
ay1 1 Her Yerde ıo Para 
Aradı~ım kadın? .. 

Yazan: Kadircan Kaflı 

Herkesin, aradığı bir kadın ''ardır: Bu çok 
tUıeı his, a§k ye macera romanında o nu bula
~ksınız. "Bu bizim romanımızdır.,, di yeceksi
rıız. Her halde okuyunuz. Yakında baş hy$)ruz. 
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l'ürkiyeyi teİıdit edecekl 
olanın vay haline ! 

'' T ürkiyenin Trakya hududu aşılmaz 
......__bir sınır haline getirilmiştir,, 

Iğdır - Hopa 
transit yolu 

d .BaYiudırhk Bakanı Ali Çetinkaya 
J ogu illerimizde tetkik gezisinde bu -
llnuyor. Eğer Trabzon yolu ile Er -
~uruın, Kars taraflarına gitmiş olan 
~·ın bakan AtrYin istikametinden 
Jlo rterse Hopa - Borçka yolunu ye 

rçka köprüsünü de görecektir. Ge
~~ o Yol, gerek bu köprü cumuriyet 
Ukuınetinin en önemli ve en yeni pa

hndırlık eserlerinden olduğu için bu
l'a~rın eski yolsuzluk dertlerini çek -
=~ş oJan halkın kendi ağızlarından 

1nnettarlık duygularını da dinliye -
'ektir. 

to Bu~ün Hopaya çıkan bir yolcu o
d lltobıt ile bir saatte Borçka'ya gi -

Bir lngiliz gazetesi 

Diyor ki: 
"Atatürkün enerjisi 
sonsuzdur.1ürkiye 

hiçbirzaman bu 
derece liyakatli bir 

orduya malik 
olmamıştır,, 

(8 inci sayfada okuyunm) 

Yunan amiralı 
eb:Hr. Hem de yüksek dağ yolları -

~1.rı ruhlara ze\k Yeren manzaraları lstanbu'a gelecek Yunan 
:.~11 de gidc.-bilir. Halbuki daha üç. f. d 
Ort yıl en•el bu yollar at sırtında JIOSU kuman aninin 

;rı~k on bir, on iki saatte alrnabili- gazetemize beyanah 
ii~~du. Hem de yollarda türlü türlü ~ 
~"~~Q!~hlikclerini göze almak lazım iki dost fil onun 

u. 

Varolun Türk Çocukları 
~-----------------------------------------~ 

Dün gece birbuçuğa kadar süren güreşler çok 
çetin oldu. Takımımız 5 - 2 kazandı 

IWlıan f'llrlpiyonlrifrma I• u •ı Cl.fd ~ 
(Bu resimde birinci aüreıte k:ıbu:; gaıı sakatlanarak diler ~lan. siremiyen k.tinenan HtlfeJfn ma• 

Jf Şu kadar var ki doğu illerimizde temasındaki Önem 
!;> 

0

.Pa - Borcka ) olunun ,·erdiği ko. - =============================:;============ )Jıklardan kftfi derecede ekonomık Selanik, <özel 

aleaef hulunam•mqtır ), Bitiin tal.Uat yet/inci .,,ltıtla 

ASIM US 

Y ancı 

P.lemleketlerde 
gençlik 

lngiltere Amerika ltalva 
F'ı ' 1 ~ ' :ansa, Almanya, Japcnya ve 
Çın ülkelerinde gençler nasıl 
~·aşıyorlar?. 

Bugün 

lngiftere gençliği 

aytarımızdan) -
lstaiıhtµu. 44:~~ 
ta aonra ziyaret e. 
decek olan Yunan 
harp gemileri ar -
sıulu al panayır 

Q\Ünasebetile Se -
lanikte bulunuyor 
lar. 

l"ırsattan isti -
fadc ederek lstan
buJa gelecek Yu -
nan filosu kuman

.4miral Sakelariu danı Amiral Sake
l:ırhıyu gördüm ,.e ziyaret hakkında 
duygulannı sordum. 

Amiral, beni nezaketle kabul et -
ti. Bir Türk gazetecisile görüştüğün
deR çok memnun kaldığını söyledik-

• t• r edece
ğimiz bir müessese kazandık 

Açılış töreninde 
ekonomi bakanı 
bir söylev verdi 
Kayseri, 16 (Özel aytarımızdan) -

Kayseriye dokuzda geldik. Ekonomi, 
Tüze, Sıhhat Bakanları, bir çok say -
lav, Sovyet elçisi Karahan, Sovyet a
ğır endüstri asbaşkanı Tetakof, Tur-

< Sonu Sa. 10 Sü. 1 de) 
V' azan: Ömer Rna Doğrul 

ten sonra dedi ki: ================================================== 
(Sonu Sa. 2 Sü· 5 ) 

• 

iŞ KANUNU 
~atron!ar da iş kanunundan işçiler 

kadar fayda bek~ iyorlar 
Bir ·t.. • b. f b h b · b- · ı~çı ~e ır a tıka sa 1 i gı ı münevver ve 

an'ayışlı bir İnsan o .ma 'ıdır 

Patron ve işçilerin iş kanunu hak
J,ındaki dileklerini tesbit eden anke -
timiz ilgililer arnsrnda büyük hir ö -
nemle karşuanmıştır. 

Muharririmiz, bir taraftan fahri -
ı.a sahiplcrile görüşmc.-lerine devam 
l'tmektedir. Diğer taraftan i~c;ilerden 
aldığımız ntrlitupları yarından itiba
ren sıra ile neşre başlı)·acağız. 

ntR l'ABRIKATÖR SÖYLÜYOR 
Dün Mahmutpaşada Kuşlüyü fab

rfkası sahibi /Jay Omcrlc görüştük. 
Düşüncelerini bi:e şii11lc lıüUisa etti: 

- llk önce ~alışma saati hakkında
ki fikrimi Ö) Jiyeyjm: Bizde, bugün
kü durum gözönünde tutulur8a, do -
kuz saat çalışma lazım ve zaruridir. 

Habeşistan, seferberlik ve örfi 
hazırlanıyor idare ilinına 

Yağmur 
Mevsimi 
Bitiyor! 

Habeşistanda 
korku başladı 

ltalyan uçaklarından 
ürkenler bahçelerinde 

siperler, sığınaklar 
kazıyorlar 

l( 
"ttQllÜ I . 

ahrikaaı sahibi Bay Omer 

Bundan a7.ı, fabrikaJarı zarara uğ - Hab~ıiıtanda ıimdi böy!e levhalar doltıflırılıyor. Lt!!vhada ~unlar ycu· 
ratır. Bu, hem rıthşanların da ftlry- .lıclır: "Düımanı hor gör yurdunu koru. Yalnız erkekler cl~;il lıatlın 

La'Dal Musolini 
ile konuşamamış!/ 

<Sonu sa. 2 Sü. J) lar da yurt uğrunda ölmeyi bilmel;Jir.,, - Y azııı 8 inc~de -

' 
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Yangııi! 
Prens Abbasın çift

liği üç gündür 
yanıyor 

Cumartesi gUnU saat dirtte 
Beykozdan 35 kilometre 117.aklıkta 
bnlpnaa preu .Abba8ıa çlttlflhade 
bUyUk ldr 1aaam çıbuştır. Yanım 
il~ p$denberi sönmemiştir. ilk gtin 
yangını duyan Beykoz jandarma ko -
mutanı hay Tevfik Uaal il• Berkoz 
Uçebayı İhsan çiftlffe gitmişlerdir. 
Ayni gün lnstinye itfai718i ve birpk 
mıntakalardan jandarmalar yardıma 
gitmişlerdir. Dün de İstanbul jan -
darma komutanı yangın yerine rtt • 
mittir. 

Yan:ın yerine eivar bütün kBtil
Jer de •tefi ılndUrmeje kotmutl4i • 
dır. Fakat Ut ıtlacleaberl alınu tff. 
birler bir •nuı nrm•lt ıttllktell 
orJDatıa reçen yanıın .UndUriileme • 
m'lttlr. 

Dlln pee 1ar181 yaptıfı""' taüi
kata ılre 7angın ıeae llrmekte lll. 

Yanqa abur, Karadeniz ki,... 
Cla, ft Anadolu feneri eiY•n•'-dır· 
Sl7leadltine rllre Boüane klJI Ut 
Rfq klyU aruındaki orman ta ... 
mile 'yanmııtır. 

iş kanunu 
<Vıl ı•ı 61rilusfüJ 

hlaedfr. Baıltn lfclılni doku YtJı oa 
saat pbıtıraa, plııma aaatl Htdu 
lıdnee, fftlyı Ytrdıtl rıaıutu •• eaa 
sire fndirteekür. 

Kanunun meaıa...,. 1111 .... ,.. 
ce işi ne gelince, bu ela 'bugttnkfl du • 
ruma göre elzemdir. Zaten işçi pi -
yasanın durgunluğu yüztlnden, tam 
yani kendisini doyuracak para ala • 
madıtından fazla kaıannıak lcln ken
di ı'lzası ile gece de çalıpıak iater. O
nun için patronla anlaşarak kendi Js. 
teği ile gece de eaat 12 Y• adu' -11-
şa bJl1'eUdir, Çalışmada yapacağı az 
bir fedakarlık ona temin edeceği mad 
di kar her halde daha çok elacakt.r. 

BizcJe üç yüz, bet y8z ifçi çabftır
mıyan ve büyük işler yapmıyan fab
rikalar, wden ziyade keadi 9Ulye&
lerile ~ meeburi7etlacle4ir • 
Jer. Demek lstedllim, patron lgltfnl 
alprta ettiremez. Onun lcln de •Jft· 
ea bir para nremes. •ter .. mu• 
lftllerla .tprta olmalamu ......... 
tıracak olma l»unan lfla aınea lılr 
aanclık bnlmalı ft patroalar lla .. 
dıh mana, fakat bl..,... an
mlJUlk teldldt 1llr ddu ,... 
melidirler. 

Burada bir aok&aya ~ eı.tk 
isterim. İ§ kanunu mevzuu bahlolun • 
ca ilk akla gelen itçldlr. Bu, o ka • 
dar 7anlJI bir 4Bıflacedir .. ki.. 84 
bukt pUrp1P • a~wece ...ı. 

. . . 

SON HABERLER · 
Hitlerin sözleri, bir ihtar 

gibi, Avrupada çınladı! 
Fransız gazeteleri, ltalyan - Habeı buhranının Avrapanın 
bu tarafında duyulaca~nı tahmin ediyorduk, diyorlar 
Pariı, 16. (A.A.) - Su sabah· 

ki Paria ıazeteleri, Nurenıbenı' d" 
ki naal koqruine hO,.Uk Mr J•r 
•rırmaktadırlar. FQat 8. Hltler'· 
in tarl•Yi il• r•I 41ma~ kanun 
lan çok l'f hahr alıa«lılı Jtl8'1 

bunlar •trafın .. fi•la -.ı .. ru 
riltülmemeliifflr. 

luaunla 1ter•r, Mit dJpl-.~ 
tik JIJJCdar, iN ıl1l9'fn •• tRı 
PlhlDUlt Amapa ti,.,uı U.Mp. 
dıld ,._ı tleirleri Miııntlt ... , ..... , ............... ,, . .,, 

,,._. illror ld ı • 

.. •• tlltı.r, Lla.ufa tı ı.ı.a•~ 
hakkın•• tfdııletll taltJrl• laaJIP· 
•t• hatta; "tuwlri kiWI 01-ırJ 
.ıs 1.ım. ...,.._._., tdıH•lnt 

fırlatmtıtır. 111.ıraa • Hı1Mt Jnah , 
t111ıam Uk Yth• •ltlirl"lit, ~,. 
ru,.... ita tatalıa•• ilutul Jı~ 
nı,toldal9 ... W..batfllror•1"'. 
HalMt ••l.t, ..,.,, n,_.tna· 
hlt lıb"••h• Ml•lr•lt Mr t.I· 
dfaeler ıflaUetlnln bqlaı:gıcı ola-
bilir. 

Bu halmndan, B. Hitl&'riıı ıözle 
ri, bir ihtar ıibi çınlamaktad&r" . 

Diler framız ıazeteluinde de 
&JDİ enditeler ve Habeı meseleı\. 
-.A~P.~hr 
ıı k'lrkuları göriilmekteJir. 

Petit Pari.ien gazetPıl: 
"Bu afetin Bnin• ıeçmek lbım 

dır." batlıiı albnda vazdıiı bi~ 
JUida, ".Avrupa'daki dealdettiri· 
ci ıiya1anm 111alacaimı •• Stnl& 
........ lanlacalnu'' ..,._.k 
tMir. 

rede ,..,.,. .., .. , .... alda 
tlrı 

"T•-1 ..Wim ki, Ulular 
...... ....,.... -~··eltili 
~er aı'Bftlda, 8. Muuollnl'nln 
deJeselerioe Ceııevre'yl terket4 

mek emrini vermesini baldı ıöa· 
terecek bir nokta bulunmuw. 
Hiiaoa oiıetlera lllliracw zaruret 

ti vardır1 çünkü Almanya ıize ba. 
kıyor." 

"Anupanııı istikrarı umma fe
laket ıetirecek olan itlllf ıirizhk 
Jerdın ancak o l.ılfıtJe edecek
dtr". 

J..e J011rttl1' ı ltaJra'JI' itidal tav 
ıir• ederek •tr•t kh 

"lir 8'pailff' hareketi masraflı 
Y• ı..clUfe llallı ltir ittir~ 

ita it, pis ..un yacl•U bir para 
ltQllM •-l•illir. 111 '8•Urıe 
~at..U, J•atl M har1'e .. 1te1' o
J..N .._.., ülllİlie Hı dolu olur· .., ...... .,....., . .,,,, 
Htna UJ..IR &öY,._IT 
Barift.llpl ıvvelld IUıı ıttıldıtı

ııı v• lar Jtltıerfn lnemll bir söy • 
JıY veldlltı,1 bildltnıfltik. Alman 
~kamnm bu ll6yleYirıe dair 
dUtı ıldılııfıts ıam_,.tayıcı maltl
matt bul(lıi Ylıitorua. Jlay Bitler, 
biJJIMii demftttr td: 

"...... ...,J4tclım1'eri .ı. 
... ....,.. •ldtifll •trlf li •ı
muıtur, Almanya tekrar ıaihi~ 
lrawımuttur. Almanyanm iç ve 
dıt durumları d(iqilndilr. Bu, Al
manyayı idare edenlerin aor&vınr 
arttırmaktadır. Bizim tek bir di
rektifimiz vardır ki, o chı, ';r'öfa 
otan buyuır ve a1"111ınai.,.ev ft 
dir. Sunu aöylemeyi lüzumlu gör~ 
yorum. Çünkü bası memleketle
rin ltumı Almanyarı kendi plin· 
lanna sokmalı iltiyor: Güya At
maa7a, A'fUltmfa'ra, yahut Ru• 
ya'ya aalclıracakmıı, bilmem daha 
nel• ppuılm.ıt- Şunu eailamak 
iıterim ki, Alman hükbıeti aldıt: 
tedb'.rl•i hiç kimaeJe kartı bir 
dilpnanlık fikri1le deli! ancak 
Almanya'ya kartı olan ıoravlanııı 
bilerek ve anl11arak ,apmakta· 
dır. ÇaJ.,...larmmm a111aıı her· 
hald" elde ettiiimiz ıonuçlan za· 
man11z bir serıüzettle tehlikeye 
koymak değildir, Ordumuzu ye
ai•en kunnakw.11 amuımız her-

hangi bir yabancı uluıun hüriyetİ· 

ne el atmak veya onu a.ehdid et· 
mek değil, Alman uluıuııun hüri 
yetini korumakdır. AllV.nyayı İl · 

ıilemlyen hldiıeler hakkında ke · 
ıin bir durum alacak deliliz. bu 
hidiıelerin içine ıürilkicnmek iı · 
temiyoruz. Buna mukahiI Litvan· 
ya hadiselerini büyük bir kayğı 
ile ıözetliyoruz. Mem.el topraldat ı 
Almanyadan barıı içinde koparıt 
mııbr. Bu euikaıdı Uluslar ıoıye
teıi kanunlattırnııtbr v11 oralarda 
ki Alman elemanı aııJlaımala: 
boz~larak ıenelerdenberi ezilmek 
tedir. Bu Almanların tel- kabaha
b, Abiıan olmalarıdır veı Alma·.1 
kalmak iıtemeleridir. Devletlerin 
Kovno'da yapbkları girltiler sa
dece dejeraiz formalitelerden iba 
ret kalmııtır. Almanya bu hldiıe
lerin ıeliıimini büyük bir dikka! 
ve derin bir acı ile takib etmekte
dir. Ulular ıoayeteai dikkatini 
Memel'ia muhtariyeti üzerine de 
çevirmelidir ve bunu, buralarda 
da hidUelerin herke.in esefle kar 
ııla yacaiı bir ıekil almadan ev
vel yapmalıdır. Memel ıeçimi için 
yapılmllkta olan hazırl•klar bütür. 
haklına ve ı.ükimJlerf J.~-ffıdır. 
Almanya, fttvan~nıl\ a'Hınl1 ita • ı.. 

rı saymaya mecbur tutulmasını iı 
terken hiç bir talebde hulunmue 
olamaz. Nihayet 68 milyoalak bir 
uluıua iki mil1on ldtllık eli,_ Wr 
ula111n ke,fine yapdaa •Jll b
dar da aayıı 1'eklemqe MWa ,9k 
mudur? biz bunu iatir&rm." 

Hitler Almanyada tekrar ... 
ıöıteren komünizm pntpapada
ımdan bahMderek bun•r. Y almd1-
lerirı rap.tıp ye bu hale keein 
bir ,onuç verilecelini ~lemlıtir. 

Mitler Reichstaı'a Gç hamın ve
rilecelinl blldlnnlt ve hunlann o
naylanmuını iıtiyere~ tözlerini 
ıürelrli ~lluılar arumda bitinnit
dir. 

it kanunundan bir çok pyler bekle- J d 1 1 ? 
~ek:~r·g:-:.r.~ı••ıı aponya a ne er o uyor. 
IHllet' ve buna benzer "tı!a bir çok 

Iğdır • Hopa 
transit yolu 

terler vardır, ki fUrika sahibinin le- o· 1 ti ·· ıd .. k k dil <Vıtıanı birlnclM) 
hinde halledieek meselelerdendir. ıp oma arı o urme ma sa e 

ı, kanun• maWuk 't a.ıu.u k ( b• • k t t k• J "b bıtifade teınln etlilememeldecllr. Ba-
hir k~undar. Yalnız kallun~- uru an ır suı as eş 1 a 11un sebebi de Borçkadan Kana ve 

caraclan lfdır istikameti ile İran mnır-tan sonra w.lrlere ... • 
Bununla f'UIU demek fsU,,,r1111l, lıUı •• aÜID il • ...,. teteW.. la· lanna kadar giden trantis rolanan 

öteüde, berlslade bir takım bonk • 
eahll Ye teabel işçiler kaauaaa N. puulan -••ıı- .G~ı haklar balun111U1dır. Hopa- Borçka 
dllerille bbUk Jıak'la,r balıtet&flllıi 
anarak kendi vaziyetlerfni bozacak_ lril.Urmiflh'. Sachdanlaıı tllrtlti ~olana hfik6metçe yapılmıı olan fe • 
Jarclır. Bence ·~~ de bir fabrika 83 • tahldbt muaula llmClttlr. Mk!rlıldann ve emeklerin oacla bl • 

ri ba tfirlfl bozaldaklann •t•ltllme-
Jıibl sfbl münevver ve işten anlar ol- .ı.e arfedllmit ola bl,.ak neticeler 
a.lı, bindi iti w .......... fab- Kaatamonuda bir fac·a alınacaktır. Belki.,. feüklrbklan 
rJJıa ahiMnln it ye ıaua.emı ... dtl - dotrudan doiru,. htlktnaeU. bltçe-
fbmeUlr. Sn.ette çek it WNll bir liaden 7&Pmum& da Jaacet Joktar. 
!fC1 De onan bet~ biri kadar az it ve-- ~ .,., Kan Yil&Jetleri arunada 
1"Jll bir IHf,-1 a)'ll'detmek ve Jaer iki- ılblrliji yapılm .. .,.8 ,..ıaıa ba rill-
lifae Japtddan "8 clre para ftrlDek yetlere idari \"Ultalardan lanet Tt -

ılm.ic1ır. U. bir .a.tdir. Dua ı.- rilm•i ile ba mıhada ftfllablllr. 
ur JDlsallerl ve patronun ifçf8ine kar- tru 11mnndaa Jidıra 1elC11lar bir 

Venizelo 
Partisi başkanına Paris 

direktif verdi 
La Cane, 16 (A.A.) - Girit a 

run bütün cumuriyetçi toplu) 
dün Hanyada bir kongre akte 
}erdir. Cumurcu parti şefi BaY 
lonas'ın hazır bulunduiu bu ko 
Yananiltanda kralhfın yeniden 
rulması ihtimaline karşı protes 
mittir• 

Atina, 16 (Kurun) - Evvelki 
Londradan dönen koyu kralcı 
bakanlardan Bay ?.lavromihalisr 
bakanı ziyaret ederek eski kral 
jun son vaziyet hakkında üşün 
rint anlatmıştır. 

Atina, 16 (Kurun) - Harbiy 
kanı general Kondilis, kendi 
hassasiyetini feda ederek genelo 
pılıncaya kadar kabinede kala 
ve geneloy yapıldıktan sonra kab 
den çekilerek müstakilen hareke 
dec~nl gazeteciler~ söylemiştir. 

Atfna, 16 <Kurun) - Son had 
Jer esnasında yaralanmı§ ve açı 
karılmıı olan Atina kolordusu 
mandanr general Panayotakosu 
ki n.zif eaine iadesi meselesi h 
halledilmemittir. Ba§bakan Bay 
daris, hilkGmettn meseleyi halle 
saydıfını ve general Panayotak 
aylık mezuniyeti bfldfrdlkten 
eski Tazifeelne döneceğini söyle 
tir. Halbuki Panayotakos, başka 
kana yazdığı mektupta, efkirıu 
miyenln kendi lehinde bulundu 
Ye hUkGmetin efklrıumumiyeyi n 
itibara almak mecburiyetinde bul 
dutunu bildirml§tlr. 

Atına, 16 (Kurun) - General 
zarakts, general PanayotakOM g 
deriff mektupta yüksek askeri 
da bulanan bötfh\ cenerallerin k 
dl tarafını iltizam ettiklerini bi 
mittir. 

Atina, 16 (Kurun) - Venlzelos 
listen Venizelist partisi başkanı 
Sofulhıe gönderdiği mektupta cu 
riyetçt partilerin geneloyda taki 
d~larl ~th J.uolcot luıkkında 
Iima~ verm~tb. 

(Vıtgam Biri . 
- 'Tlrld,,.,ı 6'1/flTd fttM#i 

denberi arzu etllgordum. NUuıyet 
tıTzıun tahakkuk etti. Ben ini 
Tilrldyenin .W.tugum ve doıtu 
calun- Tiirldgerdn Mr alanda, 
kl l/Olıuula altı;ı dev aılunlannı 
rfn 6'r Gl4kca w luıı/ranlclcla t 
dl110rum. 

p al.,.,.,. •mu 1# •..-Udlr. riade pllrler. A~ biç bir ima 

6 '**· ~tlırdaa Ku'A otoliMtllll MI :9~:;1-===:::!!!~ 
mzılerdunun manevraları ...ıae, Kaıwtaa Hopaıa oa .. ue.,..... 

Moelron.: 16. (A.A.) - Kızd " on. maktachr. JJa pla trauıı,,. dMeri· 
ard sa ldef bllJle• .... Jla- tala· nl anlamak lçla haadu ~-
-•-- .___. ıi1etleri eYlerinde ildürme1e side dnelerla •~ &7.ı. ıtttiklerl laalde B• ':~., __. tıuafm motö~ü ktla • celderdL pap oa ilet sbcle pldlklerl•I eli • 
..... ....... ........... ... ...... yıUfir. 
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• 
•taretler 1 
ehirlerin ruhu 
.'~iıi Si pi nehrine bakan kırmızı 
'adanı sür'atle kayıp giden su,·u 

.... ~ak ~in ıunu söylüyor: 
Gece sinemaqa giderken olan vaka 
----------.--------.----------~- ,..-,, z:wwwas"ttzwwwa,_. _. 

I . erenin ruhu uçuyor. 

,,Pt;;mye göre dünya ruhlarla dolu 
.•. odem adamın madde, statik 

~' her §eyde bir ruh aiemi gi%li
i~~a acayip, gizli bir iradenin 

Mahmut, yolda nasıl öldü ·t' Bir 

.. rı giz.lidir. Elle tutulan, göz· 
kazaya mı kurban, yoksa ... 

goriilen b · · · h d ·ı kuru· h • ıçımı en 1!$e ı e 
er§eydc bir harikuladelik pusu Hakyerinde suçlu Şehabeddinin beraeti jstt.1!.nildi 
il§ tur 

8en b . . .. .. 
'k . una hak verıyorum, r;unku 

ıle dinamik arasında m~elti ku 
Q "k• sa ın sôlcin duran kibrit ile tu· 
Ilı~ l" ıaman anmnda na.5ıl bir mü· 
. eı, nasıl bir ya/anlık bulabilir· 

İstanbul aiır ceza hakyerinde 

bakılan bir davaya ait dwuşma· 
ya devam olunmuf ve ıon celsede 

rabeddinin umurundan Atlamak 

istiyor. lşte bu sırada Şahabeddi
nin elindeki çakı, Mahmudun 

durutma yeni bir safhaya gir:miı - =========================
KUltür itleri tir. z. Bir bomba statik halinde yuvar 

bir demir parça~ıdır. Fahat bir Dava, bir cinayet davaaıtlır. Vak Yeni okullar 0nıın d' ·ı ı •W• ha a 1832 senesi kinunuevvelinin bi· ınamı ; c~tıgı zamanı tır· 

Ilı:. Patlıyan §CY bir kö§ede melıil rinc.i gecesi Cerrahpaşa hutaha · 7 
ıun, siihliim, biikliim gün belı:le- nesı civarında Nakılbend ıokağm 
denıir parçası mı diye uzun uzun da olmuş. Ölen, Mahmut isminw 
. nıcğe mecbur olursunuz. Bu· de, Suçlu olarak duruıması ya • 

bin liralık sıra alınacak 

için biz ne l:adar cinleri ba§ımız pılan da Şahabeddin jgnıinae bir 
kovarsah hovalım perilerden, mc iııçidir. Bu ikisi ·ve Hülu5i, izzet 

diden .kurtulmu§ olur!ak olalım 
b llonuzm ile staıizm ayrılığı önün iıimlerinde başka iki kiıi, gece be 
lll~nduğumuzu iıira/a mecburuz· rabe: sinemaya gitmek üzere bulu 
rı, P<'rilcri, meleldcri başınız- şuyorlar. Şaha.beddinle Hüluai ön

. ~ı:rnaya bir sayfalık tabiiyat bil- den gidiyor, konuıuyorlar. Bir a · 
afıdir. ralrk arkadan yürüyenlerden Malı 

binanı 'k ·ı " ..ı k · ş ı ı e .~tat •.• c.rasınaa ı rıçu· mut, yaklaşıyor, ıaka tarzında a 

~kaldırmak için heniiz zel ... alan· ==========================
rekeıc geçmil değildir. Dina· 

hayatla statik varlık ara.~ındal.:i 
1 

bııgünl;ii insanın lıiiznün~ ıztı 
~ı, elemini, lwrkusunu, heyecanı· 
·•e-•e •• fj .., sını yaratmalaadır. 

b ~nun en giizcl örneğini ~ehirler· 
11

."Yoru:. Şelıirler ruTılan bir b<' 
gıbi haplı yor. r.1 rtık bugiinkii İn· 

b hayatı şehrin betonlarına 
et~nlann ara.~ına sı!.ışıp kalan in
{;~ıholojisind<>n ba§ka bir §P.)' d<'· 

11ii ... ,_ .. 
rı d/-''" nu/usu bol lıir s"hır ru

Tl<ırnı:;mine, psikolojik hamlc-
YQ•ıırz .. . l b. 

• 1! .. asına en musaıı o an ır yer· 
"'' "'k ,. "c:u luısabada adet olan §eylr.· o,,, d 

At 6 
L ora a kaybolmuştur. 

, t ese/a, kiiçiih kmabalarda dedil•<• 
" esl·. 11 ·ı • . lt·. •ı a ı a •ın. an anclerın ee;L·· 
l!t daha lmvvPtlidr.· Halbuki bii· 

11 ~"hrin inhi~afı, halabalrk insan· 
<'nkosi '- · · Ad lı> • ynnrnı a{.·ma,.· ıçın a <>ta 

Balkanlılar 

Taksım anıtına bugün 
çelenk koyacaklar 

F eıt~val eğlencelerinin birinci 

ve ikinci günü büyük adada par 
lak bir ıurette geçtikten sonra fes-

tivale iştirak eden gurupla:- dün 
adada kendilerine ayrılan otelde 

g~ vakıa kadar istirahat etmiş • 
lerdir. Saat üçte adadan ayrıla · 

rak festival komitesi tarafıncian sa 
at beşte dağcdrk ve spor kulü -

bünde verilen ç.ay ziyaf etme git. 
. mi~lerdir. Ziyafet geç v3.kta ka-

dar sürmüt ve çok neşeli ge~miş · 
tir. Bugün saat tam on altıda fes· 

I 

tival gurupları Galatasaray lise . 
3ıfo,f K" .. ,. k b l . 

''nun .~r... uçu · ·asa a ar ın.mn sinde toplanacaklardır. Oradan 
tQ~ llstımP lmpanmış koC'aman alfabe sırasiyle dizilerek Tak!im 
tı; tnrçrı.~ıdır. !111 taşın iistündc 

,, "'Yıtlıdır: meydanına gidecekler ve Taksim 
'A' · · b d l:ıe rı an.eye rıayl'l edeceksm. a i esine tör~nle çelenk 'koya · 

fıı:: bı!nıırı tccriilıesini bir haylr ca.:klardır. 
• blr nahiyeden ı•il<iyet merke- Her gurup abideye çelengi ko· 

. l{elerı ad h d .. h . b . 
§life h. am ru un a mut ış ır yarken o milletin marşı kendi gu-

~ ı. ıs.~eder. Falmt ayni adamı 
0ırıı rupu tarafından söylenecek ve 

fı 0 ., be~in çallwnclığ .. bir §Clıirden 
·• [ marta şehir bandosu da iştir:ı.k e· ~ ın erin sığdığı bir §ehirc in· 

"ib .ı:: bird<>nbir<> lıii:nc tıe sanki decektir. F eatival Taksim bahçe• 

Sehrimiz<lcki okul ihtiyarını karşı-
' lamak üzer:e Kültür Baknnhğının doğ 

ı·udan doğruya bu işle meşgul olmak 
üzere şehrimize geldiğini YC incele -
meler yapmakta olduğunu yazmış • 
tık. Genel ispekterlerin 24 saat içinde 
yaptıktan incelemeler neticesinde 
her okulun durumu tesbit edilmiş -
tir. Ne kadar talebe ihtiyacı varsa. 
şehrimizde bulunan bütün lise n or· 
ta okullarda da o nisbette yeni sınıf 
açılacaktır. Diğer taraftan Kadıköy 
de, Ortaköyde Ye lstanbultla olmak 
üzere üç orta okulun daha açılma -
sına karar Yerilmiştir. Ortaköydeki 
lnönü yatı okulunun hazırlıklarına 

başlanmıştır. Bakanlık bu okulu yal
nız kız orta okulu olarak açacaktır. 

lstanbulda ve Kadıköyünde açıla· 
cak okullar için de uygun bina bu -
Junmuştur. Yakında sahiplerile mu -
kavele yapılacaktır. Kültür Bakan -
lığı bu iş için 10 bin lira tahsisat a -
yırmıştır. nu paranın 7 bini ile sıra a
lınacak üç bini de kira masrafı olarak 
'erHecekUr. Axrıca hu okullara yi -
lıl)·et biıtçeslnden de yardım edile -
cektir. 

Çamlıcada bulunan Çamlıca orta 
okulunun nehari kısmı kaldırılarak 

burası yalnız leyli olarak kullanıla -
caktır. Bu suretle bazı okulların ley
li kısmı buraya alınacak Ye okullar
da yeni sınıf n~maya imkan hasıl o
lacaktır. 

Krdem zam /arı tasdik 
edildi 

Kültür Bakanlığı şehrimiz ilk ted
risat öğretml"nlerinden 130 kadarının 
kıdem zamlarını tasdik ederek dün 
Kültür direktörliiğüne göndermiş -
tir. Bu arada üç ilk ispekter de kı -
dem zammı görmüştür. Bunlar Na
zım, Nazif, Fevzidir. Öğret

men ' 'e i pckterlcr yeni zamlarını (j. 

nümüzdeki teşrin başından itibaren 
almaya başhyacaklardır. 

karnına aaplamyor. Mahmut has 
tahanede ölüyor. 

Bu vakadan dolayı :~ahabed · 
din mahkeme kararile hakyerin~ 

verilmif, Hühıai ile lzz ~tin suç • 
ları görülmemif, onlar ıııuhake . 

me edilmemek kararı alm~lardır. 
Esasa dair görüş ve düşimütü • 

nü söyliyen genel ıavaır:ıanyar 

Ahmet Muhlis Tümay, vaziyete gö 
re iıde bir kasd göremediğ~ni kay 
debnif, Şahabeddinin berae.tini 

istemittir. 

Hakyerl kurulu, muhaKeme e -
dilmemek kararı alan Hüluai ile 

izzetin hakyerine çağırılmalarını 
vedinlenilmelerini kararl&§Urnıış, 

duruımayı bafl<a güne bırakmış .. 

tır. 

Cumuriyet 
Bayramı 

Program hazırlıklarına 
başiandı 

Cumuriyetin on ilcinci yll dö -
nümünü büyük törenle kutlamak 

için uray ile şarbayhk tarafından 
hazırlrklara batlanmııtır. Mem • 
leketin her tarafındaki kutlama İ· 
!İle cumuriyet halk partisi genef 
sekreterliği meıgul olmaktadır. 

Parti tarafından hazırlanan prog· 
ram bütün vilayetlere yakın bir za 
manda bildirilecektir. 

Be!ediye - Evkaf 
Belediye ile evkaf arasındaıli:i 

ihtilıif ı halletmek itile meıgul o .. 
lan komisyon çalışmalarına de • 

vam etmektedir. Komisyon iki da 
ire arasında yazdı olarak verilen 
cevapları incelemektedir. Bu in· 

celeme iki güne kadar tamamla -
nacak ve bundan sonra ıifahi mü

zakerelere baılanacaktır. 

ğü bütün ilk okulların kadrolarını bir 
haftaya kadar hazırhyarak 'iHhet -
Jere gönderecektir. Şehrimiz ilk ted
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1 arıh Köşesi 

Buğu tekin 
"_ .. Bir ı;:ü:ı halk Buğu Tekini Han 

aeçtiler. Çünkü Buğu, her boyun dini ve 
obaların sayısını biliyordu. Buğunun üç 
kargası vardr ki her yerde olup biten 
§eyleri kendisine hnbcr verirlerdi. 

Buğu Han, bir gece otağmda uyumak 
için yatağına girmiıti. Birdenbire pen
cerenin açıldığını, içeriye semavi bir kı
zın girdiğini gördü. Bu kız meleklerden 
daha güzel, perilerden daha ahmb idi. 
Buğu Han neye uğradığını anlayamadı· 
ğından gözlerini kapayarak kendisini 
uyuyor gibi gösterdi. Kız sağa döndü, 
ıola döndü, genç Hakanı uyandırmak 

için çok çalr§b. Bir türlü uyandıramadı. 
Nihayet ümidi keserek, pencereden çık· 
tı gitti. Erteıi gece kız yine geldi. Buğu 
Han, yine kendisini derin bir uykuya 
dalmrı gibi gösterdi. Kız yine bu uykucu 
hükümdarı uyandıramıyarak çekildi gitti 
Sabah olunca, Buğu Han kızın yine gele· 
ceğini düıünerek buna bir çare bulmak 
üzere iıi vezirine açtı. Vezir dedi ki: 
"Bunda korkacak bir ıey yok. Belki he
pimizin sevineceğimiz bir fali hayır var4 

Bu kız bir ilahe olmah. Geli!i ıize kut
lu bilgileri öğretmek içindir. Yann gece 
yioe gelirse artık kendinizi uykuda gÖ• 
termeyiniz. O zaman ne için geldiğini 
anlanmız .. ,, 

Üçüncü sece kız yine geldi; bu 
kere Buğu Han aaygr ile karfıladı. Kız, 
vezirin keıfettiği gibi, gerçekten bir ila· 
he idi. 

Gök kızı, Buiu Hana arkamdan gel 
dedi. Genç hükümdar !laheyi takip etti. 
Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz ait• 
tiler. En sonra Akdağa ulaıblar. Orac:ı. 
Buğu Hana gizli hakikatları anlatma>"' 
bqladr. Bu hal yüzlerce geceler devam 
etti. Buğu Han bütün kudretlere mazhar. 
oldu. Bir gece arbk bu eaarh buluırna• 
lann aonuncusu idi. Gök kızı ayrılırken 
dedi ki: 

- Yerde, gökte ne varsa hepsini öğ
rendiniz. Ben arbk ge)miyeceğim. Y ann
dan itibaren dünyanm dört bucağını fet· 
ho baılayınız. Ve gösterdiğim yolda ada· 
Jet yapmız. Size öğrettiğim hakikatlan 
her tarafa yayınız. 

Sabah olunca, Buiu Han, ürdqlerİ· 
ni çağırdı. Herbirini bir orduya nasbe
derek, bunlan dört bucağın fethine gön
derdi. Kendiıi de büyük bir ordu ile Çi
nin üzerine yürüdü • 

Hepsi seferlerinde muvaffak oldular. 
Buğu Han kerdeılerine demiıti ki: 
"Tabii insanlar ve güzel hayvanlar ve 

nebatlar gördükçe daima .ileri gidiniz. 
Fakat baır insan vücudu hayvan, yahut 
ba§ı hayvan vücudu insan olan çirkin 
mahluklar görmiyebaıladığmrz anda ar
tık ilerlemeyiniz. Çirkin mahluklu ülke
ler bize yaramaz.,, 
Buğu Han esir edilmiı olan bütün hü

kümdarlan birer birer huzuruna kabul et 
ti. Bunlar hep güzel çehreli, fikirli,dira· 
yetli insanlardı. Hepsini yerli yerine ken 
disine tabi birer hidiv olarak geri yolladı. 
Yalnız Hind hükümdarı çirkin bir adam 
olduğu için huzuruna kabul etmedi. Onu 
hidiv olarak memleketine de gönder
medi. e,.., ı.,e giydirilmiş insan haline ıinde yapılacak büyük halk gecesi 

'1G .. · için şimdiden hazırbklara haılan· 
Yuk ~eh . b l "/ 

Kültür dırektörlüğü risat kadrosu da Ankaraya ı:önderil- ---------------

41tQ 1ı .~ • rın, o nu 11.nm in.~a11 mıştır. 

~ ~ lırrıyct t ıcreıı harnsını kii- ------------

İtinde ~al-Orırı kapanık, dar .~OSJete- Sü Bak anımız ~eldi 
~ ~Q.... ularnıyan adam kendini hir 

'"Qn • ) ', it ıç sı/antumdan kurtara· 
,,,,,'" g 'ı •W• '/ k 1 b ıı,.Qs "Tır§ ıgı ı e n ı ın dar-

4"<r tnda l<ıırulan cendere onun 
IJ41'lfı~ılcaealuı r. 

~ l lıar.-:ı l ··a / 1 le z~ ~ ru ııın mu a aa an ı•a ~ 
... ,_ "'" a b" "'k 

Sü Bakanı General Kazını Öz 

Alp dün Ankaradaıi tehrimize 
gelmit ve doğru Tokatlıya~ oteli. 

ne inmiştir. General Kazım üç 
dört gün kadar lstan..,ulda kala• 

•4rc ~ h. """ §ehirlerden gelip 
,. :..t> ırl<>-rdr. oturmı,,·a mecbur 0 • c.ak, tekrar Ankaraya dönecek • 
~- J • 

Jstanbul kültür direktörlüğünde 
,·ckaleten bulunan Bay Mehmet E. 
minin ,·ekiıleti 2.'l eylUlde bitecektir. 
Şehrimizde bulunan Kültür Bakanı 
Ray Saffet Arıt.an bu işle yakından 

mc~gul olmaktadır. Şimdilik kültür 
direktörlüğünP afanması km·vetıe Ü· 
mit edilen Çapa kız öğretmen okuln 
edebiyat öğretmeni Tcvfikle genel is
pektcrlerden Salih Z-ekidir. 

lJ_,J{ OKUL KADROLARI - Kül· 
tür B:ılmnlığı ille tedrisat direktörlü-

miştir. 

ONlYERSITEYE TALEBE - Ü-
niversitede yeni talebe yazımı işleri
ne devam edilmektedir. Şimdiye ka
dar yazılmak istiyrn talebenin sayı

sı 66 yı bulmuştur. 

DARÜŞŞAFAKADA KUR'A - Bu 
:rıl Darüşşafaka lisesine ıehnacak pa
rasız yatılı talebe sınacı bitmiş, ka -
zanan 300 kişi arasında dün bir kur'a 
~ekilmiştir. Kur'a netkesinde 40 kişi 
kazanmıştır. I? Çe1t·ı~ nıcı·simlerini bihiik ıııehiı· tır. 

~~ 1 "1.('k • ~ ,. 

l'r h k. !Çin bir ve.sile sayarlar. ============================================:::;:============================== 
;~1r §e~ t' 

1
8öç manzarası alırlm. Fratellini Kardeşler Avustralya Y o~unda: No. 43 - 17 Eylfıl 1935 

~ )'"-§ r erı en gelip kiir;iik ~t>hir-
. ~rı anıaya nıahkıim olanlar ~ehir 
,~. '1hı k w ~ 
. ~ e'rıell sı ·tıgı, ren dere altında 

. QJe1'1!· • ere hanışmak için bir fan 
·ı ı ıeaı d 1 Qdf! • <? <'rler. Baz.an bu lıü:;-

l dft L sıb bir san'at es<'ri olur. Ya· 
"'O)' l 

)'Qr 
0 an lıayatın hulyasını ,.e 

ltJ.... atnıak · · 
•ıt ~eh . ıçm af kola ba§ t•urur· 

1 orı4 tın betonları ve azolan in-
.1.1tıt-d,,..tı ~ııhu etrafına aerilmic bir 
'l . 0/ d " y .... . 

""it L uvann üstüne çıkmalı: :-..... ~ ~ ıııı ~ ' 

· ~Q/ri1,~obr:. 0.~kolla b04başa kalmak- ' -
• 1r uyuk h. I d §eh;,.1'° d §e ır <'r en toplanıp rraTtJJa canbazhanelerlnde r.o.lışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane dlrektörii tara· 

ge,.ek. ,. c ya~ranlann st>nbolii lınd01t çağınlmııtır. Üç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle diinya nın bu en meşhur komiklerinin ~eyalıa 
tini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri keserek toplamak ı·e bir kolleksi11on .......,. .... 

Çikolatacılar müşkül 
vaziyette 

Son aylarda Hollandada"l gel • 
mekte olan kakaonun gümrckten 
geçmemesi İstanbul çıkolata::ıla • 
rını müıkil bir mevkide bmık • 
mııtır. Söylendiğine göre bi:-çd< 
fabrika sahipleri bir aya imdar 
kakao gelmezse, çıkolata çıka • 

ramıyacaklardır. 
Ankarada ilgili makamlarda 

teşebbüsatta bulur..mak ve 1.a1rno• 
nun ithalini temin etme!c üzere 
şekerciler cemiyeti bnşkam Bay 
Kazım ile çikclata ve biskü n fab. 
r :katörü Bay Sami Ankara) a g :t • 
mişlerdir. 

Yeni va!i muavini 
jşe başladı 

lstanbul vali muavini Bay Ruk· 

neddinin iç il valiliğine atal.ması 
üzerine açık kalan vali muavinli

ğine iç i§.eri bakanlığından Bay 

Hüdai atanmıştı. Bay Hü:laı dün
den itibaren yeni vazifesine başla
m~tır 
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Sof ya Mektupları 
• 

Bu garistanda dağıtılan 
gizli beyannameler 

1 San' at 
Leningradda açılan 

meşher 
lran sanatı ve akreolojiıi arıuluıal 

kongresi Leningradda üçünci: arııulu
aal meıherini açtı. Meıherde birçok yeni 

Şundan, Bundan .•• 

Amerikada bir· yıldı 
kurşunla öldürüldü! 

-------T oşefe hücum eden beyannameleri 
dağıtanlar bulunamadı 

eserler aö•terilecektir. c· t A . k k 
Ruılann kollekıiyonunda bulunan Sa- tnaye mefJ ayı ÇO heyecanla 

~(SOFYA ÖZEL MUHABiRi • mesine katiyyen meydan verilmi
yeceğini, millet ve ordunun elele 
vererek kralın emri altında sadı • 
kane çalışması sayesinde Bulga • 
ristanın bugünkü güçlüklerden 
kurtulabileceğini anlattı. 

ıani tabakkları, Ahmenitlerle Selçuki • d t v k h •• • 1 • • klıY 
Jere ait güm.üt eıya, Peraepoliste keıfo· lfffilŞ Jr. a a eOUZ gız erJnJ Sa 

MlZ YAZIYOR:) 
Toıef hükfımeti ile kral Boris a

leyhine, imzasız ve gizli beyanna 
meler dağıtrlınasına devanı olµn -

1 
maktadır. Siyasi (lzveno) gurupu- 1 
na dahil bazı küçük rütbeh zabit· 
ler kral aleyhine çalışmaktadır· 
lu. Bu gurupun başkam olan mi 
ra3ay (Damyan Veçef) hükfune, 
tin emri üzerine Parise sürgün e · 
aildikten sonra birkaç vakhtir. du 
rumc:la sükfuıet havası esmeğe beı! 
l8D11fb. Fa:kat, menfaatler! su
ya diifmü! partizanlar bu günler
~e hükfuneti devirmek mnkaadi· 
1e yeniden faaliyete geçmiş bulu. 
nuyortar. Bunlar, dağıtmakta ol 
"duklan beyannamelerde baıba -
kan T otefin tahsma hücum etmek 
te ve bu zatı vaktile dolandırıcı • 
lık ebnekıle suçlu çıkararak, kaba· 
llıatin Toşefte olmayıp., onu bu 
meme tayin eden kral Borisde 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Bu beyannamelerden elime ge . 
~ bir tanesinin nihayetinde 
,(Merhametsiz millet mahkemesi
ne) hazır olması için halkr ikaz 
olunmaktadır. Baş bakanTotef i · 
se, mnumi harp esnasında V\yana 
sefaretini idare ederken Viyana . 
aaki (Ferxeırbank) ile "Jlü§te • 

reken Bulgar devleti :zararına da· 

BEŞ TÜRK CASUS MUYDU? 
Burgaz kasabasının ileri gelen· 

le avukat lamail Celiiof ile dört 
arkadB§ı Bulagriatana komıu 

bir hükumete casusluk etmekle 
müttehim olarak hapse konulmuş· 
lardı. Müddeiumumi bu Türklerin 
ceza kanununun 111 inci maddesi 
mucibince mahkum edilmes=ni is
temiş ve evrakı mahkemeye v~ • 
miştir. 

lunan heykeltraılık eserleri, albndan ya
pılı ve Üzerinde çivi yazısı bulunan Dara 

devrine ait hudut plika11, meıherde gö
rülecek deierli eserler a·.ramdndır. 

Fakat meıherin en çok al&ka uyandı
tacak kısmı bu değildir. Sibiryadan geti
rilen tunçlar, Hutan, Turfan ve Çin Tür 
l:istanından getirilen eıya, Yunan · Bak· 

teriya ıanatına ait nümuneleri, Dağıı

tanda bulunan knbartrnalar, ve hepsin

den daha mühim olan hkit tezyinatı en 
büyük dikkat ve alaka ile karıılanacak

tır. Timur devrinde Semerkandin sana
tı, Timurun torunları tarafından Hindis
tanda yaratılan ıanat eserleri, hiç ıüphe 
yok ki en büyük zevk ile seyredilecektir. I 

Ruıyadaki bütün müzelerde meıhed 
zenginleıtirmek için her türlü yardımda 
bulunmuıtur. 

BlR KAZA Kongrenin içtimalan bir hafta ıüre-
Sof yadan Dıragomana gitmekte cek ve bu müddet zarfında lran harsı, 

olan 18 kişilik bir yolcu otomobi- tarihten Önceki devirlerden baıhyarai< 

1i (garsxa padina) yanında müt- tetkik edileeektr. 

hif ve derin bir uçuruma :f üıerek Mcıherde gösterilen eserlerin en bü-
yük ve en değerli kısmı Türk uluslannm parça parça oldu. 
aanat serlerine ait olduğu için bu kon

Şiddetle yağan yağmurlardan 
gre Türk tarihi bakımından da çok büotomobilin tekerlekleri ka vmıı ve 
yük bir değeri haizdir. 

otomobil, içindeki 18 yolcu ile be· --------------
raber uçuruma yuvarlanmııtır. 
Kayma o kadar tiddetli olmuıtur 
ki, hiç ltimse yerinden kmuldıya
mamıştır. 

Yolculardan ikisi kadm dördü 
çocuk olmak üzere sekiz ölii , on 
kiti de yaralı vardır. 

Uçak kongreleri 
Halk partisine ocak kongrala • 

rına devam edilmektedir. Şimdi· 
ye kadar 349 ocak, konçesinin ya 

rısmdan fazlası bitmittir. Diğer 
kısım da ay sonuna kadar bitecek· 

tir. 
la vere yaP,Ojlak, ve (VitO§) si Korta ---:-=--:--::-::--::::-:::::::~:::--:==::::::-=::::::.. --------------~ 
şirketinin direktörü oımak, oğlu- Bartın arkadaşımız 

Necmettin 

nu banl<anın bat katibi tayin et· · on 1 ki yaşında 
timıek, oğlu ile birlikte devlet 
!kasasmdan aencde bir milyon yüz 6 eylul 1924 yrlmda çıkmıya 
elli bin lira para almakla ~ttiham 'batlıyan Bartın arkadaşımız çıkı· 
olunmaktadır. Bu be~rcnn.ı..meleri tının on ikinci yıhne. girmi:tir. 

16- 9-935~-, 

1 
dlzalarmda yıJdB lpretU olaııla.r, llz.e • 

rinde muamele gUrcnlerdlr. Jtakıunlar 11&. 

12 kapanış ııat11 fiyaUarıda. 
•_ı .. ~·-1 ı· "dd ti k Emektar r-rkadaıımızı kutlule.rız. a~&~ an po ıs şı e e aı·ama • Nukut 
\a ise de Jimdiye kadar hiç kbnsc 
ele geçirilememi.,tir. 

KRAL BOR1S 

Geçen ıün Sofya civarındaki 
Bulgar kıtaatmı teftiı ederek ya -
pda11 talimlerde ihanr bulunan 
ıKra1 Boriı, iki gün eV\·el, T arnu
ıvaya gitmiş, oradaki kıtaatı göz-
0en geçirdib.-ten sor_ra V a.rnaya 
(lönmiif tür. 

HIRVATISTANDA ÇARPIŞ
MALAR 

,- Pazartesi gürtü Y-..goılavyada 

f . . . d * l.ondu li24. - · • Viyana 23, -
CIDlzlık kongrestn e * NeY)'Ort 126. - • Maıirld !6 -

.:B-• d' f h . d" kt"' .. 

1 

• Pırls 168. - • f!erlln ~o. -
eıe ıye en eyetı 1re oru ı • Mlltno 192, - • Vırsova 24, -

Bay Hüanü ile temizlik direktörü • BrUk!e sıı. - • Budapest~ ~4. ~o 

l * Athıı 94, - • Bukres l!i. -
Bay Nusret Almanyada top anan 1 • C'cncw QtO • • • Bclgrıd ~6. -

temizlik kongreıine İ§tİra.t etmek • ~orya ~•. - ~ Yotohama 35, -

üzere Frankfurta gitmişlerdir. * Amswda • 61· - •Altın o~.s. -
• Praı 08. - • Mccldl1e 53, -

Bay Nueret ve Hü.anü kongrede "Stoihotm :ıı, • • • Banknot 13~ -

hulun-tluktan sonra Hamburg, Ber- ı----- Çelder ----
lin ve Viyanayı gezmiıler, oradan 
lta.lyaya gitmitlerdir. Bütün bu : 
gezdikleri yerlerde incelemeler 
yapmaktadırlar. Ay sonuna kadar 
fehrimize döneceklerdir. 

• l.ondra 624,'0 • Stokblnı :l. l 14i 
• l\'cYyor~ 0.79:2 • \ ' iyar. 4.20J'\ 
• Pııls •2.05- • ~hdrld 5.80~ 
• Mll.tno 9.749:\ • Berllo l,97IO 
• füükse 4.i-Ol f • Vs~ou 4,20S,q 
• Atlnı. •3.5166 • Ru:.lıpesı" 4,19~ 

• Ccnevı" l.44. , Rükres ıoı .a.ıu 

' !Hırvat köylüleriyle. polisler ara - ---- ---------- * Solya 63,44 • • l'clgrad :ı4.69 ı ; 

• Amsttrdam ı . ıs- * Yokohlma 'l.7t8 • 
• Prıt 1 9,HCıO * ~1osl;ovı 1091 1:, { sında kanlı çarpışmalar oldu. 1 Kısa Haberle1' l l 

t Dini tören münasehetiyle Greg. 1 ---- E S H A M ----
• ratsxa kazaS'lnın Taborsko köyü "' Po1is noktalarının kaldırılmasına + h Bıntas• o.~·ı . Tram ,-av 9,-

Amerikada, Amerika usulü bir 
cinayet olmuş yıldızlardan Evelyn 
Hoey öldürülmüştür. Ncvyork. · 
tan Parisuvar gazetesine bildi -
rildiğine göre vaka şudur: 

HenriUddstemtlton Rogers bir 
kaç ay önce ölen bir milyarderin 
oğludur. Babası öldüğü zaman 
otuz yaşında olan bu gen; b:rçck 
kepazelikler yapmıştır. Okıfort 

U'niversitesinde hafif bir tahsil ·gör 
müş ondan sonra macernlara a • 
tdmıştır. Bir defa da ye~i frak 
gündelikle elektrİık amelesi o!mu"§-
tu. 

1929 da doktor Klavan-el'in kı· 
zı ile evlenmiı bu düğüne bütün 
Nevyor:kun k~bar aileleri davet e· 
dilmitti. Fakat Rogers yine eski 
maceracılığmdan vaz geç,nediği 

için karısı tarafından bırakılmıştı. 
Bunun üzerine fena halde kızmış 
olan büyük babası Standard Oil'in 
müessisi, genci aleni bir surette 

mirasından iskat etmiıti. Baba.at· 
mn ölumünden sonra ancak yılda 
üç bin dolar getirecek bir m!ras al· 
mı§, milyonlar ikız kardeşine kal
mr§tr. 

Bop.ndıktan sonra geçirdiği gü
rültülü y&.§ayıştan bir müdc!et son
ra btkmq, artık u-slaımııı gibi gö • 
rünüyordu. Pansiluvanyada bir 

likle yaşamağa bafladı. Arada sı-
rada arkadatlrmm ziyaretini kabul 

ediyordu. G~en cuma günü ak • 
§amı da genç sinema artiııtlerin • 
den Vilyam Kelly ile yıldızlardan 
Evelyn Hoey kendisini ziyarete 
gelmişlerdi. Hoey genç ve çok gü
zel, çok sevimH bir kızdır. Bir • 
çok filim!erde görülmüştfö • 

Soda • Viski içerek akşamcı ka · 
dar pek güzel eğlendiler. Geç 
vaxit artistin bir İşareti ÜZ•?rirıe 

güzel yıldız yerinden kalktı: 
- Öyle ise, Nevyorka denmeli· 

yim! 

Diyerek şoförüne haber vermek 
için telefona doğru gitmeğ'I? baş ~ 
ladı. Roze divan üzerinde uzan· 
mışh. Kızın gitmeye hzn landı· 
ğmı görünce, 

- Eğer ben istersem gidersin1z. 
Dedi. Bunun üzerine münakaşa 

başladı. Yüksek sesler cşidili · 
liyordu. Birdenbire bir ruvelvf'r 
sedası duyuldu. Güzel yıldız kar-

herkesin dudağında hu sözler 
!aşıyor: "Nasıl öldürüldü?,, 

51 derece soğuk 'le 

yeni bir rekor! 
Tas .ajansından: 
Ağustosun onuncu günü 

şütçü Evseev r.eri bir ta)'}' 

binerek otuz bet dakikada oıı 
bin seksen metre yüksekliğe 
ma.kla Ruıyada yeni bir TekO' 
mıştır. Bu yükseklikte aıfrrdall 
ğı elli derece soğuk vardı. 1'• 
reci orada bir buçuk saat kal 
tır. Bu uçuş tayyarecinin b 
ğu bir hava maskesini tecril 
mek ~indi. Kendisi söyled. 
bakılırsa maskesinin çok iyi İ 
rıyacağı anlaıılmışhr. BunuO 
zerine Evseev bu maske iılt 
yüksekliklerden bir paraşi\t 
ması yapmak te§ebbüsünde 
nacaktır. 

Taş üzerinde Sibirya 
yaşı yanlar 

Tas ajansından: 
Ruaya fen akademisi an: 

ji ve etnografi enstitüsü Rul 
nm aba.yi §İmali ile aksasi 
kında yafıyan kavimlerin 
durumlarını tetkik etmek içiıı 
heyet teşkil etmiştir. Bu 
bilhassa ta§ devrinde Sibi 
vsıumıA olsaınlaro. da.ir aTaftırt' 
lar yapacaktır. 

Kendisi "muhtaçı hinı 
bir dede!,, 

Amerika.dan kalkan bir ı- · 
re Atlas Okyanosu üzerin<le 
yordu. Pilot aşağıya ba:lmı~ 
niz üzerinde çalkanan bir 
gemi gördü. içinde iki a~tı 

1 
ğu hayal meyal ıe;iliyordu. 
yareci düşündü: 

- Zavallılar kimbiHr nal~ 
kaza geçiriyorlar. Herhalde 
dallarına ko§malıyım ! 

Hemen tayyareyi in.dimıeie 
ladı. Yakın geldiği zamaıı ' 
zı çıktığı kadar bağırdı: 

- Telaş :tmeyiniz ! Ben 
Amerikaya döneceğim, dörl 
icinde sizi kurtamıağa gel 
~ Bu bir gemi değil, bir ke.Jl0 

İçindekilerden biri cevap 

1 l 5 k bac:lanmıc:tır. Deyriyeler için sokak- •Anadolu .. 4.90 •Çimento as 9.4~ 
ne top anmış o an 1 00 adar ){ ){ • Rejı 2 '15 Cnyon Del. -.- · 1 
\Hrrvatm bulunduğu meydanlığa, larda polis telefonları ynpaılacak- Slr. Hıyrlye ıs. - cari: Oe' -.-

"doktor Maçek partisi mensubların. tır. •l\1erkcz'Banhsı H.':'~ Ralya • 

nına giren bir kul"§unla yere düş· 
tü. Arada ne g~işti? Bu bilin
miyor. Çünkü Roze de, sin.,r.ıa ar· 

- Zahmet etmeyiniz, 'ti~ 
le gördükten sonra artık tel~ı 
decek bir şey kalmadı. Anıet'I 
hil muhafaza idares1, deni:t 
rinde uc.an tayyarelere ic' 
imdat etmek için bizi gönd 

ll. ~lr;ortH -.00 •ark m. ecı.ı -.-
aan Mato Damovi gelerex nutuk • Eski telefon şirketi makbuzları P.oır.ont ı 1.1ıo retcron -.-
söylemeye baş'amııtır. Poiia, pe. arbk kul1anrlmıyacaktır. Yeni mak • -istikraz!ar - tahvilter
şinen izin almadan umumi yerler buzların basılmasına başlanmış olup j 
"de sözeöylemcnin yasak ol:~uğunu müşterilere bu makbuzlar \·erilecck

ihtar etmiş toplantıyı dağıtmak is- tlr. 
temi! ise de Hırvat 1!öyliile:- mani * Edirnekapı temizlik ahırlarmda 

t933Tfirk Bor.I 6Ei" 
il 24,80 

M ili 75.IO 

lstlllr&tıDahlll I 94 ı 7 
.crgul lstltu:r.ı 95. 

192 A \I 10, 

F:lcktrl• -. -
framva~ 31.70 
H ıhtım 44 -

• Anadolu 1 H :'O 
• Anadolu ı ı 44,CO 

Anadolu ili 1, 40 

A olmuşlaraır. Köylüler laJ\aı·la i. açılacak olan chlt haynn sergisine 

iki polisi de yaTalayınca polisler a· hay,·an kaydı, 23 eylülde açılacaktır. =::::=::::=:::;::=::,:::::;=.:::;:~ 
te.ş a9111ııardır. Atılan k'urtunlar • 

dan üç kişi ölmüş , dört kişi ağır 
yaralanmııtır. 

Sıvu- F.rzorıını o~.9' • \Hime(sll 45 4ı) 

ESKi ZAGRABA OTOMATiK 
TELEFON 

Dün es.ki Zağraba yeni yapı • 
lan otomatik telefon merkezinin 
açılı§lDCla, başbakan T oşef uzun 
bir mİluk söyledi, ve muvaff aki • 
yetin milletin ittihadile olabilece· 
ğini eslkıi pmtilerin yeniden diril-

Dr. Hafız Cemal 
Daltiliyc mütehassısı 

Pazardan batka günlerde sa
at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 

hususi kabinesinde haıtalarını 

t<:abu) eder. 
~uayenehane ve ev 

22396, yazlıl< telefonu 
38, Beylerbeyi 48. 

telefonu 
Kandilli 

Takvim 
Gnn doğuşu 
Gün hausı 
Sabah nımu 
(iğle oımuı 
1tlndl ııama:. 
Akşam namu 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın ııtçen gUnler· 

yılı n kılan l! Unlerl 

SAl, I Çarş:ımba 

17 Ev'iıl 18 F.ylül 
ıs C. Ah ir 19 C. Ahir 

54 1. 5 41 

18.t7 18.16 
<.,Oi !1.0$ 

l'l.09 ı t.oı 

IS.38 1 c. ,, 

18.17 ıs. ırı 

19.!IO Hl <.J 

4 cı 4.0.l 

258 2~9 

108 107 

tisli de bir röz söylüyemiyccck ka· --------- ----J 
dar serhoş idiler. Yalnız şcffü Otomobil, motosik e 
şunları anlatıyor:. bisiklet yarışları 

Hizmetçi kadın bana dcdı ki: 1 Türkiye Türing otomobil 
"Çabuk yukarıya cı kmız, n1a.d~m bünce dört yıldır tertip edile!' 
ölmüştür, rr.-Osyö de ölmok ıstı · ı mobil, motosiklet, hisilcle' 
yo: ... Hemen odaya 3irdim. Gen~ 1 rışlarrmn &ikan haftası d. 
yıldız yerde yatıyor Ye dah nefesi siyle bu yıl 22eylulpazar1 . 
ahyordu. Yanında lcanlara bulan· 1 at 9 .da fotinye köprüsü z;ıt&' 
mış bir rovc 'ver vaTdı. Bir ba: ka 1 rasmdn yapılması kan:r'l" w 
rovelver de hi .. nz ötede bulunu · mışlır. Yazılma işi perıerf..V
yordu. Roz~ divan üzerinde YR · ı şanuna kadaT kulüpte yeı:h(Sl 
tıyordu. kcnd'nde değildi. günü sa!lt 9. 12 arasında 1; 

Roze ken'iin~ geldikten sonra de Ford acenteliğinde he! 
yrldızı kendisi öldürmediğini iddi- nünde yaprlacaktır. Yarıf' 
a ederek: cekler vaıntalariyle cu-J' 

- Ni; in bana bunu yaptr? Ah, 9. 12 arasında ford azente 
bu pek müthi§ ! nünde bulunarak muayeııe 
diyordu. Şimdi biitiin Nevyorkt.a, ceklerdi 



a deşler 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
"'~Ölem : 86 li ı 1111 ili Yazan : Rudolf Van Wehrt ID!m il, 

Mıs er Buts, Kovuldu! 
Başında Siyam testisi kırılan adam 

gidince, kahyayı çağırdılar .. 
Başını okumıyanlara 

l ' aftı~ıh kardc§lerin cı:lcni~ i~
teğini öğrenen noter Mister 
Buts, bunu §Oka sanıyor, siircli: 
l i halılcalıalarla giilüyor. Bu 
hıyasıya alay lcar§ı.mıda Englel 
Çang ln:ıyorlar. M iiıhiş bir 
hiddete lcapılan Eng, iri sıı do-

lu bir Siyam testisini Mi~tcr 
But.sun ba§rna fırlatıyor. 

l='ırlablan Siyam testiıi, Mister Buts" 
'2ıı 'b:ışında parçalandı. Kınlan parçalar 
~ere d" k • • d ._. d kı ~ uşer en, ıçm CY-1 su a şa r şa· 

~ r aktı, Amerikalının ü_tünü ba§ını ıs · 
. ttı. Demin kahkahalar atan adamın, 

~l?tı:li ağzı açıl< knlmı§tı. Uğradığı ~§· 
a tılıktnn bir nndc ıanlıi tn§ kesilmiıti. 
~11 kannyordu. Ancak alnından sızan 
• :t clc:ımlalan gözknpaklann:ı. ınınce, 
~l'Jı~r.ırek kendine gelebildi. Bu sırada 
~~lnfann Çang Bankertin sert seıi değ . 

1
• Uşnkl ra bağırıyordu: 
- Hey, burl\Ya baksanıza! Noterin 

'tı, t\!"abası hnzır olsun. Çabuk! 
Engin sesi, noterin kulnklan dibinde 

~'llti ıslık çalıyordu: 
k - Haydi defolun. Yoksa elimden bir 
~çıkacak! 

d Masanın üstünde duran san kaplı 

1 
°•Yenin biııırnya topladığı kağıtlar, ara 
ıktan sıntıyor gibiydi. Yapııık kardeş-

tir. Bunu da böylece bitmi§ olun. Bu 
hususta hiç şnknmız yok, Antonyol 
Kardeıi bu talimatı verirken, Çang, 

gözlerini kiıhyanın ıura!ından ayırmı

yor, kirpik oynatnmdan onu cfü:hapaı· 
ne almış bulunuyordu. Gu ıuretle, kalı
ya:ım suratını hiç elı§itmediğine dik· 
kat etti. İspanyol, gayet metin bir ta· 
vur ve tann:ın ses tonuyla fU cevabı ver 
di: 

- Pekala, Efendilerim! Bu emri ya
nn ıabah erkenden yerine getirececim. 
Antonyo, Efendilerine r:adakııtini arze
der! 

Kahya, yerlere kade.r iğildi. Sonra 
doğrularak yere saclam bas:ıla, sert a 
dımlarla uza!daıtı. Göğsünü knbart· 

nuı, tepesinde altından hocnman bir yu 
varlak süs bulunan u;r:mı, hesa?lı he- 1 
saph ve tok tok yere vcrarak, ilerliyor 
du. lspanyol kahya Antonyo, kendisine 
cüvengcndi! 

Ertesi gün öğlenden evvel, altmıılık 
Mister Danycıl Y ets, oldukça derin bir 
hayrete dü§tÜ. Bıçkıhane:;inin bahçe 

sindel<i odunluk yerde duruyor ve beyaz 
bir marango::ln siyah iki işçiye nezaret 
ediyordu. Bu üç kiti, dal, budak sal · 

DU§ kocam:ln bir ağaç gövdesini teste· 
relcmek işile uğraııyorlardı. Hava sıcaic 
tı. Mister Y eh, ıapkasını ensesine doğ 

ru itmitti. Hem çalı§anlara nezaret e
diyor, hem ele icap ettikçe balta solla· 
yıp onlara yardım ediyordu. Bir aralık, 

:erin serveti yazılı kağıtlar! Zenginlik· 
erinin vesikalan ! Dosyeyi arabada bu· 

1tıp getiren U§ak, masanın üstüne hızhı alnına biriken teri silmek için başını kal 
\:. k k dmnca, bir de ne görsün? Meydanc!a a· a ır en, kağıtlar aralıktan dörtte b;r 
~İı'\ıetinde dişarJYl\ fırlı.wışu . ı:.remıue· 
ıne g Jd "' ğ·· • • k 1 "h • • u u u ıçın ovu an ı tıyatsız 

11 11daınına dillerini çıkanp, onunla aln
l'edj., 1 .:ı ı M. B . . • . • . .. oı- arcıı. ıster uta, tıtırıye tıtırı 

:• Yerinden kalktı, sersemsepet, adeta 
~\'arlanır gibi verandanın merdivenine 

)"" 

r•:r &.: .. ı,,.ıilo, nt.C\ntnr ı:;ibi •,,.nki yPr• 

rlen bitrnit birtakım garip siyinitli in. 
ıanlar! O da ıüpheli ya! Yokıa insan 
değil de ecinni mi? Anınr;ın karıısmda 

&ördükleri, in mi, cin mi? lriyan, boy
luboslu bir herif, ki başında müselles bir 
§apka ta~yor ve elinde tepesindeki AJ. tl~!iidü ve bir çift zengin müıterisini 

en ebedi surette kaçırış budalalığına. tından koca bir yuvarlak, bir topoz, pa-
llat rıl panl yanıyor! Beyaz sırmalı atlar:ta11 
h llvataızlığına inanamıyarak, bu vak'p 
ille korkulu, k:.buslu bir ruya sanarak. 
h· rdivcn basamaklnnnı indi, arabasına 

111di ve R 1 d'" d"" 

bir hamaili sağ omuzundan ıol kasığına 
doğru çapraz kuıanık, beyaz som ur • 
rnadan bir püskül, hamailin ucundan eyge on u. 

\r ~~ıcısı gibi süslüpüslü giydirilmişti. ıarkık, sonra da kab:z:a11 ziynetli zarif 

11 
~~hle oradaki kapıcıyt gören Siyamlı bir kılıç ka!çaaından uzanıp çiı:meli bal 

~leı-i k d- ''-" . "f dn larına §ıkıt" tıkır değip çarpan biri. il 1 n, apıcının sırtın wu unı onna 
ett h0 ı · · k en önde yürüyor, dosdog"ru kendi üze. 

• § nrına gıtmış ve ahyalanna da 
0 örn '- rine geliyordu. Onun peıi sırada yük· 
tt . e.ıı;tc bir üniforma giydirrneği göz . 
lo~ııler<li. Beyaz eırmnlı bolca bir kü 

>'el tıarıtalon, renı:i gümüşü andıran bir 
~ ~k, beyaz ve kabarık tülden bir bo-

&~!lbağı, mavi bir ceket! Ceketin sağ ve 
la ll:tda beyaz sırmadan §eritler, fırdo-
ııya .. 

sek kondu, uzun mahmuzlu çizmeleri 
ayaklanna geçirmiş, bacaklanna çekmiF 
beyaz pantalonlu, kırmızı ceketli üç ki-

ti! Yürüyüş halinde bir müfrezeyi an· 
dıra.-ı bu dört kitilik grup, yavaı yavaı 
brçlnhanc patronuna yaklaıtı! 

li «oze çarpıyordu. Baıta üç köşe· 
fllpkıı ld · d 1 da Beri tarafta itlerini bırakan maran· ta ve c e tepesır. c a tın n ko· 

, .. ~ bir yuvarlak süs bulunan asa! ı ı;ozla zenciler de patronları gibi hayre· 
~er, kUhyan:n bütün gün bu unifor· tc düşmüı olarak, baılıırını kaldırrmş, 
~ll Yı tnııınaaını tensip etmişlerdi. Bu 5 boyunlannı uzatmı§, gelenlere bakakal 

ltı h0 t rruılardı. Uşakların önü aıra yürüyen 
ı... ır •ranyoldü. lr:mi Antonyo! 
'"iih kahya, ilerledi, ilerledi ve birden, mah· 

Ya gelince, Eng emretti: 
~ muz ıakırdatıtlı ökçe vuruşla rrapp du· 

f0'1lı:ı Antonyo! Yann en mükellef uni · 
ile l'lızı giyccelcsiniz. Sonra bir ata bi 

Celtıi • 
bı~ h nız ve doğruca Mister Yetsi.1 

. ı an . 
t'ıll, cııne aidcccksiniz. Oraya VQ• 

~i;. P~tronu bulacak ve kendisine hi· 
.ı. •kı kızil 1 k • d" • · · · b 1 '-lrt 1 e ev cnme ıste ıgımw ı 

.ı cc.,.siniz I' 1 d b" · M" S "lr Ö · ~ız ar an ırı 11 ara· 
h._ • tekine ı · . . b" h .. 
~'<lJ.". ge ınce, umı ızce enu:o: 

rup, sağ elini ıapkaııına götürerek, aa· 
kerce bir selam çaktı. Sordu: 

- Mister Danye) Y etsle mi şerefyap 
oluyorum? 

(Arkası var) 

"Ilı de'" ·ı •ı ikid gı · Ve ihtimal kızfa.rının ıay1 2 O '/ k 
~ . en fazladır. Eğer öyleyse, evlen- l teşrİ1l Pazar 

nüfus sayımı 

Başvckci.lct 

lstat:Stik Umum MUdiirlüğü 

. ıated" - . . 
citek· . 'R•mı:: hzlardan birinin Sara, "ene/ 
k" 111ırı de d" '5" • lırek un Sarayla birlikte sandalda 
k Çeken ve b. k d .. 1Yıaırı çayın ır ıyısm an otc Sayım yurdumuzun her tarafın. 
ter i\ Reçen l· ld • ·· l ' M" • \"et .. az 0 ugunu soy e. ıs da aynı günde yapılacak ve bir 
~lııtıll •e, bızım zengin kimseler oldu· ·· d b"t" ·ı ·kt" 
" . zu d anlnt 8 • d b"" .. h gun e ı ırı ece ır. 
ttl"ı" • • u ı§ e ;.ıtun me a- B . . } 
~· 21 göıtcrrr: r d _ unun ıçın ıerkes yalnız bulun. 
L ıa!er y .e ı ve tanım:::. ıgımız d w d l k. 
Q~'e ets ta~"fınd"'n .. "t b. ı. u~u yer c yazı aca tır. · ~h ... .. musru ır ut'!. · 

"ab, ar 0!:nalıı:•nız.. Ecer red ce-
l ı, .. 
~.... • ·~:ır· nr• 1.: b d"" • • " '- ' • •· • \:rı::ya onmcnız'! 
"" J Orı;, /' r • 1 • ~ .ı'l!t ·i ,_ '> .. o . Eve!, h .. -ct yek, 
t .. _ u' t 'I •• " 

'Ctt!\~ .... ı"' o ..\ .• ... • .. : ::.ıctini:?:e .... , ..... _ . 
........ nn . 

r.ı ır.ı7ct vc.·:!r.li§, 
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1 Yab ncı memleketlerde 

de ge 
lngilterede gençler 
Siyaset bahislerine 

ellerinden gelen her şeyi yaparlar: 
karışır ve genç kadınlarla sevişirler 

Yazan: Omer Riza Doğrul 

F .. 
/ngillere 

Amerika 

/tal ya 

Rusya 

Çin 

Almanya 

Fransa 

japongada 

Gençlik 

I 
hayatı ( 

-.. ~...-.. 

lngilterede yaşamak, yaşamak ' 
hakkını sağlamlamak eençlik için 

pek de kolay ve yumuşak bir iş 
Başlangıç 

değildir. Gençlerin çoğu hayat ile Bugün Kurun medeni ülkelerdeki 
didiımek, hayat ile savaımak gençlik hareketleri hakkında bir ma-
hayatın engellerini aşme.k, pürüz kale serisini neıretmiyc başlıyor. Bu 

yazılan okuyanlar göreceklerdir ki, 
lerini düzlemek mecburiyetinde· Büyük harpten sonra gerek doğuda 
dirler. Ailelerin iratlarından kıs- ve batıda, gerek yeni ve eski dünya
hklıırı ve birilttirdikleri pa-alar 4ia hemen her memleket lcendi varlı· 
artık eskisi gibi bol ve güvenilc· ğımn kuvvet kaynaklarına ve bu 
cek bir deztelc olmaktan çıktı. 1 kaynaklara dayanan genel siyasasına 

Sonra ar..ayurddan çıkarak müs göre gençler için bir özel rejim tut-

temlekelere gidip yerleşmek, ora muştur. Biltün gençler bu rejimin 
potası içinde kaynatılarak yeni bir 

da iş güç sahibi olmak, se~vet ka-
yarın için hazıralnmaktadır. 

zanmak imkanı da kalmadı. Çün~ Bugünkü Tilrk nesli büyük ve yıp-
kü müstemlekelerde de geç1nıne ratıcı mücadeleler ile kendini istil~cr 
zorluğu yüz gösterdi. ~)raları da düşman kuvvetlerinden kurtardı. Fa-

adam almaz oldu. kat bununla vazifesinin bitmediğini 
İngiltere, soysal teşekkm bakı- biliyor. Onun için Ulu Önder Atatür-

mından, Avrupa memleketlerine kün kutlu kılavuzluğu altında çalışı-

değil, daha fazla Amerikaya ben 
yor. Ve medeniyet yolunda Türk mil· 

letini istediğimiz dereceye yükseltmek 
zer. Bu teşekkülün hamuru sert i için yapılacak şeyler o kadar çoktur 
ve ke6kin değil, yumuşaktır, mü· 1 ki gelecek nesillerde bir dakika dur
layimdir. Bu iki memlekette de ıruyarak ayni istikamette yürüyecek· 
bir insanın bir sınıftan bir sınıfa 1 lerdir. Bir kere bugünkü gençliği ya-
geç.mesi, onun meziyet v~ kabi- rın için hazırlarken bu noktayı göz 

liyetine bağlıdır. İnsan meziyet önünde tutmak Hizımdır. 
Bundan başka hiçbir memleket 

ve kabiliyet sahibi ise, ne isterse gençlerini yetiştirirken yalnız kendi 
olabilir. Onu alıkoyacak, hiçbiı kendini düşünemez. Etrafında olan 
kayıt, hiçbir an'at)e yoktut. 1 ülkeletin ve ulusların da neler yap-

lngilterede insanlar7 kaide ve makta olduklarını hesaba katması 
nizamın tahakkümüne bo-. un eğ- icap eder. İşte başka memleketler de 
mezler. Kaide ve nizam, hürriyete -:-ençlik hareketleri hakkında neşrine 
karşı bir engel gibi dikHemez başladığımız yazılar bu bakımdan sa-

Onun i~in ngi terede her insan. 

rindcn yaşlı olanlara kar~ı &aY." 
gııızlık gö terdikleri yol: ! 

Babalar ile evlntlar nraı;ındald 

bu sevgi, lneilterenin gençlik ha· 
yatına tat veriyor. 

Yalnız bugün genç kadın ol· 

mak, eskiGiııe nisbetle, çok güç
tür. Çünkü kadının çalışml'.1ıakkı 
günden güne, telıli'Keye dtişüyor, 
Kadının koca olarak seçe1.>ilcceği 
erkekler gittikçe azalıyor. 

Filmler, güzelliğin kudretine 

dair beslenen eski itikatları yeni
den uyandırmış ve sağl&mlamıt -

tır. Bu yüzden gen~ kadınların 
çoğu, cinsi cazibelerinden, bu ca· 
zibenin istikballeri :izerin"deta 

tesirinden sık sık bahseder oldu
lar. 

Gençler, ileride yaprlacak ge. 
nel seçimler için mükemmel bir 

unsur olarak yetişmektt!dirler. 
Onların siyasal münakaşalar, elio 

1 nomik mübaha:ıaları, önce hiçbir 

neslin yapamadığı bir işi hazırh· 
yor ve yeni bir fikir temeli atı· 
yor! 

Gerçi gençlerin end~tri mese-
lelerini ve siyasal ba:hisleri konur 

şurken pek fazla hararetiendik

leri görülüyor. Fakat bu da onla

rm yanlış bir kararın fena netice· 

( IJiıtf en sayıfnyı çeviriniz) 

l ı yın o!t:urlanmıza bir fikir vermek için 1 
yazılmıştır. Öyle sanıyoruz ki bu ya· 

kendisine en çok uygun ge!en zılar Hiyık olduğu derecede dikkat ve 1 
muhiti kolaylıkla bulur ve o mu· alaka ile karşılanacaktır. 
bit içinde bahtiyar yaşar. ASIM US ı 

lngilterede her yerden fazla l*----------·----
ref ahın hüküm sürmesi paranın da onunla birlikte hürriyeci hatırla\ 
kaide ve nizama boyun eğmeme- Refaha kavu§mak için bir takım 
sinden ileri gelir. Para, bir yerden kaidP. ve nizamları diriil-meyi du

bir yere, bir memleket~~n bir şünmez. 

memlekete kolaylıkla hareket Bir tek sözle İngiltere gençliği 
eder, en yütksek kazancı nerede fat ist değildir! 

bulursa orada karar kılar! İngilterede gençler E:llerinden 

Bu yüzden İngilizler her eko· gelen her işi yaparlar. Siyaset ha· 
nornik buhranı, başl{a her ulustan hislerine karışır ve ikhsat mesele· 

fazla serin kanlrlıkla ka. ~ıhyor lerini uzun uzadıya göri.:§ürleı. 
ve ona mukavemet edebiHyor. Gençler, genç kadınlar?a sevi-

lngiltercnin .kom~ulan refah şiyor ve şimdiye kadar eşi görül
devirler:ni andıkca gerile:e ha - memiş terbiye ve nezaht:tlc gen'.

karlar, adeta faşist sistemi yaşa. Jmdınb.ra muamele ed•yCJrlar ~ 

~ıkları sıraları anerc:.k bu si.;1•"1i S:m.-a gençler ke:ıiı:Ierin 

geri çevir~c~'le tel{rnr •··fol a ka· den daha ya~lı o!anlarl~ da esk~ . 
vuşo.-:::ı.' :l:ı.:-ım r "n ~r'e•. sine nisl:~t!c, do.ha çak iyi geçin

lngiltere refahı hatırladık~a mektedirler. Genelerin kendile-
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M~iklerin Ali, bu ~nun ailt:: 
adı ;di. Anadolunun bir köşesinde 
küçük bir kaza merkezınde doğ· 
muş orada büyümüştii Basit bir 
aile içinde yetişmiş o~cluğu için 
mahalline göre de yüksek bir ter· 
biye görmemişti. 

Şu veya bu sanata girerek belli 
başlı bir iş sahibi de ol:ııuş değil. 
di. Fakat kendisi büyük bir şehir· 
de bulunsaydı mutlaka büyük bi1 
komik olacağı, güldürır.ek sana· 
tında. hakikaten yüksek bir mevlr 
alacağı, hatta bütün memlekettr: 
ıöhret kazanacağı şiiphesiz idi. 
Bu şöhret nisbetinde de k.iÜyük bit 
ıervd sahibi olacağı tabH id'. 

Meciklerin Ali adı anılınca du
daklarda derhal bir tebessüm pey
da olurdu. Onun için At:yi tanıya'!: 

dostlan kendine "ölüy~ güldüren 
adam,, lakabını vermi~lerdi O 
her nereye gitse muhit~ne nete ve 
felarel saçardı. F akal çok _yazık 
ki her sözü ve her harekt'ti ile her 
keSi güldüren bu adam kendisin~ 

~ayatta güldüremiyordu. Çorak bi:
toprak üstüne atılmıs müstesna 
kabiliyeti haiz bir çiçek tohumu gi 
bi sadece bir istidat olmaktan ile· 
ri gidememişti. Y aşam~k için en 
basit hayat ihtiyaçlarını bile le· 
darik etmekte zorluk ::~kiyordu. 
Tabii istidadı ile hiçb':· münase 
beti olmayan bir i!e '-'ÜŞmüştü. 
Yani kaza merkezinde ~ apishane 
gardiyanı olmuştu. Sanki garip 
talih ölüyü güldüren adamı ölii.· 
me mahkum olanlar .Karşısında 
ağlamak ve ıstırap çekmeğe mah· 
kum etmitti. Burada ancak ölmi 
yecek kadar"bir ekmek paraıa ala 

• ~fy~Vdu. "Witesini, çoluk çocuğu· 
nu )!ÜÇ kanaat geçindirebiliyordu. 

Meciklerin Ali uzunca bir za· 
man böyle gardiyanlık!" m'i!kiı· 
lit · ç.inde yaşadı. 

Fakat günün birinde !ı'-'klı vey;ı1 
hak:nz bir sebeple bu iş <!e elinden 
alınmııtı. Gardiyanlıktc.n açığP

çıkarılmıştı. Zavallı A:i bu defa 
bütün bütün işsiz ka!mşh. Yeni 
den gordiyanhğa tayir. edilmes: 
için uğraşmış, eşe do!lh baş vur· 

--························································· 
]erini idrak etmelerinden ileri 
gelmektedir. 
• f! .. _ınunla beraber gen;le: arasır 
daki ıahsi münasebetler eskisin
den daha çok iyidir. Çünı.1<ü gen~
ler birbirlerile daha çok konuşu
yor, daha sık düşüp kalk•yor ve 
da:ha iyi anlaşmak imkanlarını 
buluyorlar! 

lr.ce I !::s-. : .1 c .. .:.1 L- ' . ·" '· . ... . 
- Geliyorh~ ·, rei: .. Buraya doi; .. u 

celitorlaı-.... 
Dediği doğru idi. 
ikisi de yan bellcri.1e kadar suya 

l'irdiler. Bereket ver: in 1:: t ·::-::' --ı ba
tak değildi. Etrafındaki ıık sazlıklar f 
onfon:"l her tn•-ıfını l::ıplıyordu. ! 

ince H üıeyin tcl<rar:adı: J 
- lzi.'":lizi buldular... Geliyorlar ... 1 

Çıkalım da k_ ada döiüıelim. Juyun 
içi:- · :: ·· · _abani kaz gib: av!::.:"".cağu:. 

Kara Hüseyin: 
- Doğru 1Öylüyor1un.. Fakat kartı 

çıkmayac:ığız ve ·-:· 1an kıy:dl"n l'ide
--ek elc!en gc!~:ji kada: u::aklo:-:3iız. 

Dcc:!i. 

Falı:lt ayni aaniyed~ bire! · :re :!ı..~· 

du lnee Hüaeyinin kolunu tuttu: 
- !:~!dum... Kurtul: : .. - ... Bu a

va!~ -··::ı. bir oyun r:rnıy- - :ız. 

- Nası'? 

Kara Haaan en ya.lu:u1a olan ka • 
mıılarclan oldukça kalın . uzu:-, iki 
tan::ıini keıti. Gerek kök ve gerek yap 
•..ık •araflar.:n attıkt-n sonra aizına 
koyda Ye üfiedi: 

- Cczel... 
Diler kanutı da ayni tekilde dene· 

muş, kazanın mahken.~ reisino 
yalvarmak için araya vasıtalar 

koymuş, bu teşebbüsler:ien hiç biri 
nin de faydası olmamı:ttı. Esaseu 
güçbela geçinen Ali çoluk çocuk· 
ları ile beraber bu defo bütün a~ 
kalmıştı. 

İşte Alinin böyle işs:z kalarak 
çocukları için kuru bir t;kmek pa 
rası bulmak çareleri aradığı günle. 

den birinde idi. Bir akşam babada1· 
kalma evinin kapısı vurl'ldu. Kinı 
olduğunu anlamak için kapıyı aç· 

tığı zaman Ali bunun bir dilene; 
olduğunu gördü. Dilen~i arkasın· .. 
büyük bir .torba almış, kapı kap• 
dolaşıyordu. Çaldığı kc.pılarda1 
kendisine uzatılan birer, ?ki~e: 

dilim ekmekleri bu torl:aya dol 
duruyordu. 

- AHah rızası için bu fakin· 
bir parça ekmek!..,, 

Kapıyı açar açmaz karşılaştığı 
bu ıes sanki Alinin başrr.ı dör.dür· 
müştü. Çünkü bu dakik.ada ken 
disi bir dilenciden bile .Jaha muh · 
taç bir ha!de görmüftU. 

Biran içinde: 

- Haydi yavrum, Allah versin: 
diyerek kapıyı dilenci('lin yüzün(
kapamak istedi. Fakat sonra bun 
dan vazgeçti. Birdenh;re aklına 
bir fikir gelmi!lİ. Dilenciye eli ile 
İ!aret ederek: 

- Bana bak, buray:ı içeriy.? 
gel!,. 

Dedi.Dilenci içeriye ~irdi. AH 
kapıyı kapadı. Ali ne y3pmak ist~
yordu? Niçin dilenciyi içeriye al
mıf. niçin kapamıştı? Jhtimal ki 
dilenci kendisine içeriJe yemek 
verileceğini ôüşünmüşt:i ihtimal 
ki küçük bir iş yaptırılı-~aktı Oıı 
dan aonra kendisini mP.mnun ede 
cek bir fey verilecekti. 

Hayır. Ali tamamen Laşka bi · 
fey dütünmüttü. Dilen~!vi içeriyz 
ald1ktan, üzerine kapıy. kapattık
tan sonra sırtındaki torbayı ald t. 
lçindek~ ekmekleri bir ı - öşeye bo 
!&lth. Sonra bu boş torhv.yı tekra ~ 

dilenciye vererek: 
- Haydi yavrum, s .. n git bir 

dahö\ dilden. Bugün bizim çocukla 
rın yiyecek kuru chmek!eri yok. 
Onlar senin gibi dilcr.mezler .. 
Sen yin'! beş, on kapı dolaşırsın 
yine bu kadar ekmek toplarsın! .. 

Dedi. $imdiye kadi\" hayatta 
böyle bir hadise ile k"rşılaşma · 
mış C'lan dilenci h~yretler içinde 
Alinin yüzüne bakıp ka!mıştı ! 

1(. ,,. 

Yazan : Kadircan Kaf lı 
di. O da iyi idi .. ince Hüseyine uzat· 
b: 

- Bunun ucı..:n :.<:ına koy E~r: .1· 

nu bir elinde tıka ve ııuya gir. Suyun 
· :bine çömel .. :-a··-• < "-:t=r.·· r : da 
kar=:1ın diğer ucu hep ıuyun üstünde 
blım! 

ince Hüseyin bu ı,urnazlığı anla· 
mak için zorluk çekmedi. 

ikisi de ıuya daldılar. 

Kara Hasan son defa ince Hüseyi-• 
ne töyle demi.ti: 

- Salon burnumu açayım deme .. Ka 
mııın ıuyun üstündeki ucunu da aşa· 
ğı çekme, boğulduğun gündür ha .. 

ince Hüseyin ıu cevabı ve::-mişti: 
- Sen hiç üzülme! ... Bu iti becer

meyi pek çok İstiyordum. Çünkü dö-
nuıte Karakartalın leventlerine anlata-

lzmir cinayeti 
Cinayet bir tekerlek 

meselesinden çıktı 

Erbaa da tütün mahsu 
Tütün kırmağa giden genç kızlar Erbaanı 

unutulmıyacak birer levhalarıdır 

l 

-
.-. ı 

Katil Ferlıat 

lzmir, 15 (Özel} - Kemer cad
desinde, lbrahimin araba tamir -

hanesinde, Rüstem oğlu Ferhad 

Tokat ilinin yüz akı diye ö,·ülen 

fü·baayı, bu scf crki görü5ilmdc daha 
bayındırlıklı \'e daha verimli buldum. 
Taşom adı nrilen içimi hafif, ren-

gi büyülü, ünü çok tütiinleri ile, acun 
piyasasında biiyük ) eri olan .. Herek,. 
eski de\'rin unutulmuş, ::-apa kalmış 
ıssız bir köyü gibiydi. 

Bugün, i~inde elektriğiJ parkı, si -
neması, mezbahası, okulları ,.e co;; -

kun bir gen~ıiği olan Erbaa. yurdun 
her :;ıehri gibi, parlak bir yarma doğ -
ru hızlanıyor. lçinden trenin de ge-

çerek değerini kat kat artıracak o -
lan bu tütün memle!tetinin artık tek 
hir dilek ve isteği kalmıştır: Su: 

Erhaa ornsı ~ok bereketli toprak -
Iara sahiptir. Ekilen her türlü ürü -
nün iyisini \'e özlüsünü çıkarır. 1'ü -

tün, pamuk, pirinç, buğday Erbaa ik
liminde en yüksek randımanı bulur. 
Erbaa ürünlerinin verimini daha ~o-

ğaltmak; dolayısile memleket halkı -

namında bir arabacı, kendisine ı-----,-------
Konyada modern bir 

ait bir araba tekerleğini zabtetti • 
ği iddiasile Arif oğlu Etemi öl • mezbaha i 
dürmüştür. Etem de arabacıdır. Konya (Özel) - Konya Urayı1 İ 
Katil; şehir çevresi içinde bu1unan mez. 

baha, kiriş ve bağırsak yapıcı yer-
1 - T ekerleğimi geri istedim. 

lerinin etrafa yaydığı kokunun 
Bana küfür etti. Sonrada büyük 

sağlık üzerinde yaptığı köiü izle
bir tokmakla karnımavurdu, kız • 

ri gidermek düşüncesiyle güzel ve 
dım, ne yaptığımı bilmiyorum. 

fenni bir mezbaha ile bunun ya • 
Demektedir. Katil adliyeye ve- nında fenni konstroksiyonu olan 

rilmiştir. bir bağırsak ve kiriş yapılma yeri 
Orta Avrupa ve cenubi yaptırmıştır. 

Alman11@a ihracat Sehirde bulunan ve bu sanatte 
İzmir lS (Özel) _Orta Avru- çahfanlar yeni binada yer alarak 

çalışmalarına devam etmekte bu
pa ve Cenubi Almanyaya yapıla· lunmuşlardır. 
cak ihracatın, Köstence yolu ile 

Fa.kat bunların bir kısmının şe-
yapılması daha muvafık gÖtülmek hir içinde yine gizli olarak çalış-
tedir. Bu suretle Triyeste yolun· tıklan urayhkça yapıları araştır • 
da 11 günde yapılan sev\iyat 5 mJ\ ve baş vurmalardan anlaşıldı
güne İneceği ve yaş mahsuller ğından kanun ve uray buyrukları· 

bundan çok istifade edeceği gibi na karşı gelen imalathane sahip· 
Romanya acentesi de ma~rafları leri imalathanelerindeki bütün 
Türk parası üzeı·inden alacak ve malzemeleri le beraber yakalanmı~ 
sevkiyat mahallerine doğru konşi- lar Vf' polişe teslim edilmişlerdir 

nın gelirini artırmak için 
mağından fa) dalanma) ı umma 
rckti. 

Bunun kin rnkit. rnkit ) 

projeler, plfmlar, keşifl~ Erba 
rın ),llardır sızlanmalarına bi 
nuç \eremez oldu. 

TOTON 
:Erbanda göze çarpan en bÜ) 

zellik tütündür? .. 
Sağa hakıyoı·sunuz tütün, so 

kıyorsunuz tiitün; Tanrı, sarı 

güzel beldeyi ba:;;tan başa tütü 
ratmış gibi.. 

Bu. Erbaaya bambaşka 

orijinallik \'ermiştir. Akşamın 

zıl ışıkları altında ellerinde gemi 
nerleri ile tütün kırmağa giden 
kadın ve kızlar, hu hayatın un 
mıyacak birer levhalarıdır. 

Yeni )11 rekolte i 2 milyon k 
larak oranlanıyor. Yeni ),1 ürün 
nefis \'C çok güzeldir. 

Cevdet Y 

Bir çobandaki şarb 
hastalığı 

Tarsusta Adanalı oğlu k6 
de bir sürünün çobanında t 

hastalığım gören baytar Ce 
ratlı hadiseyi baytar direktö 
ne haber vermiş; berabc.rce 

giderek sürüde de ayn· haı 
görüldüğünden Adanah oğlu 

yüne aşı yapılmıştır. 

Kongada yemiş bo 
Kon va (Özel)~ Şehrim· 

selize ve meyva l:>OllUKuuu. " 

cuzluğunu önceleri de bildir 
tim. 

Tomates, bamye, bi.ber, pil 

can ve kabak gibi mev~im ı 

.-erinin kiloı;u elli paradan iki 
çuk kuruşa kadar satılıyor. 

ince kabuklu, sulu ve yi 
zümlerimizle kavun, ka-rpu' 

divleğinde 1dlosu. bir iki 
arasındadır. 

Bununla beraber bu bol ucul 
mento kesecektir. /zmirde haik için büro metlerden pek az naıibedar 

Maraşta ul:ıs odası 
Geçen cuma günü e.,at 17,3fJ 

da Maraşın belediye b~hçesind~ 
ki Sağlık evinin alt kat nlonla
rında hatk için yapılan "Ulus oku 

ma odası,, nın açılma töreni yapıl

mıştır. 

cağım. Kim bilir ne kadar şaşacaklar· 
dır! .. 

- Şimdilik armenyoyu şatırtalım

da, sonrası kolay ... 

ikisi de başları suyun üç dört karış 
aşağısında olmak Üzere çömelmişler· 

di.Ağızlannda tutduldan ve ucları 

ıuyun üstünde olan · :ır.uşlarla rahat 
rahat nefes alabiliyorlardı • 

Böylece üç dört saat bile kalabile
cekfordi. O zamana kndar da, onlann 
başka yerlere gittiğini sanarak Anncn
yo buralardan ıavuşat"aktı ... 

Askerlerin kam:ılar ve sazlar ara· 
ımda dolaşmalarından, birbirlerine ba· 
~ınnalarından, vcrilc-ı l ~ . -·~- ·-. 
_ıkan gürültüleri du;·abiliyor!a:·dı. 

Suyun içinde bir taş par~ası gibi 
kımıldamadan bekliyorlar ... ~ 

İzmir (Özel) - lzmire bağlı lar vardır. 
on beş kazanın il ;eb:ıyları, Fazılı·"'"' ""ııı"" """"''."'""'~" ·~mıım•:'""'um~nın ıııuım:m•ımıııı 
Gülecin baskanlığı altınd:ı topla- tan yenı valı, ızmırde ılk ~ 
narak mühim konuşmalarda · bu . sine başlarbaşlamaz, halk içiıı 
lunmuş!ardır. T oplar.tıdan ınak - 1 "baş vurma,, bürosü ihdas e 
salları köylünün paraca zorianmı- tir. Büro, halkın mü~kilatl11'. 
yarak kabil olduğu kadar fazla vap verecek ve dertlerini diııl 
randman teminidir. Diğer taraf· cektir. 

Bölem~ 75 
-19-

ZENŞIYO SAVAŞI 

Aradan yirmi yıl geçmi~ti. f<?!ih Sul· 
tan Mehm: t çoktan ölmüş, Cem Sul
tan kavgası bitmişti. J• :nci Bcyazit 
V cnediklilerle uğraşıyordu. 

1499 yılı ma:-, .tının el~:-•. -:. c:nü bü · 
yüd: türk donanması İ4tanbuldan yola 
çıkmıştı. Bu donanmada (2800) Rumc· 
li askerile 18000 Arnavut askeri 
(8000) yeni çeri ve sipahi olmak üzere 
(63000) kişilik koca bir ordu vardı. 

Gemilerin sayısı ise (87) kadırga, 

( 167) si taşınıA : ·si olmak Ü:ctere 
(254) parça idi. Sonradan adalar ve ak
deniz limanlarından kl\tılanlarla bera· 
ber (300) Ü buluyordu. 

Donanma kiiçük Davut paşa ku· 
mandasında idi. Sancak fırkasma Ke- ı 

miralin bindikleri genıilerin bire' 
. z:ı:nana k<:c!ar r . ç bir türk do 
sında görülmeır.i~ti. 

Göge denilP"" 1:·· r, 
mitte diğeri Sinopta yapılmıtb· 

biri üç katlı idi .nl. . arı yet111i~ 
nişlikleri o~.:-: beş ay:ıkt•. Orta 
yetmiş artın yüksekliğinde yapıl 
Çanaklıkta, otuz kiti, ok ve 

silahlan kullanar.::Jc savaı yapa 
içindeki insan sayraı bin kiti idi. 

k:ı:taki l ····ıcrden çıkarılmıı ol ... 
•. j ._ ·'.! çift kürckler:-ı r - • birini 

kişi çekerdi. Hem kürek hem et
kenle giderlerdi. Yan tarafland 
bar kapaklaı'I açılarak buralarcı.
yük çaplı toplarla ateı edilirdi. 

Burak reisin remiıinin kaptaJIS 
ra Hasandı. 

Donanma yollarda büyük zo 
çelierek, ayni zamanda her yaır# 
ku salarak ; lora yarım adasının 
buna varmı§tı. 

(Arkası vorl 



alkan güreş şampiyon
luğunu 5 - 2 kazandık 

1 Diin gece Taksim stadı 
lllemiş bir k=ılaba:ı~ 1 1 

hiç görül
çevrilmişti , 

iiıobakalarJa ıan'atkô.r Hazımfo. Çoban Mehmet yanyana ıeyircr
ler arcuında 

Balkan güreılerinin son Jev kazandı. Bu suretle 56 kiloda şanı 
t~ai dün °ece yapıld. ı. Gece ol . · l ~ • pıyon uğumuzu kaybetmiştik. 

" ına rağmen bütün t. ibünıer 61 kilo~a M&rla Göııoç (Ro 
e ..:>rtadaki saha hıncahınçtı. En men) kartılattılar. ilk on daki . 

~iihiın futbol maçının hile bu ka kayr Yatar sayı ile kazandı. İkin 
~lcr seyirci top!ayamad .~·lnr söyle·. d a c. ci evre sonunda Yaşar hak et -
e rn··b l ~ · 1 c .. u a aga etmıf c mıyaca · tiği galibiyeti sayı ile kc.zandr. 
l&•ı. 

66 kiloda Saim ile Burlovau 
h Bununla beraber alaiıan terli (Romen) karşılaştılar. ~aim müt 
ltt~h~ok eksik olduğu için halkm hit bir kafa kol tehlike~i atlatt• 

t
• tın bir kısmı sahayR çıkmış. 
•tı . 

' rın etrafını doldl!rmıı~tu. T<im 
ene Y w b'l . .. 1 apacagını ı mıyrJr, gures. 

çerkh·u yüzden başlamıyordu. Bir 

fo ıhtarlara rağmen rir.gin etra 
'tı • d 1 botaltmak mümkün olmuyor· 

,1~· Bir aralık halkın üzerine su 
tıtıak tecrübesine bile girişild: 

COREŞLERIN NETlf'ELERl 

1 Gür~~ler nihayet 9,3(\ da baı· 
·l'~bildi 

b' 5'3 kiloda birinci maçı Hüse · 
,Jll\ ·1 lk· .1 e Tujar (Romen) yaptılar. 
ti.'~ .. de atikti. On dakikada bit
}:' ._ Uaeyin sayı hesabile galipti. 
'~at 'k' r,k 1 ıncide Romen daha muvaf 

t. .. •)'etli ve tanılı çahıt.. Evvel& 
41'-ae · it Yın Romeni yere attı. Faka'. 
~~:en Yaman bir köpr:.i ile kur · 
~hı~· Hüseyin de bir köpriı ile 
l i: •ke atlattı. Neticed'~ Romer. 
tt,..ç"ı_ 

Uıı; bir farkla ve sayı hesabile 

Sonra rakibini altına aı&rak dev 
re sonuna kadar çalışt . İkincide. 
ikisi de bir çok tehlike:er geçiı
diler. Nihayet Saim 7,30 da bur 
gu ile rakibini tuşla y ~ndi. Saim 
çok c;lkıılandı. 

72 kiloda Zaharyu (Yunan) 
Fişer( Yugoslav) kı:şılaşdar 

Yunanlı bir kol kapm.:uile 8 ine' 
dakikada tuıla rakibin: yendi. 

79 kiloda Gogoı (Rcmen) ile 
Yorgos (Yunan) karşıla~tılar. Bu 
güreş çok heyecanlı ve hareket 

li oldu. ikinci devrede Yunanlı 

bir k"fa kolla rakibini 11 inci del 
kikada yendi. 

89 kiloda Goluman <Romen} 
le Palkoviç (Yugoslav) karşılaş · 
tılar. Romen hakimdi. Burguyla 
Yugoslavı yendi. 

( Deı·anıı 10 uncu sayfanıı:da) 

Balltan giiref[erincie en çetin ralribimiz Romen lakımt 
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1 Romanya Turundan Dönüş 
Romanya turunda büyük 
değerli bisikletçilerimiz 

bir varlık gösteren 
dün yurda döndüler 

JJükrcşc birincilikle va1'cın bisiklct
rinıiz onıuzcla taşınıyor 

Romanya turunda büyük mu • 
vaffakiyet kazanan bisikl<·~cileri. 
miz dün lstanbula döndü.ler~ ve ne 
yazık ki kendileri layik olducluk -
lan derecede karıılanamadı. 

Heyete baıkanlık eden, değer
li şampiyonlarımızdan ve !>illiklet 
federesyonun.dan Bay Cavit bize,, 
hatta Fransızlar olmak üzere bir
çok milletlerin iştirak ettiği bu bü. 
yük turdaki vaziyetimiz hakkın -

"Bizım Ölçümüz Bal
kanlar değildir. Bütün 
Avrupalılarla yarışa

biliriz. Yeterk~ iyi bir 
yolda yarışalım. ,, 

Kazım arkadan b<Zfka bisiklet getiri
linceye kaar yarıştan kalmamak 
için iki saat böyle yürümüıtiir 

Kirkor birinciliği kazandıktan sonra 
Cavidi öpüyor 

yarıı makinesinden çok idman. ma 
kineıiyle gibnek lazımmı§. Diie• 
yabancı sporcuların çoğu idman 
makineleriyle gelmişlerdi. Lastik
leri çok kalındı, patlamıyordu. 
Halbuki biz yalnız birinci günde 
15 defa lastik patlamaaı talihsiz • 

da"9Q izahatı Terdi: 811İİl•fpj"'1-..llllRR!'Wi 
- Müsabakalar 25 ağustosta 

f liğine uğradık. Sonra tamirci ıö . 
türmemi§tik ki bunun da lüı.umu • 
nu orada anladık. Kirkor:ın eli• 
de bir saatte iki J>isi}det kır~dr. 
BUnu tamir etmelc aine.~r~ • 
lara düttü. Onların arkadan ek • 

batladı. 8 eylulda bitti. 11 etap 
üzerine ve dört istirahatle koşula
caktı. Yarıılara giren altı bisiklet· 
çimizden Niyazi, Galip, Orhan İ· 

kinci eta·bı belli zamanda bitire • 
medrkleri için refüze edildiler. Fa
kat bunardan Niyazi ile Orhan 
diğer etaplara müsabaka harici 
girdiler. Kirkor ile Kazım ise bü· 
tün etapları koıtukları gibi Kir • 
kor, son etaıbı birincilikle biti't'erek 
Bükreşe birinci olarak girdi. Son 
etapta vasati olarak saatte 34, 726 
kilometre hız yapmııtı. 

Umumi tasnifte birine.iliği Ro • 
manyalı Danyel, ikinciliği gine bh 
Romanyalı, üçüncülüğü de Po • 
lunyalı Blani•ki almııtrr. Umumi 
tasnif, bütün etaplardaıki derece · 
}erin ifadesidir. 

Son etapta Kirkor ile Kazım bü. 
yük muvaffakiyetler gösterdiler, 
Bilhassa Kirkorun Bükreşe birin • 
ciliıkle varması çok alkııle.ndı. U. 
mumi tamifte birinciliği kazanan 
Romanyah Kirkordan ancak on 
be~ dakika sonra Bükre!C ~arabil 
di. 

Böyle anıulu•al bir mü,abak.a 
da kazandığımız bu muvaffakiyet 

Bisikletçilerimiz ka::a11dıkları 
kupalarla 

ve gösterdiğimiz bu varlık çok Ö· 

nemlidir. Eğer tecrübeli olı:ıydık 
bütün etapları kazanabihrdik. 
Bunu müsabakadan sonra daha 
iyi anladık . 

Bir kere yarıştığımız yollar çok 
bozuktu. Bu vaziyet ilk etablar• 
da muvaffakiyetsizliği mucip ol
dw. Çünkü altımızdaki makineleı 
çok güzel makinelerdi. Fakat ya· 
Ti§ ma:kineleriydi. Bu yoHar İ~ :n 

sikleri otomobille geliyordu. 81' 
zim bu da yoktu. Meıela Kizım 

yarıştan geri kalmamak içia arka· 
dan bir aıkadaı ken:liıine bqka 
bisiklet getirinciye kadar liıtiii 

patlabnıt bisikleti iki saat umu 
zuncla lafıyarak yürümeye mec • 
bur kaldı. 

Son etabda Kirkor bir aa·alılc 

dütmüt ve on bet dakika bayıın 
kalarak koşamam ıştır. Biıiklete 

binecek hale gelince "geri kaldım, 
kazanamıyacağım,, diye adeta ai· 
lıyordu. 

Fransızların ikir.ci günü, Bul • 
garların üçüncü, Yugoslaviarın 

betinci günü yarıtı bırakmilları yo 
lun ne umulmaz derecede bozuk 
olduğunu güzelce isbat eder. 

Bu müaıbakatarda edindiiim 
kanaat ıudur: Gördüğümüz Bal • 
kan yarışçılarından çok eyiyiz. Bi. 
zim ölçü Balkanlar değildir. Arı· 
zalı, yokuılu bile oha iyi bir 
yol olmak prtile en ilerde mil~t • 
lerin bisikletçileriyle yarıtahili • 
rız. 

Muvaff akiyetimiz Romanyada 
ve diğer yarıtçılar üzerinde çok 

(l..ıitfcn !fay/ayı çel'İrini~) 

Bozuk 11ollarda koıan bisikletçilerimiz: Önde giden Türktiir - Ri.sikletçile rimi:ı Romanya clrimiz B. Hanaı1u'llll 
Suhpi ile beraber · · · · 
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Bir lngiliz gazetesi yazıyor 

Türkiyeyi tehdit edecek 
olanın vay haline ! 

Türkiyenin 
aşılmaz bir 

Trakya hududu 
sınır halindedir 

Atat ürkün enerjisi sonsuzdur. 1 ürkiye hiçbir za
man bu derece il ya katli ıordulJa malik olmamıştır 

Habeşistan seferberlik ve 
idare iliinına hazırlanıyor 

örfi 

Adisa.beba, 16. (A.A ) - Ha. 
bq hükUıneti, Habeşistsn'da befer 
berlik ve örfi idarenin :lanı hak· 
kında bir kanun hazırlamaktadır. 

Bu kanunun imperatÖr tar.ııfın 
dan imzalanması beklenmektedir. 
İtalya, Beıler komitesini11 tavıiyc 
lerini reddettiği ve Ulu~!ar sosye· 
tesinden çekildiii takdirde ba ka
nun derhal imza edilecektir. 
Y ACMUI< MEVSiMi RITIYOR 

ENDiŞELER ART/YOR 
Addisabeba, 16. (A.A.) - Oıı 

bet gün sonra bitecek elan yağ
mur mevsiminin sonu burada. hit
haua yabancı tecim çevenleri ta
rafından ıitgide artan bir endit" 
ile beklenmektedir.Muhaıama ba~ 
layınca Addisabeba Ü7.erine yap,. 
Iacak ltalyan hava hücumlarındar. 
korkan birçok Habet ve yabancı· 
lar, bahçelerinde siperler ve ıı~ · 

naklar kazmakdadırlu. 
Reuter ajansının ö~r~ndiiine 

göre, Habeı imperatörunun, bu 
hafta içinde, çok önemli kararla,. 
alması muhtemeldir. 

FRANSIZ BAŞBAKANI BiLE 
DUÇEYLE KONUŞAMAMIŞ/ 
Deyli Herald'm Cenevre aytan ta· 

rafmdan verilen maHimata göre hay 
Laval sop nutkunu söylemeden önce 
İtalyanm uluslar sosyetesi ile birlikte 
çalqarak hir tesviye bulması için !tal 
ya hfik6meti ile tema etmek ve hay 
MUMolini ile telef onla konupnak iste 
mipe de buna muvaffak olmam11trr. 
Deyli Herald'm aytarı "Fransa batba 
kanı bile Duçeyi bulup konupnağa hn 
kin bulamadı,, diyor. 

(Deyli Telgraf) m aytan da Habeş 
murahhasr Havariat'm Habeı impara· . 
teklifi kabul edeceğine dair nutkunu 
söyledikten IOnra (Herriot) un Habeş 
murahhumı hararetle alkqladığmı 
haber veriyor. 
MALTALILARA EMiRNAME 

Londra, 16. (A.A.) - Daily 
T eleıraf ıazeteainin haber verdi· 
iine ıö,e, dün Malta'de. qaiJda· 
ki 3 emirname yayılmqtır: 

1 - Halkta endite uyandıra· 
cak yalancı haberleri yayanlar bir 
aya kadar bapia ve 20 liraya ka 
dar para cezalarına çarpbnlacak · 
dır 

2 - Malta ilbayı, ıeael düunc 
zarar verecek mahiyeti 9 menular 
üarinde 1uılar J&Jall aueteleri 
ihtarlı VeJ& ihtanıs olarak kapat
mak ve ten hareket edenleri 8 aya 

kadar hapla •• 100 liraya bda• 

para cezasına çarptırnıt k yetkesi 
ni h,\İZ bulunmaktadır. 

3 - Ubay, ayni za:m,nda ya 

pılmuını mevsimsiz ıfüt\üğü net · 
riyat T gazetelerin Maltıı.ya girmtıj 
sini yaıak edebilecektir. 

iKi iT ALY AN DENıZALTI 
GEMiSi SOVEYŞTEN GEÇTi 
Portsaid, 16. (A.A.) - "Tri· 

checo" ve "Narvalo" adJı iki ltal· 
yan denizaltı gemisi, dün sabah 
buraya gelmişler ve Süveyt kana· 
ima girmitlerdir. 
MISIR SINIRINDA TOPLANAN 

ITALYANLAR 
Londra, 16. (A.A.) - Daily Te 

legraf gazetesi, Kahire aytarının 
sandığına göre, ltalyanll'r, Trab· 
lus'daki kuvvetlerini Son.,ali nefeı 
leri ile kuvvetlendirmekte ve der 
ğu Afrikaıına Trabluı'lu askerler 
göndermektedirler. 

ltalya hükumeti, askerlerin! soy 
ve dil itibarile ayni ola?? düıman· 
lari!e karıılattmnamak için bu 
tarzda hareket etmektedir. 

Mısır. Trablus aınırınJa topla'tı 
11111 olan kuvvetler, 20 000 kiti o · 
larak tahmin edilmektedir. Bun
dan '-tka ltalpnlann deniaden 
itibaren Jurahuha'ya baar ıiden 
tlO millik bir meaafe üzmnde 3 
dikenli tel hattı._ Jmrdu\duı hal>e r 
verilmektedir. 

HARI' HALiNDE •ISIRIN 
DURUMU 

Kahire, 16.(A.A.) - ''Elcihad•' 
ıazeleainin yazdıiına göre, Mm~ 
bafhekanı ile lnailiz illnomaı ko · 
miser muairini aruında harb t.aliu 

lan konuımalar aonunCla, lqilte 
re, Mıaırın haldarmdan biç biriıi
ne dokunmamayı taahhüd etmit
dir. 111111iz mabmları, evvelce 
Mısa hük6metinln muvafabtmı 
almadan Mısır' da hiç hir özel ted 
bir almıyacakdır. 

MISIRDA HAZILlff:LAR 
Kahire, 16. (A.A.) -- Sü ba· 

kanı, ' doğu ıahrada bir tt:ftit ıezi· 
ıi yapmaia karar venntıtir. 

Kendisine, ordu ıene! müfdtit 
ve "sınırlar direktorü" refakat e· 
decektir. 

SAMUEL HOVAR SIMDILIK 
LONDRADA 

Londra, 18. (A.A.) - HiJiae · 
lerin icabı müıteana olmak üzere 
ıimdilik Sir Samuel Holllre'ua Ce· 
nevre' den d&nmeaine lüzum lörüll 
memektedir. . 

EDEN CENEVREDE 
Annecy, 18. (A.A.)- Hafta ta 

tilini A.nnecy' de ıeçirmek azere 
bur;aya ıelmiı olan B. Ecen bu aa · 
bah Cenevreye harekr. etmi,tir. 

INGILTEREDE MECBURi 
AS-URLIK. iSTENiYOR 

Londra, 16. (A.A.)-Deyli M~ 
yl gazeteıi diyor ki: 

Franaa ile lqiitere, harbcle ol· 
dulu ıibi, aJDI slTen ve hüanil 
niyetle hareket etmelid~t ler. Çok. 

SADECE BiR ONUR 
MESELESi 

Londıa, 16. (A.A.) -- Bu P 
zar günkü İngiliz hasmı B. fd 
solininin Uluslar sosyet.esine 1 

diği cevabı, Uluslar sosyetesi t 
fın:lan yapılacak her r.irlü uı 
ma tekliflerini kesin olarak red 
dici mahiyetle görmektedir. 

Bununla beraber, "Sa11daf 
mea" Cenevre aytarınd.ın al 
bastığı bir yazısında şöyle di 

"Burada sanıldığına gört 
Mussolini, Adua' da harır.katın 

lan:pcmdan en fazla ü~ haflo 
ra kazanmayı tahmin ettiği 
gösteri! galibiyeti ile iktifa e 
cek ve bu galibiyet üzel'ine l 
yan onurunun korunmasmdan 
ra Uluılar Sosyetesi tarafın 

barııı yeniden korumak için 
lacak gayretlerin boıa ~.kmat 
çalıımıyacakdır. 

Habeş hazırlıkla 
nasıl yapılıyor? 
Adis-ababada bulunan bir f 

ıız ıantesi ayları, ora ah 
halckmda ı&ıderdiii haberler 
amcla batbca fUDlan bildiri 

Hahet hükGmeti, villyetle 
den aidatı raporlan buradan 
...... Bu raporlara söre l 
lar Eritre hüdudü üzerinde 
laemli hareketlerde buftlllllllll! 

dır. Bundan harbin yakın ol 
anlatılmaktadır. Memleket . 
de bulunan yabancı!ar gil"l 
tikten daha fazla olarak ç 
ıibnektedirler. 

Haha al••" aı~1'rıaıea-~ 
.uylmdanı ticldetle uyanmak 
.Atrt habet ıazeteleri de bunu 
ha ziyade teıvik ediyorlar. A 
lerin hüduda ıönderilmeei ~ 
rarenıgİz bir surette oluy•;r. 
bin kitinin Harara ıideceii 
lendiii halde bunlardan yalnıı 
betrüz kiti gönderildi. Fakat 
rara değil ! iki rün önce s · 
larmın tayyare ile ıittikle•i f 
ye yani Harann tam aksi isti 
metine. Habeıliler uke.: le 
aevki iti hakkında malU.mat 
mek iat,emiyorlıır. Habetiı 
aub kuvvetini tqkil eden yedi 
ordu Eritre hüdudünde, 
den, ve Hararda yerleşmiı 
nuyorlar • Her nekadar buııl 
aayısınm üçyüz elli bin kiıi o~ 
iu tahmin edilmitee de iki yüı: 
den fazla olmıyacak gibi gö. 
yor. iki yüz makineli sn·· 
altmıı seri ateıli topları, altı 
fif taııkları ve daradar yetıt 
cephaneleri vardır. Tayya 
esiri tipte d8rt Patez ile iki f 
kerdir. 

ıta1yanlar için ilerilemef:< v• 
reJİ elde etmek kolay ola 
da Oıden de çok güçlüie t 
edeceklerdir. Ondan t0nra 
ııcak ~ileri ıesmek ıüçl!iiU 
aWerecektir. 

dan heri Franaa ile lnciltere ara· ----~~ ... 
ıında tedaful l»irlik temenni -..diyo 
na. Bu birlik yapılmq olaydı, l»u 
ıGnldl duruma kadar ıelinm•ine 
m&al olacakdı. 

Dit- tarafclan, ha ..... in
~ ai:ruumm 1'aıuclılı 
prenaipleri miidafaa .... ilecek a· 
raçlan iailamak llun meahurl 
uke,llk himaetltdn ila:lumı ~•· 
mekde, Ye buaGnkü ıdcıntılı da· 
numm lnıilterenin zaafmda4 ile
ri ıeldiii mütaleumı ileri ıürmelc 
dedir. 
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Büyük Harpte Besl•ll Dlaya Baberlerl 
giliz, Fransız kruvazör-= • • '1"V l \ 

- ı 
erini nasıl batırdım ? 

~~~~--·--~~~~ • 
rnımızın baskın ateşi motörü dur-

durmuş, içindekileri öldürmüştü 
Yazar:: Müteluıiı 

~llflf taralı 7, 9, 14 eglul tarih· ı 
• l<ıfltlarımızdadır.) 
llıiıi İlkeleye bağlatmıttık. 
• Ilı nazarı dikkatini celbet· 
'1e bu gemimizin içine öte • 
'ba koyarak içinde bir faali· 

lf kanaatini verdirdik. 
in Y&nmdaki tepeye ıö · 
•İperlere piyade takımını 
İrdik. F enikeye kadar u7.a· 
darına telefonundan iıtif &· 

ek ayrıca Şeli<lonya bumu· 
azcüler koyduk.Bu tertıbatı 

sonra vazifeyi fU ıuret
ettnn: 

9'.nli kayıjı idare ~den iki 
16ya iıkeleye bir feyler çı · 

Orlarmlf gibi ıidip ıelecek • 
azör limana ıirmeğe bq. 

•ırada bu neferler yelkenli· 
köye doğru kaçacaklar

•uretle gemi, limanın orta· 
durarak füpbeıiz motorla 

. liınizi almaia NLV&f&cak, 
'Pi çözüp götüreceği ıırada 

.:._ takımı ıroloru tiddetli a • 
'";.~' alacaktı. Piyadenin a • 
~t!amaıivle beraber batar · 
da kruvazöre alet açacaktı. 
lece vazifeyi taksim et!ikt~n 
diitman gemilerin:n aelm~ • 

ledik. 
12 - 1917 Perşembe sa· 

8 de F enikedeki telefo 
lrdı ııra iki düflD&ll gemi· 

4dresan iıtikametine geç · 
İlli haber verdi. Biraz ıon • 
ldonya burnundaki gi;zcü • 
de ayni haberi tekrarladı. E· 
lbevzide bulunan efradım 
l0pbatı ettiler. Aç.ık ol · 
beraber çok ıüzel gizleJM>n 
lın pek yakmdan bile belli 
Ordu. Saat 11 dakika 30 da 
iılann Paris - il ve Alek • 
ıemileri mevziim=n altı ki

e önünden ağır yolla geçti· 
~biraz tonra limandaki yel · 

izi ıörün:e ist:kametlerini 
Çevirdiler. Ağır a~ır gf' • 

Pana - il tam limanın orta· 
~eksandra da hemen ır.evzi· 
a.,.indeki yarın dibine gelip 
lar. Aleksandra karaya oka 

talcnı durmuttu ki, burun ü 
~ dera kuvvetle atılacak herhan 

t.t doğruca ıüvertesinf' dü· 
kti. Pariı - il ile aramn 

--~idi. 
·ıe"'titlıiı panorama kartııındr. 
l .... burun buruna idik, Duy 

'-heyecan büyüktü. Gemi 
~fından duylılmaması için 
.~'llllaııdaları itaretle ve aea • 
:.erırıek mecburiyetinde kal · 
"'lakeler altmdan kabaca ni 
~zı Pariı - 11 ye b~ila • 

liit ; bordumı, baş ve kıç 
. topıarmı köye çevirdi. Kıç 

''büyük bir Fran1ız bayra· 
all.u • lndirdiii motora 1 O ka • 
---.uı bahriyeli bindi. Mo · 
ter '-t tarafma bir makinelitü· 
~i':9rek yelkenlimize doi 
ile libneie ve sahili maki· 

Ltara.aia bqladı (her ne
>. a.~ lefer köyü topa tutma • 
ı~a dürlriiniimiin adesesi 
l lllanava cidden mükem · 
~illi aüverteainde dola • 

·Jel ilerin aiızlaı·ındaki 
..._ ldi.;ük ~lderi ta· 

topçu kumandanı M. Ertuğrul 

mamen görünüyor, bağıra bağıra 
konupnaları mükemmelen itili· 
Jiyordu. Motor yelkenlimiı.e ya • 

n&flı. ipi kesti. Arkasına taka • 
rak dönmeğe başladığı 11rada pİ· 
yade takımımızın baıkın aleti mo 
toru durdurdu. içindekiler ta~a- 1 
men öldürüldü. Artık ııra bıze 

gehniıti. Süratle maıkeler atıla . 
rak ateşe başladık. Attığımız ilk 
dört aralıklı atımın ikisi kııa biri 
uzun olarak denize dü§tü. Biri 
ıörülemedi (1). 

Müteakib ıeri atetimizdc atmı .. 
laranızm onda ıekizi gemiye de· 
fiyordu. Gemi hemekadar kıç 

topu ile bize mukabeleye çalıtmıt · Selanik Panayırı·nda 
ise de derhal tahrib edildi. Gemi Yeni bir kabile Y,unall.Ütanda Selanik ,ehrinJe büyük törenfo açılan "Selanik arııulwal,. 
yavaı yavq açılmaia çahfıyor; . K' . 1 panayırı devam ediyor. Panayıra bütiin Balkanlılar İ§tirak ettiği gibi biz de 

Y enı ınenın es.rar_lı o~alı arı i~tirak etmictik. Türkiycnin yerli malı su ilerinin teshir edildigw i S<'lanik """"• fakat makinanın bozulmaıından d b 1_ah ı k l' l' • r-··--
ara~m. a yaşıya? y~nı ır a. 

1
· e e§· yınnda pavyoncumw: billuuıa beğenilmiş ve bir ~ok takdirler kazanml.§tır. 

bu hareketi hiııedilmiyecek dere- fedıld•. Bu kahıleyı meydana çıkaran () tte T;ürkiye pavyonrı ve halk görülüyor• 
cede~q·~~~~~ M~~ID~~bl~l~e~~-s __ . ________________ ~---------
daıından çıkardıiı siıle kendini yan kabilenin garip bir takım adetle 
ıizlemeğ ve ancak 1100 metreye rinden bahsetmektedir. Kabile sakin· 

)erinden birinin elindeki balta ıekli· 
kadar açılmaia muvaffak olabil ne dikkat ediniz .. 
mit iıe de aletimizle ezildiğinden ------------
takatsiz kalmıttı. Attığımız 145 
atımdan 1 io u gemiye değdi. 18 
dakika ıüren bu mücadelenin ıo · 
nunda cepaneliği de infilak etti. 
Gemi alabura olarak batb. 

Aleksadraya ıelince; biz Paris 
- JI ile uğraşırken zik :takvari 
bit JUlla enainlere bçıpr •• 
k1Ç topu ile muttuıl bize- ateş 

ediyordu . Her ihtimale kartı 
bütün aletimi Pariı - il ye 
tophyarak hiç olmazıa biri.'i • 
ni tamunen batırmak enditeıi 
beni Alekıandra ile metgl;I ede · 
medi. Maalıaza, ilk grup aletin · 
de bir abmnnızrn mak=na daire · 
ıine dei:liğine inanmıt olsaydım; ~ 
fü.pheıiz iki topl1 Pariı - il ye, di 
ğer iki topu da Alebandraya a 1 

yırırdım. Fakat bu kana!lti ekle 
•bnek o dakika için mütküldü. 

Bu suretle yakasını kurtaran A 
lekaandraya artık kolumuz yeti · 
temiyordu. it bitmitti; bataı:ı 1 .., 
kruvazörden denize dökülen dü, j' 
man efradını kurtarmak lazımdı. 

Saat 16 ya kadar deniz üzerinde ı 
kalanlar, Aleksandranrn gelip 
kendilerini kurtaracağını ümid ~ • 
derek teılim olmak istemiyorlar · 
dı. Bataryam araarnda yüzücü 
bulunmaması ve batanl~ın ıahile 
biraz uzakça bulunması kurtarma 
itini imkinıız bırakıyordu. Yal • 
nı~ Agvaköyünde halen bekçilik 

Musoiini sütunu 
Bütün Avrupa gazeteleri l\luuolinı 

nin büyük idealinden bahsederek bir 
zamanlar İngiltereyi bile istila ederel 

Adisababada Sü bakarilı~ı 
Adisababa, yirminci asrın en dikkcıte çarpan ~ehirlerden birisi oldu. Şime 

diye kadar ismi ancak coğrafya lı.-iıaplarında geçen ve bir çok seyyahların<{« 
fante::i ar:ulannı kırbaçlıyan HabE'§istan bir ayda dünya lıadiselerinin bi .. 

rinci pilanına geçti? Ve merkezi Adi:>ababa ile imparatoru Haile Selôse unu 
tulmaz birer isim oldu. Son gelen telgraflar, hcrıeyi sullı yolile halleımeğk 
t;al'§an yahut böyle gö::iiken Hab~lılerin artık sefere hazırlandığını göıteı;k 
,·or. Bütün ordular Ogadona toplandı. Oradan Mussolininin oğullarının tlia 
iştirakile yapılacak en büyük /ıalyan hiicumu 1.-ar§ılanacak. 

Elli altmf.! sene kadar evvel lıalyan ların yenildiği düıünüliirse lwgünlıl 
t•aziyet ne olacağı kestirilememekte beraber o vakitlerde ltalyanlann. Hah• 
ordularına kat kat faik olduklan unutulmamalıdır. Resimde, Adiıababa sÜ• 

.r. • 
bakanlığının önünde, bu harbe i§tirak edecek nöbetçilerden bir grup gör;J. 
yorsunuz. 

bütün Balkanlar, Anadolu, Şimali Af 
rika, l\lısırı egemenliği altına alan es· 
ki Roma imparatorluğundan konu~ · 
maktadırlar. l\lussolininin bugün böy 
le bir ideali var mı?. Şu muhakkak kı 

1 

Roma imparatorluğu artıli tarih sar• 
f alarma geçmig bir hakikattir. Yaln~ 
Mussolini çahııyor· Resimde Romada 
ki Mussolini sütunu ve Fatiıt gençle
ri görüyorsunuz. 

eden ıiyah derili Veyıel Ağa iı ·I=================~=========================================== 
minde sakat bir adamca.jız çok fe 
dakirlık göıtererek bir iki FranııZ' 
bahriyeliaini kurtarmağa muvaf • 
fak oldu (Kurtaranın ıiyah derili 
olmuından korkarak uzaklaıan · 
lar ve boiulanlar ~ok idi) . 

Sahile çıkan yaralı ve çıplak 
Franıız l!eferler:nin itaretlerine 

baimnalarma emniyet göıteren yir 
mi kiti daha sahile gelerek teslim 

olmuılardı ki, bunların içinde gemi 
süvariıi, bahriye erkinıharb yüz • 
b&flıı ve Fransanın tanınmıı mu· 
harrirlerinden Rolen ve çok ıev • 
diii köpeii Mastik le vardı. 

( 1) Atdıfımız esir gemi ıUvariıf yilz· 
bap Rolen'den 8frendifime g8re g6rUn 
miyen bu atım dofruda11 doğruya gemi 
nin makine dairesine girmif ve makina· 
yi ukathyarak seyrine mini olınuttur. 

• --- -- -

EskiJehir filo kumandanı /Juan ,ı,. arkada§ı Sabri tayyareden indikten sonra. Tayyarecilere lzmir Sehir AlW• 
"' nosunda verilen ziya/etten bir görünüı 
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Kayseri kombinasile, iftihar edece
ğimiz bir müessese kazandık 
<llstyanı birinci sayfada) 

kustroy difektörü Zolotaniof, muavi
ni Zilyin, elçilik müsteşarı Zalkind, 
ağır endüstri elektrikleştirme direk
törü Andriyef, tecim mümessili Yoro
fiyof, bayındırlrk mlisteşarr, Sümer, j 
lş BankaJa~ı ge.~e.~ di.rektörleri, .Ba- ı 
sın genel dırektöru, hır çok yerlı n 
yaban~ı gazeteci beraberdi. Özel tren 
Kayseri istasyonunda büyük törenle 
karşılandı. Fabrikaya trenle gidildi. 
On binlerce halk törende hazır bulu
nuyordu. 

Amel'_e_n_a_m_ı_n_a_b_i_ri;-Şehir -namına 

halkevi başkam Naci, orta okul öğ • 
retmenlerinden Şaban, fabrikadaki 
Sovyet işçileri namına mühendis Gör
giyef söz söylediler. 

işçi Şükriye bir şiir okudu. ı-;n son, 
Ekonomi Bakanı söz aldı. 

Ekonomi Bakanı C !Hll .Rayar h3 . 
flf bir se.sle ba~ladığı 8Öyle,;nı git 
tikçe artan ve hissedilen bir heye . 
anla irat ediyordu. Evvela uzaklar
da duran a"hall şimdi tribünün ctra . 
fım sarmış, bakanın sözlerini can .ku, 

maddelerini yok pahasına satar ve 
mamullerini de o nishette pahalıya 
satın ahr. 

Amelesi işsi:ı, çift~isi de me)· u~ ka· 
Jırdı. Bugün görüyorsunuz ki işçimi -
zin adedi artıyor. ihtiyaca kifi gel · 
rniyor. Çiftçimiz iptidai maddeleri 
!:\atmaktan adeta mü~tağni bir vazi· 
yet ahyor. 

Bugün iptidai maddelerimizin fi -
yatlarının arsTUlusal piyasa fiyatları 
üstünde olduğunu bilmek arzcttiğim 

manayı anlamak için kafidir. Prog -
ramımızda dahil olan Bakırköy bez 
fabrikasını ge~en yıl açtık. ikinci o • 
larak Kayseri kombinasrnı açıyoruz. 
Bir kaç ay sonra ,Ereğli kombinası 
işlemeğe hazır bir halde bulunacak -
tır. 

1937 yılı iptidasında Nazilli basma 
kombinası bitecektir. (Bravo sesleri; 
alkışlar). Fakat arıularımız bununla 
bitmiş olirıuyor. Memleketin istihlak 
ettiği mikdatı mutlaka memlekette 
istihsal etmek azmindeyiz. Bunun i -
çindir ki l\falatyada da büyük bir 

luğu gün geçtikçe kıymetini arlı· 
rryor. "Alkıtlar,, bilirsiniz yurttaş 
larım bu dostluğun menbaı asil • 
dir, temizdir, aftır.Bunun ınenbaı 
her iki milletin büyüık gayesi olan 

cihan ıulhuna hizmet etmektir Dost 
luğumuzun ve aramızdaki kola · 
boraıyonun mesut bir tec~ll isi o • 
lara.k aramızda. bulunan dostlan· 
mızı sevgi ile aelamlarım. "Şid .. 
detli alkıılar,, bu işte çalı~mıt O· 

lan Sovyet teknisiyeni ve Sovyet iş 
çileri tamamen kazanmışlardır ki, 
onlar rr..;..-nleketimizde çalıtırken 
kendi • .emleketlerindeki güze) 

gayretlerin bize daha parlak bir ör . 
neğini vermitlerdir. "Alkı~lar,, 

kendilerine tetekkür ederim. "Al
kı,lar,, 

Endüstri programmıızı batar • 
mak için en önce düşünüle.::ek, ele 
alınacak bir mevzu vardı. Bu pro
gramı layik olduğu ehemr11iyetlt
kavrayara.k tatbiki etmek ve en 

kombina kuracağız. (Şiddetli alkış · kısa bir zamanda icra sahasınC\ 

Var olun Türk 
çocukları 

(Spor sayfanuzda.n devam) r 
Ağırda Mehmetle Y 1.1goslav a 

ğırı karşılaştı. Yugoslav Mehme · 
de göre çok hafifti. Yugoslav İ · 

kinci dakikada tuşla yenildi. 
Bundan sonra son d~vre baş 

ladı. 

Son güreş Çoban Meliınede 
las (Yunan) arasında yapıld1• 
ban iki dakikada Laium df.' 
nı yere getirecek çok alkıtl 

CÜREŞLEDEN SONRA 

Eğer küçük Hüseyin küç~ 
f kla kaybetmeseydi, büyük 

56 kiloda Hüseyinin gali . d 1 · · _,,... •• 
yın e maç ara guemıy~·~ 

Tojar (Romen) ile Tot (Y~g~s 1 de sakatlanmasaydı belki O• 
lav) karşılaştılar. Rom?n bakım· zanahilece'ktik. Umumi neti 
di. Birincide Romen:u alhnda d . ur. 
çok. ezildi. İkinci ayalda .geçti. 56 kiloda Tujar (Rome11) 
Netıcede Romen sayı hı!nbıle ka . (B Ik · ) t.J• , cı a an §anıpıyonu , n 
zandı. Eğer Romen bu güreşi ka ı (T'".J'-) "k" · y 1 T t ( 

ı UiıK. ı mcı ugos av o 
zanabilseydi bizim küciik Hüse · .. ) cu 
yinin kiio hesabile şampiyonluğ>J 61 K'lod y (T"' k) b' 

h f . b lk' .. k "' ı a ap.r ur 
mu a aza etmesı e ~ mum ul\ (Balk · ) 5 ı· an f&Jllpıyonu a ıı 
olacaktı. ) "k" · C" (R-nan ı ıncı, orgoç ~ 

61 de Yaşarla Salis (Yunan) 
karşılaştılar. ikinci güreşini ya • 
pan Yaşar bütün yorgunluğuna 

rağmen iyi güreJ-iyordu. Birinci 
devre berabere bitti ikincide kur-

çüncü. 
66 kiloda Saim (Türk) b 

(Balkan tampiyonu) Borl~ 
men) ikinci, Vasandis _(Y ]ağı ile dinliyordu.söylevin Büyük ön

dere taalluk eden kısmı dakikalarca 
.alkışlandı. İsmet lnönüne, sanayi 
ı>rogramına, istihsa.latın artması Jü. 
zumuna ait kısımları ayni halkın de
rinden gelen bra\'o seslerile karşılan· 
dı. 

ıar) Bu fabrikanın açı!ması rniin :1 k A k d 1 · L •rma . r a aş ar programımızı 
sebetile münhasıran pamuklu kısır:1 ,/ .. . ' . a ile Yaşar üstte güreşmeğe baş· 
lardan bahsediyorum. Diğerlerine te- Sumerbanka hır vedıa olarak ~ı · 
mas etmiyecğim. Yalnız şekerde ol - raktık Bunun yanı başın.Ja dıger 
duğu gibi pamuklu meselesinin de bir ulusal kurumlarımız da vardır. l~ 
kaç yıl i~inde halledilmiş olacağını bankası, ziraat banıkası gibi sümer 
müjdelemekte bahtiyarım. <Şiddetli bank hükUmet organı olmak iti • 
alkı~lar). barile bittabi endüstrileş.me prog· 

üçüncü 
72 kiloda Zahaeya (Yunaııl 

rinci (Balkan tampiyonu) R 
ikinci, Yugoslav üçüncü. 

Ekonomi Bakanınııı verdiği söy . 
lev aynen şudur: 
• ''Sayın konuklarımız, büyük dost • 
larımız, aziz ve sevgili yurtdaşlar, 

Hük(imetimizin birinci beş yıllık 
programında önemli yeri olin bu faf>.. 
iikanın açılış törenini yapmakla si· 
zinle beraber büyük ze\•k duyuyorum, 
Endüstrileşme programımız ulusal e
konomimizi kül halinde kavramış n 
benimsemiştir. Endüstrileşme prog . 
ramımızın esas prensipi muhtelif ve
silelerle, muhtelif fır&'.ltlarla izah e. 
rtiJmiştir. Betı bu konu üzerinde yeni. 
den durmak istemiyorum. Bilinen bit 
ha.kik:ıti burada tekrar etmek, zama . 
mnrzı israf etmektir. Endüstrileşme 

programımız memleketin umumi \1\r· 

hğmı kül halinde ifade eden ve ulu
sumuza refah vermek i~in atılan e • 
saslı bir adımdır. Endüstrileşme prog 
ramımız memlekette İ§ hacmini artı . 
raC2ğı gibi tarım sahasında da ipli . 
dar maddelerimizin kıymctlcnmesinde 
• mühim rolü olacaktır. 
Yurtdaşlar; ·' 

Bu fabrikanın temeli atıldığı g~n- ramrmIZida daha fazla pay almak 
d.en dört yüz s~.n üç g~n geç.mı.~ - mecburiyetinde idi. Ve bit~a.bi hu 
tır. Tam 483 gun once şefım ve hu - k d" . d'ld" G·· . . .. ..k 

1 
t 1 .. .. b pay en ıaıne emanet e 1 ı. o 

kCimet reısım büyu sme nonu u- .. k. · h"tab J k 
rada temel atma nutkunu söylerken ruyorsunuz 1 aıze 1 .! er en 
iyi hatırlıyorum, demiştir ki: "Sov - kat'i ve !kuvvetli konuşuyoruz. Me 

etlerin bu f abrikalan kurmak için seli. diyoruz ki filanca gün falan 
~endi memleketlerinde yapılan bir iş- yerdeki fabrikanın temelini ata · 
ten daha ziyade dikkatli ve temiz ol- cağız. Aradan 483 gün geç.tikt~n 
duklarım görmek bizi cidden memnun sonra da ~t resmini yapacağız. 
·re müteha~is etmel,tedir.,, Burada, Randevulu hareket ediycnız. Bu . 
Kayseriye bir sene sonra hepimizin nun huausi manasını sizin de tak-

r.ıemnuniyetini bir kat daha arttıracak dir ettiğinizden eminim. Vazife 
ve hariçten gelip bunu seyredenlerin bilinerek ve zamanında yapılıyor. 
gözlerini kamaştıracak büyük eser, "Şiddetli alkııJar,, 
hem Türk - Sovyet dostluğunun bir 

Yurttaşlarını, size tawiye ede · 
abidesi hem de yeni kurulan ve bü -
tün dünyanın hayretini celbeden bü - rim. Bu büıyiik devlet kurumunu 
yük So,·yet sanayiinin en parlak bir seviniz. Bunun başında bulunan 
misali olacaktır. ve çalışanları takdir ediniz. "Al~ 
SOVYET DOSTLUCUNUN kıtlar,, çünkü kendileri m~mlekct 

TlMSALl namına takdir edilmeğe layıktır-
• • • 

1 
_ .. ..,. lar. Aldıkları direktifle fabrikayı 

ladı. Birbiri üstüne üç salto yap
tı. Üçüncü saltoda, çok teknik 
olan rakibini tuşla yenerek çok al· 
kışlandr. 66 da Borlovan ( Romen) 

ile Vasayinos( Yunan) ka\"şılaı • 
tılar. Güreş aşağı yukarı ~erabe

re geçmişti. Rey vermek müşkül • 
dü. Nihayet Romenin sayı hesa • 
bile galibiyeti ilan edildi. 

72 kiloda Romen ve Yunan 
gen~leri karşılaştdar. Güreş çolc 
heyecanlı ve zorlu oldu. Yunanlı 
Zaharyas ikinci dev.rede tu§la ka
zandı. 

79 kiloda Nuri (Türk)' 
(Balkan şampiyonu) Danakd 
nan) ikinci, Gögos (Romeıt) 
çüncü. 

87 kiloda Mustafa "(Tüı4c) 
ci (Balkan f&mpİyonu) 
ikinci, Y uıgoalav üçüncü. 

Ağırda Mehmet (Türk) 
(Balkan ıampiyonu) Yug 
kinci, Yunan üçüncü. 

Cüreılerden sonra net' 
~:-=-;-;--"'.-,;;;~~!'-t ...nn ilAn çok heyecanlı 

87 KiloCla Mustafa ile Go uman 
(Romen) karşılaştılar.likiside kuv 
vetli idt Mustafa Romeni ilk da -

Güreşçiler ringe çddılar. 

vela Balkan marıı çal 
Sonra her kilonun birinci, · 
üçüncüsü bildirildi. Bunla,. b 
rilirken bayraklar çekiliyol', 

ciliği kazanan milletin mar§I 
nıyordu. Neticelere göre 

marşı beş defa, Romen ve 1' 
lav marşlan da birer defa ç 

Sadece tarım sahasında çalışan mcm 
leketlerin akibetlerini görüyoruz. Şn 
;veya bu nazariyeyc bağlanarak ham 
maddeci kalmak Jazım mıdır, değil 

midir? Münakaşasına girmek hen:m 
nuarımda ahmaklığın ta ken<lisidir 

Arkadaşlar, reıaımın at! .. ıgt ta kurmak hususunda gösterdikleri fa 
hak.kuk etti, abide vüeucla geldi. aliyetten dolayı başlarında fahri • 
Bugün canlı bir eser olarak yaşı· ka direıktıörü b. Şevket Turgut ol • as 
yor. Fakat aynı zamanda çoktan duğu •halde Tfirk mühendis ve iş. ll --m!----ı--•• 

kikalarda altına almasına rağmen 
devre sonuna kadar sırtının yere 
getiremedi. lkinci devrenin dokuz 
dakikası ayakta geçti. Son daki
kada Mustafa gine şimşek gibi Ro 
meni altına aldı. Belki artık tuş 
yapabile::e!~ti. fakat gong Rome -
nin imdadına yetişti. Mushfa hak 
e~tiği galibiyeti bu seferde sayı he 
sabile kazanmış oldu. 

Bu sefer çok zorlu geçen~ 
re§lerde yüzümüzü ağartan 
}arımızı candan tebrik edi 

1 
~<Alktşlar). Bizden öncekiler bu yol . 

beri kalbinizd-e yaşıyan Sovyet çilerini anmağı vazife bilirim. Gazete . . satmak 
dostluğunu da. temsil ediyor. ~Şid (Anadolu Ajansı, diin gece geç vakte

1 m iZi 
j.'da hayli çene çaldılar. Fakat, dü • , 
fiinmeclller ki yalnız ham maddeci ol· 
~la iktifa eden memleketlerin a . 
kibetlerl çok fecidir ve cok feci ol-

detli alkışlar, bravo, seılerı) o kadar söylevin devamrru verememiştir. ı 
dostluktur ki arkadaşlar, hepini~ Ekonomi Bakanımızın söylevinin geri 1 ı•stı•yen ere 
bilirsiniz arizi olarak meydana gel kalan kısmım yarın basacağız.) 

~ ~ 

.,!Duştur. Benden önceki hatiplerden 
~ arkadaşımız, "Türk ulusu cesur, 
~gaver, kudretli, kahraman olduğu 
rka.dar medeniyet azmiyle de ~alrşmn!t 
:ve medeniyeti kendisine mal etmek i!:
:tlyen büyük bir varlıktır .. , dedi. Ben 
bunda kendisiyle tamamen bir Cikir
·deyjm. (Alkışlar). 

T ARfM VE ENDÜSTRi TE· 
RA'KK•IMIZl BERABER YÜ· 

RÜ'fıECECtz 

miştir. Her iki memleket ulusal Kadın erkek iki bin amele mun • 
mukadderatlarına hikim olmak tazam kıyafette bir geçit töreni yap
için davalarını gayelerini !ahak • ttlar. Çok beğenildiler. 
h-uk ettirmek için yüksek müca • . Bundan sonra fa~rika gezil~i. Fab-I 
deleye atıldıkları zaman b\rbirle· r~kada ayrı~ elektrık santralı, su te-
. · · b d b 1 1 b' b' sısatı, kanalızasyon, spor sahaları, 
rmı ıı aşın a u mus ar ve ır n .. h d • ~ yuzme avuzu yar ır. 1 

lerine ell~rinı uzatmıtlardır. (bra: üç ekip halinde 4500 amele çalı ~ · 
vo seslen, alkışlar) Bu do&t eh şacak, yılda otuz milyon metre bez 1 
daima sıktık ve sıkmakta devam verecek, kıymeti dört buçuk milyon Ji. 
edeceğiz. "Alkışlar,, Sovyd dost· ra tutacaktır. Fabrika yılda 27 bin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-· 
ba1ya. pamuk kullanacaktır. Fabrika-
nm yanında işçi apartımanları yapı-
lıyor. 

O<iLE ZİYAFETİNDE 

'.Arltadaş1ar; K u R u N 
1!fz endüstrimizi ~rımdaki t~r~~ • ır-

ldmızle beraber ahekh olarak yürut · Gazetemlze g&ıderllen yazılar, gazete-
mek ıııuretile medeni sahada büyüh ye girmek tçiD ıae, zartmıu köıeatne (ga· 
bir tekA.oıül göstereceğiz. (Şiddetıl zett') kellmest yazılmalıdır. 

alkışlar) . K&rfllık ı.ttyen okurw, mektupıa.rma 
Endtistrl programımız biz.i bu ke· ıo kurufluk pw koymalıdırlar. 

Butlmıyan yazdan gen gı!ndermekten, 
kry.oetalz yoll&nmlf mektuplarm içine 
konulan paralarm lıaybolmumdan, tlb 
olarak c;ıkan yUılardan dolayı, direktör • 
ıtık, tıııttıne 8'lrtJ aorgıı almaz. 

pünü geçmif sayılar 5 lmruıtar 
1 Adre:inl değiftlren ~boneler 2~ kuruıı 
ı &derler. 

mal haline göttirecek tek yoldur. Ye 
mem1eket1miıde ahenkli bir ekono -
minin tek ifadesidir. Endüstrileşme 

programımızda pamuklu kısmı önem
li bir yer almaktadır. Meınleketimi . 
zin ulusal geliri 1.200.000.000 hesap e
dilmektec11r. Bu rakamda dokuma 50 
milyon liralık yer a1maktadrr. Istatis
tiklerfmlı tetkik edilme girUltir ki 
Türldyeye ithal olunan yabancı mad -
de1ertn bannda en kabarık rtıkam o . Gazett'mtzde çıkan yazılarla rHlmtertn 

:.-· ller bakkı ealt keadlal lolndlr. 
tarak dokuma elir. Bunun manası 

Fabrika lokantasında üç yüz kişilik 
bir öğJe ziyafeti verildi. Ziyafette, 
Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar, 
Sovyet ulusu ve Stalin şerefine içme
ği teklif etti. Alkışlandı. Yoldaş Te
takof verdiği karşılıkta Türk - So\'
yet dostluğunun kuvvetine işaret e -1 
derele Atatürk, lsmet tnönü, Celal ı 
Bayar şerefine içelim, dedi. Alkışlan
dı. 

Bundan sonra fabrika sahasında 

türlü spor tezahürleri yapıldı ve da · 
ha sonra tayyare fabrikası rezildi. 

Kayseri urayı, heyet onuruna çay 
zlyaf eti verdi. Akşam yemeği fahri -
kada yenildi. 

''Bu ilandaki şartlara göra lıarell 
ederlerse her talebi yerine getireceği'-

Gazetemiz f iyatmm yarıya 
indirilmesi do:ayıııyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga
zete satıcılığı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek sureti. 
le arada geçen zaman zarfınde 
arzularının yerine getirilmes! 
gecikmekte oiduğundan satıcı

lığımızın ana şartlarını neşredi-
yoru:ı~ 

1 - Her sayı bütün satıcı. 

lara - iadesi? olarak- 70 pa· 
radan veri lec~ktir posta masra 
f ı bize aittir. 

il - Satıcı olacakların gün. 
de istedikleri gazete sayısına 

göre bir buçuk aylık gaze~e tu
tarını önceden depozito olarak 

mıza depo ederek makbuzl 
m, sipariı meiduplarıyle b:rl" 
te bize yollamaları gerektir. 

111 - Her ay sonunda 1 
derilen faturcllarda görüle' 
borçlarını en geç ikinci ayısı 
nuncu gününe kadar ödenıel 
lazımdır. Bu !arta riayet ol 
madığı takdh·de faturada g 
len borç depozito veya ba 
da emrimize hlrakılan para 
mahsup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin 
köteıinde daiıa genit öl9 
yaymak dileğinde oldu w 

dan iıteklilerin bu tartlar• 
re müracaatları huıuıuna 
zarı dikkatlerini celbederiı· 

göndermeleri veya bu miktar Müracaat c:.ciresi: KUllt1 
parayı iş veya Ziraat Bankası- gaz~tesi Direk~örlüğü -Arı 
nın oralardaki ~ubelerine namJ- caddesi- fstanhul 
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·--..ı.;ııııuıııun!., ... 11.uı•11JJ111uwH A F'T AL 1 K Benzin, yağ ve gres eksiltmesi 

yo Programı DON ve YARIN 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 4·1 
Ankara otobüs işleri direktörlüğünden 

Kapalı zarf wulile 20/9i'935 tarihinde eksiltmeye konurmuş olan 

benzin, yağ ve gres §artnameıinde bazı ıleğişiklikler yapılmı; olduğun 
dan !<eyfiyet yeniden ilan olunur. 

·-,. .. """!'.c .. ~· .. , ... ,,_,,._.,....,,,=m··~-

' ı tt ~ı ı .ıl .. illlll!l'Jllll~lilllml!IOOmrııı11111~illi Oscar Walld 
DE PROFU!VDiS 

SALI: 17 EYLÜL \ 
IST 

19 ANBUL - 18,30 dnns musikısi-
sea ınu 'k' . k 19 3 

sı ısı ve or cstra musikisi -
•O Ege 

Sa. • <:az - 20 spor konuşmaları, 
I' Cet b' 

21 .. - c 1 - 20,30 stüdyo orkestrası -
radyo 21 3 

caz:. ve tango orkestralan -
bi; ;. son habo.rler, boranlar - 21,50 Şc
tarı 'Yatroıu artistlerinden J. Galip Ar· 
vi{Onuşuyor - 22,05 plak neşriyat;. 

11 
YANA - 16,25 çocukların zama· 
~ 16,45 kadınlann zamanı - 17,05 
il ler - 18,10 crnmofon - 18,25 ko· 

11 
U§~lar - 18,35 konser - 19,05 ko-ı 

.. 
1
U§l':\alar, haberler, hava rnporu - 20 15 

" Uaaf ' 2J Yayın - 20,35 konu§malar -
.20 b"' "k 1 ı~ . uyu :onser: Leo Fallin eser· 

h~l'bı - 22,35 haftanın bölemi - 23,05 
11 erle t r - 23,15 org konseri - 24,10 
~lllofon, sonra dnna musikisi. 

,, 
1
"ERLtN - 17,05 ~arkılar - 17,35 

""rtıJ:ır "1 1 -· d ve şnr er - 8,05 Konıgsbcrg· 
/\.~ - 19,35 rndyo haberleri - 20,05 
~0l?ı:ı.n ,arkılnn - 20,35 konu;ma -

,45 g" •. k' l • 
~ı.ıs ~nun ~ dıs erı -

2
21,05 haberler -

~ ~ ypzıg en - 3,05 haberler -
) .2\i ınusiki konuşması - 23,35 ulusal 
"Yın - 24 05 M.. 'ht a , unr en. 

lra UOAPEŞTE - 18,35 salon orkeı· 
1 

51 
- 19,10 piyango - 20,05 keman 

i(ons • 
1 erı - 21,05 piyes - 22,05 haber· 
ter - 22,25 gramofon - Çingene orkes· 
bl'ası - 24,05 cazbant takımı - 1,10 ha· 
ı!ı-ler. 

llü~P..EŞ - 18,05 gramofon - 19,20 
~:nofon - 20,05 konfernns - 20,25 
.... anı ~ 
1 

:>.on - 21,05 konferans - 21,20 
enfo 'k k . 

2') :u onser - 22,35 haberler -
<0,SQ k • d dil onserın evamı - 23,20 yabancı 
!erde haberler - 23,30 gece konseri. 

... ARlS (Poate Parisien) - 20,40 ka· 
"fılt 111 • ._ • Ot'k usıuı yayını - 21,25 senfonik 

23 estrn - 22,10 senfonik konser -
f .OS gençliğin zamanı - 23,30 gramo
Otıla hafif musiki. 

ÇARŞAMBA: 18 EYLÜL 

~;1' AN BUL 18.30 dnnı musikisi (plak) 
a:ı ,a hnfif m "ki, 2 on! s. Ordu 
)• 1İaırı Selim Sım Tarcan. 20,30 rad· o.... k 1 ~ ~"--: ve tnn&"O or estrn arı ve Gavin 

21 
"de~ler, 21,35 son haberler, borsalar 
ıSO Goldenberc koro heyeti. 

lel'~IYANA: 17,45 Eğitmen (mürebbi) 
.... ın znm::ı.nı, 18 05 konser . • 19,10 fi~ 
··ııl'! t 'h' d. k rııaj nrı ınc nır onus":la diğer l<onu~ 

20 ar, hava raporu, haberler vesaire, 
c •35 konser, 21,25 on dakiknlık eğle~ 
ı:· 21,35 senfonik konser, 23,05 habe;· 
'lll', 23,15 eğlenceli konser, 23.55 konu~ 
'-~' 24,10 konıerin devamı, 1 05 eski 
Vıy 1 ana havalnrı. 
ıa!ERLtN: 17,05 piyes, 17,35 kadın· 
.... 

11 zamanı, 18,05 Fr;ınkfurttan, 19 05 
••

1Uaik' ' 'ı> ı ve 'arkılar, 20,05 haberler ve 
.... 

0
r haberleri, 20,25 şarkılar, 2045 gü 

"Un k' ' b a ısleri, 21,05 haberler, 21,20 Hnm 
111'9od 

lıab"' nn, 21,50 radyo orkestrası, 23,05 
eı-Ier, 23,35 Kolonyadan. 

auo ı 9 r- APEŞTE: 18,35 cazband takımı 
'"'.-> • 2o 
5 

Pıyango, 20,05 Macar ıarkıları 
23'

4 
O opera orkestrası, 22,45 haberler, 

ı }
0
5 orkestra konseri, 24,05 gramofo11 

1 haberler a . 
ls,ı~l<REŞ: 18,05 orkestra konseri, 
trı..... konser, 20,05 konferans, 20,25 

-•.,ıofon 21 O.. • 22 1 ' ı ;> pıyano ve §an konseri, 
'O ark k 22.so estra onseri, 22,35 haberler, 

diU konserin devamı, 23,20 yabancı 
erde hab 'tu erler, 3,30 konserin devamı 

telif LlJZ: 20,05 düetolar, 20,25 muh
kııar •olo!nr, 20,35 haberler, 20,50 !ar· 
~an; 21,lO operet parçaları, 21,20 Vi-
22 osorkcstraaı, 21,35 karı111k program 

• ''I . ~ ' Sllla ncı avcıları" operasından par-
r, 22 40 ç· •Ue] le • ıngene orkestrası. 22,50 

ler, 23°nıer, 23,25 şarkılar, 23,35 haber 
24 "" ,So ıalon orkestrası ve düetoll'lr 

'"" ba , ~İai, 
1 
<:~ nd takımı, 24,50 filim musi-

Otkeat~ radyo fantezisi, 1,25 aenfonil: 

PtJlŞEMBE: 19 EYLÜL 

l\ıt~~A~BUL: 18,30 bayanlar için jim 
Jci '~:z:.ad T •i ve haf' e arcan, 18,SO danı muai. 
t ıf nı 'k' ol' ~il· usı ı, 20 konferans dok· 
k at Ah ' "'lle1; .. ıned, İstanbul Çocuk has· 
~ 102 ın" tl:ı:ıaarhh uteha11111 (çocuklarda göz 
al ._.L ası), 20,30 stüdyo orkestrası 
3o "70 ~ ' • 'ota L ._ 99 tango orkestraları, 21, 
tııı • aoerler bo 1 • 

~a.dılc • ' raa ar, 21,50 Muhıt· 
~eıri1ab,,' "•Yolonse) aolo, 22,15 plak 

ViYANA: 17,15 gramofon, 18,05 ko· 
nuşmalar, 18,35 eski Fransız ıarkılan 

19,05 konu§malar, haberler, hava rapo· 
ru vesaire, 20,25 radyo orkeıtraıı, 21,50 
karışık program, 22,05 konuşma, 23,05 
haberler, 23, 15 §arkılar, 23,55 konuıma 
24,10 dana musikisi. 

BERLI N: 17,05 muıiki ve ıarkılar, 
17,35 küçük konser, 18,05 Laypzigden, 
19,35 apar yayını, 19,50 hikayeler, 20,45 
günün akisleri, 21,05 haberler, 21,15 
dans havaları, 23,05 haberler, 23,35 
radyo orkestrası, 24,05 Breslavdan. 

1Jmi, ahlakı, felsefeyi, dini güze· 
le esir sanan ve iyi kötü hi~bir ar -
zusuna hayir ! demeyen O. Wilde : 
"Ben dehamı hayatıma verdim, e -
serlerimde istidadım yardır!,, di • 

yor. Dehasını, hayatına nasılsnr -
f ettiğini A. Gide' den dinliveceksi -
niz. İstidadını da zındanda. yazdıf:'l 
''De Prof undis,, den nnlıyacaksınız. 

Bütün estetik \'e ahlak kutupları
na dayanan bu iki eseri, bir arada 
dilimize ~eviren: 

Burhan Toprak'dır 

1 - T eahhüt edile:ek şeyler ayn ::ıyn eksiltmP.v0 ~.nn .. lm.nAd11ııl.! 

Şöyleki: 
Benzin Yağ Gr~ 

250 den 350 2ı; den 35 10 dan 20 
tona kadar tona. kadar tona kadar. 

!ahmin bedelleri: 

Benzinin 127 750 lira 

Yağın 10,500 " 
Gresin 5,000 " - :"""I 
2 - Benzin §artnamesi 639 ku ru§a, Yağ ve gres §artnameleri 1ie 

delsiı: Ankara Otobüs lde.resincien alınabilir • 
3 - Eksiltme kapalı ~arf uıulıJ ile yapılacakdır. 
4- ilk teminat: 

Benzin için ~637,5 liradır. 

BUDAPEŞTE 18,05 Tanm yayını, 

18,35 Harpa konseri, 19,05 piyango, 
20,10 filim musikisi, 20,40 konferans, 
21,lO gramofon, 22,25 habe)'ler, 22,45 
oda musikisi, 23,40 İngilizce konferanı, 
24,05 Çingene orkeıtraıı, 1,10 haberler. Fiyatı eJli kuruş 
BOKREŞ Dağıtma yeri: VAKiT matbaası. Is-

Yağ " 18'!,5 " 
Gres '' 375 " _ , .. ,.., ~ "'f" : 18,05 küçük radyo orkes· 

tan bul. 
trası, 19,20 konser, 20,05 konferans, ~-•llll••••••••••ll 
20,25 gramofon, 21,05 konferans, 21, . 

5 - Teklif mektublau 301Ey ul/ 935 Pıo.zartesi saat 14 te Jia<Jar 

Ankara urayı otobüs id;ıresine veri lmesi lazımdrr. 2609 "5618" 
20 gramofonla Travyata operası, iıtira· 
hat zam<ınında haberler, 23,55 yabancı 
dillerde haberler, 24,05 Romanya halk 
musikisi. 

TULUZ: 20,0S piyes 20,25 halk or
kestrası, 20,35haberler, 20,50 operet par 
çalnrı, 21,20 eğlenceli konser, 21,35 şar 
kılar, 22,05 radyo fantezisi, 22,40 ope· 
ret musikisi, 22,40 muhtelif operetler· 
den parçalar,23,20 halk orkestrası, 23,35 
haberler, 23,50 cazband takımı, 24,05 
§arkılar, 24,20 ıüel musiki, 24,40 Ar
jantin orkestrası, 24,50 filim musikisi, 
1,05 radyo fantezisi, l,25 ıenfonik or· 
kestra. 

CUMA: 20 EYLÜL 

lSTANBUL: 18,30 danı muıikiıi, 
19,10 hnfif musiki, 19,45 Ege caz, 20,15 
konferans, 20,30 stüdyo orkestrası, 21 
radyo caz ve tango orkestralan, 21,50 
Macar halle havalan, Alekaandr Mayler 
ve orkestrası, 22,20 plak neıriyatı. 

ViYANA: 17,10 gramofonla hafii 
musil<i, 18,05 çocukların zamanı, 18,41) 
piyano konseri, 19,15 ıpor, 19,25 konu~ 
nUı.'lar, haberler, hava raporu •eaaire, 
20,15 ulusal yayın, 20,35 üç perdelik o· 
pera, 23,15 haberler, 23,25 eğlenceli 

konser, 23,55 konuıma, 24,10 konserin 
devamı, 24,50 gramofonla dana hava· 
lnrı • 

BERL1N: 17,05 konuıma, 17,35 ko· 
nuıma, 18,05 Hamburgdan, 19,35 ko· 
nuıma, 20,05 Macar muıikiai, 20,35 
radyo sergisine dair, 20,45 günün akis· 
leri, 21,05 haberler, 21,20 Laypzigden, 
21,55 ıüel marşlar, 24,05 konıcr. 

BUDAPEŞTE: 18,25 flüt konseri, 
19,05 piyango, 20,10 Çingene orkestra· 
sı, 20,35 Viyanadan naklen opera yayı· 
nı, 23,05 haberler, 23,25 cazband takı· 
mı, 24,25 Çingene orkestrası, 1,10 ha· 
beri er. 

BOKREŞ: 18,05 radyo orkeıtraaı, 
19,20 konser, 20,05 konferans, 20,25 
gramofon, 21,0S konferans, 21,20 koro 
konıeri, 22,35 haberler, 22,50 küçük 
radyo orkestrası, 23,20 yabancı diller· 
de haberler, 23,30 konserin devamı, 
24,05 graQ:>fon. 

lsıanbul lkirıci icra Memurluğrm· 
dan: Mu~ddema ~eyoğlunda Ayazp~ .... --------·Yeni çıktı __ .. ______ ... 
ıada Hancıye konagı sokağında Burlata D .. ~ apartımanınd~ 1 numaralı dairede mü- un ve arın tercüme külliyatı: Numara 39 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
kim iken halen ikametgahı meçhul bu· , 

lunan inıaat müteahhidi Bay Adnan 
Ahmede Ko11oy ve Altın oğlu Emniyet 
tirketi vekilinin ilB.maız icra yolula in. Eıki Yunan filozoflarından .,... 

taat malzemesi bedelinden bin yüz kırk Fiyatı 25 kunıt - Dağıtma yeri V AKIT rnntnaa11 htanliul 
dokuz lira 68 kuru§un takib talebi tarİ· • 
hl~an18~mm~1~5hnffi~ren%~1••••~-a'~·•••••••••••••••••••••••~ 

5 faiz ve% ıo avukatlık ücreti talebini ru·· rk Hava Kurumu 
havi tanzim kılınan ödeme emrinin ika· 

metgihınız.ın meçhuliyeti aebebile tebliğ 

edilemediğinden bir ay •tiraz müddeti ta Bu·· yu·· k p 1• yan dosu 
yini auretile tebliğabn ilanen icrasına kıl 6 
rar verilmiıtir. Tarihi ilandan nihayet bit' 
ay içinde alacağın ıekli takibine ve is· 
tenen para miktarına ka111 bir diyeceği· 

niz varsa ıifahcn veya yazı ile bildirme 
niz ve borca itiraz etmediğiniz takdirde 

yine bu müddet içinde dairenin 935/ 
2264 numarasına müracaatla mal beya. 

nında bulunmanız lazımdır. Aksi tak· 
dirde lcanunun 74 ve 337 inci maddele· 
rine göre hapıen tazyik olunacağınız 

malumunuz olmak ve ödeme emnnm 

tebliği makamına kaim bulunmak üzere 

keyfiyet ilan olunur. (V. No. 9117) 

I LAN 

latanbulda Ketenciler caddesinde 24 

numaralı mağazada Züccaciyc ticareti)' 
le müıteğil Davit Somakin alac~khla· 

rıyle Konkordato akdetmek üzere la . 
tanbul icra dairesi tetkik mercii tara· 
fından 7.9.935 tarihinden itibaren iki 
Ay mühlet verilmiş olduğundan mu· 

maileyh borçlu Davit Somekden ınatJu. 
bu olan alacaklıkların bilcümle vesika· 

ları ile birlikde tarihi ilandan itı'baren 

yirmi gün içinde lııtanbulda Yeniposta
hane caddesinde Tayyare Piyango ida· 
resi aıraıında Kıantopulo hanında ikin· 
ci katda 14 numaralı yazıhanede mu
kim komiser ve avukat İhsan Rüştüyc 
tatilden baıka hergün ııaat 16,30 • 18,30 

da müracaatla alacaklannı kayıt ettirme 
leri ve hilafına hareket edenlerin Kon· 
kordato müzakeresine kabül edilmiye· 
cekleri ilan olunur. (14543) 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

79. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır .• 

lstanbul Dördüncü icra Memurlrı·l 
ğundan: Tamamına yeminli ehli vukuf 

tarafından iki bin üç yüz on dokuz bu· 
çuk lira kıymet takdir edilen Osküdnr 
da Kefce Dede mahallesinde Karaca 

Ahmet caddesinde eski 97 yeni 367-369 
No. lu iki bap hane açık artırmaya ko· 
nu1muı olup 1·10-935 tarihinde §artna· 
mesi divanhaneye talik edilerek 17-10· 
935 tarihine müsadif per§embe günü 
saat 14 den 16 ya kadar latanbul Döa· 

düncü icra dairesinde açık artırma ile 
satrlacakdır. Arttırmaya ittirak için yüz 
de yedi buçuk teminat akçesi alınır. Mii 

ternkim vergi ve belediye ve vakıf ica 
resi müşteriye aittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiı be· 
şini bulduğu ve birinci derece mükelle 
fiyeti temin ettiği takdirde müıterisin& 
ihale edilece!, akai halde n çok arttır 

lsıanbul /!.inci İcra Memurluğurı1 
dan: Evvelce Cnğaloğlunda Eski Sih· 

hat, yeni Zekibey apartımanında ika• 
met etmekte iken Bursaya gidib mez-

kur mahalde ikametgahı bilinemiyeıı 

mühendis Südiye: 
Emniyen Lenndros Altın oğlu ve Koı 

ıoy §irketinin 3-2-934 tarihli fatura mu 

cibince mal bedelinden zimmetinizde a· 
lacağı olduğunu iddia ettiği altı yüz aek 

sen beı lira beı kuruıun %5 faizve mıı. 
sarifi icraiye ve % 10 ücreti vekruetlo 

birlikte haciz yolula tahsili §İrket namı• 

na dairenize gelen vekili avukat Hida .. 
yet Hadi tarafından istenilmesi üzerine 
bu hususta tanzim edilib tebliğ kılm• 

mak Üzere tarafınıza gönderilen ödeme 
emri altına müba§irinin verdiği me§n>-o 

hata ve zabıta marifetile yapılan tahki· 

kata nazaran hali hazır ikametgahını· 
zın meçhul olduğu anlaşılmağla tebli· 
ğatı mezlu'.irenin bir ay müddetle ilanen 

VARŞOVA: 18,25 gramofon, 19,05 
konser, 19,50 gramofon, 20,05 haber
ler, 21,05 hafif musiki konseri, 22,05 
haberler, 23,20 senfonik kon'ıer, 24,35 
dans musikisi. ===-================ 

nnın taahhüdü baki kalmak üzere art· 
tımuı onbeı gün daha temdit edilerek 
l • 11 - 935 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadar ikinci arttırma 
sı yapılarak birinci derece alacağı te· 
min etmek §artile en çok arttırana iha· 
le edilecekdir. 2004 Na. lu icra kanunu 

icrasına karar verilmiş olduğundan ilan 
gününden itibaren bir ay zarfında 934n 
3458 doıya numarasıla mezkur borcu
nuzu vermediğiniz ve borcun temamına 

veya bir kısmına kargı itirazınız varsa 
aöz ile \•eya yazı ile bildirmediğiniz tak 

PARlS (Poste Parisie~): - 20,30 
eğlenceli konser, 20,55 gramofon, 21,05 
konferans, 21,20 operd yayını, 23,35 
gramofon, 2405 hafif musiki. 

CUMARTESJ: 21 EYLUL 

lSTANBUL: - 18,30 danı musikisi 
ve hafif musiki, 19,30 çocuk saati, Me· 
sud Cemil, 20 Ege caz, 20,30 stüdyo 
orkestrası, 21 Bedriye Tüzün, türkçe 
sözlü eserler, radyo caz ve tango orkes· 
traları, 21,35 aon haberler, boraalar. 
22,10 plak neıriyatı. 

ViYANA: - 18,50 gramofon, 18,20 
gramofonla danı havaları, 19,35 Cenev· 
reden Uluslar ııoayetesi toplantısının 

nakli, haberler, hava raporu, ıpor, rö
portaj, konuıma vesaire, 21,20 kanıık 
program, 22,50 filim konuımaıı, 23,05 
haberler, 23,15 yeni şarkılar, 23,55 ko. 
nu§ma, 24,10 cazband takımı. 

BERL1N: - 19,05 a,or yayını, 19, 
15 konuşma, 20,05 keman ve piyano 
konseri, 20140 günün akisleri, 21,05 ha· 

berler, 21,15 karışık musiki yayını, 23, 
05 haberler, 23,35 ıan ve musiki konse· 
ri. 
BUDAPEŞTE: - 17,05 bir fabrika · nun 126 ncı maddesine tevfikan İpotek 

dan nakil, 18,25 Çingene musidiki, 19, sahibi alacaklılarla diğer alakadarların 
05 piyango, 19,10 cazband takımı, 21,Ul ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan 
bir radyo filmi, 23,15 haberler, 23,40 or· nr ve hususile faiz ve mesarife dair O· 

keatra konseri, 1,10 haberler. lan iddialarım evrakı müsbitelerile 20 
gün içinde icra dairesir.e bildirmeleri 

BOKREŞ: - 18,05 aüel musiki, 19, lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicil· 
20 konser, 20,05 konferans, 20,25 gra leri sabit olmadıkca aatıı bedelinin 
mofon, 20,50 konferans, 21 ,05 cazband 

• 
dirde mal beyanında bulunmıya mecbur 

olduğunuz ve aksi takdirde kanunun 74 
ve 337 inci maddelerine göre hnpscn 
tazyik olunacağınız malumunuz olmak 
üzere ödeme emrinin tebliği makamın
da keyfiyet ilan olunur. (V. No. 9116) 

paylaşmaııından hariç kalırlar. Alaka · 
takımı, 22,35 haberler, 22,50 cece kon- ----------------darların iıbu maddei kanuniye ahkamı 
seri, 23,20 yabancı dillerde haberler, na tevfikan hareket etmek ve daha faz· 
23,30 konserin devamı. la malumat almak iııtiyenlerin 934/ 28ô 

TULUZ: - 20,05 halk farkılan, 20, dosya No. ııu ile mcmuriyetimize mÜ· 
25 Rus orkestrası. 20,35 haberler, 20,50 racnatları ilan olunur. (14537) 
hafif musiki, 21,10 filim musikisi, 21,20 ---------------
filarmonik orkestra ve koro, 22,05 "U· 
ğurlu kız'' operetinden parçalar, 22,35 
muhtelif ıololar, 22,50 rndyo fantezisi, 

23,25 opera orkestrası, 23,35 haberler, 
23,50 cazband, 24,20 §arialar, 24,35 Ar· 
jantin orkeatr~m, 24,50 eğlenceli sahne 

ler, 1105 radyo fantezisi, 1,20 haberler. 

ZAYJ 

929 senesinde Fener polis merke -
zinden aldığım Yunan ikamet tezkc -
remi zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin htiltmü yoktur. (V. No. 
9118) 

Padi Argiropulo 

lstanbul Asliye Üçii?ıcii HukuT. mali 
kemr.sindcn: Katinamn Küçük Çamlr
cada Orman çiflik gazonesinde Cemal 

çavu§ aleyhine yenileme auretile açdığı 
boıanma davası üzerir.e biroıunca la· 
zım eelen vesaik ve aelail toplanarak 

evrak dava mahkemeye tevdi kılmmnk· 
la mahkeme günü olmak üzere 16-10· 
935 çar§amba 13,30 da tayin edi!mİ§· 

tir. O gÜ:1 ve saatte gelmez Ye vekil 
cöndennez i~e ciynbında muhııkemeyo 

devam olunacağı ilan olunur. 
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CANLI 

POQTJ:ÖYÜNÜZDE 
SANDIGINIZDA 
VEYA~UT 
K.i Q AL\K 
k'ASANIZDA 
SA~LADIÖINIZ 
PARADIR1 

Ç'Al-(AT 
BANl(ANIZA 
YATIR.OIÖINI 'Z 

PAQA 
J="AiZ 

GETiRiR. 
O: 

DARADIR 

~OLANT~[ BANV ONi ~ 
kARAICOY PALAS ALALEMCI HAt'i 

Yüksek öğretmen okulu 
direktörlüğünden : 

1 - Yüksek öjretmen okulu ed ebiyat, tarih, coirafya. riyaziye. 
fizik - kimya ve tabiiye bölümlerı ne bu yıl dahi yatılı ve 1-uaıız ta 
lebe alınacaktır. 

2 - Okula girmek jıtiyenlerin yqı yirmi betten yukar. olmama 
hdır. 

ft 2 - Kayıt için her gün saat ıo dan ı 7 ye kadar gelinebilir. 
İ 3 - lıtiyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
l.:z:ı::::::::.-==-•===== Şehzadf!baş. Poliı karakolu kutııında. T~lefon: 22534 w:mı:::-.www 
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3 - Talip olanlar, girecekleri bölümü göıterir bir dilek kiğıdı, 
ıağlık ve çiçek aıııı raporlan, altı tane 4-6 büyüklüğünde fotoiraf . 
hüviyet cüzdanı ve liıe diplomala nQID udları veya liseyi titirdikle ---------------------------------------~ 
rıni ı8ıleren j;jr tudika~me ile o kul idaresine bqvurmalıdır. Dıııeı nııinıııırı ıe liıın~rı isletıe uııı i~ırııi illılı 4 - Salı, perıembe ve cuma günleri ıaat 14 den ı8 e kadar ka Dikiş yurdu 
yıt yapılır. Talebe kaydına batlamıfbr. Mektep Muhammen bedeli 93000 lira olan Eskitehir atelyeıin;n Kal 

5 - Kayıtaüreıi 26 Eyl61 935 perıembe günü alqamına kadar aersisi 20 Eylwde açılacaktır. Biçki fer teıiaatı 28/ 10/ 935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
-ltr. ve aan'at öirenecelder bu sergiyi ıuliyle Ankara idare binasında i\, ale edilecektir. 

6 - Seçme ıınaçları eıaiıdaki günlerde yapılacaktır. görmelidirler. Serbesttir. Talimat Bu ite girmek iıtiyenierin 5900 liralık muvakkat temina• ile 
gönderilir. Akaretler 64 No. 27 Eylul 935 cuma: Tarih, coğ: afya, edebiyat nunun tayin ettig~i vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mur.~bince ,., Telefon: 43687 

28 Eylw 935 cumarteıi: Fizik-k imya, riyaziye ve tabii ye. -------- airmeye kanuni manile-i bulunmadığına dair beyanname ve tekli 
7 - Sınaçlara aabahiarı ıaat 9 da baılanacaktır. Ba~vuranları11 p::r.:::::mnr ı = m aa] rinin ayni gün aaat ı4,J(l a kada" Cer Daireıi komiıyon reiıli 

aaat 8,30 da okulda butunmaları ve ımaca girme fiılerhı- almaları n Acele satılık yalı vermeleri lazımdır. Bu ,,~ ait ıartnam~ler 465 kurut mukabil' 
lbondır. (5556) U Anka:-a ve Haydarpqa eeznelerh.Jde ıatılmaktadır. (2562) ( 

!i Büyükderede: Kayıkhaneıi,I = 
-1--------------------------,-p~~~i~~~~J ~~~~~~~l~~t~oon~~ 

latanbul Evkaf MlldllrlliU lllnlar1 il tatlı ıu ve elektrik te&iıab bu-ij pı yayları gümrüklenmit clarak tea limi f3rtile 18 Birinci Teırin 
--------------- il lunan büyük bir yalı acele ıatı-ii Cuma günü saat ıs de #\nkar•da idare binasında kapalı zıı.rf u 

Edirnede eaki camiin ~655 (bin altı yüz elli bet) lira 61 1ı.ltmı1 bit •ı l •• !5 bktır. Görmek iıtiyen erin her5ı ıatın alınacakdır. 
hnıt bedeli keıifli kubbelerinin çimento aıvuı ve dıtlık 1.1çı pence ı. : !.I gün 20960. numaraya teıefoıtil Bu ite girmek iıteye:"?erin 552 lira 23 kuruıluk muvakkat te re çerçeve tamiratı açık ek.ailtmeyeçıkanlmııtır. Muvakkat teminat i 
!15 (yüz yirmibtHiradır. lbaleai ey lulün 26 ıncı perıembe ıunü ıaa\ L etmelen. • ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kam•nun 4 ncü maddeıi nıuci 

E kt Ş • 000==::::::-.::::==::.....-... :::::mml ite girmeğe kanuni manileri bulur. madığına dair beyannam~ ve on bette dimede Evkaf daireair. de yapılaca ır. artnameyı gö: 
Dr• lhaan Sami liflerini ayni gün ıaat 14 de kadar komiıyon Reiıliğine veımeleri mek iıtiyenler bunu lıtuabul ve E dime Evkaf idarelerinde görebi 

lirler. (5353) BAKTERIYOLO jl zmıdır. 
LABO•A.TUVA.Rl Bu ite ait ıartnamel~ı· paraıı:r. olarak Ankarada Malzeme dai 

Umumr kın tablilln. Frengi noktaı den, Haydarpatada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıhlm u sküdar mıntakaSJ tahsil nızanndın (Wasserman n Kıbn teı· dır. '(563S) 
müllıri) Kın küreyvıu sayılması, ti-

mu•• du·· r ıu·· g"' u·· nden·. fo Ye sıtma hastalı klan tetbisi. idrar. 
balr;ım, cerahat. kazurat Te su tıhlilttı Istanbul gümrükleri baş 

Madde 1 - Oıküda::.- Mıntaka ıı ta.hail Müdürlüğü dair~sile bağl. ültrı mikroskopi, nususf aşılır istihzarı 
olan iahail tubeai için 25500 icilo Rumeli meıe odunu ve 22 ton kok Kandı üre, şeker. l\tonir kollesterin dı•rekto•·rıu••gv u••nde 

miktarlannın tayinı. Divanyolu No 
kömürü açık ekıiltme ıurdile alına cakd,r. 113 Tel.: 20981 B .. d .. l" ..... .. b "'l c·· ··kl d k ·1 d 

2 _Eksiltme 2ı ıün müdde ~ le 2/ı0/935 çarp.mba günü ıaat ısl .. •••••••••••- aımu ur ugumuze ag ı um ru er e açı veya ı er e açı 
de Kadıköy Bahariye caddeıi 98 sayıl talııil müdürlüğü binaıında i Kadıköy Sulh ikinci Hukuk Mah· ı2 lira aali aylıklı memurluklar için 23/ 9/ 935 Pazarteıi ıünii aaat 
hale ;aprlacakdır. keme~inden: Fatmanm kocası Kadıköy 30 da Bqmüdürlüğümü2 I; inaıınd~ katiplik ve daktiloluk müaa 

3 - Odun için temfoatı mu vak kate 22 lira 95 kunıt kömüriçin 29 lbrabim alada Hikmet 8 · çiftliği yavu:ı imtihanı açılacak dır• 
lira 70 kurut talib olanlar.n aö~ü geçen daireye müracaatlar• (5609) at ocağı sahibi Razı aleyhine açbiı na- Memuriyet iıteyenlet;o en atafz ı orta mektepten mezun bul 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık ihtiyacı iç&n m~ men bedeli 7590 lira olan 230 ton 

kok kömürü Bakanlık binaıında te ılim tartiyle kapalı zarf uıuliyle ek 
ıiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 1/Birinci .. , eırin/935 tarihine rastlayan Sah günü aaal 
15 de Ankara.da Bakanlı!< Malzenıe Müdürlüğünde yapılacakdır. 

isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası veıikuı ve 569.2S1 liralık 
nnnakbt teminatlan ile hirlikte l / Bi"f:nci Teırin/935 Sal· günü 1&• 

at 1,4 .. kadar malzeme müdürlüq üne tevdi ebneleri lazımdır. 
istekliler bu huauıtak. tartnameleri paraıız olarak Ankarada ~-

kanbk mal~ müdürl~den alabilirler. '5645" 

faka davasının müddaaleyhin gıyabm- ları ve memurin kanunun 4 üncü v~ betinci maddelerindeki 
da yapılan muhakeme neticesinde tafsi haiz olmaları ve hiç bir yere devan' etmemeleri lizondır. lmtih 
lata zabıtnamede yazılı olduğu üzere ki . k h d · b" ··h 1 k .. I d k .... d . . . . . rece erın me tep şa a eınameıı, uanu a a ı ı, atı agt ı, 
tarihı dava olan 1~935 tarihinden •· ··f h .. · ·· d l • l 1 h ha • b' eMtJI. b'baren ayda onlrwt lira nafakanm mü- raporu ve nu us uvıyet cuz ana. ıy e evve ce er ngı 1r r 

ya huıusi müeaıeıede bulunmuılan a oralara aid bon aerviı!eri o 
ddaaleyhten alınarak müdcleiyeye veril· 
mesine ve bilcümle masarifi muhakeme 
nin müddaaleyhe tahmiline temyizi ka· 

bil olmak üzere müddaaleyhin gıyabm· 

behellll'lehal göstermeleı 4 mecbur: dir. 
lıteklilerin yukardll yazıh günve aaatten evvel dairemize d" 

lerile müracaat etmeleri auıbeder. . "561 
da karar verilmiı olduğu ve mumaiJey. ---------------------------

hin ikameqahmın meçhul bulunmas• B eyog"' Ju 
hasebiyle tebliğ makamına kalın olmak 

kadastro müdürlüğünde 
üzere ilan olunur. (14521) deyoflunda Hüseyin ağa mah alles:nin kadaatroıuna t1'rihi 

Sablbl: ASIM us _ VAKiT matbauı dan ıtibal'en on bet gün 1>Clnra başl anacıkdır. Alikadarlarca mal~ 
Netdl.M ~ lldk Abme& an.sa mak üzere ilin olunur. "5623" 


