 
tarafından çok iyi karıılanan teb· 
liği bugün de ayni müıait tarzdaı 
tefsirlere mevzu teıkil ediyor. Bu 
tebliğin ifade tarzındaki itidal ve 
siyasi zümreler arasında ilk defa 
tezahür eden siyaset birliği takdi· 
re şayan görülmektedir. 

Figaro diyor ki: 
''Tebliğ her cihetten mükem· 

meldir. Söylenecek ne varaa 
hepsi de salabet, itidal ve kiya· 
setle ve bunu kaleme alanlar 
için iftiharı mucipolacak siyasi bir 
vukuf ile ıöylenmiıtir. Avrupa· 
nm, ölümünü intaç edebilecek 
bir darbeye maruz !kaldığı bir an· 
da, bazı devlet adamlannın yük
sek mesuliyetlerinden baıka hiç. 
bir mülahaza gözetmemit olmala
n, mucibi memnuniyettir. Bu 
mertebe ihatayi nazar ve bu dere· 
ce itidal insana !kuvvet verir.,, 

Eko dö Parinin mütaleaıı fU· 
dur: 

"Küçük itilafın diğer uzuvları 
gibi Yugoslavyamn da niyetleri, 
gösterdikleri itidal hasebiyle tak
dir olunmağa layıktır. Marsilya 
suikastından istifade ederek teh • 
likeli mukabelelere giriımek bun· 
ların tasavvur etmedikleri bir ıey· 
dir.,, 

Radikal sosyalistlerin efkarına 
tercüman olan Övr gazetesi de 
§Öyle diyor: 

"Merkez Balkan ittihadı vücut 
bulduğu takdirde, İtalya ile kü • 
çük itilafın barıımalarını tesri et· 
mek suretiyle böyle bir ittihadın 
Avrupa politikasını esaslı bir de
ğiıikliğe uğratacağı muhakkak • 
br.,, 

Roma, 21 (A.A.) - Kü~ük iti· 
lafın tebliği ltalyan matbuatı ta • 
rafından memnuniyetle karıılan • 
mı§br. Mezkur matbuat bu teb • 
liği, beynelmilel siyaset ıahaımda 
sükUn ve huzur arzusunun bir ni· 
tanesi addetmektedir. Fransa • 
nın dostları olan devletlerle hali· 

Macar 
Hariciye 

Başvekili Lehistanda iken 
Nazırları da Italyadadır 

Bu görüşmelerin manasını bildiren 

ajanslar ne diyorlar? 

" resmı 

Dünkü sayımızda gene bu 
grafile Macar Baıvekili Mösyö 
Pilsudski ile görü§tüğünü ve bu 

ıane münasebetler, Roma ile Pa
riı arasında husulü arzu olunan 
mukarenetin zaruri unsurları ad· 
dedilmektedir. 

T evere gazetesi müstesna ol .. 
mak üzere diğer bütün gazeteler, 
tebliği sadece ıakinane-mütalea· 
larla iktibas etmektedirler. 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

Balkan itilafı, küçük itilafın 
Belgratta ittihaz etmit oldukları 
karar sureti hakkında mütalea 
beyan eden · La Korespondans 
Diplomatik ve Politik Alemand 
föyle yazıyor: 

"Bu karar, hiç. fÜpheıiz makul 
bir tekliftir. Dünyanın timdiki 
vaziyeti karşısında bilaistisna bil· 

tün devletlerin bir sulh zihniyeti 
ile sakinane ve objektif bir ıurette 
tefriki mesaide bulunmaları fay • 
dadan hali değildir. 

Balkan devletlerinin istikbal 
hakkındaki mesuliyetlerini müd • 
rik olmaları ve yeniden zihinlere 
tebadür edecek hatıralan meçhul 

kalması kabili af olmıyan birer 
ihtar gibi telakki etmeleri tama· 
miyle anlqılr bir !eydir. 

Beynelmilel tehlike, bizzat va• 
kayiiu kendisi değildir, belki bu 
vakayiin doğuracağı ruhi haletler 
dir. Binaenaleyh mesul ricalin 
vazifesi bütün icraatlannda bu 

tehlikeyi idrak etmektir. Beynel· 
milel mahiyette ittihaz edilecek 
bütün tedbirler, her §eyden evvel 
muhacirler meselesine müteallik 
bulunmalıdır. 

Çek matbuatının son günlerde· 
iki nahot lisanı, bir taknn endiıe· 
ler tevlit etmitti. Bereket versin 
Yugoslavya mümessillerinin ihti· 
yatkarane ve basiretli hattı hare· 
keti bu endişeleri izale eylemiı • 
tir.,, 

aayf ada görünen bir ajans tel
Gömbötün' Varşovadaı Mareşal 

mülakatta Hariciye Nazırı M. 
Bek'in de bulunduğunu bildirmiş· 
tik. 

Müteakıp haberler, bu görüş· 

melerin birbiri ardınca geldiğini, 
ve ziyafetler verilerek bir çok hü· 
kumet erkanile askeri zevatın da 
bu ziyafetlere iştirak ettiğini gös
,teriyor. 

Diğer taraftan Macaristan ve 
Lehistan arasındaki bu temsili zi· 
yaretin resmi ajanslarla. izahı gÖ· 
ze çarpmaktadır. 

Sonra, Macar Hariciye Nazırı 
da ltalyaya geçmiş ve orada mü· 
lakatlar yapmaktadır. Avrupa si· 
yasileri arasında oldukça hararet
li bir faaliyeti gösteren bu buluş • 
maların tafsilatını aşağıda veri· 
yoruz: 

Varşova, 21 (A.A) - Başve· 
kil M. Kozlovski acar aşveki i 
~erefine l>ir ziyafet ·~ennit ve ... 'ı;-u 
ziyafette hükumet erkanile diğer 
mülki ve askeri bir çok zevat ha
zır bulunmuştur. 

Ziyafet esnasında iki baıvekil 

çok ıamimi nutuklar söylemişler· 
dir. 

Budapeıte, 21 (A.A) - Macar 
Baıvekili M. Gömböş'ün Mareşal 
Pilsudski'yi ziyareti dolayısile Ma 
car Telgraf Ajansı Varıovadan 

istihbar ediyor: 

. Bu mülakat, tarihte bir çok mi· 
salleri görülmüt olan Leh - Ma
car dostluğu rabıtalarının yenileş· 
mit. kuvvetletmi§ ve resmen tee· 

eyyüt etmiş olduğunun bir timsa· 
lidir. Tarihin çizmİ§ olduğu yolda 
ve fakat yepyeni bir vaziyette yü· 
rüyerek dost Lehistan ile yeniden 
temaıa girmek ve münasebetleri • 
ni inkiıaf a mazhar etmek Baş ve • 
kil M. Göm.böt'e düşmüt bir vazi· 
fedir. 

iki memleket arasındaki derin 
ve kuvvetli his rabıtaları, bu yol • 
da bir kuvvet kaynağıdır. Ve bu 
kuvvet, realist bir devlet adamı o· 

o elde etmiştir. 1 
Londra, 21 (A.A.) -d 

re ile A vusturalyn arasıtı 
9 va yarışına ittirak eden l ti 

renin hali hazırda vaziye 
dur: 

1 - lngiliz - Koınet _,, 
reisi - Pilotları: MoUis0111 

akşam 20.48 de Hindist~~ 
veccihen Bağdattan hare 
miştir. lJI 

2 - Holandalı - Dılg 
yaresi: Pilotları Molis ve 1'• 
tiye - 19.57 de Halepte ~ 
mif ve 20.37 de Bağdat istl 
tinde uçmuştur. d 

3 - Holandalı - pşıı 
tayyaresi - Pilotları: AsYef 
Geysendor. 19,55 te Atinad,ıı 
dada uçmuıur. 

4 - Amerikalı - Boeı' 
Transport - tayyaresi - b' 
rı: T urner ve T anbourn -" 
18 de Atinadan Bağdada 
etmiştir. 

5-Avustura.lyalı-L 
Vega - tayyaresi' - P 
Vads ve Benet. Eelektrik 
tazelemek üzere Atinada 
tır. Jll 

6 - Yeni Zelandalı - l". 
il Hok - tayyaresi -

,Makgregor ve Valker- Bıı 
tinadadır. 

7 - lngiliz • Fairy folc• 
)otları: Baines ve Gilman 
ratöründeki arızadan dola)'S 
silyada kalmıştır. 

8 - İngiliz • Falkor • 
Kruk • hafif surette uğrad~ 
katlık yüzünden lstreste b;/, 
yor. Bugün uçması rnuhte 

9 - İngiliz • Air • Spit ~ 
ları: Stavk ve Turner • f 
rindeki bozukluk !ebcbiyleıl' 
burgede gecelenıiştir. Bu I' 
gün havalanmak niyetinde 

10 -Yeni Gine· Fairi 'P, 
pilotları: Hcsmvort ve~ 
müberrit makinesindeki ş ".,J 
sebiyle Abbevilde yoldan 1" 
tır. Bugün hareket edece I 

Diğer altı tayyare RaJJ';J 
Mis Korşan ile Smitin ids;j, 
leri yirm=nci tayyare ~ ~ 
B~a~J, Bükreş~tyarıştan 
mıştır. 

Mtıımumhllllttft1nmmunı:aım 

lan M. Gömböş'ün Polon!' 
caristan arasındaki har•! ~/il 
di bir mukarenet siyasetııı' ' 

• • • 'iP 
fakıyetle tesıs etmesını 

r;;;;;;;;;;;;;;;;===;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;========;;;ı kılacaktır. f. 

1 
cY b h l d• l ? Roma, 21 (A.A) -1';~ 
ull a nazete eri ne llJOr ar. car Hariciye Na2ınM· ~·' 

4§ 
1 

kabul ederek uzun boylıJ/ı 
------------------..: mi tarzda görüımüştür:, VAKl2' - Marsilya faciasının bir 

siyasi karışıklık vücude getirip getir
memesi ihtimalinden balıscderelı: Yu • 
goslavyanın !tlacaristana bir nota ver 
diği rivayetini ele alıyor: 

Yugoslavya bir defa /.:endi başına 
hareket edemez. Çünkü Kür.ilk itilafa 
dalı ildir. Yani llomanya ve Çekoslo
vakya ile beraber hareket edecektir. 
Küçiik itilaf nazırları toplandılar. 
Balkan nazırları da toplandı, hepsi 
cinayetin hakiki f aillcrinin meydana 
çıkarılmasına ııe sebeplerinin araştı
rılmasına taraftardırlar. 

Ancak Yugoslaııua matbuatı ile di
ğer matbuat arasında bir miinaknşa 
ı:ar, cinayeti işliyen Hırrıat mültecile
rinin '/Jlacar toprağında tavattun et -
mesi.. Fakat lJlaca'f'.istan kendini 11ck 
auı müdafaa cdiuor. Ellerindeki Ma
car TJasaportu denen Ul!Sik<ılann da 
ıa'ıte olmaaı muht~meldir. Ve nıülte-

d barındırmak beynelmilel kaidelere yettiği kadar tecrübeler yapacağımızı ) l'l',,,-~tl 
tamamen uygundur. da §imdiden hatırda tutmalıyız.,, Roma, 21 (A.A - Je'll".;.f 

Nitekim Yugoslavya, Avıuturya- CV'!rlHURlYET - Dresdenden M. Hariciye Nazın M. l(ob ~/.~ 
dan kaçan UıtiUilci Nazileri kendi top- Nermi imzasile başmakale yerinde Kanya, M.Musolini arll•Jtll'ıl 
ral.:larında barım/ırmaktadır." çıkmış bir yazıda Hiristiyan dünya- }akalın başlıca mevzu~11 l"j 

lJlchmct Asını Bey böylece Marsil- sındaki "ham, dar görüşlü, azgın ve ·ııı11 ,,) 
ya suikastının beynelmilel siyasi saf- hırçın papazlık zihniyetinden,, balıso- zırda l_toma hükumet• - t 
hasını göstermektedir. lunuyor. nın Küçük İtilaf ile ols.J'19~/ 

MiLLiYET - Petrol arama faali- ZAMAN - Dünya istikrarının, mu- betlerini ıslah için sar.fe:ttil!J. 
yetimizi yazara!• iktisat Vekilinin son ahedelerin adaletsizliği yüzünden tc- duğu gayretlerin teşkıl ~(} 
seyahati esansında Mardin cir-arında- mln edilemediği yolundaki yazısına l 11 Y~ı 
ki petrol arama salıasına da uğrama. verilen cevaba bir cevap vererek, E· nolunmaktadır. ita ya e~ 
sını takdircn kaııdettiktcn sonra, pet- büzziya Zade Velit Bey maksadının Ceneral G&nböş'ün b 0 j 
rol arama şeraitini. dünyadaT.:i petrol anlaşılamadığım ileri sürü11or. Esa· vaziyet:n telaşı mucİP ..,ıt j 
kuyulannın zenginliği nisbetini etra • sen bu meseleye el uzatmak saUılıiye- <l yllP '-i 
file anlatı11or. tinde olmadığı gibi, birer sütunluk suretinde Varşova a ··ı e ~İl) 

Dünyada kazılan petrol lı."Uyulan • gazete makalelcrile bu mühim mevzu· duğu beyanatını tebaru ııı' ,J 
nın .uüzde ellisi kuru çıkmıs. Fakat un lıalledilemiyeceğini söylüyor. l' e tedir. ltalyan e~a~ı l~il;f 
biz dalıa fllı: 'kuyuda, petrol iimlt cdi- bizi alakadar eden (TAJzan) rnualıedc- Macnr:stan ile Kuç.uk ,,:"' 
7ıoruz .. "Fakat bulmnznok ümitsizli- sine iıaret ederek bu nıualıededen ,,_~,... 
ğe uğramıyarak, mali kudretimizin memnuniyetimizi yazıyor. daki münascbetlerın 

m temenni etmektedir 



Üfı aMii_ri••~•. 
...,,, ~-

elinlik tazen~ 

-. erdiği cevap •• 
ır Rus kadnu bana ded· ki· 
otı ı 1 

• .. d .. um, ltanbulda dofdu, 
u... Buraanu k . 

enlerde u ı_ pe MıYJyor ••• 
!JI0111:ova ... a ·w .,. 

anadili le J ıı ... a a • 
- .• onuıuluyor; oraaı da 
k . lilti... Dainıa BolfeTik 
ezıııde J•• 

ta"• ..,aınaanu iıter mi 
lı •11 IOrd "J ' llllıa, bi um... •ter-

i. .. Haa r tartla ... ,, ceyabmı 

Konservatuvar günden güne tekemmül ediyor 

Bu seneden itibaren konservatuvar 
mezun vermiye başlıyacak 

8i l&rtla? "B ... · · oYa " ogazıçı-
Jı Ya ratihii , •tllize ha raen .•• ,, of • 
cw~ 11hJor ••• -v. •iı, P.t d 
hulu leYi • -. ••• Siz de 11• - '°' llhıa11nuz?. !ele. .. Pek levi 
ruıı. ... 810. Yonun ••• Bayı. 

.1._ -•n doYa ..... .__ · 
~ &Jrı1-- ~ • • -.Jvrum ... 

L • -.. 'lltenıi ... 0 ... ._ 
uır tey hezai . .. J ......... . 

, Patlatıyor, Gziiyor, ıda-
- Ne? 
- ?intro.uz1 edil~ 1-tka ulc... Litanlarm1 

Konıenatuvarda denlere bq
laıunıttır. Bu sene diier senelere 
niabeten pek çok müracaatlar va
ki olmuıtur. Bunlardan ancak 
yüz sekaeni müsabaka imtihanma 
ıinniı ve imtimhan neticesinde 
de altmıı namzet konservatuvara 
kabul edilmittir. Konıe"atuva -
ra yeni ıirenler arasmda viyolon
ıel bımlarma ayrılanlar ekaeri • 
yeti teıkil etmektedir. 

Konse"atuvarda muıiki aletle
ri derslerinden batka bu seneden 
itibaren tiyatro kısmı da takviye 
edilerek yeniden talebe alınmııtır. 1-al111ıd1111a •• Faıc."'-lelcetlerde 

J.1._. Iİderdhaı t, 0 ralarda da 

-~-....._;..Burada iae... Dün gene muha-
-~~,...__ ~ ~ ı... cir geldi 

.._,İzde ...._,__ bal anlıya. Romanyadan kendi iatekleriyle M>ot iL~~-- .... ıJlela 
Ierı .ı~ "&raa "• '1ıtJ,ot -:~ muhacir gelmesi devam etmekte-

........ ~ ~. Pttosk dir. Yapılan anlqma üzerine mu-
tlPtqi.1 ..:~ ~detle ov~: hacirler Türk vapurlariyle gel· 
-::: ~ A- ~-uuJca._fibıUn ki, mektedir. Dün Adnan vapuru ile 

•"•Cbll...._ ....,, ,,.,... 620 ve Nilüfer vapuru ile de 410 
~er ~T~ ... p ab.:L-:-' ti yat- uh • 1 • • B l T'-'...! 

'&J'rıea ti-~--=·---- k m acır ıe mıftır. an ar cnııur-
·•• ._, 1atro -~ ille • daima gönderilecektir. 

R11ı L • eri Y&• --.ca-._ Gelen haberlere ıare timdiki 
-ö~~,~~: halde Köstencecle toplanmıt on 
h ~kt~. . bfn kadar muhacir daha nrdır. 

1 'kolay l'~ 1'riııe -~-o----
tllla/ı ... ••• 11

•tr01.., ':::: Beynelmilel Ticaret odası 
• Beynelmilel ticaret odumın 

~ ~ • • ; Tlrldye milll komitealne faal ua 
... llf ~--~ ki olarak Nemli zade Mitat, Atı.en, 
~- ~W.S 1ro1a; Suat Kara Oıman, Vehbi, Galip 

de1..,-~-lf. a....J;; L_~\in Bahtiyar Beyler aeçilmiılerdir. 
uır OPera , .._411 c1 

Bu sene konservatuvar talebe- decektir. Gelecek seneden itiba-
sine ve umumi tedrisata ait yeni 
bir talimatname yapılmııtır. Bu 
talimatnameye göre tedrisat sekiz 
eıas dera üzerine taksim edilmit
tir. Bunlar piyano, keman, viola, 
viyolonsel, kontramas, ıan, tiyatro 
ve kompoziıyon kıımılandır. Bun-
lardan baıka Solfej musiki nazari· 
yab, pratik armoni, pratik piya • 
no, musiki tarihi, musiki ıekilleri, 
birlikte çalma, saz bilgisi, koro ve 
sahne dersleri gibi yardımcı kıs~ 
lar daha vardır. Konse"atuvarda 
piyano, keman, viyolonsel kom· 
poriıyon kıınillarında tedrisat bat 
!angıç ve tekemmül devrelerinden 
müteıekkil olmak üzere dokuz 
senedir. Viola sekiz, kontrobu 
altı, ıan altı, ve tiyatro üç senedir. 

Tiyatro kıammda fahriyen den 
vermekte olan rejisör Ertuirul 
Mubıin Bey bu seneden itibaren 
kadroya dahil olmuıtur. Konser• 
vatuvarda bu derılerden bqka 
ayrıca tahlili maıiki, bedii musi· 
ki kui-ılan ve ritmik jimnastik 
denleri de ihdas edilmit ve tedri· 
sata baılanm11tır. 

lıtanbul komervatuvan bu 
yeni talimatname ile tam bir kon· 
servatuvar ıeklini almıt bulunmak 
tadır. 

lıtanbul kon1ervatuvan bu se
neden itibaren mezunlar vermeğe 
bqlıyacaktır. ilk mezunlan tan 
kıammı ikmal edenler teıkil e • 

ren de piyano ve keman kısımlan 
mezunlarını verecidir. 

Profeaör Marka mayısta tekrar 
§ehrimize gelerek imtihanlan tet· 
kik edecektir. 

lıtanbul belediyeai tehir ban • 
dosu da ıslah edilmeğe bqlanmıt
tır. Bu cümleden ol~k üzere 
Viyanadan bet müteha11ıs profe • 
ıörle mukavele yapılmı§tır. Bu 
mütehasaıslar bilba11a nefes saz • 
larında ıılahat yapacaklar ve te • 
bir bandosu ve kdmervatuvar ta· 
lebeıine deraler vereceklerdir. 

Recep Bey 
Ankaraya gitti 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umu· 

mi Kltibi Recep Bey dün alqamki 
trenle Ankaraya gitmiıtir. Recep 
Bey l;laydarpaıa lıtuyonunda 
fırka vilayet idare heyeti reisi 
Doktor Cemal Beyle vali ve bele
diye reisi Muhittin Bey ve fırka 
erkim tarafmdan ularlanmıttır. 

ihtikar komisyonu 
toplanbsı 

lhtiklr komisyonu çartamba 
günü ikinci defa toplanacaktır. 
Komisyon azalan birkaç tünden· 
beri yeni ölçüle~ tatbikinden bir 
ihtikar vaziyeti olup olmadıimı 
tetkik etmektedirler. Komisyon 
ölçülerden doian bir ibtikirm 

a 

'ile cuu, 'ile "°' 
Gaynta&ii surette 

büyüyen adam 
Jakenderiyede bir baıtahanede b~ 

kaç aydan beri garip bir baıtabkla 

malul bir ada?""cllğız yabnaktadır. 
Y-ırmi Gç yatmcla ve M .. !ımet Mu .. 

tala adında olan bu adamın hutahğr, 
boyunun her ay bir aantimetre Miyii • 
meaidirl . 

Hutalıfa yakalanmadan ene! 
yu 1,70 olan hasta timdi uzaya uzaya 
2.20 olmaıturl Hasta ayni zamanda 
mGteverrimdir •e tafll'IDll lrahmt o • 
lan doktorlar onun daha böyle ne ~ 
dar ltüyüyeceğini keatirmekten izban 
aciz etmitlerdir. 

Ba itten en ziyade cam akılan, ha 
ta için sık aık huauıi karyola •e yatak 
lar yapbrmak mecburiyeti karfıııada 
kalan haıtahane müdürüdür. 

• Memur maymunları 

Siyamda sümüı paraların aahte o • 
lup olmadıimı enl•mak için ne çan • 
ye bq vunılmuı biliyor musunuz? 

Bilemiyecekainiz! Çünkü bu aldı • 
nıza aelmez bir 19ydir: Bu itte IDllJ"' 
munlar kullanmak auretiyle-

Siyamda sarraflarda, büyük tica
rathanelerde, hatta bankalarda rümGt 
praalan kontrole memar maymunlai 
çaiıttmlırmııl Sahteliğinden tüı>be 
dilen para maymuna yerilir •e ditle 
tirlermitl Eier maymunun ditleri ~ 
ra üzerinde iz bırakına aahte oldap 
anlaııhrmıı 1 

Bu fikir, Siyamblara bir tesadüf ... 
yeainde aelmiıtir. Sahte paralamı 
ialdıiı bir devirde Siyamlı Wr 
kendiaine aahte para sürülmüı oldu 
iunu, it İften seçtikten eonn, anla 
PICll parayı hiddetle fırlabp atmq.. 
DiiWnda bulanan ma)'lllllll parayı 

alarak aizma aöriitGp ditlemit- A • 
damcaiız belki .,_ de hatbama ıü • 
nrim &midiyle parayı tekrar yerden 
aldıiı nkit parada maymunun dit İz· 
)eri kalmıı olduğunu görmüt- Ve on
dan sonra kendisine getirilen parala • 
n hep maymununa muayene ettirmif. 
Bu bal, djfer Siyamblar tarafından 

siriiJerelr taklit eclUnılf ft llla)'IDUD • 

lan ~ ticari .. mali ha:rabnda 
mGhim Wr nzife bu amelle ftl'ilmiı 1 lf ... lialbqL: 11 

'tftA ~},o· q • 0 

-. .... ., •vu OOo 11or- Şehir meclisi 
.._...,""}en. ~ • .::!:"u Şehir mecliai tetriniaaninin bi· llfi~eLi.ITll 

mevcudiyeti neticeaine varına me ------------~ 

'he, ~ clGt~.. ti- rinde içtimalarma bqhyacaktır. 
·~-.. n......~ ~ L• Yeni aeçilen azanm mazhatalan aı. ... =:~ ...... tJeı.i Dil' 

•tr~~ ~°"'2: Er hazırlanmaktadır. 
, OPe~ ICSst-ı_ Şehir 

kki ~d· ııa •"1L.,.=--·~-. Ba
lJotlar. ~ Z&rar 

.:I~ ... Lir.... albıaJci, L __ 

"' ... iJd ~ uen, \11..: , Je LaJGıı kendiK-
'ICl'e 0, ereıt iki aaGata 
~· , .. teıwci 

-. \ettı ...__ 
Ço~ -tir ........_._ 

ita_ ..... •tlaa..,._ 
"'il&, elcld_-;.-.u• Yeda 

~lr~ Le.alili ile iahneye 
~ ı.._-:_-~ tltlı ... , , Glfada : 
"trı~._ T~ . ._em.alı 
ı.~ '-· ... te.ail • 
·iiç ~-ut ...... . ş·' -,, hatta ~d .. 
dı. IQadiJe lrad ~ tlJatro hes-

0..ıaı- da ar fı1at1ar paha • 

taldı. ? latd~ dflrecede\ 
41. Lit t" ~. eclelün ki 
~ -~;ıro Z9Tki, ihti~ 
~l'r bir ewa. .. 

: ' ıellalik taz.,e 
.._ Bi., te, 
.._ ~ ç-t.., lll1t1111z? 
Oi~ delrtıof oıa çalarua efent1· 
"l'i,_~ Leılziyoruz: un. 
.._& .. _-on aidi1or lll1llUnın 
Biit~...._.,_ -ı..1· ~? 

-.ıl.i., ..... ,.. ... 
i ~--..":' IUl'at rathe., , .... ı ... --.... .. 

1baa11ct -.._esi, 1911al• taze • 
~-,.a .... ı..!-"'11l• ll'Unofon çat 

11111
• fecfdtr, rtıl11nçtap0 • 

(V ..... ) 

Rüştü Bey 
Bir middett..m.ri tehrimlscle 

ıhulunan Evkaf amam müdliril 
Rüttü e., Ankara,. dönmüftiir. 

---O-
Maarifte toplanh 

Dün akpm maarif idaresinde 
ilk tedrisat umum müdürü Ali Rı
za BePı iftirakiyle bir toplanb 
yapdmıtbr Bu. toplantıya maarif 
müd&rü Haydar Bey de iıtirak et· 
mittir. lstanbulun ilk tedriaat va· 
ziyeti ıörülmfittür. . -

Şükrü Naili Pata 
Şükrü Naili Pqa bu abab 

Buubrmadan tehrimize plmif
tir. 

o 

Bir tramvay yoldan çıkb 
Don aktam sekize dofrü Be • 

hek - Eminanii hattında itliyeıı 
237 •amarab tramvay arabaaı E
nıinanUnde 7oldaa çıkmlf, J'•nm 
saat zarfında J'Ola komıJımuftur • 
S.. mildclet MD•unda tramvaylar . ı· lf •J-ittir. 

o 
Maarif cemiyetinde 
Maarif cemiyeti latanbul heye

ti buaün bir toplantı yaparak yur-
da alınacak talebeler etrafmda 
&lriitecelctir. 

Kadına ~arptı 

Suadiyeden Kadıköyiine gel • 
mekte olan vatman Alinin idare • 
sindeki tramvay arabası 60 yqm· 
da Ayte hanım isminde hir kadma 
çarparak yaralamıtbr. · 

Yaralandı 

Amantköyünde oturan mat • 
mazel Liıorya Kapıiçi durak ma· 
hallinde tramva1a bineceii ID'& • 

da düımüt ve yaralanarak Al
man bastahaneaine yatmlm1ttır. 

Alacak ,uzUnden 

Kadıköyünde Talmhanede kö
mürcü Aram ile ameleden ibra • 
him çavuı arumda bir alacak me
ıeleainden kavga olmuı, neticede, 
lbrahim Aramı bıçakla yaralayıp 
kaçmıt ise de yakalanmqbr. 

aaiıine devam edecek ihtikarın 
önüne ıeçmek için tedbir alacak· 
tır. 

-0--
y eniden muhakeme 

edilecek 
Alemdar nahiyesinde iki sene 

eye) içki aleminde Şükrü efendi 
isminde birini öldürmekten auçla 
Hayri efendi evelce yapılan mu • 
bakemesinde beraet etmitti. Tem· 
yiz mahkemesi bu beraet branm 
bozmuıtur. Hayri efendinin mu· 
hakeme.ine buıün aiır cezada 
baılanacaktır • 

--O-
Bir tayin . 

Belediye levamn ıabeai mi
meyyizi Raııp Bey terfian beledi· 
ye ıeyyahin ıubesi müdürlülüne 
tayia edilmıtr. 

--O-
Çanta h1raızı Faizciyi öldürenin davası 
Dün Beyoilunda latiklil cad· F aizçi Mentet Kuaviyi öldür-

deıinden geçmekte olan Münev· mekten ıuçlu Zihni efendinin mu· 
ver banmım "'•ntasmı çalmak iı· d i d d 

r- hakemesine ün a ır ceza a e • 
tiyen Lutfiye yakalanmııtır. vam edilmi,tir. Dün bir ıahit din-

-O-- lenmiıtir. Muhakeme baıka süne Kıskançlık yüzünden mi? kalmıftır. 
Eyüpte Hatice hlUUDu öldür• o 

Bir şikayet mekten ıuçlu Aif efendinin mu •

1 laakemeıine dün ağır ceza mah • 
kemeıinde devam edilmiıtir. Dün Kadıköy su tirketi aboneleri 
bazı tahitler dinlenmittir. Bunlar belediyeye müracaat ederek ~ 
Arif efendinin Hatice hanımı ıev· tikiyetlerde bulunmutlardır. Şır
diii için ve kııkanarak öldürmüı ket temmuz, aiuıtoa, eyltil aylan• 
olmaıı ihtimalinden bahsetmifler· na ait olan ıon taksiti her zaman• 
dir. Muliakeme baıka güne kal • kinden fazla olarak tahail etmit • 
llllfbr. 

tir. , 

Mühendis mektebinde 
Nafıa Vekili Ali Beyin emriyl• 

mühendiı mektebini ulah için teı
kil edilen komiıyon mesaiıinl 
bitirmittir. Komiıyon azalan 
Aııkaraya dönmütlerdir. Hazırla
nan rapora Nafıa Vekiletine ve • 
receklerdir. Raporun tetkikinden 
.sonra mühendiı mektebinde bazı 
delitiklikler yapılacap anlatıl· 
maktadır. 

Kadıköy tramvaylan 
Osküdar, Kadıköy ve Bostancı 

araımda ifliyen tramvay seferleri
ne büyük bir raibet göıterilmekte
dir. Şirketin yirmi dart arabası 
gelmittir. Moda ve F enerbahçe 
hattı da bir haftaya kadar itlemi· 
ye açılacaktır. 

Diş tababeti kurultayı 
Bqvekil lamet Papnm yükaeli 

himayesinde ve Sıhhat Vekili Re
fik Beyin umumi reisliii altında 
toplanacak olan ikinci milli dit 
tababeti kurultayı Ç&rtamba günl 
saat on dörtte ünivenite konfe
ram aalonunda meruimle açıla • 
caktır. 

Yakıt 18 y&ŞJncla 
Deterli aıbdqmm V AKIT 

on yedi yqmı doldurmuf, huıün 
İntİf&l'llllD on aekizinci yılma aiı
mittir. 

lıtanbulun en eski gazetesi olan 
V AKIT'i tebrik eder, muvaffalo· 
yetinin devam.mı dileriz. 

J 
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AKDENİZ KOR SANI 
KADiR 
CA" 

1 
Büyük Zabıta il(( 

Romanı il~ 
Spor seyahatlerinin her şeklini 

görmek le ayrı bir zevk, ayrı bir 
alem oluyor ... 

ŞAHİ!v REİj 
1 BUyUk macera, aşk ve harp rom~ 

Yazan: 1 

rto. 33 

:················································· rto. 24 : Yazan: ishak Ferdi : •................................................ : 
Genç kızın Yılanlı kaleden kaçıp kd 
tula bilmesi pek imkansız görünüyor 

-
3ir suikast komitisi bir çok kimseye 

gönderiyordu 

Nereden estiği belli olmıyan 

bir kafileye kablarak hiç hesapta 
olmıyan bir yolculukla Ankarayı 
boyladık ... tehdit mektubu 

Hoca tekrar doğruldu. Yuvar· 
lak gözlerini mel'unane bir bakış -
la İngiliz hafiyesine çevirerek: 

- Bugün size lazım olan eşha
sı tammıyabilir. Lakin yarın size 
lazım olacak kimseleri tanıdığı 

içindir ki Nuri Bey ihmal edilmi -
yccek bir şahsiyettir. 

Mister (Tom&on) salonda do
dolaşmağa başladı: 

- Peki efendim, o halde bu 
Kürt genci için başka bir şey dü -
şünelim ... 

Hoca bu vait üzerine müsterih 
olarak ayağa kalktı: 

- Çok teşekkür ederim .. 
Gitinek için müsaade i~temişti. 

Mister (Tomson): 
- Bu mevzu üzerinde gelecek 

haf ta bu gün aynı saatte tekrar gö 
:rüşebiliriz. 

Dedi. 
Hocanın yüzü güldü. Cahil ka

fasiyle, bütün dünyayi knfese koy 
muş olan bir İngiliz hafiyesini ik· 
na edebildiğine kanidi. Bu netice
'den cesaret alarak kapıdan çıkar
ken dedi ki: 

- Zatı alinize şu kadar söyliye· 
yim ki, Nuri Bey o ha valide büyük 
bir İngiliz fırkasının yapamıyaca· 
ğı işleri yalnız başına yapmağa 

muvaff a]~ olacak kudret ve kuv • 
.. ~ti haizdir. Orada, ailesi o dere· 

nüfuz sahibidir. 
- Fakat, görünüşte pek . basit 

zekalı bir adama zenziyor ! 
Hoca sırıtarnk cevap verdi: 

- Herkes göründüğü gibi ol
maz. Bakınız, ben de sarıklı, şal

varlı bir hocayım! Kim tahmin e
der ki devletin siyaseti aliyesi ( !) 
ile me~gulüm ... 

- Hnkkınız var! YnmLmış ela· 
bilirim. Bu sözünüz çok h:ış ve 
çok mfmalıclır hoca efendi hazret
leri! ... 

Otelin kapısından ayrıldılar. 
Mister (Tomson) otomobiline bi
nerek Taksime doğru gitti. Hoca 
da iki tarafına bakınarak Gtı.lata-
sarayına giden yolu takip ediyor
du. Birden köşenin başında kendi· 
sini beklediği ~nla~ılan siyah pal
tolu ve uzun boylu bir gence ses

- Bir haftadan beri mühim ta· 
kibatla meşgulüz ... 

- Ne gibi, paşam? 
- Münasebetsizlikler tevali e· 

diyor: Gizli bir (suikast komitesi) 
tc~ekkül etmiş. Her cün müteaddit 
kimselere imzasz tehdit mektup· 
)arı geliyor ... Hayatınız tehlikede
dir, Knpitcn ! 

Kapitcn "H.,, laknydnne cevap 
vererek: 

-Merak etmeyiniz! dedi. Harp 
ten yeni çıhmış mllletler ekseriya 
annrşiye doğru r,iderler. Almanya 
yı görmüyor musunuz? Üç parti 
biribiriyle bo8uşup duruyor .. lstan 
bulda iııe bir guna ihtilal emmare· 
si yoktur. Ve zaten böyle b!r vazi· 
yetin tehaddüsüne itilaf kuvvetle· 
rinin mcvcud~yeti manidir. Bun· 
lar, bizim anladığınıza göre, aç 
kalmış bir takım derme çatma a· 
damlardır ki, ortalığı karıştırarak 
kendilerinin birer mevki sahibi o· 
lacakları kanaatindedirler ... 

- Böyle olduğunu nereden bili 
yorsunuz? ifadelerinizde kat'iy· 
yet görüyorum ... 

- Harbiye mektebinde mevkuf 
bir kaç şahsın haleti ruhiyesi ve 
bunlar hakkında yapılan tahkikat 
bu merkezde-·· ! 

Damat Fc · 1yretlc sordu: 
- Bu mevl.uf şahıslar kimler· 

idr, 
-Üçü zabit .. Beşi sivil. seldz 

kişi .. 
-Tuhaf §CY .. &izim haberimiz 

yok. 
- İngiliz zabıtası tevkiflerinc 

luzum görmüştü de .. 
- Pek ala. Bunların böyle bir 

suikast komitesi ile alaka ve mü-

Haydarpaşa vapurunda idaresi 
üzerimde kalan bu seyahatin belli 
başlı simaları Çoban Mehmetle, 
alaturka güreş tutan Mülayim peh 
livanlar idi. 

Ankarada bir futbol maçı ile 
birkaç hafif güreş müsabakası ya· 
pacak olan bu kadronun yekdiğer· 
}erini Haydarpaşa garında tanı • 
ması işin alaylı bir yolculuğa doğ· 
ru gittiğini kolaylıkla hissettirmİ§· 
ti. 
Nitekim bilet temini hususunda çı 
kan bir müşkülat kadrodan beş 
kişiyi feda etmekle neticelendi. 

Ankarada yapılacak müsaba • 
kalarda esas güreşler olduğu için 
bu tarama ameliyesi kafilenin yol· 
culuğur.a tesir etmemekle beraber 
gara kadar bin türlü heyecanla 
uelmiş olanların sudan bir vaatla 
ertesi gün yola çıkmak üzere ay· 
rılrşları hazin oldu .. 

Mutat vakitte hareket eden 
tren henüz pendiğe gelmemişti ki 
açlık alametleri kn.rşısında cebri 
nefsedemiyen Coban Mehmet 
Sovyct topraklarında alıştığı izze· 
ti ikramı aramağa, yahu hele ba· 
kalım dedikçe iizerime yürümeğe 
başlıynrak böyle kafile reisliği ya· 
pılamıyacağını holaylıkla tenkide 
başladı. 

Çoban Mehmedi Balıkcsirdc 
görüp ilk defa lstanbula tavsiye 
eden ben olduijum gibi onunla ilk 
büyük seyahati de 1928 de Amster 
dama ber::ıber yapmıştık. O gün 

bugün Mehrr.edin ne kadar değiş
tiğini şu'Itısa Ankara yolc.uluğun-" 
da o kadar farklı buldum ki Meh· 

Kandili dışarıya ı~ık vurmıya· 
cak şekide, pencerenin hizasında
ki köşeye, duvar dibine koydu. 
Sonra ellerini kenetledi. Bir üzen· 
gi gibi tutarak Yusufa dedi ki: 

-Haydi, buraya çık ve pence
reden bak! ..• 

Yusuf dediği gibi yaptı ... 
Pencerenin demirlerine tutun· 

du. Kendini yukarı doğru çekerek 
dışarıya göz attı. Zifiri karanlıkta 
hiç bir şey göremedi: 

- Hiç bir şey göremiyorum! .. 
-iyi bak!... Acele etme! .. Göı; 

lerin karanlığa alışsın!... Hemen 

Kartal yuvası gibi bir 
. o t 

sırtlan su~atb bekçiler:n .. ~c 
bu küçük yavru ile bu çol ~ 
na benziyen ince ve güzel ;;;• 
zın candan arkadaıhi• 
kuvvetleniyor, büyüyordd• 

Doğrusunu ıöylemek l~ 
lirse üçüncü bir arkadatlat'..
ki onları yaşatan oydu ve 
rünmüyordu: Ümit ... 

* * * 
UÇURUMLARD-' 

göremezsin elbet!... J 
Bir kaç dakika böyle geçti. Şahin Reis o gece geÇ ~ 
Habibe ıordu: kadar uyumamış, Habi~ f 

N l ? rılması için neler yapacafıll' 11 - e er var. ... ti ,. 
- Karanlık ..• Hep karanlık... lamı§tı. Tabansız Ahme ;_, 

Baktıkça derinleıiyor... her Şeyh Ebüssaidin le 
- Hiç bir karaltı, bir beyazlık, arkasına gidecekler,- ıoıc-.

bir toprak veya ta§ göremiyor mu· kö§esine sineceklerdi.Ak~ 
ıun? •.. keşif için gönderilen küç~ ~ 

- Hayır ... Yalnız uzakta dağ- yin, söylenilen pencereye'· 
lar, tepeler var... ~ım kadar beride yıkık bit 

- A,ağıda ?.,. olduğunu haber venniıti. ~ 
- Zannedersem bir boşluk!... mek için bundan daha iyi"' 
- O halde in aıağı !... bulunamazdı. 
Yusuf, tutunabilmek için pen· Sabaha karşı biraz J 

cerenin demirlerinden ellerinin S 1 • b -'f', onra saat erın İran evv• '.J 
yerini değiştirdikçe avucuna kalın sini, güneşin gök kubbed• f 
paslar yapışıyor, adeta o kalın de· diğine koşmasını istedi. 
mirden parça parça kabuklar tny- doğru leventleri güverte 
rılıyor ve dökülüyordu. topladı, yapacağı İ§i bıld' 

Habibeye döndü: şunları söyledi: 
- Bu demirler paslo.na pnslana J 

b
. . 1 - Uyduğumuz nizami~ 
ıtmış .... 

Gördüklerini anbttı. gemjye kadın getirmek l 
Habibe yeniden ümitlerini kay- Bunu biliyorum. Fakat ~ , 

bcdcı-ek yere çömelmipti. Yorgun önünde açlkça aöylemelİ)'~I 
kadın bir eıir veya cariY' 

bir sesle söylendi· .A 
medi :ı\merikaya götürmek sevda· F d 1 benim nikahlı karım olactJP"'.,. 

d · l · 1 1 kl - ay asz · ... " sın~ iıc:en erın mrsı aşaca arı d kt kt d• ır • _ Niçin? ... Eye ile birnz sürtü- man an çı ı an ıonra ~ 
müski.i.latı tahmin ediyorum da ak k 

nascbetlcri var mı? • · versek kesilecek... ın ve emin bir şehirde 1""_~ 
hm duruyor. I J • H b d't"".ı - İsticvap henüz ikmal edilme- - Faydasız!... ece <:tır. atta en, pa 1 ~ 

Güreıı. minderindeki kudretine, C · d _tt di. Mı:ı.amnfih, biri diğerini tnnr:ma ır - Fakat neden?... czayır e, müracaat ederek bir sanC~j 
bütün kelli felH azametine rağ· k 911 il' makta ısrar ediyor .. Herhnlde bu kurtulmak için böyle yapmıyaca ği istemek fikrindeyim. .A 
men, Mehmcdi Ankaradan bir l b f1ll adamların gizli bir te~k;l~ta mer- mıydık? Hem oranın demir eri de akınlnmr.JZı hem ser e ~ 
saat uzaktaki Cub'.lklu knzasında r but oldukları r.nfa~ılıyor. htanbu· bunların iki üç mitli kalındı... pacağız, hem de devletteJI~ 
hepimizi beldiyen Fuat Beyin ya· h · ı J lun aan;;işini ihl; l etmek istiyen?e- - Oranın pence esınin a tı o • gördüğümüz için maa!Jar 
nına kadar götiirmekte pek sıkın· l"k d' 

re serbcstce teneffüs hckkı vcrmi· sa olsa on kule~ derin ı ley ı ve g_un, gemilerimiz sağ.la.nı. "! 
yeceğiz ! ! ! tı çekmiştim... ıssız ıokağa iniyordu... ,.,. 

Haliç idman lt\übünde (7üres. sız olacaktır. Eğer ıçını -.il 
Damat Ferit, ~zabitin bu temi· t:o - ?... · · ı l oıfl 

· b" 'd ı'slerinc biivük bir kıymet verdiren k ıstemıyen o ursa on arı ı ~ 
nalı üzerınc ge:ıiş ı r ncfo~ n. ı. - Halbuki bu pencerenin ar a· y il b b d k ' 

Fuat B~y fot ;:mb::ldaki mesaisin - ı arca era er Y•§a 1 
' 

Kapiten "H.,, ye uzun bir püro ik- ımda en az elli kulaç derinliğin- 1 l d "b~ 
ram ederek

·. den c. ok daha a:timkar bir faali- ü savaş arda kar eı gı ı 
ele bir uçurum var ... O uçurumdan 

- Nuri, haydi yürü! O halde, de::li, rnii ter:b o!abili yetle Cubuklu ka;:asını bir spor sonra de Cczayire kadar gidebil· dövüıtük ... Birbirimizi ·~ 
Ve delil:ıı.nlınm koluna girdi: rim, de~il mi? bayrl'.'.mı ir.in ümidin fevkinde ha- k . , Kendime sizden fa'zla hı~ ., 

1 
n:e ayrı ış .... 

-Artık iı:.i.n oldu, hiç merak et· Ş" h . y l t zırlamış; civar köv erclen seyirci, ? ayırmadım. Hiç biriniz~i 

lendi: 

:ı: - up esız paşam.. a nız za ı , . - . ... J 
me! Herifi öyle bir piyazladım ki, devletinizden bir ıey rica e::lcce· ı bir havli uzaht:m ua P~ l!ıvnn top· Yusuf belindeki ipi çözüyor medim. Sizden ben me~, 
gelecek hafta bu au··n 1·cı"n benı· pe- w• T·· k ı· . : . b d b" lıyarak bu tczahiiralı Ankaradan k I l d ğum gibi siz de zanned J 

o gım, ur po ısınm ıca m a. ıze . .. . .. ve u aç ıyor u. 
rapa.lnsa yemeae davet etti... d t . .. _] b • davet ettır. ı dert beş ır.ebusun hu· B" lk" Ü D'" t ıunuz ! .. 

r.. yar ım e mc·nne m\•saauc uyu- • ff k l - ır... ı... ç... or ·· i 
Diyerek konuşa konuşa Ağaha- runuz ! z~rumla yapmağa muva. a o • Habibe merakla ona bakıyordu. - EYet, bizim için et 

mamına doğru yürüdüler. (Nuri), 1 Sadırazanı tereddütsüz cevap muştu... On sekize kadar sayabildi. maz bir reis oldun! .•• ((fJ~ 
hocanın ö~ünmclerini dikkatle din 1 verdi: Dört her. çHt ynnlı ı2: Üreş, Miila· _ Elliye varmak için tam otuz ~ 
liyordu. Ho::a yolda: - Haydi ba 1 - Memurlanmz do.ima rmrini- vimin holhı r.ıcşgLG1 l eden mb.ilihsabn- iki kulaç daha ister!... :::::::::::::::::::::::::::::•:::::::: Q 
kalım, bastır paraları!.. zc uma dedirler! hl\Sl tn.kip etti. ürerıte ı assa •. H. . tf r r~" 

Diyerek Nuı·iyi mkııtırmağa (Devamı var) MüHyime kar!:ı ı:::österilen tezahü· Diye acı acı s?ylendi. l~isi .de ii ımayeıe a iP 6'-
başbdı. rat .b"ze cnlnttı ve gösterdi lci yanyana çömelmı~ ?larak, o~lerın· ~~ sinemasındak! ıtl j ~ 

O günlerde Bv.bıali telaş ve he· 1st:ınbul altıncı icra mcnnırlu Mcnlekette güreşin bulacağı çok 1 de iki eye ve on sekız kulaç ıpe ~~- g meresı /,/.. 
yccan içinde bulunuyordu. f~undPn: p.}ak::ıyı bnş!m harc!;,..tlcr kolay ko· kıyorlar, başlarını avuçlarının ıçı· ~~ Hayır ve Şefkat rııii~ f".i 

l:ıy temin cdemiyccektir. ne alnrak düşünüyorlardı. :: senelerden beri pek ~ ~· 
( Entellicens servis) bu telaş ve M:ıhcuz ve paraya ce\'rilmcsi """'""'" 1W!UU1111011ıııuıırum """'""'"uu"'"""'"'-""'"''•" ......... mı. g doktınmuş olan Den.iz ~~ _J 1 

heyecanın sebebini arcışlırmakla mukarrer hane eşyası Bcğaziçirıdc y ni!lı güreş müsabakalarındn ve gece de (sin sin) tabir edilen a· fi Hanımla Kemani Sadi ":.. ,,, .... 

me§gulkcn, bir ak~am geç vakit Yeniköyde Sait Halim Pata cad· baş h~kemtiği oturc uğu masadan teş alayı eğlenceleri Çubuk kaza- H 10 • 1934 Per jll nbe alı~, t 

Bnbıaliye gelen G.H.Q. zabitlerin desinde Mektep karşısında 23 No. büyiik bir azametle idare eden Ço· ıını yerinden oynatan çok canlı i; debaıında Ferah ,ine,.,. ;.-'~ 1 

den kapilen "H.,, :ıe D.-:nıat Ferit lu hanede 25 110 934 tarihinde ban Mehmedin hdi takdire ;:a • hareketlerdi. H mayei Etfal Cemiyeti.~ -ı ~ 
arasndn cereyan eden k1~c>: bir mu· saat 10-12 ye kadar açık arttır· yan:lır ama; onun pedk şakaya glel· Yıldırım Bayazıtla, Timurlen • SE biyesi tarafından. ver~ir_~/ ~ 
1.nverc, korkık hükiimetir. vaziye- ma ile satılacaktır. Taliplerin mediğini de bilirim e işime ge • gin çarpı§lığı meydanda yapılan H ~~ı~ye ~". ze~ı'"aece"ı-o· 13 

tin; izaha kafi gelm!şli. mahallinde hazır bulunacak me • mez ! ·· bu tarihi oyunlar bize hayalen de H a rıyen ııtıra e J :: a1rnrnııtır. • 
Ferit Paşa İngiliz zabitine de· muruna müracaatları ilan olunur. Güreşlerden sonra geniş bir olsa 0 günleri canlandırmış oldu.. ii:::::::::::::m::::.~ •• !!Sd_ .... 

diki: .(3279), ya~lada at üzerinde cirit oyunları ömer Besim 
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Öz Türkçe ilk roman 

Savaştan Barışa 
Yazanlar: (Va·NO) ile 

ÇürUksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
Fiyatı : 50 kuruş 

. Almanya açılan bahçevanlık sergi
sınde !>ulunan bir helvaC.I kab -
simd .. .. agı, re -

e goruyorsunuz. Bu kapak alt
rnıı sekiz buçuk kil d S . ogrnm ağırlığında _ 
ır. ergıye konulmak Uzer<!: ibtiına 

la yetiştirilmiştir, m· 

HABER - Akşam Postası 

tinzneli 
Selçuklarla müca

delesi nasıl 
olmuştu? 

Mahmut, Ali Tekinle karıı çıktığı 
zaman larnil Bozkırlara knçmak iste • 
diyse de (416) da yakalanmıı (2) ve 
Keımir dağlarında müstahkem bir 
mevki olan Kalanjar'a gönderilmiıti. 

lsrailin kabilesi bu sırada Mahmucla 
müracaat ederek Horasanda yerleı • 
meğe talip oldular Mnhmut, muvnfa -
knt etti. Fakat onun kumandanı Ars· 
lan bunlann Horasan havalisinde cm· 
niyet ve asayiıi bozmalarından endi -
ıe ederek Selçuklann toptan katliam 
edilmelerini, yahut erkeklerinden her 
birinin bat parmağının kesilmesini ve 
bu suretle ok abnak imkanından mah· 
rum edilmelerini teklif etti. (3). 

Mahmut, gayri insani teklifi rcd -
detti. Bunun üzerine dört bin Guz nİ· 
leıi Sarnhs, Farnva, Ebivard havali -

sinde birleştirdikr. Yalnız Mahmut, bun· 
ların silnh kullanmalannı menehniı, 

ve dafınık yerlerde otunnalannı iı -
tem işti. 

Guz'lann Horasanda iknmet etme· 
lerine müsaade olunmasının, Mahmut 
hesnbınn bir hata olduğu çok geçme • 
den nnlaşıldı. Çünkü Cuzlar civann -
daki halkı rahatsız ediyorlardı. 

Nihayet Ncı. a ve Ebivard hnlkı Mah -
rnuda ıiknyet ettiler. Sultan da ku • 
mandan Arslana bunlan tedip etmeyi 
emretti. Arslo.n hunlara karşı hareket 
ettiyse de bir İ§ yapamadı. Çünkü 
Cuz.lnr kuvvetli idiler. ve Horasan 
valisinin kuvvetleri onlan tedibe kafi 
gelmiyordu. 

Bunun üzerine Mahmudun kendi -
ıi, (1028 M.) de, hasta olmasına rağ
men bizzat hareket etti ve Tosa ka -
dar ilcrliyerek Arslana istediği kadar 
ku\'vct verdi. Arslan bu sefer muvaf
fak oldu ve Selçuklann binlercesini 

kılıçtan geçirdi. Selçuklardan hayat • 
la kalanlnnn bir kısmı Dihistnn, Bal • 
han dağftınna sığındılar, bir kmru Kir· 
man'a kaçblar, daha sonra Aıfahana 

gittiler Aıfahan hakimi Alaüddevle 
Selçuklara iyi muamele etti, Selçuklar 
da onun ordusuna girmek istediler. 
Fakat Mahmul, Alaüddevleye bir el· 
çi göndererek Selçuklannı imha et • 

mesini emretti. Alaüddevle, bu em re kar
tı gelemedi. Sarayinda bir ziynf et ha
zırhyarak Selçuklan davet etti. Mak -
aadı onlan bir tuzağa düıürerek imha 

etmekti .• Fakat Alaüddevle, Türk köle
lerinden biri hakikati anladığı için, zi. 
yafete iıtirak etmek üzere Sclçuklara 
İ§i bildirdi, onlar da var kuvvetleriyle 
gerilediler ve kaçmak İstediler. Bunla
n çevirmek jçin vukubulan teıebbüı • 
ler fayda vermedi. 

Alaüddevle bunun üzerine Selçuk
lann arasından bir Kürt kuvveti gön
derdi. Bunlar, Selçuklan ~ahynrak 
imha edeceklerdi. Fakat Selçuklar 
bunlarla da döğüşerck mağlup ettiler 
ve yollarında ilerliye ilerliye Azarbey
cana ve Balhan dağlarına vardılar. 

Fakat bu hareket te iki taraf ara -
ımclaki husumete nihayet vermedi. 
Çünkü Selçuklar dağlardan akın edi • 
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Zô.l oğlu Rüstem ve 
Divi Sef it 

"Ben Divi Sefidi mağlup edeceğim. Kafatasını kesip 
içinilboşaltacak ve kurutup kendime küJah yapacağım,, 

[Geçen nüshaların hulasası: Key 
kavus çok güzel bir memleket o
lan 1\fazenderam zaptetmek isti
yor. Oraya Divi Sefit hakimdir. 
Keykavus hrıvad,g r:çan bir kutu 
ve mua~zam ordusiyle oraya gidi
yor. Fakat Divi Sefit askerleri kor 
kutup kaçn'Iyor. Keykavusla a
damlarım esir ediyor ve gözlerini 
gör edip deıin bir kuyuya hapse
diyor.] 

Bu haber lrana gelince herkes 
fevkalade müteessir oldu. Keyka· 
vus gibi bir hüklimdarlarınm iki 
gözü kör bir halde kör bir kuyuda 
inleyip durmasına nasıl tahammül 
edebilirlerdi? 

Derhal ileri gelen kumandan
lar bir meclis kurarak meseleyi ko 
nuşmağa başladılar. Biri: 

- Yüz bin kişilik 'bir ordu teş
kil ederek Mazenderana gidelim. 
Divi Sefille çarpışarak hükümdan 
mızı kurtaralım dedi. Öbürü: 

- Mazenderana yüz tane sihir
baz koca karı gönderelim. Bu ko· 
ca karılar elbet bir sihir yapabilir
ler ve Padi§ahımızı kurtarabilir
ler. 

Fakat bütün bu tedbirler kimse 
yi tatmin etmiyordu. Birden biri 
ortaya atıldı: 

- Canım, ne düşünüyorsunuz? 
Bu işi halletmek çok basittir. 

- Nasıl basit? 
- Nasıl bir çare bulabiliriz? 
- Ne yapabiliriz? 
-Dinleyin! .. Divi Sefitle dünya 

da yalnız bir kişi başa çıkabilir. O 
da Zaloğlu Rüstemdir. 

- Sahih. 

- Nasıl da aklımıza: gelmedi? 

- Evet, evet doğru .. 
- Şimdi derhal bir kaçımız yo-

laçıkalım. Üç günde Zabol'a vara· 
biliriz. Orada Zaloğlunu bulur ve 
bu işi halletmesi için yalvarmz. 

- Doğru. Derhal yola çıkalım. 

Ve çıktılar. 

Zaloğlu Rüstem kendilerini çok 
iyi bir şekilde karşıladı. Selamla· 
rına selam verdi. Oturacak yer 
gösterdi. Güzel kokulu çay ikram 
etti. Sonra ne istediklerini sordu. 
Bütün vakayı olduğu gibi kendisi· 
ne anlattılar. Zaloğlu uzun uzadi
ye düşündükten sonra: 

- Peki kabul ediyorum. Der
hal yarın Rehş ismindeki atıma 

binerek Mazenderana doğru hare
ket edeceğim ve oradaki müthit 
Divi öldürerek Keykavusu kurta• 
racağmı dedi. 

Gelenle!" bu cevaptan fevkala· 
de memnun oldular. Yalnız ku· 
mandanlardan biri söze karıştı: 

- Kaç kişilik bir orduya ihti • 
yacmız var? 

- Orduya ihtiyacım yolC. 
- Peki bu müthiş düşmanla na• 

sıl mücadele edeceksiniz? 
- Ben Divi Sefitle bizzat ve 

yalnızca çarpışacağım. 

- Fakat Zal oğlu Rüstem Bey 
( !) bu Divi Sefit denilen düşman 
pek müthiş bir şeydir. 

- Olsun. 
- Bir haykırışta bir orauyu ka• 

çırtacak kadar kuvvetli. 

- Olsun. 
- Ağzından alevler çı:liıyor. 

-Zarar yok. 

- Yürürken zelzeleler yapı• 
yor. 

- O da beni alakadar ebnez. 
- Gök gürler gibi öksürüyor. 
- Ne yaparsa yapsın Zal ojlu 

Rüstemi korkutamaz. Ben bu mu· 
azzam divi mağlup edeceğim. Ka· 
fatasım kesip, içini boıe.ltacak ve 
kurutup kendime külah yapaca• 
.,, 
gım. 

Zal oğlunun bu müthi, sözleri 
karıısında hiç biri ağzını açama· 
dı. Koca kahramanı selamlıyaralC 
huzurundan çıktılar. 

Zal oğlu Rüstem o gece biç u· 
yumadı. Çoktandır la;ıllanmıya 
kullanmıya paslanan kılıçlarını ve 
oklarını temizledi. Sonra tecrübe 
etmek için bahçeye çıktı. 

Hava bulutlu idi. Fat<at ya'f 
mur yağmıyordu. Zal oğlu yayma 
bir ok koydu. Müthi§ kuvvetile o· 
kunu gerdi. Ve karşıki dağdaki si• 
yah kayalıklara niıan ederek oku 
attı. • 

Ok vınlıyaralC uçtu. · 
Kar§ıki dağlarda duran ıiyali 

kayalıklara çarph. 
Bu çarpma çok dehıetli oldu. 

Şiddetle çarpmanın neticesinde 
bir yıldırım çıkb. · 

Yıldırım tarakalar r.aparak ha·. 
vaya doğru uçtu. 

Ve: 
Yağmur yağmaga l>a.şla:dı. 
Zaloğlu Rüstem bardaktan 1-İo-

yor ve etraftaki ülkeleri rahataız edi· , _____ ..,.. ________ _ 

yOTlardı. Mahmut, bunlarla tekrar 
mücadeleye me<:bur oldu ve Arslanı 
bunlara kar§ı gönderdi. Aralan, Sel -
çuklarla iki yıl uğra§tı. Hatta Mah • 
mudun kendisi, bu takiplere iştirak e
derdi. Nişaburdan Dihiatan ve Curcana 

şanırcaıına yağan yağmurun altın 

da evine avdet etti. 
••• 

kada rilerlemiı , Selçuklan nihayet 
Horasandan çıknnnağa muvaffak ol • 
mu§tu. (4) .. 

Fakat Mahmudun bu muvaffaki -
yeti de, muvakkatti. Mahmudun ölü -
rnünden kısa bir zam:m sonra Selçuk· 
lar bütün Horasnnn hakim oldular. 

(2) Gardizi'nin verdiği mallimat 
bu merkezdedir. lbnul Esir, Ravendi, 

Güzide, Mecmaul Ensab vak'ayı başka 
bir şekilde anlatır. Bunlara göre Kadir 
Han Selçukların hareketlerinden Mah
muda şikayet etmiş ve bunlann Ho
rasana naklini rica etmiş, Mahmut, 
bu ricayi kabul ederek İsrail ile dos _ 
tane mUnasebet1er tesis etmiş, tsran 
de Mahmudu ziyarete gelmiştir. tsrail 
Mahmut ile konuşurken kendisinin 

kabilelerine pay varld:ıtını gönder -
mekle bir ordu toplamağa kadir oldu· 
ğunu söylemiş, bu da Mahmudu şUp
heye düşürdüğü için tsraili sarhoş 01• 
duğu bir zamanda yakalryarak Kalan
jar kalesine göndermiş. İsrail, bu ka
lede yedi sene kalmış ve arada kaçmak 
istemişse de tekrar yakalanarak emir 
ile iade olunmuştu. İsrail bu yüzden 
kabilesine haber göndererek Mahmu
dun ülkelerine akın etmelerini iste -
miş, !srailin ölümUnden sonra adam -
lan Mnhmuda müracaat ederek Hora· 
sanda yerleşmek ve bu suretle onun 

salatnntını sarsmak fikrini gütmüşler-

dir. 

(3) Gardizi'nin verdiği malUmat 
bu merkezdedir. İbnul Esir'e göre 
Arslan Selçukların nehirde boğulma -
lanm teklif etmiştir. 

(4) Selçuklardan Balhan dağları -
na lltka edenler, Mahmudun oğlu 
Mesut devrinde, onun izniyle, Hora
sana davet ettiler. 

Ertesi ıabab ailahlannı lCuta· 
nıp atma binerek Mazenderana 
hareket ettiği zaman dün ıece bir 
okla parçaladığı siyah kayalıkla· 
rın bembeyaz olduğunu gördü. 

O gün öğleye kadar yol yürü· 
düğü halde hiç bir hadiseye ~eıa• 
düf etmedi. Fakat tam öğle oldu· 
ğu esnada atı birdenbire durdu. 

Zaloğlu atını ne kadar zorla· 
dıysa da bir adım bile a~ıra.madı. 

[Pazartesi günü Zaloğlu Rüs
ternin Mnzcnderan yolunda önüne 
çıkan mnnialarla nasıl çarpıştığını 
yazacağız.] I 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babıali, Ankara caddeıi No. 60 

Telefon: 22566 
Salı günleri meccanendir .. 



- Bu çocukla ne yapacağım bil -
mem? 

- A, anne! Ne yapacağım öğretme
diler mi? 

Balıkyağı 
- Anne, balık yağı bu gün ba

na çok fena gelmedi. 
- Ya! Neden acaba? 
- Bilmem ama çatalla içtiğim 

için olacak galiba ... Kaşık bulama 
dım da! .• 

- lhtiyacıruz olduğu muhakkak .. 
Halinize acıyorum. Fakat size elli li
ra borç verirsem o zaman benim ha -
lime acrmak Hizrm gelecek 1 

Denizlere hakim 
On sekizinci asır İngiliz diplo

matlarından Lort Harvey Avrupa
da seyahate çıkmış; Venedik'de 
bir gondolla gezerken parmağını 
suya batırıp ağzına götürerek ta
dına bakmış ve; 

- Vay canına! demiş, su tuzlu •. 
Demek bizim!. .. 

lki görünce 
Fena halde sarhoştu, yoldan ge 

çen birine hızla çarptı. Adamcağı
zın canı yanmıştı, hiddetle söylen
di: 

- Dikkat etsenize!.. Önünüzü 
görmüyor musunuz? 

Sarhoş cevap verdi: 
- Görüyorum, hem de bir kiti· 

yi iki görüyorum ! 
- Peki öyle ise ne diye bana 

çarptınız? 

- Aranızdan geçmek istedim! 

- Geç kaldınız azizim. Piyesim 
başladı. Salonda gürültü etmeden yü -
rüyünüz! 

- Ya 1 Demek seyirciler şimdiden 
uyudular! 

Bufuş! t~~~~_,...... ___ ....._.. ___ ~--~---------r-= ........... ~~~ 
Abraham, Le

viye dert yandı: 1 

Beyefendi hiz
metçiyi çağırdı: 

- Midemden 
müthiı rahatsı • 
znn, ne yapaca -
ğım bilmem, 

Levi de ayni 
hastalıktan ra • 
hahızdı; hemen 
bir çare buldu: 

- Bak azizim; 
madem ki, ikimiz 
de ayni hastalık • 
tan rahahızız. Ben 
doktora giderim. 
Parasını ikimiz 
ortaklaıa veririz. 
Tavsiyelerini ve 
ilaçlarını beraber 
kullanırız! Nasıl 
mükemmel değil 

·1 
mı. 

Tehdit! 
Sütnine Hanı· 

mın yanına gel • 
di: 

- Çocuk bir 
türlü uyumıyor! 

Hanını cevap 

verdi: 
- Peki öyley

se ıimdi ben ge
lir, ninni söyle • 
rim. 

- Ane, be -
nim sabaha kar§I 
eve geldiğimi ha
nıma ne diye ıÖy· 
ledin? 

Ane telaşlandı: 
- Vallahi söy

lemedim Beye • 
fendi. Hanım ha -
na sizin kaçta gel-
diğinizi sordu. 
Ben de "Ben o 
zaman kahvaltı 

hazırlamağa uğ • 
raııyordum, saa • 1 
te bakmadım," de
dim! 

Merak 
Akil Efendi 

belediye dairesi • 
nin önünde dur -
muş, evlenme lis
telerini dikkatle 
okuyordu. Onu 
gören bir arkada

§1: 

- Hayırola! 

Dedi, bu ne dik • 
kat böyle? 

Akil Efendi 
şöyle dedi: 

- Tesir etrni · 
yor, Hanımefen -
di! Ben, ıimdi an· 
nen gelir, ninni 
söyler diye kor -
kuttum, gene u -
yumadıl 

Saatlerce bekletilen bir adam müdürün yanına 
nasıl girmek istiyor? 

- Statistiğe 

merak ıaldrm, a • 
zızım. Listeleri 
tetkik ediyorum, 
bakalım evlenen 
erkekler mi, yok
sa kadınlar mı da· 
ha çok! 

- Ben size bu elbiseyi ısmarhyalr 
bir ay oldu. Bu kadar geçiktirmek o
lur mu? Şimdi ben bunu ne yapayım, 
modası geçti 1 

- Bak yavrum, neslimiz ne kadar 
tereddi etmiş 1 Vaktiyle atalarımızı 

böyle iğnelerle yakalarlarmış 1 

lsrar etmiyor! 

Açık sözlü! 
Hamburg Müzesinde ziyaretçi

ler bir deftere, müzeyi bilhassa 
neyi görmek için ziyaret ittikleri
ni yazarlar. 

Bu arada birisi de şunları yaz
mış: 

"Müzeyi ziyaretimin sebebi 
yağmurun şiddetli olu~udur !,, 

- Bu taş parçasını ne diye ta§ı -
yorsun? 

- Evimi satacağrm da.. Nümune 
diye götürüyorum! 

Esbabı müşeddede 
Hakim (maznuna) - Sizi da

ha evvel gördüm galiba? 
Maznun - Kızınızı piyano öğ· 

renmeğe teşvik eden benim ... 
Hakim -Ya! .• Cezanız esbabı 

müşeddede ile on senedir! 

Müşteri - Kederliyim, unutmak 
için içiyorum 1 

Garson - O halde rakı parasını 

peşin veriniz 1 

- Kanm beni iflb ettirecek. Her 
ay bir hayvan postu istiyor! 

- Desene seni yüzüyor 1 

Mektepte 
Muallim - Söyle bakayim Şa

kir Efendi, ay mı daha yakındır, 

Avustralya mı? 

Erkek - Üzülme sev~ 
de bir otomobilimiz oldı.ığll 
lannkinin modası geç~ 

Hatır içitı··· 

- Büyüdüğün zanıaD 
caksın yavrum o/ 

- Annemi memnuP t 
doktor, babamı meınPıJlı il" 
çin avukat, nihayet ke.Pd 1 

nun etmek için de ka~ 

- Doktor, galiba artık 
- Çok güzel. Neden il 

- Mirasçrlanm pek ked 

nüyorlarl 

Günler 
Birinci sınıfta muallid' 

beyi kaldırdı: 
- Haftanın günlerini 

say. 
Çocuk saydı: ıİ 

- Evvelki gün, dün, b 
rın, öbür gün, daha öbilt 
Cuma! 

Hakiki bir vak'' 
Mübalagayı pek se\'et· 

gün Senegal'de (Senegsıe, 
memiştir ! ) başından g~ 
vak'ayı anlatıyordu: ti 

- Bir gün deniz ban1 d 
ken bir köpek balığını I' 
da gönniyeyim mi? 

- E .. Ne yaptın? 
- Ne yapacağım, gaf~ 

Hemen köpek balığını '* J 
vakalayıp dibe daldI111 fı 
'oğuluncıya kadar dipt' 

·--~ 

tık şiir kitabını "üstat,, a götür
müştü. Bir kaç gün sonra sordu: 

- Çok rica ederim, nasıl buldu 
nuz, fikrinizi açıkça söyleyiniz? 

Üstat şöyle dedi: Talebe -Tabii ay daha yakın ı 1 

. . ııt'., ~ - Fikrimi açıkça mı söyliye
yim? Demek fikrimi öğrenmek is
tiyorsunuz? 

Genç şair telaşla atıldı: 
- Yok hayır! Mademki 

ısrar etmem! 

Kasa hırsızı - Vay canına, amma 
öyle, soğuk? Yanlışlıkla buz dolabını delmi· 

şizl 

muallim Bey! 

Muallim - Neden, 

-Çünkü ay buradan görülüyor. 

Halbuki A vustralyayi göremiyo

ruz bile! ••• 

- Elbisem nasıl? :S ;;,,; 
şıma girdiğim .zaman • 
etti. . ~ıJ 

1'iıP" 
- Ne dayanıklı. es 

DUJI • 
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ü~~iqede şeker sanaqi-
znzn kurulması bitti 

1934 ten 'tihar 
bğrnu2 be 

1 
• e~ tatbikine baıla • , 

.. 1 ıenelık ıktisadi t~ aore ınernı '- Plilnnnıza 
L el[ette ku v 

IUoeleri ıunt d racagnruz sanayi 
l ar il": 

tarihe kadar memleketimize her sene 
hariçten 12 milyon liralık ıeker ithal 
olunuyordu. Alpullu fabrikasının faa
liyete geçtiği zamandan itibaren itha • 
latnnız her sene büyük mikyasta a.zal
rnııtır. Bu tenakus aşağıdaki statis
tikte yakından takip edilebilir: 

- Şeker •ana .. 
2 - M yıı.. 

t enıucat .. 
en 'Ve Yiin) aanayu (pamuk, ke-

3 _ -

•Öıniko'· ~d hladen sanayii (demir ,_ .., ..... en k'· .. , 
ııur 'Ve kükürt) Otrıurü tevabii, ha • 

4 - Sell"l .. iıt ,_ u oz sa .. 
• Katton .nayıı (sellüloz, ka-
5 - C 'Ve ıun'ı ipek). 

•el anı •ana · · ( en),. Yıı cam, ıiıe, por • 
6-Ki 

1 t, mya ıa .. 
u •Ür>crfoafat) nayıı (vitri yol, klor, 

19 1'e • . ·
ta li fnnıcV'Vel 19 
l' llırellerinin . 34 te ismet Pa-
rr:~al §eker fab i'naetindeki heyet 
e ru Yaptı. 19 ,.; ~•.ının J,üşat res • 

' ker •ana .. . trınıe\'Velde T''rk 
1i '- Yıının ku 1 u 

''""" •an .. . ru ınası bitf M'J di illa ayıının ku 1 ı. ı • 
:in 1, ndan ~el b ru masına ikbıa-
• l>tanda ·11- aılannu t O • 
tu'be . . ı ııı: \'arı) • § ı. nun ı· 

sadır. an netice bu . 
ır sa nayı 

ır ıne l 
ntak · · ın ekette · • 
J ıçın, kurulu ~•Ilı sanayi kur • 
ann:fa b t ve ılk . l • 
rurn k • u sanayii h' •t eyıı zaman-

a laZlrndır ımaye etmek ko-
ff ükumetimj. ' 

l'lleyda z, huau • 
2ın, Alna gelen ilk k sı teıebbüsle 
k Pullunun . §~ er fabrikamı • 
arar ver'ld' •. ımalatını k 

lcrin b ı ıgı 2aman h' orumağa 
Una 't• ır r k ki ru1: ._.. 1 •raz ctt'Ll . :r

0 ınse • · rııına tıı; crı • h 
inkisaf Ye uauliyle le nı ntırlıyo • 

edemi uru lan •. 
çoktu 8 Yeceğini . sanayıın 
. · Ugün tı· . ıleri .. 1 gıbi fikir\ . adısat v suren er 

le'.'\ c"v L crı ortaya. ata le hakikat bu 
ag, 'l:ernı· nara ı· 

AlpuU •ttir. aznn ge-
ker fab 'ku ftkcr fnhrik 
E·'-' rı naı, onu ••ını \J 

l>flışehir k Yedi, aeıc· tak §e· 
cuyu da .,§~ er fabrikasr bı2 ay evvel 
f ll:{J .. • u 
"hrika,, t \ . eun evvel T •onun • 

lk· .. atıp etti Urhal •-'-
' ıund · ,.ctı:er 

ktr ihtiy en beri l'" 
da kur ,~cını kend' Urkiye \>"t" 

"ıe.n . ı top le u un §e· 
l'llatJıuJiıt' lllılli ,6._ ra tarı .. . 
Re . ıyJe ka "Jl:tr fab . uzerın-

Çıtııflir 0" llılayab1· rtkalannın 
"!\Jtı • ort •ec k 
~ ~nda bö.rıe , be! sene g\· "~iyete 
d'~ laıihte ~?~2aın 0. 

1 .1 kısa bir 
'..en bir ke lltif' •lıne end ır ış başar-

""nde Y 'Yetti er tesad-f b n ll2ak r. Şu u e-
ıı dö tuttn rasını .. .. 

dit rt fııbrik aınak i goz o • 
tı ~n Para l'" nnın kurur cap eder ki, 

'Jlctcn t ,_""'k ael'rrı llıasına sarfev 
" e~nik l'· aycsj f b . 
"uruı ı.irk ' a rıkala-

ın,..-ı l'llatı b' lckni • 'd· ..... eket ·ı ıten '- gı ır. 
bir L 1"lıs d §eıı;.er .. . 
k
. tt.aç ı-ak a •na y ~ sanayıının 
1Yede .,. ~l'llda hi.it· apbgı iyilikleri 

n •. .rll'rrıı ·ı asa d l 
urnli.ik "' aYett c e irn: Tür. 

Şeker a Pancar 2:i,.,._ ~ 20 milyon dö • 
.,,_ ana ·· --tı 

Y"-'l;ın Yıımi;ı Yapılmaktad 
t d' Yerli tenede 100 ır. 
c ır. 25 b' maden k" .. bin tona 

r ın omu ri.i 
ette l'llilli f metre rnik· aarfetmek-

fclccr abrika) nbı Yerli ke • 
Ş k aıtıbaıa. arımız 

e er sa Jtnda k tarafından 
de 60() b~ayjj deın.i,_ lulllanıımaktadır. 
dır "' ın t l -,,o arsın d . oun on uk nakr ız a sene-
kcı- ha • a Pancar k" ıyat Ya.pmakta-
·1._ Ctıtı} • ' OIJli.j 

rı.~tııızırı .erı dahildiı- ~~ mamul şe • 
~ı iicret ~•tle~rnc iıind~:rt §~ker fab-
llıeltted' llııly0n 1' eneJık verdi-

•r. ırada f 
llu ra'k n azla ver • 

llıekten ~ar bi2i f 
"'2ihr ınu,laini b ~la i2ahat ver • 

ır. trakacak 
,.,ernı le derecede 

Yeni v e ette 20 . 
til'.iJrıı·e ~e:rinıli b' ~iyon dönümlük 
b' 'Hir M ır ~re.at 1n toııı · ilden kö .. meydana ge-
tur b ilk Yeni b' rnurlerirnize 100 
. • oıı ır ın h 
'l'lli2:İn . suretle lllad a reç bulunmuı-
)( 1nkj at en köın .... 

trcate '"'"'na uru sanayi-
llıektedj •al\ayiirniz Yar~~ın edilmiıtir. 

tan fab . r, Nihayet aynı ıatifadeyi gör-
rıkat gece .. d .. 

l'llclc l ara iki h ' Run uz çalı • 
ı. . a ınır. • atta .. 
<>eai açıl ıı, hu suretle uç . P~rti a-
"e d llııt b' Yenı bır j,. "U ola ' ır çok :r ,.. • 

butrnıı tıaiyle aileleri vat~ndaşlanınız 
t f aı-dır. RE!i;ınme Parası 

abl"ik l 
lehirl • a arın Anad ı 
ilan ~rınde rncyda o unun muhtelif 
t 'Yahnd na getirdikleri sa-

e bat) an, oral:.ırd 
l\İh ,. adıklaı-ı n • a Yerleıtirınev 

ayet arı çalııma t 
lii'kac) llıtr.ıleket umum· a~ndan, 

ınes · 1 ıevıy- · · lltun .__, •ne Yaptık} . ~ .. ının 
"""11 an tcsırd 

llliib• •etmek knb"Jd' en uzun rrn ?lok ı ır. Bat" 
l'ıin ik taları t:::çerck b' un bu 
d h&adi . . ır ıneıele • 

e..,arn d • ~Phcıını tetlc'k 
İlk c elanı. 1 etmekte 

teker fabr. k 
ı anıwn kuruldulFu 

Türkiyenin ıeker ithalatı: 
Sene Ton Türk Lirası 
1930 64.000 9.300.000 
1931 45.000 4.900.000 
1932 30.000 3.000.000 
1933 20.000 2.000.000(1) 
(1) 1933 senesi son iki aylık şeker 

ithC'latınuz için takribi rakamlar kul-
lanılmıştır. • 

1934 senesi ıeker ithalatımız bir 
milyon lirayı pek az tecavüz edecek • 
tir. 1935 senesinden itibaren ithalat 
kontenjanlanmızda ıeker faslı kaldın
lacaktır. Hariçten aldığmuz 12 milyon 
liralık mal artık memleket dahilinde 
imal olunmaktadır. 

Hali hazırda hiç bir ihtimal görün
mediği halde ilerde bir harp zuhur et
se ve Türkiye de muharipler meya • 
runda bulunsa ,eker hususunda mem • 

leket hiç bir güçlük çekmiyecektir. 
Bu noktanın ehemmiyetini kavramak İ· 
çin Umumi harpte memleket halkının 
ve cephedeki askerlerimizin şekersiz

liltten çektiği istirabı hatırlamak kifa. 
yet eder. 

Şeker sanayunın kurulması ile 
memlekette kendiliğinden bir istihsal 
şubesi daha açılmıştır. Çok verimli, 
faydalı ve intiıar sahası geniş olan bu 
sanayi ıubesi: ispirto fabrikalandır. 
Bugün dört büyük ıeker fabrikamızın 
yanında memleketimizin saf ispirto ih
tiyacını karıılryacak tesisata malik bu
lunan dört ispirto fabrikası faaliyet • 
tedir. 

Şekerden istihsal olunan gıda mad
deleri sanayinin de iptidai maddeleri
ni dahili piyasadan tedarik ederek iş
lerini daha muntazam ve müemmen 
bir ıekle aoktuklan muhakkaktır. 

Şeker sanayiimiz muvaffakiyetle 
kurulmuştur. Bunu beş senelik pla • 
nnnızdaki diğer sanayi takip etmekte· 
dir. Bunlar meyanında: 

Mensucat sanayiinin kurulması 
yoluna girmiıtir. Kayseri fabrikası ya
kında faaliyete geçecektir. Ereğli ve 
NaziJli fabrikalarının bütün hazırlık • ı 
ları bitmiıtir. 

Maden aanayiinde Somi kok fabri- 1 

kası .işlemek Üzeredir. Ağır demir ve 
bakır sanayinin projeleri filiyat saha • 
sına intikal etmektedir. 

SeJlüloz aanayiinde lzmit kağıt ve 
knrton fabrikası sene sonunda faaliye
te geçecektir. 

Cam sanayiinde Paşabahçe fahri • 
kas; ~ene sonundan cv"eJ piyasaya 
cam çıkaracaktır • 

Kimya sanayiinin projeleri hazır • 
lnnrnıştır. Yalunda faaliyet sahasına 
geçilecektir. 

Beş senede sermayeyi de dahilden 
ted~rik ederek altı mühim sanayi §U • 
besındc yİrmiye yakın büyük fabrika 
kurrnnk: .. Işt.e askerlik sahru;ında mu • 
~~r .:r~rkıyenin iktısat saha111ndaki 
yuruyuıu .• 

·············:.··· R. Ş :: . ....... ... . .. ::::::::::::::::::::::::::::: ············ 
U Kadıköy Hale Sinemasın~:"·· .. ··i~ 
:i Raıit Riza Tiyatrosu SE 

~~ 22 Teşrinievvel Pazartesi akşamı E~ 
i: saat 20,30 da Kendisinin Gölgesi ii 
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ii Üsltüdnr Hale Sinemasında H 
i: Ra§İt Riza Tiyatrosu :: .. .. 
g 23 Teşrinievvel Sah akşamı sa- ii 
ii at 20,30 da (Onlar Ermiş) Vod\•il ii 
•• 3 p d •• H er e .. Ya2an: Bedia H., n 
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H Saray (Eski Glorya) Sinemasında H 
g Raşit Riza Tiyatrosu g 
s~ 24 Teırinievvel Çarıamba akıa- H 
:i mı saat 20,30 da (Onlar Enniı) ii 
ı. v d ·ı 3 .. 
:: 0 vı Perde :: •. y .. .. 
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Moskovada bir tayyare günü tesbi t edilıni§, o giln tayyarelerden paraşütle atlama tecrübeleri de yapılımJbr. Re

sim, pilotların paraşütle yere ini§ini gösteriyor. Bu pilotlann hepsi, tek ve büyük bir tayyareden ayni zamanda atla· 
mışlar ve hepsi de, hiç bir kazaya uğramadan yere inmiperdir. 

Raif Metkalf ismindeki Amerika

lı zenci, Tokyoda yapılan iki yÜz met
relik koıuda yeni bir dünya rekoru 

kırdı. 1 ki yüz metreyi 20.2 saniye • 
de koştu. 

Resimler, i\miral Bördün cenup kutbu seyahatinden iki intibaı tesbit e

diyor. Üst resimdeki otomobil, keşü heyetinin geride bıraktığı bir otomobildir. 

Bu otomobil, erzak doludur. Bir nevi za bire anbandrr. Yolu tekrar bulabilmek 

için, karlar arasına yolun devamınca kü çilk kilçilk yapraklar dikmişlerdir. Alt 

resimdeki tayyare, keşif heyetinin tayyaresidir. Yere indikten soma, çıkan fırtı· 

~;tesiriyle harap olmasın diye, etrafına fıçı ve şandık gibi e§yayı siı:>.er olarak 

Son zamanlarda Almanyada bir iş dizmişlerdir. 
teşlôlab yapıldL Bu teıkilata gönüllü 

olarak iştirak ediliyor. Resimde, teşki.' 
lata mensup iki delikanlının teıkilat re-

isi Hiyrelin çalıştığı binanın kapısı ö

nünde, nöbet beklediklerini görüyorıu· 

nuz. Bunlann omuzunda tüfek yerine 
birer kürek bulunuyor. Silahlan bu!. 

Alman filmlerinde büyük anne, 

teyze, kaynana rollerini büyük • mu • 

vaffakıyetle oynadığını gördüğümüz 

Alman yıldızlarından Adele Zandrok, 

yetmiş yaşını tekmillemi§tir.. Kendisi 
gençliğinde nahnede facialar oynü -

yordu. Şimdi, filmde komik roller Lehistanda ve daha bazı memleketlerde olduğu gibi, geçende Mısırda da 
yapıyor. Yetmişinci yıl dönümü, Al· • · b bi::- su basması oldu. Nil nehri taştı ve Kahire şehrının azı mahalleleri su altın· 
manyada tes'it edilmiştir. Bu vesile 
ile onun san'nt hayatına dair sütun da kaldı. Resim, su basması esnasında bfr tayyareden çekilmiştir. Şehrin su 

sütun yazılar neşrolunuyor. Resim basmasına ui'rayan kısmını, havadan 'österiyor .. 
çevirdiği filmlerden birinin hir sahne: 
si çekilirken alınmıştır. 
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!Bıudaa, ailipoe lll&SO. Hila? 

Faydalı ve meraklı bazı 
küçük bilgiler.. Memlekette 

Kibrit 1812 de Şarl Sariyo ie- J .bet eden kurpm, yehda blm•t. 

,:n.:z.:.,n::.~!: ~~·bt'lbirıılilmden Belediye inti~abatı 
ken, 1872 de büyiik llilll, Ga1 On aekizinci unn niba1etine devam edıyor 
Luuac'm yanmda balUDJDQf, &li- doira yablıldar ai,.Ja ipekten ya• 
min icada ujrqtıp ıuli çakmalı pdır, Ye ön tarafa dalph bir dü· 
ıörmiiftür. Okumayı -bitirdikten tüm pçirilinli. 

Onla, 21 (A.A.) - Hq-
~ Belediye MSİmİ Ciimlaan,.t 
Halk hrbaı wetlsiaia mütt.filam 

sonra mükemmel bir kimyuer ol· Napolyon, bu tekli çok tefti'- -.;i"Mritle Detiulı mittir. 
mufha. Aklında hep pdi çelmylr mit. Fakat Napolyoa, _d6iümü .,.. 
vardı. Kendisi de bir icatla uira· b tarafta Japanııuf. Fakat, artık 
ııyordu. Fakat termayeai yoktu. yaka Ye lcnn.t tekil itibariyle ta. 
Nihayet bir eczacı ile ahbap oldu mamiyle tebarüz etmit bal..,.,.k. 
ve ondan baylı fosfor hediye al· taydı. Bundan IODI'& moda çıbr
maja 11111Y&ffak oldu. Bir sün hu malda megql terziler binlerce 

1t1ta1a,., n (A.A.) - Dia ..t 
18 .. fftlaüde olarak tapı..... .... 
Jediye meclisi rei•liie Etem BeJi ~ 
miftir. Enciimen •ul41an intil.üı da 
:re=Mlnwfbr. 

foıforu dUYUa sürmeli dütündü. nn'ini buldular. Neılmr Balsak Zoap)tlak 21 (A.A.) -Yeai MÇi-
Bir tahta parçumm UCUDU kükürt 32 nevi kravat kullamnnq. ı.. Belediye mecmi bqin toplanarR 
Jiyerelc bazı eczalarla yıkadıktan • • • ri,...te ittiflılda Muhittin Retit Be-
sonra tahtaya aürdüiü nkit: Su .ile itliyen defirmen ilk defa Ji MÇlllİftİr, 

- Oh .. Saadet .. Muvaffakiyet, milattan 5173 yıl evvelYunaniıtan 
alev .. diye batırdı. Duvardan alev da icat edildi. Yel deiirmeni mili 
çıkmıfb. dm 611 yılında araplar tarafından 

Şarl Suriyo, icadm• evveli bü· icat edilerek kullanılmaia batla
tün mektepli arkadqlarma yaptı. mldı. Küçük kahve değirmenleri 
Her sün memleketin en Düyiik l· çok aoma, hundtan tam 108 yd in· 
limleri, küçük ilimi ziyarete ıeldi ce, l•nWcle· tiilellçi Selim imnin 
..... Fakat.. EYet fmt ba Mi ,_ de hiri tanfmdan icat edildldea 
lim, 'ba icadmı bir kaç kifi79 P Wll'a çolaltddı. 
tmmeie muT&ffak olda. As _.. • • • 
Almanlar, kibriti icat etmiflenti. Harita11, ilk deE. mi•tten ene! 
Ellerille berat ta almqlardı. O 4153 111mda Mıaır laülriimdarlana 
vakit, ıenç muhteri iti anlemqtı, dan SezO.tri. icat • ittir. Bu ha
fabt it de itten ıeçmifli. itte tam ritalar, haJ"Na d.u.mde Ye üh-
122 yll enel icat edilen ki1witia talarda yapıbrdı. Tabii haritalar 
maceruı. akm1t Mile enel ,... ...... . 

• • • • • • "Medeniyet ,man,, dire hab l•nW telari ..U.ttan 858 ,.ı 
&ldıP, kra•at, t.Y..ı.a laer me- ince tmraJmattat. Şehir ilk defa 
ciminin kallandıiı bir ..m. 0- fimdild San.;rllwnauda Y-.i .. 
mm bin bir 1e111ini aıeçesS ..... tanda pim Mepraldar tarafm. 

Adana, 21 (AA..)' - Fevkall· 
de toplantıya ~aiınlan yeni tehir 
meclisi azalan dün saat 15 te top
landı. Yeni reiı ve encümen aza• 
lddan seçimine batlandı. Y apilan 
seçimde ıanaat 31 asadan otam
nan reyi ile eski reia Turhan Ce • 
mal Bq tekrar belecJiye reialiline 
HÇİ)miftİr. Daimt encümen as&• 

lan da aeçildikten IOllJ'a, Mlyfik -
lerimme aanı telıraflan yazılma· 
ıma karar yerilerek, 1 tepiniaani 
34 te toplanılmak üsere celse tatil 
edilmittir. 

Ermrum, 21 (A.A.)" - Em • 
rumda belediye intihabatı netice • 
lenmiıtir. Ha1k büyiik bir arzu 
ve nete ile reylerini C. H. F. nam• 
zetlerine vermiılerdir. 

nmbirbideai nrmı? Tak=actk, dan.............. Konya, 21 (A.A.) - Dün top-
yahat ta1n1mav,dı ne olanla? • N. A. lanan belediye mecliıi reiı ve en• 
batka maele, his haradalawratm ----------- clmen m1anm ittifakla aeçmit • 
wd icat eclildiliai aaJeteceiız. s A T 1 L 1 K E v tir. Ri:raaete yeni belediye reisi 
Kravabn icadı çok prip Wr .-0· Fatih tr: d--L . il Şeyki Bey almmq ve enctimen a • 
de oJmattur. . amny ...--.; yen e zalddaıma da Rifat, Salihattin, 

Yunanlılar•• Jlomalılar botu ::::::.::u-::9;!:!: Mehmet Ramiz Be~ seçilmiftir. 

ıan açık ~ 11uta1aac1.ır. tau •Yi. ymi ---•-- 1.a--=- Cu"mhuriyeti kut-
ı-. ZND&D bofadanm aararludı. 6~ ~..-
imparator Oght de mnde doetla bane aatrlıktır. Girmek iltiymler 1 ) ha hk) 
nmn arasında sureti mahıuıada her sün öğleden sonra saat ikiden u ama zır an 
yaptıiJ bir boiazhtı kullanırdı. albya kadar içindekilere müracaat Artvin, Z1 (A.A.) -Cimhari-

Fnmada da ,apılan bolu: mo edabilirler. yetin 1 l İDCİ yıl daniimfiD& katla-
da iba ince blalı J6kıek yMalı Fatihte Dürgerzade mahalleıin· lamak için burada b&Jik huırbk· 
aömlek aiJmek adet oldu. de Küçük meydancık numarasız lar ~ır. Muhtelif yer-

Dikkat edilecek olaraa handan, 
hane. Jsde taldann 1mnılmuıa bat-

ı laım11fbr. O sün cümlnuiyet mey 
• boi&&m kapab1mai• yo al· Befiktat Jcra Dairesinden: danına büyük Gazinin bir büıtü 
dıiı garülür • Mahpuı olup paraya çenilme- de konulacajindan Artvin balkı 

Framada 13 ncü Lui zamanın· · 1--- l•d....J 36 d h k ı ıı aarar ., ...... an a et asır o 29 birinci tep-in günü bu ıuretle 
ela _.. bellemek WMHN vardı. tak Ye mi.._ Ye 30 adet yerli .. l kt 
Ba .... bealeme aeticea ai,.lı be- dal,. " iki adet Antep kilimiain iki bayram yapmıf o aca ır. 
Deldi ft unteJAlarla iflmmif tiJ• telWiye Ye ihale pal ...-ı..i 
J, 1 yapılme iki ,.im hoJcmma et· mütteriaiae ait ol.ak -... 14 _ 
rafma bwalmaia mtl•ndı. Ba • 10 - Dl tarihine tewliif edm. 
nalarda papa.tar da &JDI teldi. Çarpmba aiiDI _. 10 dan 12 ye 
fakat düz be:raa nmlde olarak imi bdar Be,oilmda Tepe'-tmcia 
1...,..lanh. 1660 da FNM•da ı.o Mepati7et c:ad.t11iade 25 - rt 
yanlarmm elraflDlı .._., ....- No. L ... Waçeai &alinde tablmca· 
lan ...... bir Deri.......... lmdaa tMip olalann o ... " o 
lwr tetJdl edUmittL Ba tabana.. •atte lauır bahmacak olan .... 
mi Knwatlar'dı.~ltte, 1lasiia kra· mtiH·caatlan ilin ola
Yal dedifimis NJaa 1-11-ı O ta• nur. 
banm junbıden Jcaldı. Fabl '- ------------ı 
ıGnldi ıek'ini almaya kadar pek 
çak inldllplar ıeçirdi. Kroatlar, 
kumat puçalanm ımet ıeklinde 
boyanlanaa baiLYvak dfil6m ya 
p17orlarclı. Fakat mac1- ld ba 
moda olmıup. Her wae hir deli· 
ıldik olmuı llzımdı. Bu oldu. Ve 

Z AY 1 
Tatbik mihriimü zayi eltim. 

y eaiıini alacalaadan •kisinm 
hükmü yoktur. 

ÇenselkiSy Kuleli imamı H&ae-
yin ATDi. (3281) 

az sonra da pratik yakalar icat ------------
edildi. Bunlar, bir dütme ile Millet Tiyatrosunda 
lhalele takılıyordu. Bu, ya • Ş.U....,ı Millet TiyalroluMa 
kalıklar olc:hıkça kaim yapılı• 23 TeırinieVYel Sah sünü alqamı AD• 

atlrir Napt Bey kumpanyası ve Hafız 
yordu. Bunlardan biri, bir Baihan &e,in ince1n ...,._, Patma 

aıkerln hayatını kurtarmıtbr. La· Lemen Hammm ittinldJI• fmc.lide 
........... ..-0.ho 1- • 

Adana, 21 (A.A.) - Cümhuri· 
yetin on birinci yıl dönümü hayra• 
mı, proıram ve teferriiatiyle met 
gul olan kutlulama komiıyonu 
dün tl,30 da tekrar vali IMs7in re
iıliiinde toplanarak eftlld top
lallbda YUife tabimab yapan ko
miaJ'Oll ualanmn yapbklan itleri 
tetkik" merasim proırammı kati 
olarak t.eslm eylemiftir. • 

fsh1craz ikramiyesini 
kazanan talihli 

Zonguldak, 21 (A.A.) - Er· 
gani dahili istikraz tahvillerini 33 
bin liralık ikramiyesi Zoquldak 
amele &irliline iaabet etmiftir. 1 

Tütün piyasaSt 
Mujla, 21 (AA..) - Tütün 

kumpan1aları Mujladadırlar Tü • 
tünlerimizi tetkik etmektedirler. 
Tütünlerin kimileo denk haline 
getirilmesi için çahplmaktadır. 
Piyuanm yakmcla parlak hir aa
rette açılac:ajı tahmin olumeld.. 

Sonbaharın tadın 
Antepliler çıkarıy 

Antep ellene• yerlerinden blrl 
Guümtep (Hasan) - Gaziantep, yazlık bah~e ftl'dı. Bun ...... 

znkine oldukça düılriin bir memle • la itliyen ve raibet ıören 
kettir. Şehrin cidden ıüzel olan tabii rülen habçedir. Çok eski Wr 
mannm, han n 111)'11n letafeti n olan bu bahçenin ..tübi, • 

mesireleriain çoldaiundan 1DI nedir bil- ehlidir. Şehirde ıazinoculut-
mmn, halk eilenc87i pek sniyort. hemen kendisi tesis etmiftir• 

Şebrimizü içki sarfiyab da fazla • 
dır. Bu hu•st., diyebilirim ki, prki 
ve cenubi Aanadoluda birinci gelir. 

Şelarimizde bü7iik bir ıineına var-
ckr. Sinema, bu ay ilave eclilea ı.ir w 
melcinesjy)e urilettirilmit ve wli 
film •österilmeie batlanmıtbr. Tiyat
ro da eklik olmu. Tuluat bmpaaya
lan bertaraf, DariilWaJi, Ertujrul 

SadeUia sibi ciddi Uauil heyetleri de 
zi)'ant elmektMir. 

Şehrimizde ... -- Gçi ~lı bet 

sün bu .. yede Jinni hin ' 
para aahi11İdir. 

Bu zatın kııbk ve yazlık 
nosundan mıka büyu"k bir 
tiyatrosu ve büyük bir 
vardır. Ordu ve Halk yurcl 
disi iıletir. 

Son blıbar mnaimi Gazi 
güzel ve müsait günleri 
IJkJ;.abar çok iyi •eçmez. 
eelir. F~at eonbabar da 

/bil devamb ve .Ueldir. 

Hililiahmer haftasinda lzmird 
büyük merasim yapılacak 

lzmir, (Hususi) - Din öğle üze. 
ri Hililiabmer cemiyetinde bir toplan
b olmaıtar. Manlelcetin bir çok dok • 
torlariyle münevverlerinin bulunda • 
iu bu toplanbda, HiWiahmer hafta • 
unda ~e yapılacak büyük me
ruim sörüıülmüıtür. 

Propam bazırlanau gibidir 8 
ikinci Teırinde haılıyacak olan Hilali
ahmer haftasının her gününde muhte
lif merasim yapılacakbr. 

Konserler, müsamereler verilecek 
ve geceleri elektrikle HiWiabmerin 
yapbir itler hakkında vecizeler yazı -
lacaktır. 

Tayyareler; Hililiahmere 
dihnesi ve Hililiabmerin 
danlar baldancla vecizeler 
Hilaliahmer tarafından ç 
canen sinema aöstennek için 
len llaılanauttır. Vapur, 
trenlerin Hilaliahmer h 

da ihtiyaçları olan ~ya ile 

- dağıtmak 'Ye bu yardanl 
olduğu kadar fazla yapmak 

birler ahnmakta ve bazırldd.ıır 

tadır. 

Bir otomobil kazası I Bir polisi yarala 
lzmir, 20 (Husun) - Evelki lzmir, 21 (Hususi) -

aktam ıaat yirmide Halkapınarda bah aaat l 1 de Çulwrç 
feci bir otomobil kazası oldu. Şo • mevkiinde poliı lımail e 
för Ahmet efendi idareıindeki 5 lediye zabıtasına hakaret 
numaralı Ye Ulucak belediyeıine ıinden auçlu kaıap Hilmi 
mukanet kam,.on bası ununaaz birini merkezden adliye 
kaclmlan lmaire getirmekte idi. getrmek üzere almıttır. 

Mezk6r otomdbilin çok hızlı J~yh hük6met poıtah 
ıitmeıinden ve içinde kaçak etya kapııından geçerlerken 
bulunmumdan füphe eden jar • tanınmıyan bir adam 
clarma onbq111 Ahmet, Hatim, rine hücum ederek 
Hakkı ve Remzi efendiler derhal kapmak iıtemiıtir. 
tedarik ettikleri yirmi numaralı 
'bir tenezzüh otomobiliyle filpheli Poliı efendi ile mü 
kamyonun arkumı takibe batla • amda bir mücadele 
mıılardır. Meçhul ıahıı poliıin 

Bu otomobilde jandarma Ah • kaylfJ kopararak almıl 
met efendi iıminde bir de nefer ğı ile poliı ef enclinin 

k.unetiyle TUrarak vardı. 
Ethem efendinin otomobili zik 

zak yapbiuıdan ve ıoför tarafın· 
dan idare edilememeıinden Hal • 
kapmar civarında bir hendeğe 
yunrlandı. 

Kaza neticesinde on batı Ha • 
tim, Ahmet ve nefer Ahinet efen• 

ralamıfhr. 
Yaralı memleket 

ne kaldırılmııtır. Milt 
kalanarak adliyeye 
Yapılan tahkikat D 

tecavizin Ömer oilu 
minde biriıi olcluiu 

dilerle toför Etem efendi muhte - _____ ._._..---
lif yerlerinden ağır ıurette, Hakkı 
Ye RelJl&i onhqdar da hafif 111 • 

rette yaralanddar. Yaralılar der· 

dmlmıılardır. 
Kaza tahkikatına 

mi muavini Ali Be1 
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Odada kaybolan kadın 
ı:::ı:rikalı Mifuarder bir kadın olan 

i d 'Rosen ıle kızı Jmıni 1900 
n e, Hindi.standan p . , ser-
, New-}'ork'ta J ~~e geliyor
indc b" d . atını nın Ceyms 

!.. ır e nı§anlısı d 
·endilerini lıfılti ili ~~rt ır. Fakat, 
ktedir. Sürpriz 

1 
n ıs ~da bil· 

Deldiklerini dcdkapnıak içın, Pari • 
JJorlar se1 gi .. anlıya lıaber ver-
k kalabalık n~ınascbctile Paris 

f;yak· Paris 
01f '?'" için, yenl açılan 

jfla lT..i od ~ e ındc banyolu tel· 
"Yanan ; u~muşlar~ır. Sabahle· 
türlü f annı, arınesınin odasım 
G aç ıramıyor. 

enç kızı ı 
1 o() l n (apıyı yumrukladı

& ren er: 
-Ne var 

' lllatrnazel? -diye aor 

- Açın bur 
ra.da F '- aanr açın... Annem 

··· Clttat 
r fela''- t ınutlaka basma ate geld' ~ 

ldürdiiler . 1
••• Hırsızlar onu 

Z. ını, nedir? 
ıra ·ı . 

ı nıı Yard ld 
a höy}e b' er 0 uğu için ba-
h ır f lAk 

l1 tnıe}d· e a et gelmesi 
ır ... 

- .\Haha eın 
ttll'.,, anet, bir §ey olına-
8.ıranrn L .. ttapları . f tt. 
ortUlüdiir .. lçe ·~ı ır ve çuhay 
llYordUr . ., · rı e sesinizi duy-

liizınetçi • 
lndtki ana~ 1ağıralını ... Kend!-
.. Adanı} ard a açsın .. . 

Yl ar an b· · · enıeıi ·· . ııır.ın b ·· ı K Ulerın oy e 
. .. oridora ık e, genç kız, yabş-
Kıldr, ç an ıneraklılar d 
B· a 
h ıraı •onra. h. 

a tarları ' •zınetçi elı'nde a geld' ' -N . ı. 
- A e ııtiyorsunu•' 

r\Çtn b c.. 
- N ura.sın1 

e olacak? . 
- içeride ...... 
- .A unneırı ""'illan M Yar .•• 
- ? ... ' atnı~el! ..• 
- 8u oda.da. tt· 
ra.sı lutulın "111lae "'h-

- C l«rıııtır. 'llor ..• 
' anrnı, tutul 

u. .... 128 nıanırıtır ol 
... ~-lı oda. a· Ur 

..._ R.tı •• ız tut-
- A la 181'1btltıthıtı 
t • çlb. diyo ı ... 
n ıçerde b l'1ıın •İze 

e tastik d ulunduğun •••• Anne-
1ttrırzd e ecelcsiniz u !•tndi ıiz 
- E a Ya... ••• Anahtar 

"et, Yede'-
... I[ anahtar 
-A. Yannn-
}f çrrı Öyle is 

1t"ttıet • e ... 
- 1\1 çı, kap 

lb adem k· b Yı açtı, 1
• <>lduğ .' uranın 
tun b ,u.rı.a •nannr tutulma-

' at{ın .. -,,oraunuz b 
Genç ,_ oy]e İse ' u-

'L. .l(ız h ... 
''l\len ') ' eyccan} • 
bnca. ~ erj doğru b. a. ıçeri girdi. 
li , tıtı-edi. ır kaç adım 

ll)lr, b• . 
r11l~ ı <:ınaYet 

._nlar . .•rrıııtı, ş nıanzaraıiyle 
"-.da.- ıçınde re\'a ay~t annesini 
)\iı tii rayri tabii b? &orıeydi, bu 
tı. ıe reldiğ• lkr ırıa.nzara ile 

O •ne ail olınıyacak 
da ho 

\'atak lllhoıtu. 
)'a. \'ıf ' e} lij~:J 

• r d ·" nıeın· B· uruYordu 1! Vaziyette 
l)' ltı ·· d • 

fa Rilz u det şaşk 
8 Reıdird' 111 tafk111 etra· 

lr çı .. )dc '· nu g kopard 
l'İ n gece b ı. 

nıa,.· ' u <>d d 
i? s· ı "e Enı>ir b~~ın. ö!emele--
n ı;~di ise, ite ıçıını değil miy 

'!•ncj Uui ~rzr <>lmuıtu ve 
.._ '\' an.J1 uılubiyle idi. 

ız... ! <>daya o 1 • 
lf· ee ınıı olaca-

ı:tıne•-ı 
.._I) ~ arka.d 

Od ellledi • an: 
a. tu~ltnadın nıı, Matmazel ... Bu 

!.i ........ p k' ı ... 
7' '• h· e ı l'llla b 

~ de:t·ı • , urasının numar 
.._ 1 ısı tnı? a 

..... N 28 ... 
~ aıı1 1 
adar Ya.:,~r? ... Hafızanı beni bu 
-... lhti tryor mu? 
.._ J..t lbal.., 

t!llttı efend' b • ... !!"llııl nn, enım odam 
Yo d . Ya benimkinden b., 

-..... " aıreıiyle «-itiyor ır 
C:.\>et -~ ••• 

' ö,ıe"iae ann 
enı ... 

- Siz, herhalde garip bir rüya 
görmüş olacaksınız. Hafızanızda 
tuhaf bir değitiklik husule gelmi§. 

-Neden? 

- Zira, siz, dün, bu otele yalnız ve 
geldiniz ... ~~~-------------------~--~-~~-

- Çıldırtmayın beni .•• 
Janni, fenalıklar geçiriyordu. 
- Arkam sıra gelin! -diye em· 

Zaferden emin olan Süleyman paşa ordusunun yeriµde 
yeller estiğini görünce kaçmaktan başka çare bulamadı 

retti. Bağdat kapısındaki gözcüler 
- Baş üstüne efendim... uzaktan bir toz bulutunun yaklaş· 
Kendi odasına girdi. makta olduğunu gördüler: 
Buranın iki kapısı vardı. Birin· - Geliyor. 

den koridora çıkılıyor, ötekinden - Halet Efendi geliyor. 
banyo dairesine giriliyordu. - Vali Süleyman Paşa ile ko· 

- Lahavle... nuşmak için geliyor. 
Banyo dairesindeydiler... Sözleri ağızlarında dol~şmağa 
Buranın da, girdiklerinden ma• başladı, Filhakika gelen Halet E· 

ada, diğer odaya açılan bir kapısı fendiydi. Osmanlı hükumetinin 
vardı. Rusya ile harp etmesi esnasında 

Genç kız: zaafından istifade eden Bağdat 
- Açın şunu! diye emir verdi. valisi Süleyman Paşa artık hükU-
Hizmetçi, kapıyı açtı: metin sözlerini dinlememeğe ve 
Deminki kırmızı oda... borcu olan vergiyi vermemeğe baş 
- Aman yarabbi ... Annem ne- lamıştr. Bunun üzerine hiikômet 

rede? ... Annemin odası ne oldu? de Halet Efendiyi aalahiyeti tam· 
- föylüyorum, matmazel ... Siz me ile Bağdada göneımekten baş

herhalde garip bir rüya görmüş o- ka çare bulamamıştı. 
lacaksmız ... Çünkü buraya yalnız Akıllı ve çok zeki bir adam o· 
geldiniz... lan Halet Efendiden başka bu işi 

- Artık bu kadan elverir.... hiç kimse halledemezdi. 
·diye, genç kız, gözleri yuvaların- Süleyman Paşa Halet Efendiyi 
dan fırhyarak bağırdı. - Ben bu· büyük bir debdebe ile karşıladı. 
raya annemle be'raber geldim... Askerleri yolların iki tarafına di· 
Hatta ..• Hatta ... Aşağıki defterini- zilip kendisini selamladılar. Heyet 
ze imza attık... doğruca Süleyman Paşanın sarayı 

- Belki ben yanılmııımdır. na gitti. 
- Müdürünüzün yanına götü· O akşam Bağdat u.raymda bü· 

rün beni. yük bir ziyafet verildi. Kuvvetli 
- Baıilatüne... güneşin ışıklariyle esmerleşen ha· 
Asansörü beklemeden, merdi· caklarını göstererek dana eden ca-

venleri dörder dörder indiler... riyeleri seyredip billur surahiler-
Şimdi, müdürün odasındaydı· de dinlenmiş şarapları içtiler. 

lar. Halet Efendi he ne kadar sa• 
- Ben, 127 numaralı odanın dede gelmek istediyse de Süley· 

milıterisiyim... man Paşa mütemadiyen mevzuu 
- Evet, matmazel .. Dün gel· değiştirdi ve kendisini ağırlamak· 

ğinizi hatırlıyorum... ta devam etti. 
- Fakat, hizmetçiniz benimle Birinci akşam böyle geçti. 

alay ediyor... Halet Efendi kendi kendine: 
- Estafurullah .. Niçin bu zeha· - Herhalde ilk akşamdan söy· 

ba kapıldınız... lemediğim biraz iyi oldu. Damdan 
- Sözde 128 numarayı biz tut· düşer gibi söze başlamak doğru 

mamışız... değildi diye kendi kendini avut· 
- Filhakika, o numara boıtur. tu. 

Üçüncü gece de aynı menval gelerek Halet Efendiye şikayet 
üzere geçince Halet Efendi daha ve dehalet ettiler. Bu esnada Padi 
fazla 'tahammül edemedi. Dördün şahtan Halet Efendiye cevap gel· 
cü gece Süleyman Patayı bir kena di. Cevap Halet Efendiye tam bir 
ra çekti. mezuniyet veriyor ve isim yerleri 

- Paşam. Benim buraya hangi açık bırakılmış valilik ve kayma· 
vazife ile geldiğimi biliyor mu.su• kamlık fermanları gönderiliyordu. 
nuz? Halet Efendi derhal Süleyman 

- Bilsem ne çıkar, bilmesem ne Pa§ayı ve ona yardım edenleri az· 
çıkar? Al bak §U kadehi tam elli ledip yerine istediklerini tayin e-
senelik şaraptır. Tat bir kere. debilecekti. 

- İyi ama biz laklakiyata, iyşi Süleyman Paşa da işin §akaya 
nuşa dalıp vazifemizi unutuyoruz. gelmediğini anlıyarak asker top· 

- En iyisi de bu. Bir valinin ya· lamağa başlamıştı. 
pabileceği en faydalı şey içmek· Bir ay kadar süren mütekabil 
tir, hazırlıklardan sonra Halet Efendi 

- Fakat Padişahımız Efendi- teşkil ettiği bir ordu ile Bağdadın 
miz beni.. t önüne geldi ve ordugah kurdu. 

- Bırak şu Padişah lakırdısını Halet Efendiden ve padişahtan 
ilahi Halet Efendi. Varsm o Mos• korkan ve Süleyman Paşaya düş· 
koflarla cenkleşsin. Şimdiye :ka- man olan bir çok valiler kendisine 
dar o sarayında zevketti, biz dö· iltihak etmişti. Ve her gece Süley• 
vüştük. Kanımızı akıttık. Biraz da man Paşanın ordusundan bir çoK 
biz zevkedelim. O dövütsün. Bu kimseler kaçıp Halet Efendiye de
fani dünyaya kaç yıl misafiriz ki? halet ediyordu. 

- Anlaşılan bu akşam zatı dev Süleyman Paşa daha fazla bek• 
Jetleri §arabı ahmeri fazla miktar· lemeği muvafık bulmadı ve para 
da ahzetmişsiniz. Bu hususta ko· kuvvetiyle tedarik ettiği ordusunu 
nuşmadan fayda umuyorum. Da· kaleden çıkararak birdenbire Ha· 
ha iyisi yamı gün gözüyle konll§u• let Efendinin üzerine var kuvvetiY. 
ruz. le hücum etti. 

-Tamam, tamam., Gördün mü Muharebe çok kanlı ve aman· 
meseleyi ne kadar iyi hallettik. sız oldu. Süleyman Paşanın ordu· 
Ferda, ferda •• Yaşasın ferda. Al su Halet Efendininkine nazaran 
şu kadehi §İmdi keyfimize baka· 
hm. Şimdi nerdeyae Mısırlı rekka· 
se Leyla gelip önümüzde çırçıplak 
raksedecek. 

E d• dm Pa - ........... vet ne ıyor u . 
dişah Efendimize tediye etmeniz 
lazım gelen on bin kese altını der· 
hal vermeniz ve civarda yapbğı· 
mz haksız muamelelerden vazge· 
çip icabı adalete göre hüküm sür
menizi ferman buyuruluyor. Yok· 
sa ...... 

top ve miktar itibariyle daha faik 
olduğundan Halet Efendi epeyce 
hırpal~dı. O kadar ki akşam olup 
ordular yerlerine çekildiği zaman 
Halet Efendi teslim olmak üzere 
idi. Ordusunun büyük bir kısmı 
dağılmrt veya ölmü§tü. 

- Çatlatmayın beni ... Ben, bu- Fakat ikinci gece de birinciden - Yoksa?! ... 

O gece Süleyman Paşa yarın 

erkenden bir ..... hücum ile kati suret• 
te galebe çalmak ümidiyle mem· 
nun ve münşerihülbal ve Halet E· 
fendi mustaribülhal olarak gecele 
diler. 

raya annemle beraber gelmedim farksız geçti. Gene şarap içip ca· _ Bilmem artık .. Süleyman Pa-
mi? riyelerle göniil avutmaktan başka şam. Beni dinleyiniz. Babanız ıa-

Müdür, hizmetçiye: "Sakın bu bir şey yapamadılar. yılmazsam da amcanız sayılırım. 
kız çıldırmaam !,, manasında bak- Padişaha karşı koymanın imkim 
tı. geliyordu. yoktur. inadın yüzünden henı mev 

- Yok, küçük hanım ... Y almz t• k k" · h d b k bedecek-" - Bir doktor ge ırse ... ,, ıını, em e aşmı ay 
geldiniz... "- Hastahaneye naklettir- sin. iyisi mi bu vahi hareketlerin· 

- Dün, annemi, 128 numaralı k den vazger, Aklı selim sahibi ol 
d d 

se ... ,, :ı 

mavi Empire o a a yatırıp ondan Müdürı ve borcunu ver. 
ayrıldım... _ Hala inanmıyor musunuz? - Ne söylüyorsanız bir kula· 

- Fakat pardon .•• Biz, 128 nu• Kendinize gelin! -diye ihtarda bu· ğımdan girip öbilründen çıkar. 
maralı mavi Empire olarak değil, lundu. Hem artık sen de çok oluyorsun. 
kırmızı ve on iL-inci Lui olarak · · d h"' t e ·~ - Hala inanmıyorum. Miıafirımsın eyu aana urme • 
dötettik ... isterseniz çıkıp bakm... ı 1 H lb k' · d ta r - Peki, sizi bu ote e yalnız ge • diyordum. a u ı senın e vı 

Halbuki Süleyman Pı.-anm a .. 
keri kendisini sevmiyordu. Gece 
fırsat bulunca akın akın Halet E· 
fendinin tarfafma geçtiler • 

Sabah olup da Süleyman Paşa 
son kati hücumunu yapmak için 
çadırmdan çıkınca etrafmda topu 
topu 150 muhafızdan başka kimse 
kalmadığını görünce dehşetli su· 
rette telaı etti. 

- Filhakika, öyle ..• Ben de bu k k kü" t h diğinize inandırma için ne yap· ve hare etin yavaı yavaf s a • 
sabah, gözümle gördüm... malı? laşmağa başladı. Git o padişahına b. 

- Öyleyse... Postahaneden, telgrafın tasdik· haber ver ki Süleyman Paşa artık 

Hiddetini almak için kdmçla 
bir kaç kişiyi öldürdü. Ve derhal 
atına binerek bir kaç sadık ada· 
miyle birlikte Bağdada doğru kaç 

Harp meydanından bir kaç sa· 
at uzaklaşınca fena halde susadı. 
Su içmek için bir rufai tekkesinin 
önünde durdu. Tekke şeyhi ken .. 

Jimmi, iki eliyle ıakaklannı . d" 1 . s· d ha bata li kopyesini isterim. emrim ın emıyor. ır a bastırıyordu. Kafası zonkluyordu, b b · b' 
Bir saat sonra, müdüriyet, onu edip senin gibi başka er angı ır 

Neredeyse, beyni, kaf atasını par • d b 
da temin etti. herifi naşerifi beyhu e yere ura· çalayıp dışan çıkacaktı. z· 

- Demek ki ... Ben ... Dün ... Bu· ya göndermeğe kalkmasın. ıra Birdenbire, aklına geldi: d d 
raya ... Yalnız gelmi~im ... Mavi o • kendilerine kellelerini ia e e e- Peki, iki oda ayırmanız için 

size çektiğimiz telgraf?... da ... Kırmızı oda ... Em pire... On rim. 
b ' · L · A B Bu mu··thi• bir tehditti. Ve ağ· H B. d eşıncı uı... nnem... anyo... Y 

- ayır... ır o a ayırmamız l 1 ak k "yledı'g"'ı' Mavi ... Kırmızı ... Hoppala hoppa· zmdan sa ya ar a a a so 
için telgraf çekmittiniz.. Bulup 1 A t A d ne bakılırsa tehdidini hakikaten 
takdim edeyim... a... nne .... nne e anne ..• 

B. Etrafta fısıltılar: yapabileceği anlaşılıyordu. 
ır çeyrek sonra, bir telgraf h. b" " 1 

·• d' H - Çıldıracak diye söylemeınit Halet Efendi ıç ır fey soy e· 
~oster.lı. akikaten, orada, Janni . d' t meden maiyyetile birlikte Bağdat 
ımzas1 e sade bir oda isteniyordu. ınıy ın... §te ... 

- Aman, doktor... tan çıkıp doğruca Musul yolunu 
-. imkanı yok .. imkanı yok... l' · t' P 
B - Hastahane... tuttu. Oraya ge ınce vazıye ı a• ır çok kimseler, müdüriyet ......__ h b ·· 

daıına toplanmııtı. ~ Genç kız, hakikaten . ldmı oy - dişaha bildirmek üzere a er gon· 
" z il k natmıştı ... Doktor muayene etti... derdi. Ve cevabını bekledi: 
- ava 1 ız, çıldınyor ... ,, di- T' t 

Ye fııılda,ıyorlardı. Ö(Ylcye doğru, senatoryoma kaldı· Bütün civarda bulunan vı aye -

disini görünce: 
- Efendina, ena abdike ve ha· 

dimike. (Efendim ben sizin 'kulu· 
nuz ve hizmetçinizim.) 

Diyerek kendisine arzı ubudi
yet etti. Soğuk su verdi. Atının 
terlerini sildi. Kendisine tam bir 
itihat verdirdi. Sonra bir fırsatını 
bulup b:rdenbire üzerine atıldı ve 
bıçakla karnını yarıp öldürdü. 

Rufai şeyhi mükafat almak i· 
çin Bağdada doğru yürürken haltt 
bayram yapıyor ve Halet Efendiy 
le yeni Bağdat Valisi tayin edilenı 
Abdurrahman Paşayı selamlıyor B 1 rıldı... -Arkasr yarın- Jer Süleyman Pa~adan bizar olduk u IÖz er, Janni'nin kulag .. ı ... .. ...,... _________________________ .... _ .__ ____ __._.__. ,..._....,.....-._..,...,_ J !arından akın akın beyler Muıula du. Murat Selimi 
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Bir boyacı 
(Ba§ tarafı ı nc1de) 

Aziz, misafirlerini güleryüzle evi· 
ne almı§ ve bunlara meze hazırlı
yarak hep birden oturup iç.aneğe 

başlamışlyardır. Rakıyı iki kardeş 
almışlar ve alırlarken hamal Ali
ye de bir ş:şe rakı almasını söyle -
mi§lerse de Ali, alınan rakının ka· 
fi olduğunu ve şayet yetİ§mediği 

takdirde o znman kendis"nin de 
bir şişe alacağını söylemİ§lİr. Bir 
müddet sonra rakılar bitince ek· 
mekçi Ali, hamal Aliye vadettiği 

rakıyı almasını söylemi§tir. Ha· 
mal Ali buna aldırış etmeyince de 
kavga başlamıştır. 

Katiller cinayeti anlatıyorlar 

Kavgaya ilk girişen ekmekçi 
Ali ile ham~l Alid:r. 

iki kişi altalta, üstüste dövü· 
şürlerken evin camları kırılmış ve 
ev sahibi Aziz de kavgaya g"rmit· 
tir. Azizle hamal Ali bir olup ek· 
me~çi Al:yi çok fena dövmeğe 
başlayınca boyacı Tevfik kardeşi· 
nin daha fazla dayak yemesine 
tahammül edememiş, tabancasını 
çıkararak ateş etmiş, çıkan kur· 
tunlardan biriyle hamal Aliyi ya· 
r;ı.lıyarak yere sermiştir. Hadise • 
den sonra boyacı Tevfik yetiıen 

devriyeler tarafından yakalanmış 
tır. Hamal Ali Cerrabpaşa hasta
nes·ne yatırılmı§tır. 

Bir casus şebekesi 
(Baş tarafı ı ncldaJ 

olan casus teşkilatı meselesi ile iş· 
tigal etmiştir. 

Bu teşkilatın başlıca siması, 

Fuchs isminde bir Almandır ve en 
yakın mesai arkadaşı da Kotgaı -
ser isminde bir Avuıturyalıdır. 

Bunlar, Montajcı olarak Nour -
manskda kain Nouranabıtroi mü • 
ıe~seıinde çalı~mışlardır. Arala· 
rmdaki muhabere hususi bi~ §İfre 
ile idare ediliyor ve imza yerine de 
müstear namlar kulalnıhyordu. 

Bir çok Sovyet vatandaşlarını 

da kendi efradı meyanına kay • 
delmiş olan bu teşkilat, faaliye • 
tini Leningrat ve Nourmansk'a ka· 
dar tevsi etmişti. Leningrattaki 
başlıca ajanlardan biri olan Bort· 
zikovski, F uchs ve Kotgasser ta
rafından aralnrında kararla§tırıl

mış olan hususi harflerle Lenin· 
gradın planında askeri kıtaatm, 
memleketin müdafaasına çalıtan 
müesseselerden en mühimlerinin, 
tayyare meydanlarının nerelerde 
bulun.:luklarını tespite memur e • 
dilmişti. 

Fuchs, Çekoslovakyalı Kadletz. 
ele kain buna mümasil bir emir 
vermiş ve onu Leningrat elektrik 
santrallarmm, gaz fabrikalarının, 
su yollarının ve harp vukuunda 
hava taarruzlarına hedef teşkil e
decek noktalarının vaziyetini tes· 
pile davet eylemİ§ti. Kadletz, bu 
vazifeyi ifa edecek yerde keyf iye· 
ti hariciye komiserliğine haber 
vermştir. 

-----------------------------1 
Yeni Sovyet 
elçisi geldi 

Sovyet Rusyanın Türkiye sefir
liğine tayin edilen M. Karahan bu 
aabah Avrupa ekspresile şehrimi • 
ze gelm~ştir. Yeni sefir Sirkeci is· 

tasyonunda Sovyet maslahatgüza· 
rı Sovyet ticaret hariciye mümes· 
sili, Hariciye Vekaleti namına Re-

fik Amir Bey, lran konsolosu, Sov 
yet kolonisi ve gazeteciler tara• 

1mdan kar!ıl&nmıfbr. M. Kara· 
•an bu akşamki trenle Ankarayaı 
giderek Reisicümhur Hazretlerine 
itiınatnamesini verecektir. 

1 

rak gittim .. 
- Eğer katil Vlade suikastında 

muvaffak olamazsaydı ne yapa· 

Cenaze merasiminde Yugoslavya Kraliçesi 
ve Fransa Reisicümhuru 

(Ba! tarafı 1 inci sayıfada) 

Elimize hakiki veya sahte olduğu· 
nu bilmediğimiz pasaportlar veril· 
di. Hudutları bunlarla müşkülat· 
sız geçebiliyorduk. Muayyen va
kitte Lozan da toplandık. Orada 
ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yal 
ruz beşimiz de ihtilalci, tedhişci ve 
ıuikast mütehassısı olduğumuz

dan herhalde çok mühim bir vazi· 
feye memur edileceğimizi anlıyor· 
duk. 

Kvatemik bize çok para v~ri

yordu. istediğimizi alabiliyor ve 
istediğimiz gibi yaşayablyorduk. 

Gene bir gün Eylülde Pariste bu 
lunmak üzere emir aldık. Nazarı 

dikkati celbetmemek için başka 
başka yollardan giderek 29 Eylül
de Pariste bulunduk. Orada G bi· 
rinci T e~rine kadar kaldık. Bu es· 
nada Versay'i, Sen Jcrmen'i Fon· 
tenblöyü gezdik. 

Biz Orııcy Pala5 ctelindeydik. 
Reisimiz Kvaternik ise Senlazar 
sokağındaki T erminus otelinde o· 
turuyoı·du. Kendisinden davet em· 
ri almadıkça gidip kendisini göre
miyorduk. 

6 birinci T cşrinde şefimizden 
yeni bir emir aldık. Ben ve Benes 
Pariste kaldık. Silni ile Suk (Ka-
1emen) bilmediğimiz meçhul bir 
yere doğru gittiler. 

Aradan üç gün geçti. Bir altşam 
Paria gazetelrinde suikasti oku· 
duk. Ertesi günü katilin resmi in-
tiıar etti. Resminden bunun bizim 
Suk olduğunu anladık. Y almz al· 
tında Kalemen yazdığı için tered· 
düde düştük. Fakat sonra bunun 
Suk oldugu tahakkuk etti. Biz de 
korktuk hiç bir emir r. lmadığımız 

halde Iavicreye rloğm lrncmağa 
başladık. Tam hudud 1 geçect.ği .. 
miz esnada yuh~landık. 

- Size emir veren Kvaternik'in 
hakiki hüviyeti nedir? 

- Bilmiyorum. Ve bunu sorma• 
ğa hakkım yoktu. Y almz onun teş· 
kilat namına verdiği emirlere ita· 
at etmek me.:buriyetinde idim. 

- Muhak~mede seni müdafaa 
etmek için bir avukat tayin etmek 
ister miıin?, 

- Avukata ihtiyacım yok. Fa· 
kat eğer Usta~i teşkilatı bir avu
kat gösterirse ona vekaletimi ma· 
almemnuniye veririm. Ve zan -
nedenem o bizi müdafaa etmek 
çarelerini bizd n daha iyi düşüne
cektir. 

Suikast faillerinden lvan Rayç 
(Ben es) ise: 

- Köylüyüm. Yanka Pusta'· 
da oturuyorum, dedikten sonra 
aynen Novak'ın ifadesini vermiş· 
tir. 

Miyokral ise verdiği ifadede 
Paristen ayrılıncıya kadarki safha 
arkaclaşlarmmkinin aynidir. Paris 
ten ayrıldıktan sonra geçen hadi
seleri şöyle anlatmıştır: 

- Paristen Vlade Gorgiyef ve 
K vaternik ile birlikte hareket e • 
de:ı:ek doğruca Eks şehrine gittik. 
Orndo. Madcrin oteline indik. 

9 birinci teşl'in günü !labahı biz 
daha uyurken Kvaternik odamıza 
gelerek bizi uyandırdı. Elinde 
bir bavul vardı. Bize: 

- Ben gidiyorum. Kral Alek
sandr beş altı saat sonra Marsil
yaya vasıl olacakır. Siz kendisini 
ö)dürmeğe memur edildiniz. Si
ze lüzumu olan tabanca ve bom -
balan getirelim. Önce hareket e· 
dip iyi bir yer seçiniz ve kendisini 
mutlak surette öldürünüz. Hayırlı 
olsun, dedi. Bavuldan tabanca ve 
bombaları çıkararak masanın Ü&· 

tüne koydu ve bavulu tekrar eline 
alıp çıktı, gitti. 

Ben müthi! bir heyecan içinde 
kalmıştım. Vlade Gorgiyef ıslık 
çalarak kalktı ve giyinmeğe baş .. 
ladr. Ben ele kendisini taklit et· 
tim. Saat 13,30 da otelden çık • 
tık. Tabancalar ve bombalar ya• 
nrmızda idi. Otobüsle bir saatte 
Marsilyaya indik. Caddeleri ge .. 
zerek kendimize iyi bir yer bul • 
duk. Ben son dakikada ter~ddüt 
ettim. Vlade bana çok kızdı. Bel
ki de beni o esnada vuracaktı. Fa· 
kat karşıdan kralın otomobili gö· 
ründüğü için bu fikrinden vazgeç
ti ve otomobilin üstüne atılarak 

müthit cinayeti yaptı. Ben kaça • 

caktmız? 

- Kral ölüme mahkum olmuş
tu. Herhalde ölecekti. Biz aldı
ğımız emri her ne pahasına olursa 
olsun mutlaka tatbik edecektik. 
Aksi halde diğer arkadaşlarımız 

bizi öldürürlerdi. 

Suikastçılar h&kkında 
beynelmilel tedbirler 
Paris, 22 (Hususi) - Franıız 

Hariciye Nazırı Marsilya suikastı
nın bütün tafsilat ve neticelerini 
Cemiyeti ~ama bildirecek ve 
1895 te toplanan beynelmilel bir 
konferansta anarşist suikastçılara 
karşı bütün devletlerin el birliği 

ile çalışması hakkında ver:Ien ka
rarın Makedonya ve Ustaşi Hırvat 
komitecilerine kar~ı da tatbik e • 
dilmesini ist:yecektir. 

Ita1yadaki mahpuslar 
Roma, 21 (A.A.) - Hav~s bil· 

diriyor: Marsilya suikastında şe· 
riki cürüm oldukları kuvvetle zan• 
nolunan Pavelitch ile Kvalerni· 
kin tevkifleri hakkında meselenin 
f ev kala de olan mahiyetine binaen 
derin bir ketümiyet muhafaza e • 
dilmektedir. Yalnız iki Yugosla • 
vm pasaportlarının ne Fransız ve 
ne de İtalyan pasaportu olmadığı 
malfun bulunmaktadır. 

Fransız müfettişi M. Reyer, po
lis müdürü ile yeniden görüşmüş 
ise de mahpusları henüz görme • 
miştir. latiçvabın neticesi, kendi· 
sine bu akşam bildirilecek ve ihti • 
mal bu ak!am mahpusların bu -

lunduğu hapishane, polis ve ka • 
rahineler tarafından mu haf aza e -
dilecektir. 

Katil neden sün .. 1etli 
imiş? 

Marsilyada suikasttan sonra 
yapılan fethi meyitten sonra katil 
Kalemen Vladenin müslüman ve 
yahut Yahudi olamsı iht' mali ileri 
sürülmüştü. 

Meselenin bu cephesini tetkik 
eden kimseler nihayet bu muğlak 
işi halledeb:lmişler ve Vladenin 
dinini tayin edebilmişlerdir. 

Vlade ne müslüman, ne Yahu· 
di, ne de hıristiyandır. Danovizm 
denilen bir dine mensuptur. Bu 
din, yalnız Bulgariatana mahsus -
tur ve halen Bulgaristanda altmış, 
yetmiş bin taraftarı vardır. 

Dinin müessisi-yani peygam· 
beri - Danof elan sağdır. Sof· 
yada ikamet etmektedir. Kendi
si evvela Amerikada tıp ve felse .. 
fe tahsil etmi~, bilahare şarkta 
bilhassa Hindistanda büyük bir 
seyahat yapmıştır. Bu seyahat 
esnasında dünyada mevcut bütün 
dinleri tetkik eden Danof, tetkik· 
!erinin muhassalası olan yeni bir 
dinin esaslarını hazırlamıştır. 

Bu din, en fazla Budizm'den 
ve müslümanlıktan mülhem ol
muştur. Hrisfyanlığın teıiri bun· 
dan sonra yer almaktadır. 

Danof Bulgaristana avdet c· 
dince dinini neşretrneğe baıbmış· 
tır. Kendisini ilk önceler pek d:n· 
liyen olmamışsa ela mütemadi 
propagandaları neticesinde niha· 
yet etrafına oldukça ehemmiyetli 
bir zümre toplanmıştır. 

Danofun dinine en ziyade za· 
bitler, komiteciler ve kadınlar 
rağbet etmektedir. Bilhassa dul 
kadnl.,..-ın pek büyük bir ekseriye· 
ti bu dini kabul etmi§ bulunuyor· 

22 birinci teşrlrt 1 

3 Haydu 
( 138' tat-" 

Fakat kadıncağız b~ 
- lsterıeniz öldil 

d. e 
kızımı verem~, ıy 
de bulunmuştur. Bunun 
mütecavizlerden biri ç. 

·bt• mavzer ile zavallı 1 

sermiştir. Bundan son..
damlar k:tzı aluak kaıÇ 

d 
.• o 

Ölen kadının cese ını . 
çenlerden biri görerek J 
ya haber vermiş ve jaO 
derhal takibata geçerek 
kız ile mütecasirleri 
birlikte yakalamıya nıu 
muşlardır. ----------· Şüpheli bir 

Zabıta şüpheli bir öl . 
tahkikatile meşgul bul 
dır. Vak'a şudur: 

Üç gün evvel Boınoıt 
sı arkasındaki bahçe 
geçenler, orada bir ad• 
boyunc kanlar iç:nde ye 
ğım görmüşler ve derh 
haber vermişlerdir. 

Bu adamın o civard• 
lik yapmakta olan Hüse 
de b~ri olduğu anlaşılrıtI 

Maktulün biraz ileritİ 
de atılmış tabanca bul 
Zabıta tahkikatına de\I' 
tedir. 

lar. Bu yeni dinin ırı 

gün geçtikçe çoğalmak 
D~nin esas prensipleri 

ile erkekler arasnda hiç 
görmemek ve insanın İ ' 

ğan her şeyi yapması 
görmektir. 

Peygamber Danofun 
göre, b:r insanm içind 
şeyler Allah tarafından 
len vahiy ( !) lerdir. B 
des vahiylerin icra11 bir · 
en sevap şeydir. 

Bu dine göre dünyad 
milliyetperverlik en büy' 
iyi şeydir. Harp lnıanl 
eder ve milliyetperverli1' 
içini tasfiye eder, fena f 
tar. En iyi ölüm, ba~k• 
dan öldürülmek suret" ylı 
tir. 

YugosJavyanın Ms 
tana suali 

&lgrat, 21 (T elefo11JJ) 
rada bulunan ve KralıJ1 
ne iştirak eden heyetler 
ketler:ne avdet etmitfef' 
arada Fransız Cünıb 
Löbrön, fakirlere 10,ooO 
ne vermiştir. 

Alman gayri resmi )il 

nazaran hükuemt, M' I 
Ustaşilerin Macaristand ... 

11 
yeti hakkında mutedil P"" 

bazı sualler sormutt11" 

hükumetinin de bu tıl 
dostane bir şekilde ce-tlıP 
ği tahm:n ediliyor. · •.ti 

Kabinenin vaı•7~ 
Belgrat, 21 (Telefo~; 

•)t 
- Yugoslavya BaşveJıı~ 
zunoviç'in riyaseti tlt~, 
zırle.r heyeti içtimaınır. .Jı 
mektedir. Koridorlar"'. 
malumata göre mecli• ~ 
büyük bir itimat göıt'v• 
ni kabineyi tekrar rd· ;; 
yapması kararİaştır•~ 
ni kabinenin büyük b~iiP 
eski nazırlardan terek ,
tir. Ancak bir iki nı.•• 
rilmesi muhtemeldir. / 

Belgrat, 21 (A.A:~ .. 
esaıi ahkamına tevfı 
tin vaki iıtifasınd•JI • 
ve mebusan meclisletlt 
iıtif a etmişler ve f~ 
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nı~~~~~tırınıyan bir ziya ile llH ı 
Mağaıaıard yı celbetmek lazımdır 

an oldu'" . 
gu gıb· · lanıb 1 

1 vıtrinlerden de çıplak, kamaştırıcı 
a arı uzaklil§tırmak lazımdır. 

~ 
l\'Jn ıt··ı---
lEşıRAcırıtMıs il asa Olarak 
Op.Al~~R Zt\'AV~ l'AMAMEN MÜN-

CAMDAN ASiT ASiLE ve iYi 
DJFFOZöRIER 

VE:y A (lNDIRECT) TENViRLE LA
TJF BiR ZİYADAR MUHiT MEY-

DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

ı llsk·· 
Udatd · 

Cuz ı a satılık hane 
ı 1 e ltıan 
~ ı, İçi dı§ı b zar~lı, gayet kulla-

&. baı 7 od oya ı, 650 tnetre ın 
la•ı h a, hav u 

' C\tna agazı ve su te . 

~ııuıuıııııınıhınııuıınıııııınıııııpJJllııtuıumııııııımnuınııı uııııuııııınııııı111ıııuı1111rınraı••Zwıa"""""""'"•' sı•"'™• .. '•m-"ııtıııınnıııııııııııınıııur 
I Ingiliz Kanzük Eczanesinin ~ 
\ öksürük pastilleri 1 

. 1 P o s ti ı H n ti sTı ti ~ C~ 
Memleketimizde mümasil Avrvpa E 

müstahzaratını aratmıyacak mü- ~ 
~ kemmeliyette yegane müessir ) 
1 pastillerdir.PASTİL ANTiSEPTiK § 

( nezleyi eyileştirir ve önler göğÜs j 
~ ve boğaz hasta~ıklarınd~ pek .müessirdir. Ses kısıklığında tesiri ani ve 1 
( katidir. PASTiL .ANTiSEPTiK yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde 
.~ kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yolu 
~ hastalıklarının önüne geçer = 
) Her Eczanede arayınız. Deposu Kanzük Eczanesidir f 
mıııııııııııım aııııııınııtt ıHlffllıırttıııuııı!llllllilffNınııuımıuınııuııııınııııııınııııııııııııııuuıF. T .495nrıııuınıınuını~ltUJııuiılll~UJ11lUllUUfıi 

PASTIRMA 
ŞOKRO ZADE HAKKI 
BALIKPAZAR No. 16 

Eğer bu pnabnnadan bir dilim 
yiyecek olursanız ömrünüz oldukça 
başkn pnatırma yemeyeccksizini. 

AGIZDA ERiR 
YUMUŞAK 

SiNiRSiZ f GIDASI BOL. 

Şükrü zade Hakkı mağazasında 

satılan pastırmalar halis Kayseri 
malıdır. 

• 
Tayyare Piyangosu almak suretile hem vatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman sahibi olurs.unuz. 

HABER 
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I darehaneai ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

Tel(:11ll Adrealı ISTANBUJ. BABEH 
reıcroo VIU';J: 28872 idare: 24870 

r ABONE ŞERAiTi ' 
l 1 8 1.2 aylık 

Tllrldyo: 120 850 660 l.250 Krf. 
Ecocbh uıo «o 840 1610 

iLAN TARIFES1 

!stanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Yeminli ehli vukuf tarafından 
tamamına yedi bin sekiz yüz kırk. 
lira kıymet takdir edilen Galata· 
da Camii cedit mahallesinin Fer· 
menecilerde eski Haci Foti, yeni 
Ali yazıcı sokağında eski ve yeni 
10 No. lı üstünde odaları bulunan 
kargir mağazanın yüz yirmi his -
r.edc yüz on beş buçuk hissesi tam 
ve itibarı mezkurdan üç sehminin 
sekizde yedi sehmi açık arttırma· 
ya konulmuş olup 21-10-934 
tarihinde şartnamesi divanhane -
ye talik edilerek 24 - 11 - 934 
cumartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Jstanbul 4 üncü icra daire· 
sinde sablacaktır. Arttırmaya 

rıcnret UAnlımnm eatrn ıı.oo iştirak için yüzde yedi buçuk le· 
ı~smı Uıtnl:ır ıo tııiu5tur. minat akçası alınır. Müterakim 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: vergi, belediye, vakıf icaresi 
HASAN RASiM borclulara aittir. Arttırma bede· 

BruııJdıta yer: (VAKiT> Matb:ıaın l li hisseye isabet eden muhammen ••-----------111 kıymetinin yüzde yetmiş befini 
bulduğu takdirde ihalesi yapıla • 

caktır. Aksi halde en çok arttıre
nın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 9 - 12 - 934 tarihine 
müsndif pazar günü ayni ıaatte 
hisseye isabet eden muhammen 
kıymetin yüzde yetmif befini tut· 
mazsn satış geri bırakılır. Madde 
(2280). 2004 No. h icra kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı .sa• 
hiplerinin dahi gayri menkul üze· 
rindeki heiklarmı ve hususiyle fa· 
iz ve masarife dair olan iddiaları• 
nı evrakı müsbiteleriyle yirmi gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları ta
pu s!cilleriyle sabit olmadıkça sa• 
tış bedelinin paylaşmasından ha· 
riç kalırlar. İşbu maddei kanuni· 
ye ahkamına göre hareket ebnele
ri ve daha fazla malfunat almak 
istiyenlerin 934 - 248 doıya nu• 
marasiyle memuriyetimize müra • 
caatları ilan olunur. (3871) 

BURLA BiRA
DERLER VE ŞÜ
REKASI tST AN
BUL • ANKARA: 

cvva, a .. nı, büyük hah,. . adı • 
it Caçlar, . :resın e 

~ , ku~ h ''::ıçekler ve liınon 
"ll'ı 1 • avuzı u es er t'.' ~r ve Atn "k 

"'lıl"arr • r ıs•·k a ~ erı an 
J. bl 10 • nacı Tr 

l 935 modeli yeni TELEFUNKEN sayesinde berrak ve pürüzsüz 
olarak ayağınıza kadar gelecektir. Kısa, orta ve ozun 

dalgalı neşriyatı bu harikulade makine !kadar 

lZMlR 

• r:aR, '"' nunda y · aınvay ,,o 9 l azınacı S 'f 
t. ( : . çind k'I . erı so-S0os) e ı ere rnüraca-

hiç bir marka temin edememiştir. 



Başvekilimiz hafif 
bir zehirlenme teh-

likesi geçirdi ~ 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~!""'"""~~~~--~~"!!!!!"'"!!!!!!~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

__ ) 

., -
-

Fransanın İspanya hududu civarındaki Bask köylerinde her sene Eylfıl ayında komik şekilde boğa güreşleri 

;>apmak adettir. Resimde sokak ortasında bu suretle eğlenen köy delikanlıları görülüyor, 

Bizde de hanımlar arasında ata binmek merakr iler
lemeğc başladı. Başka memleketlerde daha eskiden beri ka
dınlar bu güzel sporla meşğul olmuşlardır. Resimde görü
len kadınlar, sonbaharın güzel günlerinden istifade etmeği 
düşünerek, Londra civarında atla bir sabah gezintisine çık
mışlardır. 

Fransrzlar Sen Nazer tezgahtarında Normandi Trans
atlantiğini yapıyorlar. İngilizlerin Kvin Meri Transatlan
tiğine bir rakip olarak yapılan bu gemi bir seneye kadar 
tamamlanacaktrr. Resimde. geminin büyük aksamından 

22,5 tonluk bir parçanın çelik dökümhanesinde nasıl dökül
düğü görülüyor, 

,--------------------------~-.!----------------------, 
1 ESN A F VE iŞÇi 1 

Gürültüyü kesmek Her vatandaşa 
için başka bir çare ilerlemek imkanı 

Şoförler, sık sık 
vesika sorulması ... 

iki gün evvel Fatihte bir yük 
arabacısı ile konuşmu§tuk. Bu a -
rabacı lastik tekerlek yapa.mıya -
cağını, buna çok para lazım oldu· 
ğunu söylüyordu ... Bugün de An · 
kara caddesinde Ahmet Hamdi E
fendi isminde bir yük arabacısı ile 
konuştuk ve ona arabaların gürül
tü çıkarmamalarını temin için, 
lastik tekerlekten başka bir çare : 
olup olmadığını sorduk, Ahmet ı 
Hamdi Efendi dedi ki: 

- Bir defa, ne lastik tekerlek 
yapabiliriz, ne de yapsak dayan • 
'dırabiliriz ... Eğer maksat araba
nın gürültüsünü kesmekse bunun 
çaresi çok kolay. Belediye şehri

mizdeki bir kaç araba İmalatha· 
nesine sorsun; bak ne akla yakın 
tedbirler söyliyeceklerdir ... 

Benim aklımın yettiği kadar şu· 
nu söyliyeyim ki; arabadaki fazla 
demir parçaları kalkabilir! Zaten 
sesi bunlar çıkarır. Sonra da tabii 
kaldırımların bozuk olması buna 
sebep olur .. 

Millet Tiyatrosunda 
Şehzadebaşı Millet Tiyatrosunda 

23 TcşriniEvvcl Salı günü akpmı ııno:~ 
llllrar Napt Bey lnnnpanya11 ve Hafız 
l!urhan Beyin incesaz heyeti, Fatma 
Leman Hannnın iıtirakiyle fevkalade 
bir konser tertip edilmittir .. 

verilmelidir! 
Şehzade başın

da kebapçı Ma-
• cit Efendi yanın 
ıda Ali Efendi ne 
diyor: 

Şehzadebaşında 1293 numara
lı taksi şoförü Enver Efendi diyor 
ki: 

- Askerden yeni geldim. Bu a· 
raba bir başkasına aittir. Asker· 

den evvel beldiyeden İmtihan ne • 
ticesi aldığım şehadetnamem var
dır. Yani ehliyetnameli şoför bu
lunuyorum. Belediye şimdi bir a· 

- Pek küçük 
lyaşta annemi, ba 
.bamı kaybetti,m. 
lSenelerce kim • det çıkarmış: Bir belediye polisi 

esiz, kendi ha • düdük çalıyor: Dur! "Ne imiş?., 
/atımı, kendim "Vesikam göreyim.,, Her semtin 

ıtli Ef. kazanmaya uğ • değişen polisleri istedikleri yerde 
raştrm. ikide bir: Dur! Hani vesikan?,. 

Fakat görüyorsunuz nihayet Bu nasıl iş? Anlıyamadım ! Bir 
san'atsız ve mesleksiz bir vaziyet- mevkide iki defa vesika soruldu
teyim. Kimsesizlik ve hayat kay • ğunu hatırlıyorum. Yani bir me
gusu Benim bir san'at sahibi ol- mur mesela Beyazıtta bana vesika 
mama mfıni olmuştur. sordu değil mi? Üç gün sonra o -

On sene var ki muhtelif lokan- ranın değişen nokta memuru bir 

talarda çalışıyorıtm, fakat ilerisi 1 daha çevirip soruyor. Bu halden 

ne olacak? ... Tabii hiç... dolayı bir çok müşterilerin de şo· 
Halbuki, ben de gencim. Sıh- förlere itimadı kalmıyor. Şuna bir 

hatim, vücudum, her şeyim yerin- 1 intizam şekli verilmesi için söyle-
de .. Benim pek ala daha esaslı ve ı. d'kl' · · li h ld t · 

ı ı erımı er a e gazc emze yaz 
iyi işlerde çalışmam kabildir... mamzı cok rica ederim. 

Bir Türk gencinin hayatını kur- •ııım11ıa111 ıunn,,:111 ıııt n un\ınljllllllllllUIUIUUIDUllDWIPlllllB"llhUUHIRlll' 
tarınız, ona hayat veriniz! diyo- daima inkişaf imkenını temin e
rum. decek tarzda kurulmalıdır. Belki 

HABER: 
Türkiyenin yeni hayatı, çalış

kan, hevesli ve istidatlı olanlara 

başka diyarlarda imkansız olan 
bu mucizeyi bizim rejim yarata· 
bilir. 

kıskanclı_k, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika "o. 68 

Sonra, ihtiyarı sırtına alarak 
dı~arıya çıkardı. Bahçede kimse 
farkında olmadan kazdığı topra· 
ğın içine yatırarak iyice gömdü. 

Başiyamanza bu işi yaptıktan 

sonra babasına gitmiş ve hakikati 
anlatmıştı. Artık yapacak bir şey 
yoktu. 

Halk, sevgili oğlunu sayar ve 
onun sözüne inanırdı. Ona: 

- Haydi, dedi, git .. Kabile bü
yüklerine aslanlı adam üzerine yü 
rüneceğini ve kahinin açtığı falın 
bunu emrettiğini söyle .. 

Kahini görmek ve bir de onun 
ağzından işitmek isterlerse "timdi 
bulutlarla konuşuyor .. Harp sonu· 
na kadar kimseye görünmiyecek
tir.,, diye cevap verirsin .. 

-4-
ASLANLI ADAl\IA 

HAZIRLANAN PUSU 
~üneş yeni çekilm6işti. Fakat 

her yer, gene bir gündüz gibi ay· 
dınlıktı. Aslanlı adam; uzandığı 

ma[:°'·\rasında doğrularak yanında· 
ki Hindistan cevizinin sütiyle su· 
suzluğunu giderdi. 

Aslanları, açtı. Onlarla bera

ber ava cıkmak lazımdı. Bora ve ' . 
bundan baıka daha iki aslanı var 
dı. Üçü de onunla beraber mağa· 
radaydı. Aslanlı adamın doğrul· 
ması onlara da bir hareket vermiş 

ti. 
Bora vakur bir hareketle kalktı. 

Ayaklarını gererek gerindi.. Tek· 
rar toplanırken hafif bir sesle gük 
redi. Bu gükreyiş bile mağaranın 
dehlizlerinde aksi sadalar uyan· 
dırmış sanki büyük kayaları oynat 

mıştı. 

Aslanlı adam, Bora'sını seyre· 
diyordu. Yüzünde garip bir sevinç 
çizgisi belirmişti. Birdenbire ye· 
rinden f ırhyarak Boranın yanma 
yaklaştı. 

Onun ön ayaklarından tutarak 
kaldırdı ve bu iki büyük pençeyi 
kıllarla kaplı göğsüne dayadı: 

.- Acıktın mı., 

Diye ~ordu: 

Aslan anlamış gibi onun göz
lerine bakıyordu. Sonra bir törpü· 
ye benziyen büyük dilini çıkara· 
rak aslanlı adamın sert adaleli ko· 
lunu yaladı. Bu yalayış biraz daha 
devam etseydi bayağı kan çıkara· 

caktı. 
Aslanlı adam, aslanın bu hare· 

ketinden maksadını anlıyordu. Aç 
karnını bir an evvel doyurabil· 
mek için hemen mağaradan çık-
mak arzusunu seziyordu. 4 

- Haydi hazırlan öyleyse .. 

Üç aslan ve aslanlı adam yola 

düştüler .. 
Sık ağaçlı yerler:n nisbeten ka· 

ranlığı nan.rı itibara alınmazsa 
her yere aydınlık denilebilirdi. 

Bora baba aslan, Fatma ana 
aslan, Fatuş yavru aslan .. Bu üç 
aslan aslanlı adamın malı mülkü, 
onun en kıymetli arkadaşlarıydı. 

Birb:rlerine o kadar alışmışlar, 
o kadar yakınlık duymuşlardı ki 
hiç bir dakikalarını ayrı geçirmi· 

·······••1J••······ . 
~Yazan: 

~Rıza 
i Şekip 

yorlard;:-··~k zarl1~~ 
adam, ormanlarda ~j 
tına dolaşırken , 
kendisini takip euiğitıl 
Onlar ayrılmış olsa, o 11 

tiklerini merak eder ~e 
çıkardı. J 

Aslanlı adamın bu rJ 
üçü ile ayni zamanda d 
hatıra getirilmemelidir·; 

Evvela, Baba aslan 
tanıştı. Yalnız bu tan1t1." 

ntak bir hikaye olur. h111 

ince ve o kadar heyecı.I' 
rafları vardır. 

O zamanlar, tarih?nil. 
nını kendisi de tayin e 
kadar eskidir, Afrikan
da yapa yalnız kaldığ~j 
tü. Küçük denecek bif 
duğunu hatırlatıyordu. J 

Şaıkın bir halde sık of'. 
içine dalmış, kendisini 
vanların ücumundan 
onların pusularına uğr 

çin ufak kafasının b~yii~ 
ni ıarfetmek mecburıye 
mıştı. . 

Bir akşamdı. Gecesi~ 
zaktan kestirdiği bir ~ taı 
de geçirmeyi düşünmut 
ce yol yürümesi yüziltl~ 
ve körpe ayakları ka~:ı~ 
lamışh. Müşkülatla ıter 
du. Mağaranın ağzı ÖJlU. 

zaman açlıktan gözlerill 
dığım hissetmişti. 

Ne olmuştu, nasıl olrl' 
kendisi de bilmiyordı.ı· 

re, yere dönmüş topr~~ 
dan sivrilen kayalar \i 

müştü. 

G.. 1 . . t .., ,,.rJ,,, oz ermı aç ıgı zp 
sinden en çek otuz ınet~ 
zaktaki mağaranın "'~ 
bir aslanın bir yan rl~Jl V 
gözetlerken önündek~.~ 
parçalayıp yediğini go~ 

Bu manzaradan 1 
hatırlamıyordu. Fakatİi) 
içinde garip bir ürke1' -') 
tu. Bu yüzden yerinde~ 'f
dı, kendisini eskisi gibi . j 
bıraktı. ~,-ı 

Aslan, ara sıra ki.iç tl.J 
lar çıkararak genç ve f': 
etini iştahla parçalafıf' / 

K 1 ., b" u agına çarpan .,..,. 
korkudan ziyade açlı~jt11.I 
tıyor \'e kulağına eJl .t ~1~1 

si kiden daha ahenklı ~' 
Aslanın yemekle e1' ti 1 

şundan istifade etti' 1ıJ~J1 

. .. .. k te '~" gerıye surunere : f(loP ,. 

zaklaşmak hevesıne .,ı;'o' /...ı 
kat daha bunu ilk teC P'" 
ğı anda kulağına ç~,.~ 
lan, uyumadığını 3 • 1jıt• 

"11''0 ·' Artık, bütün ° el" V"' ~ 
onun pençeleri aJtıll tı'ıf" 
ğe kendisini hazır iş ( ~ 
tı. ~ 


