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HarD Hazırlıkları Hızlaştı 1 
Sllveyş Kanalı Civarında Manevralar Yapılacak 

İngiltere, 
Kuvveti 

Mısıra Harp 
Yığıyor! 

[talya Cencvreden Çekilince, Habeş 
Seferberlik Ilin ·Edecek 

,,, •• ,., s.,.,., ••• ...... ~; •• , •• ., 1·•11•s 011 •i•••••• ,,,,,.,,, •1• 1" 1• 1 \ M sır • T rab)us Hu-
"'d'" tullet to11l•••ıı 1 

Begko:z Ciflarındaki Ormanlar Dört 
Güııdenberi Yanıyor/ 

Yirmi Kilometrelik Or
man Kül Oldu 

Söndürül(llek için 
Hala Çalışılı_,,or 

Son on bet lflla lçlade e.,. 
•oz bal1e81nde dart b .. orman 
1anğını çıktı. Bunlarua hepıl de 
oldakça • saraıla birer 1011Uçla 
l.i .......... ..,... 
rakın bqhyan , ..... 4 ...... . 
'-1 bfttl11 fiddetlyle devam edl
ror. Yan11a Anadolu yakaııam 
karadenlz ıatha mailindeki Fenerle 
lna aruındakl ormaahkta• çık
IDıfbr. Dtln ıabableyla yaaım 20 
lclfometre uıunlufunda bir or• ... 
Ljı silip ıllpllrmllftlr. 

Birkaç ınndenberl tlddetll 
..... pOJl'U .. tltl lçla bltla ç&-

... alara ratm• J•nsım 16 .. 
dlrmek mOmldla olamuuıbr. 
E•elkl ılhl atleden Hara , ... 
tan tiddetinl blllblltlln artbr ... 
•• rlzılrla hayaya nnulaa 1•• 
llık yapraklar AnadolukaYajı, 

( Dnamı 14 laoa yiizdı ) 

ar. •• ....... ,.,..... ..... ~il· 
... , •s•re lı•l't leılltrler .ı .... 

6elcl•nll•• Tuı• B•i••• ll•hll• 

dudunda 20 Bin 
Asker Var l 

lngilterede Mecburi Aa
kerlii• Dofru Temayül

ler Baıladı 

Kahir.. 17 ( Ôzel ) - laslll• 
KomlHrUjl, SIY9JI kaaala clwa
nnda ı.wa lutaatuwa ..... ,. 
Japec•ldannclaa lılıur lalktmetial 
haberdar etmlıtir. "Slclllyan • 
Preace,, lll•H lnsDJa ı••lll, çlle 
mahsuı 1...ı tayyar• Ye kamyon 
bam61ealle J,kend J•J• ı.ımtıtlr. 

70 tatJ.W • mı.. 
lalktmeUn pa•aklan için depo 
olarak kullaıı•laa barakalara 
cephane doldurulmaktadır. Iımal
Uyedeld baya fllolanmn kanal 
clvanada 1apbldan mndafaa Y• 
blcum maaeualan ltllbaua dik-
kati çekmlftlr. ,,. 

Kahir.. 16 ( A. A. ) - .. El
clhad., ıueteabaln yazdıpaa 16-
re, Ma11r bqbakam Ue In,Wı U..o
mal (feykallde) komlHr muavini 
aruıada harp ballade Mlıarın 
duruma hakknada 1apalan ko-
nuımalar IP•uada, haıfltere, 
Mııır111 haldanadaa blçblrlılae 

( DHamı 6 IDCI J(bcle ) 

Balkan Gttretlerlnde Yine Şampiyon Olduk 

On Yedi Sayı ile Birinciliği 
Biz Kazandık 

Aa.•'1• B•ıbaı ..... il• D11 1,1.,.ı B•k••••u Tn/llı R,_ Ar9• 
c .... ret1 • ....... 

Habeşte imzalanan 
Hwsızların Eline 

Son Mukavele 
Geçiyordu 

~~~~~--~~-

R i c ket t, Kahire Sokakla-
rında T aarrli~~ .. ~i!,~~~-

DUnden bu•lne m•tllur olan 
Mlater Rlckett 

...... ..-................... ·--·-----·----
Harp Nasal 

Yapllacak? 

lhllyen Pllnının 
eea•ları Nelerdlr ? 

aa ıuallıria oe.aplarını, müke .. 
ael ~ir Kalaıt hariıa.ilı ~irlikte 8 inol 
•Jfacla bulauk11nıa. 

Kayseri Kombi· 
nası lılemeğ• 

Baıladı 
ıca, ..... lnanlu ,...... .. ... 
.... ......... ...... ltl~ 

............. "-"'!9'*• .... ........ ıw ..,ı,4•+-

Ab•b•d· Habeı imparatoruadan 
mabut petrol lmtlya11nı kopar
maya muvaffak olan banker Mi .. 
teı: Rlckett buraya ı•lmittlr• 

HaYa yolil• bu Hyalaatl yapaa 
Rlckett Budapeıteye atradıp 
aaman etrafnu alaa paetedlerl• 
araıında fU muhaY•r• cereyan 
etmlıtlr ı 

- Bu lmtlıua imparator 
aml kime vereli ? 

- Bana verclL Konturato 
ceblmd•dir. 

- Bu lmtlyua ltal1a De pır ( o..... 12 .... Jbd• 

.,,,..,,. •••• Wr , ... ,., -nııı.ıa ., ...... ., ,.,,.,,.rU,. ..... 
·r ..... ,,.. • .,,... lir..,....,.,..,, -' ...,,_,,,. ..,,..., • .,.r 



2 Sa>fa 

(Halkın Sest) 
Güreşçilerimizin 

Zaferi 
Ve Halk? 

kahraman rilreıçilerimiz, din 
rece, Balkan ıamplyoalufuau ylae 
kazandılar. Dlln orada bulunııı mu
harrlrlerl mizden biri, HJircllerle 
flfrllfmQf, H onlarla bu zalerfmJa 
baldundald lntlbalarıaı 8frenmek 
iatemtıtır. Aldıfı enaplara itatıya 
raııyoruır. .. 
Beyazıt Kltlpsln•n mahalleal 

ikbal aokak 6 No. Retat: 
- Ben a-üret• bayla meraklıyımdır. 

lıinJi olarak lımirde bulunuyordum, 
Sırf bu rlr•ılerl rarebilmek için 
latanbula dt'JodUm. Fakat, a-Dretçile
rlmlzin ı•refli zaferlerini rördilkten 
ıoara, fzmirdekl bat ıafuını bırakıp 
aeldia-fme hiç de piıman olmadım! 

Aldığımız neticelar de göaterlyor 
ki, artık balkanlı:ırdald rakiplermb 
bize ez aelmektedlr. Dllnyaya yayıl .. 
m•ı olan eaki ıöhretlmlzl yenilemek 
için, gfüet hududumuzu daha arenlt· 
letmeml:ı, n daha kuvvetli rakiplerle 
kartılaımamı~ lbım. 

lf 
GUmrUk muhafaza memur

larından Tevfik: 
- Glireılerde aldıtımız netleey• 

•cıvlnditimi ıöylemiye laacet yoktu 
ıanırım. 

Bence, arilr•ılerlD Jdnre1ind• ,a ... 
terilen intizam da, idareçlllkt• ka .. 
ıanılmıt bir lklnd safer 1ayılmalıdır. 

Fakat beni üzen noktalardan birlıl 
de, raaterllen dikkate •e alınan 

mllkemmel tertibata ratmen, bazı 
klmaelerln intizamı bozmak için 6dota 
inat ediıldir. 

MHell, •v••lıJ rOn, Romen1alıJ1 
bir buçuk dakikada alaıatı eden Ço
ban Mehmecil ıırtta taııdılar. 

Se•inç couonluğunun bu ıekllde 

teznhllrüne hiç diyecetim yok. 
Fakat acaba niçin, ayol adamlar, 

az sonra, caddeye otuz .aniye •vYel 
çıkma 1ıt için blrlblrlerile ltitirken, as 
evvel •ırtlarıada taııdıldarı pehliYa
aan aralarında bulundufunu unut
tular? •. 

Romanyalının yerlnden kımıldata

madığı koca Çoban, atadyomun iç ve 
dıı kapı•ı ara1ındakl koyu lnun 
nehr:nln tazyiki!• yıkılabilirdi. Onun 
ıaferine hürmet edilmiyor, barl yor .. 
ırunluA-una merhamet ıöıterileydlf 

* ee,lkta,, lhlamur caddesi, 
Nur aok11lı 12 No. SUreyya; 

- Güretçilerimide ne kadar Ö•Üa• 

aek yeridir. ÇOnkü ıporcularamııın 

diğer aahalardaki maflublyetlerlnin 
ac smı çıkarmak daima onlara dUtft .. 
yor. Ve onlar hiçbir ıcfer yUzllmGzCl 
kara çıkarmıyorlar. 

Balkan ırGretcllırl, benee, Balkaa 
mllletlerl araaındakl doıtlutu takviye 
bakımından da ıayanı memnuniyettir. 

ÇünkG bu rOretler, doıt millet ÇO• 

cuklarının birlblrJerlne karıımalır.aa 

Yeai:e oluyor. 

Hayvanat Ve Nebatat EnstitUlarl 
Bu ay ıonunda, Zeynep hamm 

konaA-mdaki hayvanat Ye nebatat 
enstitüleri yeni yapılan bi yolojl 
enstitüsüne taıınmıya baılıyacak· 
lır. Bu vaziyet (berine, fakllltode 
çok aııkıtık bir halde duran 
jeoloji enıtltllıll yeni kııımların 

Ua vesl!e geniıletilecektir. 
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r DABiLI BABIBLBR 1 
( Ottnün Tart 

Bir ıki 

Sat1rla 

ı] 

San'atlar Mektebinde 11ç11an bir ••rıı 

Kayseride YeniBirSan'at 
, Mektebi Kurulacak 

Sa.n'at Mekteplerinde Ders Yıllarının 
Arttırılması Düşünülüyor 

Haber aldığımıza göre, Kültür 
bakanlığı tarafmdao ıan'at mek· 
teplerJ için huırlanan proi'ram 
çok 6nemll H&1ları ihtiva ediyor. 
Bu programa göre, 1&nayi hare
ketlerinin tekAıllf ettiği yerlerde 
ve bu arada KayıerJde bir mın
taka Hn'at mektebi kurulacakhr. 
San'at mekteplerinin batına tekniı
yen Ye müheodiıler getirilecek, 
dereceleri yllkHltllecektir. Dera 
ydJannıo arthrılarak tam deneli 
llae haline getirllmeal dlltUnUl
mektedir. Buralarm makine kıs• 
mından mezun olanlar yllkaek fen 
fakültesine imtihaoııa dHam ede
bileceklerdir. 

Bakanlık ayrıca bir de kUçOk 
aan'at mektepleri kurmayı dUtUn-
mektedir. San'at mektepleri llo 
yakından aJ4kadar olan Ekonomi 
Bakanlığı, bllh&1H bu kllçllk 

Üniversitede 
imtihanlar 

ÜniYeraltede, 11kl rejime tlbl 
olanların mezuııJyet fmtihanlarile 
tıp ,. edebiyat fakllltelerlnln en· 
ıel ve bOtllnleme imtihanları dnn 
baılamııhr. ' 

Hukuk f akDlteslnln aözlO im
tlhınları da buKOn baılıyacaktır. 

Blltlln imtihanlar 20 eyllllde 
bltmfı olaeaktır. 

Üniversiteye 66 Ta
lebe Yazlldı 

Onlveraltede kayıt lılerl on 
beı ıDndenberJ deYam etmekte
dir. EylW devreal olpnluk lmtl• 
laaoları hentlz bitmedltf nden, 
tlmdillk 66 talebe yuılmııhr. 
Bunların dlJrtte biri de kızdır. 

Bu yıl en fazla ratbet Tıp faktll· 
tHlnedlr. Bundan ıonra fen Ye 
daha sonra da hukuk gelmektedir. 

aan'at mekteplerini, fabrikalarımız 
Ye devlet endüstrisinin istediği 
kısımlara işçi yetiıtirmek için Ay .. 
rupadald emsaline benzer bir ıe· 
kilde kurmak niyetindedir. 

Mevcut aan' at mekteplerinden 
şlmdiyekadar mezun olanların yap
tıldarı işlerle, mekteklen çıktıkdan 
&onrakl Yaziyetlerl tetkik edil
miye başlanmııtır. Şimdiye kadar 
çıkanlar arasında, mektepten mat
lup vasıflarda çıkamıyanlar ekse· 
riyetl tuttuklarından birçokları 
köy muallimliği, ufak memuriyet· 
ler 'almıı ve meslekten ayrılmıı.. 1 

Jardır. Bakanlık bilhassa bu vazi .. 
yeti gözanUnde bulundurarak 
aan'at mektepleri mezunlarına, bir 
mbtahaısıı \•e tekuisyon sıfatllo 

her yerde aranır, Ye bol para ka· 
zan r elamanlar vadıoı verecek 
tedbirler almaktadır. 

Kıdem Zammı Alan 
Öğretmenler 

ilk tedrisat ögretmenlerinden 
kıdem zammı görenlerin ikinci 
listesi gelmişti r. Bunların arasında 
Oç de ilk tedriıat milfettiıi Yar
dır. Bunlar Nazım, Nazif ve Fey· 
ıidir. 

lstanbul Kültür 
Direktörlüğü 

KnltUr dlrektlSrlUğOae Yekllet 
eden Mehmet Emin. altı ayı dol• 
durduğu cihetle, bu ödevden ay• 
rılacaktır. Bu 1ebep!e KllltOr ba
kam, bat müfettiş Salih Zeki Ye 
Çapa kız muallim okulu edebiyat 
muallimi Tevfik ile ıörDımüştUr. 

Haber aldığımıza ıöre, direk· 
törlUğe Tevfik'in getirilmesi lhtl
maUerl daha kuvvetlidir. Sallh 
Zeki dlrektörlllğU kabul etıe bile 
ancak vekil olarak kalacakbr. 

20 llktet~l 
Pazar Genel Yeni Bir Vapur 

Nüfus Sayımı 
Sayım )'Drdumuı1111 her tarafında 

aynı gllnde 1apılacak n bir günde 
bitirilecektir. 

1 
Bunun için herkeı yaloız buluo-

dufu yerde yazılaoaktır. . 

Tifo Ve Grip Arttı 
Üzüm Gibi Meyvaların iyi 

Yıkanması Lazımdır 
Havaların bozuk gitme&i, Uzilm 

gibi meyvelerin ve diler yiyecek 
maddelerinin açıkta •• tamamen 
gayri ııhbi bir ıekllde 1atıJmaıı 
ıehrimlzde yeniden tifo ve grip 
vakalarmı arttırmııtır. 

Bilhassa Şehremini tarafların
da paratifoit vakaları çoğalmak• 
tadır. 

Bunlar bakkmda sağlık direk• 
törlüğllnUn blUlin tavıiyest, yene
cek maddelerin iyi yıkanmasından 
ileri geçememektedir. 

Bununla beraber, vakalar azal· 
madığı takdirde mecburi aıı tat· 
bik o'.unacağı umulmaktadır. 

Kurnaz Bir Hırsız 
DördiincU Vakıf hanının kartı· 

ımda fotoğraf malzeme.i satan 
Saimin dUkkim vardır. Bu dilkkA· 
na kurnaz bir hızsız dadanmııtır. 
Geldiği ve gittiği yeri, dükkana 
girdiği zamanı bir tUrlD be!ll et• 
mlyen, iz Ye eser bırakmıyan bu 
hıraız Safmln dUkkAnmı bundan 3 
ay evvel bir ker• ziyaret etmfı, 
120 lira para ile kıymetllce bir 
fotoğraf makJnesi aıırıp gltmfıtlr. 

iki Uç gün eYYel bu 14Uball 
ılyaretçinin dDkkAna tekrar uğra .. 
dığı anlaşılmııtır. ÇOokD dOkkAo
da birka~: makine ile bir mlkdar 
fotoğraf malzemesinin ekıfldlfl 
görüimllştUr. 

Hır1ız dükkana oe zaman ve 
ne suretle girmlıtir. Buraıı belll 
değildir. 

Petrol Kaçakçılarmm Duruşması 

Deniz ticnret fi!omuza yeni c ':eneıa 
Tan Yapuru per9embc günü limnnımııa 
gelecek, ad koyma ve bc:yrıık ~ckın• 
töreni yapıl.r yapılmaı seferlere bat• 
la7aeaktır. 

• * .... 
Mefsuh Liman Şirketi 
Meftuh Limao Ş rketl umumi 

heyeti teırinlnnlin 17 alnde topla• 
nacak, t afiye beyet"ndcn ta1fl7• 
lılerialn ne için uu\ı ldıtı ıoru'acaktır. 

Jf- Jf- * 
Karadeniz Seferlerl 

Arttır aldı 
Cumartesi gilnün:fen itibaren Ka• 

radcnlz limanlarına fazla sefer yapıl• 
mıya lıaılanılmııtır. Şimdilik fazla 
Hfer:erı vapurcu!uk tirketf yapmak• 
tadır. DeYlet Denizyolları ldE resi de 
CUmhurfyet vapurunu tamir etmiıtir. 
COmhuriyet de birkaç anne lcadaf 
Hfere baılayacakbr. .. ... .. 

Deniz Nakllyatl Genel 
DlrektörU 

Deniz Nakliyat Genel MüdGrG 
Ayet dün fs tanbula gelmlt ve Vana 
ıltmlıtir. Van gölUniln ltleffmeıl 
hakkında bir inceleme yapacakhr. 

* * .. 
Bahkçıhk Hakkında 

incelemeler 
Ekonomi Bakanlığı Standardiı:aayon 

ıu besi Direktör O Srvet lıtanbull 
ırelmitllr. Balıkçıhk hakkında inceli• 
meler yapmaktadır. 

* ... .. 
DarUttafakay,a 40 Talebe 

Ahndı 
Dan, Dar011af akada, bu yıl mek• 

tebe alınacak çocukların kuraları 
çokilmfşlir, Mektebe yalnız 40 kiti 
alıomııtır. 

* .. ,,. 
Ocak Kongrelerl 

Partl ocak kongreleri dnam et• 
mcktedlr Mncut 349 ocak kongre• 
leri bu ay aonuna kadar bitmİIJ ola• 
uktır. ,,. ,.. ,,. 

Polla Mektebi Açıldı 

Polla mektebi dün açalmııtır. Ta• 
lebe bir iki rOn içinde tamamen top• 
lao••t bulunacaktır. 

* .. .. 
General Klzım Özalp 
Don, aQ bakanı general Klzull 

Ônlp Ankaradan tebrlmlze gclmittlr. 

* * * Finans Bakanlllı Tahsil 
DlrektörU 

BirkaJ gOndenberi f•tanl:ıul mıll• 
resinde incelemeler yapan finaa• 

Petrol kaçakçılığı yapmaktan 
ıuçlu Y •ıua Behar ile lrardeıinlo 
duruımasına dtın deYam edile
cektl Fakat dinlenmesi icap eden 
ıahit gelmemlf, duruıma bu 1nz .. 
den baıka illoe bıralalrnııhr. 
ÔnUmllzdekl duruımada haznlan• 
mıt olan ehlivukuf raporu da oku· 
nacakbr. 

, Bakanlıtı tahall direktörQ Nazif 

Daruşşafakada Resim Sergisi 
Darlltşafakada 26 Ağuıtoıta 

açılan re1im aeglal don kapan
mııbr. Seriiyl bu günler zarfında 
6000 kiti gezmlı ve bilh8isa 
genç talebe Fariı Ferldin Atatürk 
bOıtU ve tabloları çok betenilmfı 
Ye iki tabloıuda, bUyUk fiatla 
ıatılmııbr. 

yan• Afyon yolile fzmire arldeccktlr. 

* .. * 
Mallı• Tahakkuk DlrektörU 

latanbul Maliye tahakkuk direk· 
t8rll Talltın İzmir defterdarlığına 
tayin edildiğine dair bir gazetenin 
nrditi haber aaıl11zdır. TalAt ıenellk 
iznini kullan maktadır. ,,. .... .. 

Tokatta Elektrik 
Tokat, 16 - Tokat elektrik aan• 

tralı blneaı tamamlanmııtır. 

Pazar Ola Ha••• •· Diyor Ki ı 

L 
[ 
c 

' L 

- Haaan Beyi Ne bikmotth-, acaba?. ! -Ban ..ıran ••1..-de oturan kadın
lar, •tl••u1• faıla dlfkOn oluyorlar .• 

Soka~a çıktıkları zaman da iki 
dirhem, bir celdrdek siJhaiyorlar •• Buouo 
11rn nedir. duala?, j 

Haıan Bey - Bunun sır tarafı ) ok. 
Horoz da çöplükte eşinir amma, seıl bü· 
tOn hayvanlarınkinden giir çıkar! 
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·------------------------, "' Hergün 

Bit Yeniği 

Türkiye Okumuyor .. -
YAZAN: lSMAil. HAKKI 

BALTACIO(;LU 

B"r D) lav Kara denize lşl iyen 

bUyük bir vapurda bütün lükslere 
rağmen el yüz yıkayacak su bula· 
madığını aöy!lyor. Bir diğerinde 
kah \'altı eden dört 1 inci mevki 
m~şterisinin dördünUn de kaıığı 

&} rı ayrı imiş. lstanbulun fU en 
me{hur mahal'.ebicisinde de don• 
durmiya el sürlilmekted r. Bütün 
memiekette ai.:ekaiz denebilecek 
tek lokanta yoktur. Bütllm mem· 
lekette dilencisiz tek caddo de 
bulamazıınız. Sok1&klarda gördü· 
ğUnJz bu şık tık adamların çoğu 

yıkanmaz, kokar. 3 liralık kravat 
taşıyan bu yolcu ayaklarmı kar• 
ııs.ndaki kanepeye dayar. Ve· 
minelgaraip, müspet kafalı 
bildiğimlı bu zat de hanım· 
eli denilen çiçeğin uğursuz 

olduğcna inanır. Ş "mdi topiu ted· 
rl.s sistemini kullanan b~r öğret· 

men de uki okulları:ı daha iyi 
olduğunu söyler... Iıte bunları 

Resimli Maka -e a Aslanı Ugandırmagınız il 
------------~------------~--------------------

Uerke in kalbinde bir nsln:ı yaf r, derler. Du aslanın 
öteki adı izzetioefistir. ffü in an çok düşebilir, çok ecfııleı 
çekebilir. Fakat onun uğlam kalmıt bir tarafı nrdırı 

lzzetiuefal. lotan en sonra izzetinefsini kaybeder, kaybet· 
tikten ıonra da o adamdan artık hayır yoktur. 

Bir adama her e•yı yapalıilirsi nlr, fakat izzetinefsini 

kıracak söz söylemekten ve hareket yapm klan çekininiz. 
Bu, onun içi11da uyuyan aslandır. Bu ulan uyandı mı 

etrafındakileri taoımns, kırıp geçmekten çekinmez. 
lr.zetiocfsini kaybetmiw adamdan da korkunuz. Bu adam 

her türlü kötüliiğü yapabilir. Dostluğuna inanılmaz, aami

miyetine güven o'maı. 

işi d "r, görür, dinler ve şaşırıp ka· I '\ 
lıraınıı, bu ne haldir, dersiniz. 1 • A 1 
Bunlarda hep birer bityeriği yar· D A 1 L 1 B A B E R L B B 
dır. Şapka kanunu çıkacağı ı:ra• 

larda biri demiı ki: Ah, çok iyi • 

olacak, yalnız kenarına yeşil bır Şehir y alları Ta- Suçlu Bir Kütüp-
korde!e koyalım. Bu adam ta~ 

kayı kabuı etmemiş, kavuğu ya· mir Edilecek hane Memuru 
şatmak istemiştir. lt~e bu adamın 
kaf~ sırda da bit)enij"i \'ardır. ilk Önce Fatih Yolları Dün Ağırcezada Bir Jhti-
Blitlli öteki örnekler için aynı Tamir Edilecektir lis Davası Görüldü 
ıe} i söyliyebHiriz: Bu baylar ve Uray önllmO:ıdekl ilk baharın ilk Yüksek mühendis mektebi kU· 
bayanlar, bu dnkkanlar ve şirket· haftaı ndan itibaren tehir içinde tliphane memuru Snreyya dlln 
lor, bu çocuk babası henllz şapka bir yol çalışması yapmıya karar Ağır Ceza mahkemesinde zimmet 
ne o~duğunu anlamamışlardır. nrmlştir. Bu çalışma mllmklln va lhtllia ıuçlıırlle ıorguya çe-
Çftnkü fırsat buldukça kenarına olduğu kadar az masraflı olacak kllmlştir. 
ıeşi f bir kurdele takıyorlar. ve en ziyade bozuk yolların y.. Yükıek mDhendis mektebinde 

Yen ilik ve devrim bfitfio olur. niden yapılmasını veya tamir talebenin kütüphaneden aldıiı 
1. H. edilmesini fıtlbdaf edecektir. Dü· kitaplara bir para yatırılır ve bu 

lf tl\nlllen llk önce Fatih kazas1 paralar için de bir makbuz Yeri· 
Türkiye Okumuyor dahiJindekl bOtOo bozuk yolları !erek paralar vezneye tHIJm o!u· 

Mekteplf kızlar dershanede 
TUrklyede kitap okunmaz. iyi tamir etmektir. Bu yollardan dar J nurmu~. iddia edildiğine göre 

kitap oJursa okunur derler. Ba ve para sarfetmeden geniıletil· Kızlar ÇİD Orta Süreyya, verdiği kitaplara karıılık 
&ÖZ de doğru değildir. iyi kitap mesl mümkün olanlar genişlt.ıtile· Ok parayı alır ve ı 
olursa yine o cioıten kötft kitap• cektlr. 15 metro'.uk caddeler· UI "Makbuz için %abmet etmeyin 
tan biraz daha çok satılır, 0 ka· den bıriocJ derecede iılek olan· Bu Yıl Yeni Orta Oku~- efendim! Ben hazırlar, teslim ede-
dar. Doğruıu tudur: Fikir kitap- lar parke ile döşenecek, diier• l rim .. " der, paraları da %İmmetine 
ları, gazet•leri Y• dergileri okun- Itri ArnaYut kaldırımı olarak ya• lan Açı acaktır geçirirmiş... Duo ilk duruıma 
maz, yalnız zabıta, yalan, eğlen• pılacakbr. Arnavut kaldırımı ola· KültUr Bakanı, incelemelerine yapılmıştır. 
ce, cinssel yaşayım mevzulan rak yapılacak yollarda Belediye· dUn de devam etmiştir. Genel ens· Neticede bu lıi tetkik eden 
okunur. Kendimizi aldatmıyalım, nin daimi amelesi çalışacak, dl- pektörler 24 11Bat içinde yaptıkları mUfett:şlerie bazı ıahitlerio çağı• 
çocuk gazetelerinin bile okunması ğerleri müteahhide verilecektir. tetkiklerin netice· er:ni bildirerek, rılmasma ve bazı evrakın incelen• 

B 1 F ıh k i 1 d buna aöre ba:zı kararlar alınmıştır. · ı 
Polis hafiyesi, Tarzan gibi yalan• u ıuret e at azası ç n e • mesıne üzum görülerek muha· 

r- ' Sözün Kısası 

Roman Çalan 

Hırsız 

·--------Ek ·Ta 
Muharrir Esat Mahmut, Lal• 

kan şenliklerinde hazır bulunmak 
iç n Adaya gitmiş. indiği otelde
ki odasına, Esat Mahmut ıokcı k· 
ta iken giren bir hırs z onun el· 
b iseılni, tuvalet eşyasını çald ığı 
gibi, başlanmıı bir romanı da 
alıp götUrmliı. 

H .rsızın suçunu muhakeme 
etmek istemiyorum. Şimdilik Eslt 
Mahmut dostumu biraz ıi gaya 
çekeyim: 

A, kardet 1 Adaya, ıenHğe, 
cUnbUşe giderken, beraberinde 
ne diye başlanmış roman götil· 
rlirsün? Adalarda, benim bi:dl· 
ğim, başlanmış romana devam 
edilmez. Adada romana başla• 

nır ve sonra da, bu başlanılan 

romana, kı4ın. devam edilir. Bunu 
Hn de bi!irsin 1 Sonra, ıaka ber• 
taraf, cünbiiıe ııiden, eğlentiye 

giden adam, hangi saatta ve han· 
gf kafa ile yazı yazar? Ve bu 
ıarllar dahilinde yazılacak yazı• 
dan hayır umulur mu ? Onun 
için, Hnln batlanmıt eserini alıp 
götüren hıraızı bulursan, elini öp. 
O, ıana hizmet etmiı de, aeo 
farkında değilsin, dostum ! 

Romanınrn mevzuu ne idi 1 
Bilmiyorum. Fakat ne de 
olsa, Balkan Festlvalı ile eminim 
ki hiç bir alakaıı yoktu. Ve be\. 
ki de, o gece, o ıonliklerden al• 
dığın, ilham l!e, eserinin mevzuu~· 

ou baıtan aıağı değiş tirecek, ev· 
valce yumıt olduğunu beğenml· 

yecek, yırtacak, yenisini de baı· 
lnyamıyacaktın. Hırsız, aenl bu 
cinayeti ltlemekten kurtardı ... 

O, ıenin bu baılanmıı roma• 
nını kullanamaz. Pek yakında, 
belki iade edecektir. Ve o za· 
man sen, çocuk gibi Hvlnecek, 
kavuştuğun yanunu bağrına 
basacak, ona daha çok kıymet 
verecek Ye behemehal tamamlıya• 
caksm. 

T aorı, fa karayı HYindlrmek 
latedJği znman, eıeğlnl kaybettirir 
ve yine buldururmuş •• 

Yer yllzUode bir uym eşeğe 

bile aahip olamiyan biz, fakir 
muharrirleri ıevindirmenin de yo• 
lunu böyle bulmuı zahir •• 

Dilerim, sevlncln teı olıun, 

dostum! Bu kararlara göre; Ortaköyde 
lar ve masallar yardımiyladır. yanğın yerleri de dahil olduğu açıJacak Orta okul ya lnız kızla ra keme başka gline bırakılmıştır. d B M 

Öyleyse Türkiye niçin okumu• halde kaldmmlanmamış >'01 ve tahsis olunacnk, Kadıköyllııdc ve Tayyare Böltlg""U lzmire indi Şirket Vapurlarrn a azı u-
aokak bırakılmıyacaktır. bf o bet · le Peyda Oldu yor, ~orusuna bir cevap verelim: " . ""''- -·-··- . ·~ ........... ·- ...... _ lstanbulda rer rta okul aç ıla· TUrk hava turuna Yeşilköyden nase SIZ r 

Tilrkiye okumaz,, çllnkll okuma• beyl mektep kitabından, müsaba· cak \'6 Çam:ıca okuluna leyli ta· baılamış olan lzmir Tayyare bö· Son zamanlarda Şirketi Hay-
mnk bizim Ulkemizde - en bU· ka ile alacağımı:z memuru hes:ıp- lebe gönderi: ip kadrosu genişle· lüğU dün ıabah y eşilköyden Izml• rlye vapurlarında bir takım mU. 

k ı d tan, kitaptan imtihan ederiz. in· tll kti b t · ı·k l t r Bu mn-yli yaıayım ve an ayım errfm· ece r • re dönmüştür. nase e sızı o muş u • U9 

sanların bilgileri g;bi kUltllrlerı· de B d b k b. k k b · ı t 1 k ] lerlne kerşı - henüz ayıp sayıl· un an aş a, :rço me • ---· - · ·-------------,._ nase etsız er o uru aca yer ere 
bizi llgilend:rmez. Türkiye oku· d b l ı k B ger en yıllar · ti d h kt ı ı mıyor ! Kitap, gazete, dergi oku· k b k tepler e, ıu e er açı aca br. u .,. a mspe e a a ço ur. çıkiet yapıştırmakta, yo cu arm 
maz, çün ü lr iıtl lal mücadele· i K 1 BakırkövlUlerin temennisi k dl 

mamakla, fizik, timi, biyoloJ'i, psi· ıi, b"r ekonomi mlkade1esi, bir kararlar Uzer ne ü tilr dlrektö,. • elbiselerini berbat etme te rler. 
1 d h 1 f li t b ı BakırköylOler tehre uzak olan A d l K ... d koloji, ıoıyoloj:.. bilmemekle 8· harf mllcadelesl, bir dil mllcade· OğU er a aa ye e a, amıştır. EvYelisl gtin na o u avagın an 

1 b köylerinde de bir orta mektep 
ğnncn, bilgi adam'armı adam ye· lesi gibi bir de okuma ıavaşı ya• Şimdilik ayrı an on in lira ile açılması temennisinde bulunmak· (18,40) seferini yapan Albnkum 
rlne koymı}an insanlar vardır. pılmamıtbr. Bu i~te kesin bir 7000 liralık sıra yaptırılacak ve tadarlar. Bunun için toplu ve ya• vapurunun birçok yerlerine böy· 
Hatta bunlara insan diyenler de durum bile almamışızdır. Yarının 3000 lira da bina kiralarına ın,. zıh bir müracaatle Kfiltur Bakan• le Çıklet yapııtırılmak ıuretlyle 
vard.r ! Türkiye okumaz, çOnkU geuçliği böyle o i yetişecek?... folunacaktır. lığı nezdinde temennide bulunma• yolcuların elbi1eleri berbad edil-
ylne birçok aiyaaal ve ıoıyal - Yeni Adam - Bu yıl yazılanlardan, kızlar, ya karar vermit~erdir. mittir. Yolculara dikkatli davrao-

devrinılerimize kartı tek fnaanları r~=~==========:;::::::=::======================~=====~., malarını tava\ye ederiz. 

lçeriıine dtiftllklerJ ayrılık ve J S T E R J N A N J S T E R İ N A N M A ! 1 Yeni Sis DUdUkleri 
Jalmıhk çukurundan çıkarıp soa• Jıtanbul tahlisiye ıenel direk• 
yete yaıayımına sokacak kulUpler törlügv ü 1936 senesi için l>nemll Bir yaz· cı arkadaı yazıyor: otele sıeldf. 
aerkller, mH·eklik dernekler, ıo· "Bir bildik anlattı: Poahneye 

8
,ttlm. Hnaleyl, Düfuı teı:keremr, hDYJ- projeler hazulamakla meıguldür. 

nuna kadar organize edi!mit uluı •Ben Sa•aunluyum. latanbulda tanıdıldarım arasında yet nrakamı göıtererek parayı lıtcdim. Vermediler. Yapılması gereken belli batla 
evleri henUz yoktur. Tek adam muteber bir tacir yoktur. Şimdiye kadar l.tanbulda Dediler lcl: "Size bu 120 lirayı nrmek için bi:ıe latan- itlerden bu ıenekt projede yer 
ölUnciye kadar tek olarak yqadıgv ın muteber tOccardau bir tanıdıtım olmadıfı için srloiln bulun muteber tacirlerinden birlıinden bir taabblltname alanlar şu 1Jardır: 

birinde b r bellya çatacatımı dGtGamemiftim. Mej'er· ıetirmellılnfz!" 1 - Çanakkae boğazına lir 
dan cehlini gizlemeyi ve bilgi elde .. m aldanmı•ım. "Şaıırdım kaldım. lıtnnlulda tanıdık bir muteber 

ı v radydar. 
etme c zahmet" nden kurtulmayı ba "lııtnnbulda itim uzadı biraz. tacir yok. Parayı almaıııam, otelden kovul.catım, •o· ı _ Karadeniz boğazına bir 
farab ,liyor. Türki}'e okumaz, çün· •f'arasıı kaldım, en yııadım: kak ortasında aç luıloca~ım. 100 liradan faz'a parayı ıis düdügv il. 
LU h 1 .. Bana 120 lira aır d .. r· · d dlm poataııeden almak için bir yurtda•ın ne hllYıyct Yara· " er zaman, vesi e ile inıanla· aun ~ ın ır" • • ., 3 - Biri Akdenize, d iğe ri 

•Parayı a-öodermifler. Telıraf .lanaleıl oturdufum kaaı, ne nllfuı cllzdanı para ediyor • ., 
rın kd.:amı knltür kHimlerine Karadeniz• birer fener. Fenerle· 
töre deği l, bilgi kesimlerine g&re 1 S T E R J N A N 1 STER J N A N M A 1 rio yerleri ben Uz ta~ in edilme• 
ölçer z. Sınıfından geçecek tale- mittir. 



4 Sayfa 

HAH KEH ElERIE 
hÖQDÜKLrnjMjz 
Alaca 
Karanlıkta· 
Bir Yakalanma 

Suçlu, Mehmet adlı otuz beı· 
ilk; zayıf, saz benizli bir adam. 
San'atl boyacılıkmışl. 

Üçüncü Ceza mahkemesin do 
hınızhk suçlle duruşması yapılı· 
yor. Anlatıldığına göre, Mehmet 
bir gece aabaha kartı bir evin 
açık pencere.inden içeri girerek 
yarım düzine kadın fıstanını 
bohçalayıp dışarı fırlamif. Fakat 
tam tabanları yağlıyacağı illada 
bekçi ile karşı !aşıverdlğinden 
cürmümeşhut halinde yakalanmıı. 

Fakat Mehmet mahkemede 
böyle demiyor : 

- Ben aabahın tatlı manza· 
rastna bayıhrım. Ciğerlerimi taze 
bir hava lle doldurmak için er
kence kalkmııtım. Bir sokaktan 
geçerken alaca karanlıkta, bak• 
bm bir adam koıa koıa bana 
doğru geliyor. Arkaıından da bir 
bekçi hem onu kovalıyor, hem 
de boyuna tabanca atıyor. Kur· 
ıunlar UatUme gelmeain diye bir 
duvar dibini sipor ettim. Öndeki 
adam benim hizama gelince koltu• 
ğundaki bir bohçayı yere bıraka· 
rak bir aralıktan kaybolrlu, gitti. 
Arkadan gelen bekcl de tabanca• 
sanı Uz:erime çevirip: 

- Iıte aenl bohça ile birlikte 
yakaladım; haydi merkeze.. dedi. 
Ben bu yaıa geldim namuı dııına 
çıkmadım. Baıkasının lılediği bir 
suçun cezasım ben mi çekeceğim? 

Fakat ıuçlonun pollıtekl ifa• 
deal biç te buna uygun detll; 
Mehmet ilk tahkikatta, yapbfı 

işi botun açıkhğile itiraf etmlf. 
Duruıma devam edecek. 

BUT-ffN ULKE.YJ1 

HER·c;U~ 

"" ' DOLASAMAZSINIZ 
fAKb.TI 

~'lldon Dosta 
D. • OAKİ &f A. fL~ 
uUTUN ULKEYI HEA GUN DOL.A$HIJ 

t , 
Bir Doktorun 
GUnlük Sah 

Notlarından (*) 

Sekiz Senelik BaşAğrısı 
lzmJrdH S. S. S. imzaıile mektup 
yazan okuyucuyas 
1 - Baı atrııınan birçok Hbcpl•rl 
vardır. Muhtelif hutahkların Araza 
araıında baı aj'rııının rolO Yardır. 
2 - Sokb HnedHıberi baı atrı· 
ıından kurtulmadıtınııııa ıöyledifi· 

niz halde. bugQne kadar doktora 
mflraeaat edip etmediğinizi ve ne 
gibi ll&çlar kullandıtınaaı ıöylemi· 
yor1unuz. 
8 - Eter hiç doktora gitmedinizee 

hemen bir dahiliye mfttehuımna 

g:dip kendinizi iyice muayene etti
riniz. VücudOnUzdekl gayrlt•biillk· 
leri dootora ıylce anlatınız. Ümit 
ediyorum ki o mUteba1111 ıbi bu 
de rtten kurtaracaktır. 

(*) 8J ootlan kııaip uklaymı:s, yahut 
blı a bUme yapıttmp kolJekıiyoo yapı• 
nız. Sıkıntı saına.unn:da bu notlar blt 
do tor ırlbl lmdadanı.1~1•bilir. 
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·ı •• MEMLEKET HABERLER/ mıııi~L&lli 
Niksarda Başlanılmış, Fakat Nedense 
Yarım Kal-1 
mışMektep-

ler Var 
Niksar. (Özel) - Niksar gll· 

zel bir kasaba. Fakı\t b ir çok 
mahrumiyetlere katJanmıı bulu· 
nuyor. Kasabada doktor, diıçi, 
eczane, otel, lokanta yoktur. 

Be!ediye bazı noksanları kar· 
şılamak için ça "ışmalara başla· 

mııtır. Modem blr lfanara yapıl· 
maktadır. Kuaba Ye köyleri ile 
kültür bakımından ilgilenmek 
icap etmektedir. Çünkü köylerde 
baılanmıı, dıvarları çatıya kadar 
yükselmiş, fakat her nedense 
yarım bırakılmıt mektepler var· 
dır. Bunların tamamlanması hem 
milhim bir ekı:ği tamamlayacak, 
hem de 1arfedilen emek ve pa· 
ranm heder olmaaını önleyecektir. 

Nlksarın bir görUnOtU 

Kaza dahilinde bir iki ıarbon 
vakası görtUmUf, hemen tedbir 
alınmıı ve önDne geçilmiıtir. 

Burada aarmısak pahalıdır. Ki· 
loıunu 100 kuruıa bulmak bile -biraz ıUçcedir. 

Çarşaf Ve Peçe 
Samsunda Da 

Kalkıyor 
Samsun, (Özel) - Her yerde 

olduğu gibi burada da belediye• 
nin çarşaf ve peçenin kaldırılma• 
ıına karar vereceği ve Cumuriyet 
bayramına kadar kadınların man• 
to giymiş bulunacağı ıöylenmek• 
tedlr. 

Yozgat Tamir Atölyesi 

Yozgat tamir atölyealnd• çaht•n lfçfler 

Yozgat, (Özel) - Burada bundan bir yıl önce açılan tamirhane 
işini ileriletmlıtir. Tamirhanede köylO arabaları da yapJlmaktadır. Yol 
ıllindirleri ile diğer makineler de mlikemmel tamir olunmaktadır. 
Tamirhanede 37 lfÇİ çabımaktadır. 

Samsunda 
Çok Nefiı Olan Tütünle
rin iyi Fiatla Satılacalı 

Umuluyor 
Samsun, (Özel) - TUtllncUler 

her yal mahıul tarlada iken tile• 
cardan ve bankadan avans alır

lardı. Bu yıl havalar kurak Kit· 
tlğl için ne tUccar, ne de banka• 
lar ekicilere aYana vermeğe 

ce1aret edememlılerdir. Ekiciler 
biraz sıkıntı çekmiştir. Fakat bu· 
na mukabil nefaaet itibarlle çok 
yüksek bir mahıul almıılardır. 
TlltUnler çok iyi bir fiyatla aatı• 
lacağı için yti.zleri gUlecektlr. 

Erbaa TUtUnleri 
Erbaa. (Özel) - Bu yıl ttıtlin 

mahıulU hem bereketli, hem de 
çok nefistir. Şimdiye kadar gö
rülmemiı bir nef aaotte yetlıen 
Erbaa tlltUnlerl bilhasaa çeınl 
gUzelleıtirmekte kullanılmaktadar. 

Erbaada Park 
Erbaa, ( Özel ) - Belediye 

burada çok güzel bir park J•P
brmaya baılamıttır. Parkın tarh
lara için Samııundan bir bahçe 
mUtabauııı ı•tlrllecektir. 

Muşta 
Altmış Çocuk Sevindirildi 

Muı( Özel ) -KtiltUr direkörU 
HUsnO Söylemezin tetebbOaU ne· 
ticealnde HalkeYi içtimai yardım 
ıubeal tarafından llkmekteplerde 
okuyan 60 çocu§'a elblte yaptın!· 
mııtır. Bu çocukların Hvincl iÖ
rOlecelc ıeydir. ............... _... ..................... __ ... ___ ___ 

------------------------
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu IH• nöbetçi ecnneler ıun· 
lardır s 
KlçUkpazar ( Y orıl ), Alemdar 
(Eır•f), Beyaılt (Cemli), Şehıade .. 
batı (Ünlnralte), Fener (Hthıamet• 
tin), Akaara1 (Sarıa), KaraıDmrük 
( M. Fuat ). Şehremlnl ( Nbım ), 
Kadık6y(Sotıakl ve Üçler). Samatya 
(Teoflloı), BakırköJ ( Eıtepan ), 
Betlktaı (Rııııa), Sanytr (Oıman), 

Haak6y (Halk)1Ka11mpı1a (Merklııı). 
BOylkada (Mehmet), Heybell (Yu .. 
ıuf), OıkCldar ( Merkez ), Emln6nCl 
(Beılr Kemal), Şltll (Necdet Ekrem) 
Beıotlu (KanıOk,Karakln Kü.rkçl-

~·•, Gln•ı), Galata (Hldayetl. 

Sam•un 
Köylerinde 
Son Posta 
Kirazlı Köyü imar Edilirıe 
Samsunun Mesiresi Olur 

Samıun, {Özel) - Hacı Bıyık 
köyü 15-20 evlik kUçUk bir köy· 
dür. KöyUn halkı birblrlerile çok 
iyi geçinmekte, aralarında çıkan 
lhtUifları yine kendileri hallede• 
rek köy ıınarları dııına ıızalh ver• 
memektedirler. KöyAOnUn buton 
dileği arazi vergilerinin yeni kıy• 
met takdir ederek alınmasıdır. 
Eski kıymet üzerinden alınmakta 
olan verginin çok atır geld iğini 
•öylemektedirler. 

Kirazlı köyll Samsunun meai· 
reai olmaya namzet bir köydür. 
Fakat burada oturacak tek kah· 
veden başka bir köy yoktur. Bu· 
rası imar edilirse Samsunluların 
buraya mühimce bir para bırak· 
maları mUmkündür. 

Sivashlar Biçki Yurdu 
lsteyorlar 

Sivaı (Özel) - Burada biçki 
ve dikit yurdu yoktur ve böyle 
bir yurt tesisine tiddetli ihtiyaç 
hiısedilmektedir. Huauıi teşeb
bUsle burada bir biçki yurdu 
açan herhalde genit bir muhit 
bulmuş olacaktır. 

Antepte Eğlence Alemleri 
Gaziantep (Özel) - Antepliler 

zevkluioe pek dUtkUndürler. 
Bunun içhı burada içki fazla 
istihlak edilmektedir. inhisar ida· 
resinin burada litresini 140 kuruıa 
sattığı nefis bir rakı •ardır ki 
bunun 25 ıantilitrelik titealne 
burada Topak demektedirler. 
Antep, mesireleri itibarile bu 
ha.alinin cenneti denilecek kadar 
ıUzel bir yerdir. Bunun için 
Anteplller, çalıımasını olduğu 
gibi eğlenmesini de çok iyi 
bilirler ve boı zamanlarını daima 
neı' eli geçirirler. 

Çanakkalede Gardın Parti 
Çanakkale, (Özel) - HaYa 

kurumu tarafından Uray bahçe• 
11lnde bir garden parti verllmlf, 
pek glbel olmuıtur. Gırden parti 
kuruma da önemlice bir ıellr 
temin etmlıtir. 

Yamkara 
Beyıehlr {Özel) - Doğanboye 

bağlı Damlapınar köyünde Yanı 
kara denilen bir hayvan hastalığı 
çıkmıı. hükumete müracaatla aıı 

lateallmlıtlr. 

St1vgi 
Arkasında 
Koşanlar 

Birçoklarımız hayatımızın nı 

him bir kısmını ya sevilmeyi 
aeymeyl beklemekle Yeya sevm 
IJe geçiririz. 

Burada ıevgiden kasrlettiğl 
mana aşktır. 

Bu husuıta kadmlar erkeklerd 
daha .zayıftırlar. isteyerek ve 
lıtemeyerek, her kız ve kad 
aıkı kendileri için, bUylioıe 
gibi, evlenmek gibi, mukadd 
bir şey sanırlar ve ömürlerini 
bUyUk bir kıımını aşkı beklemekl 
geçirirler, Ve bir aUn ıevdiler 
idi. Derhal mes'ut olacakları 

aanırlar. 

Çok defa bu aık fıteği okada 
kuvvetlidir ki, çok defa bu iste 
atkı doğrudur. Kendimizi ha 
katen iıık sanır ve onun biitll 
hıra vtı heyecanlarını yaşarız. 

lf. 
Fakat çoğumuz 

aık denilen ıeyl tanır mıyıı 
Sevdiğimiz veya ıevlldiği mlz ı• 

mao meı'ut oluyor muyuz?. 
insan vardır ki bir defa sevd 

mi, hu sevgi onun ruhunu doyu 
mıya kAfi gelir. O, bu sevs' 
içinde kaybolur. Saadetin azami• 
sine erişir. bunlar çok heyecall 
ve ihtirastan uzak yatamayı , .. 
venlerdir. 

Fakat bayatlar1 mütemadi bir 
lhtiraıı ve heyecan dalgaaı içinde 
yuvarlanan kimseler, ıevgiyt 
doymazlar. Bunlar bir aıktan öteki 
aşka, bir sevgiden öteki sevgiy• 
atlarlar. Bütün ıözlerl, hareket• 
)eri a9k etrafmda döner. Bunlaf 
atkın pervaneleri gibidirler. Ken• 
dilerinl ııevginlo alevinde yakarlar. 

Ben bu kadınlardan birini ta• 
narım. On iki senedir, belki oO 
iki adamla aevişmi~tlr. Her birin• 
ayni mektupları yazar, ayni c_. 
vapları ahr. Ayni heyecanı geçi• 
rir. Uykuıu.z geceler, pencered• 
beklemeler, kııkançlıklar birib .. 
rini kovalar! Bu kadın, kendisini 
baıkasının gözlerinde gören tiP" 
dir. o daima aoıkt'lr, fak•' 
hakikatte hiç ıeYmemiı ye hif 
ıevilmemiıtir.Sevginin ilahi zevkini 
tatmamıtbr. 

* 
BUyUk aık maceraları ya bff 

facia ile, ya sukutuhayalle biter• 
Aşıklardan biri ıoğudu mu, öteki 
harap olur. 

Fakat bu çılgın aık derecesin• 
yarmıyan HYil iki tarafı dah• 
çok meı'ut eder. Karı koca ara• 
ıındaki 1evgi bu cinstendir. Bd 
seval yaYaf yavaı zaman zaoıaD 
lnkiıaf eder ve iki · taraf• 
çemberi içine alır. Bu aakio, fakat 
bazan lndlfalar yapan bir sevgi• 
dir. Bir kııkançlık, bir ihmal t1• 

IAkaydi, iki tarafı da çıldırtıuıya 
kafidir. 

SeYgloln bu cinai aaadet• gö
tUrUr. 

Sevginin arkasıodan koşmak, 
aık macerası aramak, daima teh'" 
llkelidJr. Bir defa ioaan bu çetin 
yolda yorulup harap olur, ıonra 
da herkes nazarında kıylJJet ve 
itibarını kaybeder. Saadet ar~r
ken ebedi bedbahtlığa mahkuı:D 
olur. 

TEYZE 
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Fazla Gayretli 
Bir Avukatın 
Başına Gelenler 

Ovf edo t•hrfnla cinayet mah-
Ci t la kemeıinde olduk· 

nag• ma • ça gUlDnç bir hl· 
'lcem••i~dt1 dlsenin vukua ıel· 
bir ladtlı•• dlii yazıbyor: Ae-

turien köylülerinden biri mubak .. 
Ilı• ediliyordu. Maznunun ıuçu, 
aile ocağını terke teıebbUa eden 
karısını ve kızını lldllrm•J• kal· 
kıımaıı idi. Müdafaa avukatı o,. 
tada suç olmadıiı fikrindeydi: 

ÇUnkO cftrllm ileti olarak 
tutulaa rovelver iılemez, bozuk 
bir demir parçaıından ibaretti, 
dJyordu: 

- Buna o kadar eminim k~ 
ayni aflihla 0Hrl me ateı edilme
llnl teklif ederim, cllmlealni de 
Ulve ediyordu. 

Mllddelumumt onu ıöz Uıerln· 
de tuttu, rovelverl getirterek dol• 
durttu, sonra avukata niıan aldı, 
hlr aaniye, iki aanlye bekledi. 
Avukat npsarı kHllmiıtl, endi· 
••il bir ıözle mnddeulmuminln ha· 
reketini takip ediyordu. Nihayet 
mnddelumumt alllbmı indirdi ve 
avukata: 

- Hayatınızı batıılayorum , 
'Unkll namuslu bir aile babasıaı• 
llız, dedi ve rovelverl pencereye 
ıevlrerek ateı etti. Cam çerçeve 
bGyDk bir ımgırtı ile yere d6kll• 
lince avukatın çaıırıp 6ztlr dile• 
dij'lnl tahmin etmeyiniz: 

- Bu allAh, m8ekkillmln ella• 
den alınan slllh delildir, dedi. -. ....................................................... .. 

BUkre9te Sahteklrlar 
Yekelandı 

Sofya, 16 (Ô:ıel) - Bükreıtea bil• 
dlrlliyor: Fra1a1adan, Belçika n Le· 
•tıtaadan gelH maruf pollı mlfettlf• 
lerl Romen sabıta•lle b•raber Bllk· 
reıte, Uluılar ara11 1ahte çekler baHD 
ltir ıebekenln meydana çtkanlma11 
lıla çalııeaktadırlar. Blikreıte baıı 
ltankalarda aHısın arattırma Y•Pıl
•ıı, birçok kltller tnkif edlhalttlr. 
'u hldlıe Romanyada beyeeaala kar• 
"laamaktadır. 
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Kolundan tutunca bohça albl 
kapıdaa attım. Bekleme oda11n• 
da çıtlık çığlık batrıyor. 

- Herif çıldırmıı a doıtlarl 
diye kıyameti koparıyordu. 

Doktor kendi kendi kendine 
biraz 1Dldtlkten ıonra anlatmaya 
baıladı: 

- Bir ıtın acele bir haıtaya 
C•lırdılar. Uzaktan tanıdıtım 
••natn bir allenla kötkll. 

Gittim. 
Sn.ın, ıatafatlı bir kötk. Sa

lonlardan geçtik. Ben baatayı bir 
ratak odaıında bulacatımı Omit 
•derken bir banyo kap 11 açtılar. 

ilk ı&rdUillm manzara ıu 
oldu: 

Genç, gtızel bir kadın, yarı 
~•plak bir halde. Banyonun fa• 
)anıları Uıtllnde haykırıyor. 

- lıt• basta! 
Dediler. 
Sokuldum. 
- Neniz var hanımefendL 
- Hastaya böyle 9ey ıorul• 

"-ı amma baıka çare yok. Bu 
•aziyette ne yapılar. Cevap ve,. 
~~dl Yeni bir takım çırpınmalar, 
1111ıltaer. Baktım olacak aıibi d .. 

SON POSTA 

BARICI 
Hitler Digor Ki: 
"Hiç Kimıeye Karıı Dil1-

m11nlığınaız Yok,, 
Nureaberı, 16 (A.A) - Al••• ı .. 

tihbarat blroıu blldirlyorı 

Relclıatag din nat 9 da "•tkaa 
G<Serl•r tarafında• açalauıtır. 

HitJer kGr1lye ıelerek ıu 181lnde 
bulunmuıturı 

"Alman uluıu aıırlardaa beri elde 
etmeye ufraıtıtı blrliti bulmuıtur. 

Almanya tekrar aathta knuımuı,ur. 
Almanyanın it n dıt durumları dl:ı• 
rllndlr. Biaim tek bir direktlflmlı nr· 
dır ki, o da, barııa olan biyilk •• 
1ar1ılmas Hv.lmlsdir. 

Şunu utlamak lıttrlm ki, Al••• 
bllkQmetl aidatı tedblrlerl bit klmıe-
1e kartı bir dlımaalık fikriyle detfl, 
ancak Almanyaya kartı o~aD ıorayla
rını bilerek H anhyarak yapmaktadır. 

Ordumuzu yenldea kurmaktan 
amacımız her hanıl bir 1abaneı ulu· 
ıun bGrriyetlae el atmak Y•Ja oau 
tehdit etmek detil, Almaa ulU1uaua 
bGrlyetini korumaktır. 

Uluılar ıoıyetesl dikkatini Meme• 
Un muhtariyeti Ozeriae de çevlrmelldlr 
Ye bunu, buralarda da hadlHltrln her 
kHln Hefle karıılayacatı bir teldi 
almadan eYvel yapmalıdu. 

Hitler Almanyada tekrar baı .a,_ 
teren komlnlzm propagandaaıDdaD 

babHderek bunu Yahudilerin yaptı• 

tını ye bu hale kHln bir ıonuç VC• 

rileceQ'inl ıaylemlttlr. 

lngilterede: 

Orta Avrupada 
Barış 

lnglliz Kebineıi Alınacak 
T ad birleri Görüıecek 
Londra, 16 ( A. A. ) - Mornin• 

Poıt ıazetcılne g6re, in.iliz bakan
larının, hu hafta içinde bir toplııntı 
yapmaları n bası alanlde lnılltere 
tarafıad- mlaaıip ~Gkealer altıaa 
•lrilmeal m81eleal ile orta AYrupada 
barıtı korumak için ahnaeak aarurl 
tedbirleri ıörllımelerl muhtemel bu-
luamaktad1r. 

Bulgar SU •akanını• 
Teftltlerl 

Sofya, 16 ( Ôsel ) - it tehirlerde 
ıarnizonları tıaftlt eden Bulıar ıl 

bakanı Tunef, ıas•tecllere ırlr· 
diklerinden memnua kaldıfını ı6y· 
lemittlr. 

ili. Dııarı çıkbm, ••de bir takım 
yatlı kadınlar, analar, bQyllk ana
lar, teyzeler. 

Onlara sordum: 
- Naaıl baıladı? 
SözBnG bilir bir hanım dedi ki: 
- Daha evleuell alb ay oldu, 

olmada. 
- Kocaıı nerede? 
Blriblrlerine bakı9tılar. Nlha• 

yıt yine o hanım cevap vereli: 
- Kocaıı rahataız. hd aydır 

yabyor, hastanededir. 
Yavaı yavaı intikal ediyorum. 
Bu ailenin içine ıelin olarak 

ıelen bu hasta belki de bir linlr 
buhranı ıeçirlyordu. 

- Kimdir kocaıı? 
Verdikleri ceYap beni uyan

dırdı. 

- Peki. Dedim. Siz istirahat 
edin de ben haatayı bir kerre 
muayene edeyim. Onlan bıraka
rak banyoya yalnız girdim. 

Genç kadın bornllıllo8 bırak
mıı, bu sefer baıını banyo ıaa
dalyasına koymu1t için lçla g6-
j'lla ıeçlriyor. 

Yavatca · ıokuldum. 
Ellerini tuttum. Barakbm. 

1 Almanyada Yahudiler 
Aleyhinde Yeni Kararlar 
Bir Yahudi 45 Yatından Aıağı Hiz

metçi Kadın Tutamıyacak 
Nureal»erı, 16 

(A. A.) - Y alaudf. 
lerle Almanlar ara
ıında eYlenme ya
pd•aııaı JHak 
edea kanun, •JD.i 
samaada, bunlH 
arHında elaıt mı. 
aHebetl de yaaak 
et•ektedlr. Bua. 
daa bqlu, bu ka. 
nun muclblaH h., 
laanıl bir Yah•dl
ala kırk bet ya
ııadaa aıatı hlz• 
metçi kadın tut. 
ma11 da JH•ktlr. 

Kaaunun, tayla 
ettltl cezalar, on 
une hapH kadar 
rıUmektedlr. Gama-. 
lı ba9 bayratı Y~J" 
ltaretl çekea Ya .. 
huldler daha az ttıtler ve ltoaolf H••• Ntarenbergte 11U111ayl9çl-
tlddetll cezalara lerl aellmhyorlar. Rodolf Heaaln ellnde Hltlere 
çarpılacakbr. hediye edilen Şarlmanın kıhncı 111SrUIUyor 

iç Bakanı il. Frik, Alman aaylavlar , ....................................................... _ 

kurulu nizamnam .. ıa~n bundan l:ayle Japonyada : 
baıkanm otorJteıinl biklm kılacak 
ıekilde detittirllm .. lni teklif etmlttir. 

HnH Ajanıı aytarı, Saylavlar 
Kurulunu• dGakl toplantının, bir ti. 
yatro Hloauada yapıldıtını Ye aalonun 
projoktörlerln ıııtı Jle parıldayan 
gGmlt itlemeli l'amalı haçlarla ıllılQ 
koyu r .. k BrtlUerle kaplanmıt bu· 
lunduf11nu bildirmektedir. Yakın 
ıokaklar bıacalaınç kalabahk, trf bOn• 
ler ıon derHe dolu idi. 

Franaız Gazetelerlnln 
Endl9esl 

p.,ı., .ıs c A. A. ) - Bu .. b.bld 
Pariı ıraaeteleri, Nureaberl'deki Nasl 
koarreıiH bayık bir J•r •Jlrmak
tadırlar. 

Figaro diyor kl : 
" Bay Hitler, Lihaaya Ye Memel 

hakkında tiddetll tabiri. r kullanmıtt 
laatt&, 11 tamiri kabil o' mıyacak yakın 
hareketler ., tehdidlal fırlatmııtır. 
ltalyan - Habet buhranının ilk nhim 
teairler:nin, Anupanın bu tarafında 
duyulacatını, çoktan beri t <1 bmln 
ediyorduk. 

Batıoı avuçlarımın araıma al- \ 
dım. Yukarı kaldırdım. Bir çift 
aleYU mayi göz ıözlerlme dikildi. 

- Nealz yar? 
Bu Hferkl ıorıum tam yerlndı 

ldL Bu mavi alevli gözler öyle sO
ıUlftıle cevap •erdi ki kırıım bil· 
tlln tılıımı çlSzUIBvermittl. 

Doktor babain burasına ge
llace biraz dOtlndll. Bu tıpkı 
baı1 romanlardaki heyecanlı aalJ. 
nelerin en aaılk yerlerine konaa 
noktaları habrlatan bir dUtünfittD. 

Biraz aonra deYam etti : 
- Bu iyi ve eaki bir ailenin 

kızı idi. Betbaht olmuttu. Daha 
doj'ruıu evlilikten bir ıey anla· 
mamııtı. 

Eıkl k6ık Ye konak hayatının 
dar çerçeveıi onun genç kadınlık 
arzularını boj'uyordu. Belki de 
fhlyolojik bit buhran gelmlf ti. 
Fakat ilk dakikada anlamqtım ki 
geaç kadın nihayet bir ı•oç ka· 
dandır.,, • 

Doktor bu baataıını naaıl te· 
daYI ettltlal ı6ylemeye IOzum 
ıörmedl. Yalnız bahıe nihayet 
Yerdiği ıaman maziye taha110r 
edea bitin insanlar ıribl 16zlerl 
yumarak lclal çektlı 

- Gençlik lıte... Baıaa b6yle 
baıtahk bile oluyor. 

Doktor Naal Beyin hlkl1elul 
ve habralan bizi çok •tlendlriyor. 
Bu adam canlı bir ansiklopedi ••• 
Her 1•7du aabyor. Slnımadıa 

Bir Suikast Şebe
kesi Meydana 

Çıkarıldı 
Dört Suçlu Tahkikat 

Sıraıında Öldü 
Tok70, 16 (A.A.) - Rllyter blldf. 

rlyorı 
S.yaul, finanaal n tecimel ıahıl· 

1etierln lldiirll•eal makHdlle kuru
laa bir ıuikHt tetkllltı ••kkıada 
uzun malilmat verilmektedir. 

Hllk6met darb81i, kabine toplaata 
half Dde iken blkumet aarayınıa bom· 
bardımanı lle lıatl ı7acak H oodaa 
ıonra ıulluıat~iler difer ıahıiyetlerl 
evlerinde öldOrmiye ıideceklerdi. 

Tüze Bakanı, S4 kitlniD azıya te
ıebbüı ıuçundan n bet kitlnia de 
adam öldürmiye teıebbaı ıuçundaa 
muhakeme edileceklerini blldlrmittlr. 
Suç'u'ardan dördü tahkikat ııraaında 
ö!mllttflr. 

t :yatrodan, edebiyattan ve muli• 
kiden. 

Bir kısım tahıilini Almanyada 
yaptığı için iyi Almanca da bl.l
yor. Orada operaya çok gidermif. 
Merkezt Avrupa muaikisl hakkın· 
da çok kuvvet:I bllıisi var. Öyle 
ağııdan kapma, Uıtllnkörft değil 
Bizim birçok gençlerimiz töyle 
böyle öğrendikleri ıeyler yerinde 
olaun olmaaın satmak içla fıraat 

ararlar. Kızarım. Bizim babacan 
doktor öyle değil.. Hanıi bahiı 

açılsa adeta bir mfttehaaını kadar 
konuıabiliyor. 

Böyle kafaaı d~lu profesörle
rin iç batında becerikılılik ettik· 
leri ıöy )enir. YGksek bir lktlıat 
ilimini zenıin bir tllccar yapmaya 
lmkln var mıdır? Doktorlar da 
böyle.. Çok okuyan doktorlar 
ameliyatçı olamazlar. 

Bunu diyenlere hak Yerirdim. 
Çllnkü makul.. Fakat bizim dok· 
tor Naci Bey öyle dej'il. Kallnikte 
bir kanser ameliyab yaptL Ateı 
aibl. Kim bilir belki benim anla
madıtım tarafları da Yar. 

Bana iyi mLıafkl d:alemek için 
(Viktorya Hol ) • gitmemi ıöyledi. 
Buradaki muılkl aju ve hatta 
blraı killi• muslklal olmakla be-
raber ıinlrleri yatııtırmak lçia 
blrebirmif. 

Muılkl Ilı ılnlr tedaYlal fena 
dıtlL 

Bilgi Yayımı için 
Bir Düıünce ! 

2500 yıl önce garbin ıayle bayle 
ıoyıal bir bayat rıeçirmeye batlamıt 
elan 1erlerinde ve ıaa relimi Yunan 
illerinde halkın bilmek, agrenmek H 

aydınlanmak ihtiyacını ayakla kitap• 
haneler giderirdi. Ayaklı kitapbaneler 
dedltha logograflardır. Dualar k81 
kBy, kaaaba kuaba. ıehlr tehir dola• 
fırlardı. Halka coğrafya, kozmotrafya 
feJaefe de,.lerl urlrlerdi, bele tarih, 
onlann pek lSoem verdltl bir bllıi ldl. 
Geçmlt 10nlerin hldiıelerini yatlan
dıra ballandıra aaJatarak halkın yurt 
ınıiılal çotaltmıya çalıtırlardı. 

Tiirklerde de blyle gezıi11cl mil• 
derrlıltr Yareıh. Ôjreadijiai - deataa 
okur gibi nya maaal ı6yler ıibl • 
ııkmas, uaandır•H bir dille halka 
aalatmak kaypıile Orta AıyadaD 
raya kalkıp Anadol•aan ıBbetine 
kadar ıelen adamlar hemen her ıln 
glrlalrda. Türk hayatıada atedenberl 
mektep roll opıyaa kıılalarda, ordu 
J•rlerlnde IH bu glbl laalkçı ötret• 
menler ıedlkll glbi bir ıeydf. Kimi 
ıalr, kimi dHtaacı, kl•l meddah adıaı 
taııyan bu adamlar, .. lenk etlendl· 
rerek, tema1 ettikleri kitlelere birçok 
ıe1ler 6fretblerdL Okur J&zarlarıa 
ıon derece as, okutup Jazdırmaaıa 
ıayet ıGç oldufu, baııa lılala beaD• 
meydaH çıkmadıtı demlerde bu 
ınıincl mtiderrlılerla faydaıı ıerçek
tea bGylktl. 

Kltaplarıa yasmalıktaa kurtarılıp 
baama olarak bol bol ortaya konul• 
maaı, mekteplerin çotal•aaı, okur 
yazarhtın tablileımeıl laerlH bOtla 
dünya Joıovaflardan, dHtanoılardan, 
gezıiacl bi1ıenlerdea mlıtafnl •alda. 
fakat ekonomik ... fiaannl krlsltr, 
kitap alıınrltlal keaata utratmaktaa 
ara11ra 1lne geri kalmıyer. 

Bu durumda hatıra blrfok ıeyler 
geliyor. O cümledea olarak bea bltla 
ıarbaylıkların ve buı•ıl mulaaHbelerln 
yıllık bGtçelerlade as çok bir parl 
koyarak her yal ylHr, lldter JI• ki
tap ıatıa almalarıaı, malaallelerde Ye 
köylerde okuma ocakları k•rmalarını 
gerekli buluyorum. Halkhlerl bu 
ödevi töyle bl1l• J•pmı,. çab1ıyor1a 
da bu gayret her mallalle1e, h•r ocata 
ııık ulacak kertede kun .. tll detlldlr 
n olamas. Dedltfm tlbl ıarba1lıklaı 
... buıuıi muhaaebeler de bu it• u.ı 
ılıtermelidir. Blltçeal eD dar bir llçe
bayhk beltdlyeal de kltap almak lçla 
yılda yaa lira olıua Yereblllr. Elnrlr ld 
kitabın ekmektea, ıudaa dalıa ıenkll 
bir almet oldufuDa laaaıl•ıı bulunlUD. 

Bugln lorıoıraflar, dHtancılar 

deni yeni baıtaa açalamaL Onlar 
kendi ıDnlerlne 18re birer ayaklı 
kltüpbaae idiler, tarihe karııtılar. 

Biz her klıede birer kitap odHı 
açmahyıs. Baıka ıuretle kültllr krlsiae 
kartı ıelemeyiz. M. T. Tan 

Bir 18 bah gittim. Saat onda 
baılıyor. Hakikat botuma gittL 
Klta p, muılkl ve bahçede aç&k 
haYa istirahati. Her aabah bir 
u at kadar ıllren yllrll1D1Dm yine 
devam ediyor. Fakat arbk ken• 
dlmde bana zorluk ver .. bir faz· 
labtı hl11etmeme1• bqladım. 

Annem bir hareketimi 16zdea 
kaçır1&1yor. IMra• terli vı Jorıua 
mı•lsem bUJyoya aokayor. Peace
relerl kapıyor. Yemek Yaktlne 
kadar adeta zorla yabnyor. O.un 
timdi bllttln ıevkı bu.. .. 

Ali Sami Beyla mektuplan 
blribirlnl kovalıyor. itlerinin her 
ınn bitmek ihtimali lçlade ıDrl
n U p gidiılnden tlkl1•t ediyor. 
Huluıi Bey de o kadar çalıfbiı 
halde bir tllrlO çıkarta•ı1ormu1e 
Son bir mektubunda t..Um ma
ameleılnln bittiğini haber verdi. 
Şimdl para bekllyorlarmıf. 

Burada iken cledljine 16re 
bu it amrllmllıUn IOnUDa kadar 
yenecek bir ka&Uç Yeriyordu. 
On iki milyon liralık bir lıtl. 
Komiıyonu da alb ytb bin lira 
tutuyordu. Yar1sı Hulüalye alt 
olduğuna ıöre ıerl kalan hakikat 
mllthit bir para ve iyi kuilana
braa bizim gi bl Gç d6rt bqb bir 
aileyi sıkıntı çektirmeden raıata
cak bir para.. 

(Arka• Yar) 

, 
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Ç·•d··'·'· İngiltere, Mısıra Harp H~z::!~~'::, _ Biz• ... 

krallıktan tarafa oldutuaa dair ···- Kuvvetı• Yıgv ıyor ! rllen malumata glSre Genel Ntlff 
rettltl beyaaaa•e, timdlye kadar uyımında çalııacak tayım 11 
gBrlUmemit bir dur._m 1aratmııtır. kontrol memurlarlle bu iti ldat1 
Her nekadar Çaldaris, ba beyanna• - edeıcek idare teflerlne ve holkf 

meyi, Yuaanl.tan bat Bakanı ı fallle it ı c d ç k • ı • H b 1 h t k f _ı.:,. 
dtA-11, Halk fırkuı batkani ııfati1e a ya en evre en e 1 ınce, a eş t~:. a Ye OD erans)ar verlJec .. • 
neırettltlnl llh• etmitH dt, bHıl 
olan derin tealrl gidermek mlhn- s f b ı k 11 E Sayım hakkında halkı ten'flt 
kOn olmamııtır. Nit4ıkim aynı tulre e er er ı· a"' D decek için mekteplerin açılmaaını m\ltea~ 
kapılan Yunaa dahilJye Bakanı Ralllı muallimlerin 11ayım gOoUne kadM 
kabineden iıtlfa etmek mecburiyetin· ( Bııtarafı ı inci ylizde ) ı taleıbeye sayım etrafında malumat 
d e kalmıtbr. Ru durum, rejimin en dokunmamayı teahbnt etmlftlr. / • d k • Y.f l B k l V. Yermelerl için KUltllr bakanlığınd 
yOkaek mUme11ill olan cumur relal I zmır e l 14 Q yan an Q arının nre• Zalmiıln nslyetlal de sorlaıtırmıt ngillz makamlan, evvolco Mı11ır husus! bir program hazırlanmak' 
gibidir. ÇllnkO kabln• baıkaoı blr hn~metlnln muyafakatıaı alma• digi Kesmelerine Karşı Tedbir Alındı tadır. 
rejimi benlmaemeylacı, o rejimin dan Mı11rda hiçbir ~zel tedbir Genel kurmay baıkanlığı ff 
mll•e11lll olan ıahılyctln •• der11e almıyacaktır. l:ımir, 16 (Telefonla) - ltalyan Ticaret Ye Roma bankalarının milli mOdafaa vokAletl lıtlsna ~ 
mUtklll bir mnJde dtıecelf kotar• lavlçre de lt.lr•r• K•r•• lzmlr ıubelerJ, genel merkezlerinden aldıkları talJmat Ozerlne, iki dllen zümreler haricinde bUtlld 
lıkla tuanur edlleblllr. Bu laadlıat Cenevre, 17 ( Özel ) _ Bir gllndenberl ihracatçılara krediyi kesmlflerdlr. Bu bankalar, timdi, ordu mensuplarının sayım Ye ko1P 
.,.. bu nalyet, bir mlcldet aonra lniçre gaıeteıf, ltalJ• • Habeı 7alnıı para nakli Ye senet kırma muamoleJ~riJe uğratmaktadırlar. Bu trol memurlu'""• vazifesinde çalır 
yapılmuı beklenen rejim hakkındaki l b durum Habeş rıııs I al d k t't d t h dl k d 

5 
.. mue eal mloa11 etil• alllh Uca• e • 0 • • urum ayazıu • nceye • ar malan llıım aelece...cnı bliMMI 

. blyıumualyeala te•laata etrafında deYam edecektir. • •• ~"' 
· da bir takım kıIOkalfere 1oı ·~••k· reli Ye uluılar kurumu lavlçre teıkll&ta emir ve tamim eylfıl 
tadır. Krallık alıylatular, bat Bakaaıa murallllaıl11ıadan doktor Oerl ihracat ıonu aıraaında bu iki bankanın krediyi k11melerl Ozerlne mlştir. 
beyannamealal bir ani bitarafJıkt.. lmz:ulle aıatıld aabrları yaı.iyorı lktlaat Veklletl Cumurlyet Merkez Bankaıına icap eden tallmab 
çıkma tellkkl ederek ,., aandık1arı- ltalya ile Alman slllh fahri· •ermiftlr. Bu iki bankanın muamılesl esaaen mahduttu. Bu bankalar Tokatta 
DID e111nl1etlaia muhfaza edilemtye- kalan arHındaki topraklarJa bal· tarafından yapılan muamelelerin yüzde 86 ıını Türkiye it ye Ziraat 

Bir Şarap 

Fabrikası Kurulacak 
•etini iddia H bö1Jec• zilalalerde kı, bn fabrikalardan ltalyaya ge· Bankalan, diğer yüzde 14 dUnU de diğer bankalar göreceklerdir. Banka 
1epyeal bir karıtıalık meYhumu k b mevduatlarına ltalyanların yazıyıt etmeleri haberi ilk 6nce plyaıa"a 
yaratmıya t•lıımaktadırlar. Buadaa çece illi Ye cepanelerln bu d ~ 
dolayıdır ki mlatalrbel Yuaan raJI· geçl9ine mani olmalıdırlar. Bu tesir etnıJşıo e Ekomomi Bakanlığı tarafından derhal alınan tedblr-
mlnl temin edıcek olan lrlyıumu- memleketler, nasıl olıa, vaziyet lerle bu tesir ortadan kaldmlmııtar. 
mlye itini• .on derece dGrl.t ıartlar almak mecburJyeUndedirJer. Eier 
dahlllnde ,,.. lliçbl• ltlraıı dant Italye son dakikada iddialarından 
etml7ecek ı•kll ,,.. ıarette Jııpılmuı 
icap ediyor. Alul takdirde, ardı ar.m 
selmlyecelc yeni yeni iddialara yol 
açılmıf olacaktır ki doat H ko111ıu 

memleketi• lıttkball Ye rahatı nok
ta1ıadan blç de arsu edilecek birıey 
detiJdir. - Süreyya 

-················----··· ......... -............. -....... . 
Çerez Kablllnden 

Havuzun Da Dalkavulu 
Olurmuf 1 

Mııır HıdiYl 1ımail Paıa, htaabul· 
da mınkliben oturuyorlı:ea, Boğa&· 
lgindeki arayında, kocaman blı 
havuz .kazdırmıııı. 

Niyeti, bunun• lgerlaindı ufak bh 
çatana )'üsclllrUp, efJenmtldl. Fa· 
kat haTWı kaııldıfı halde, bir tlrltl 
içine klfl mikdaı ıu. doJd•rulami
yorda. 
Blrgön, adamlarıııdub iri, kota 
koşa geldi. ludi'f'in karımna çıktu 
- Efendimiz 1 de71 kekeledi, bah· 
çenn Ahmet Aia kulunuz, kaıdır
dıfınıs hansa dUıtu, az kaldı 
boğuh17ardu r. 
timail P,... ılldl: 
- Hay klflr 1 dıdi. Meferae ha
'WU&un da dalkaYUt11 oluyormut l. 

Tı/11 

Rusy•d• M•nevr•l•r Bitti 

MoakoH, 16 (A.AJ - Kıul ordu
nun Kl7ef b6l111ladelrl maae•raları, 
Kızıl tarafı• mot&rll kıt'aJarı .,. 
tanklara tarafıaıclaa maYI tuafıa aar .. 
•e imha .tllme8lle bit•lttlr. ---· _, ,_,.,_......_ ...... ...._ . ..___ 

1 - G&Mtenia .... yaıı.Uı 
bir ıllttınu Ud 1atan bir 
( auüa) •Jılır. 

1 - Sa)'fuıu aöre bir .... 
timla ilin raa'- ıunlardırı 

.. ,,. 
1 

400 
Kr., 

.. ,,. 
2 

2SO 
ac,... 

N7'• • tn Soa 
3 S 11rler HJf 

aoo 100 eo ao 
Kr" Krt- iC rı. Krı. 

8 - Bir aandmdı vuati ( 8) 
kelim• vardır. 

4 - loce ve kabn yazılar 
tutacakları yere göre 
ııantirule ölçülür. 

yazgeçmezıe, ltalyaya karıı bita· 
raf olmak demek, hakikat te onun 
lehinde durum almak demektir. 
H•b•ttekl Belçlke Zabltlerl 

BrUk11J, 17 ( Öıel ) - Italya 
hOkOmetinin, Habeıistanda ele 
ıeç•cek ecnebi zabitlerin derhal 
kurıuoa diz:iJeceklerbae dair Hr
dlil karara raimen laıiliz ve 
Franıız hlikümetlırl, Habeıiıtan• 

da bwunan ve Habeı orduauou 
talim ettiren ( 30) kadar Belçika 
zabitinin ıeri çajırılmamalarını 

Belçika hUkümetlnden rica ıtmi.
lerdlr. icap edır11, bunlar, Adi9-
Aba\tada pollı ve lnzıbat kuY• 
~etlerinin kumandaıım deruhte 
edeceklerdir. 

it.ıra Yumu9ayor Mu? 
Roma, 17 (Özel) - ltalya, 

Habeptanda logiltereain Irak· 
takl nziyetlne benzer bir durum 
verllme1i hakkmdakl teklifler, 
borada, bazı mlllAyim akisler 
yapmıya baılamııtsr. SalAhlyetli 
kayaaklarda, bu teklifin teferrD· 
ahnın tetklka deter oldutu aöy· 
lenlyor. Maamaflh lnıUtere ile 
Irak arasındaki mftıaYat Haaına 
mtııtenlt Taıiyetin Habeıte, Ital· 
7a ile Habeı ara11nda mevzuubahı 
olamıyaeatı da kaydediliyor. Ye
rine gıtirilmeıi Habetiıtanın 
lalınlnlyetlne bırakılacak her 
tlrlft anlaıma, kabu~e değer ıö
rlllmemektedir. Habeı imparato
runun dahi yerinde kalmaıına 
ıaz yumulahilecelrtlr. Şu 9artla 
ki ltalyanın lriyaat Ye Hkerl mu· 
rakabHi, tam bir surette teeullı 
etain. 
H•b•tlstand• Seferllerllk 

Durumu 
Adiubaba, 16 (A.A)- Habeı 

hlktmetl, Habeıiıtaada 11ferber
lik "P örfi idarenin UAm hakkın
da bir kaaun hazırla•aktadır. 

Bu kaauaun imparator tarafın• 
dan lmıalanması beklenmektedir • 
ltalya, beıler komitesloto tavsiye• 
lerinl reddettiiJ ve Ulualar ıoıye
tealnden çekildlil takdirde bu 
kanun derhal imza edilecektir. 

Malteda Hazırhklar 
Londra, 16 (A.A)- Don Mal• 

tada a9ağıdakl 3 emirname 7a• 
yılmııtm 

1 - Halkta endiıe uyandır.-

Pazarcık - Karakög Yolu Üzerinde 
Bir Soygunculuk Vak'a ı Oldu 

Bursa, 16 ( Özel , - Geçen 

Cuma geceıi Borsadan hareket 
eden 3 yolcu kamyonu Pazarcık 

ile Karaköy arasından geçerken 
bir ıoygunculuk teşebbUsUne ui• 

ramıılardır. Kamyonlardan blriain 
ıoförtlnUn anlattajına ı&re kamyon 
lar tam aaat 21 de yollarına devam 
ederlerken nahiye merkezine 

350 • 400 metro meaafede önleri• 
ne 3 maı;koli ve alllhlı adam çı· 
kıp dur emrini vermlılerdlr. Kam
yonlar durunca bu Oç kiti yolcu
ların Uıtlerlnl aramıya baılamış, 
hendekler içinden fırlayan diter 
iki kiti de göıcUlük etmlılerdir. 

Bu cUretkir •oypacular, lıtea 
ıonra sawımuılardır. Jandarma 
kendilerini yakalamak Ozeredir. 

--~~~~~~~~~-

Araçta Bir Köy Yandı, Bir de 
Baba, Oğul Kül Oldu 

Kastamonu, 16 (A. A.) - Dlln 

ıece .. at 22 de Aroç'ın Gemi 

klSyUnde Karaboy otlu MehmetJn 
e\'foden çıkan yangında köylla 

32 ev.inden 22 ai aaman!ık Ye an• 
barlarıyle beraber tamamen yan• 

cak yalancı haberlerin yayılma11 

bir aya kadar bapla ve 20 liraya 

kadar para cezalarına çarptmla· 
caktır. 

2 - Malta llbıyı, ıenel dO· 
ıene zarar verecek mahiyette 
mevzular Uzerind• yaıılar yayan 

gaz.etelırt ihtarlı Y•J• ihtaraız olarak 
kapatmak •e tera hareket edea-

lwl 6 aya kadar hapil Ye 100 li· 
raya kadar para cezaaana çarp-

tırmak yetkulnl hali bulunmak· 
tadır. 

3 - Ubay, ayal zamanda ya
pJnıHına me•ıimSfs g&rdtiiU Def" 
riyat ve gazetelerin Ma:taya ıfr
meıinl yasak edehllecektif. 

Kabak yer il •raplare n 
batın• pathyor 

Londra 16 (A.A.) - ltalyao
lar, Trabluı'daki kuYvetlerlnl So
mali neferlerile kuvvetlendirmek· 
le Ye Do~u Afr1kasına T rabluılu 
aıl<erler ıöndermektedirler. 

ltalya hükumeti, aıkerlerlnl 
soy ve dil itibarile ayol olan du, .. 
manlarile karıılaıtırmamak lçia, 
bu tarıda hareket etmektedir. 

Mııır • Trabluı 11oırında top
lanmıt olan kuvYetler, (20.000) 
ldtl olarak tahmin edilmektedir. 
Bundan baıka ltalyanlarm deniz• 
den itibaren Jurabuba'ya kadar 
ilden 150 millik bir meaafe Dı .. 

1 
mııtır. Yangında Mehmet ile onu 
kurtarmıya ıelen ojlu ve bunlara 
alt çift hayYanab da yanmııtır. 

Köyde yanan örün 100 blD 
kilo dan fazladır. 

KaylUler e9yalan•ı da kurta• 
ramamıılar ÇJplak kalllllflardır. 

rinde 3 dikenli tel hatb kur
duklan haber verilmektedir. 

Deyll Meylln Bir llut•I•••• 
Londra, 16 (A. A.) - Deyll 

Meyi gazete1l diyor Jdı 

" Fransa ile loglltere, harpte 
olduiu gibi, aynı gUven Ye hUınO
nlyetle hareket etmelidirler. Çok· 

tanberl F raoıa Ue lngUtere ara• 
sıada tedafW birlik temenni edl· 
yoruz. Bu birlik 1apılmq olaaydı, 

bugUnkll duruma kadar gellame
ıine mani olacakb.,, 

Diier tarafian, bu ıaı:ete, 
lngiltereye ılya•a11aan dayandıtı 
prenalplerl mtıdafaa edebilecek 
araçları sağlamak Gzere, mecburi 
&1kerlik hlımıtlnln lladHını late
mekte Ye buıllDktl ıdontalı duru· 
mun Lııilterenin zaafından ileri 
geldiği mlltalAaam• ileri ılrmek
ted:r. 
Mısır SU Bak•nı Teftl9te 

Kahire, 16 ( A. A. ) - Sa 
Bakanı, dotu ıabrada bir teftlı 
ıezlıl yapmaya karar Yermiıtlr. 

Kendiıine, ordu genel mllfet• 
tiıi Ye .. Sınırlar c:llrektör8,. ref a• 
kat edecektir. 
8Uvey9t• lt•lran Tahtel

b•hlrlerl 
Portaalt, 16 (A.A,) - .. Trl· 

çeko,, ye .. Narvalo,. adJı iki 
JtalyaD denizalb aemlal, dllıı la• 

Tokat, 16 (A.A) - Şehrimlr 
de bir ıarap fabrJkaıı kurmıl 
yolundaki teıebbUaJer llerilemelP 
tedlr. Bol Uzllm 7etl1tlren Tokat 
için böyle bir fabrikanın kuru~ 
maıına bUyUk bir ihtiyaç vardıf• 

Hitler Hücum 
Kıta/arına Geçit 
Resmi Yaptırdı 

NUrenberı, !6 (A.A) - HU. 
cum kıtalarına menıup 86 bin kt
tilik aa•yooal aoıyallıtlerln moe 
törlerle mllcehbeı efradından 10 
bin klılye buglln 8. Hitler taraıe 
landan ı•çlt reıml yaptırılmıştır. 

Nasyonal Sosyalist 
Kongresi 

Berlln, 16 ( A.A)- Bay Hlt
ler, Nasyonal ıoıyallll farka111lll 
1936 kongresinin Naremberg'M 
toplanacajını blldlrmiıtir. 

Rua Tanarecl Rekor Kercll 
Detrolt, 16 (A. A.) - Meıhur RIJ! 

ılel uçakçı11 blnbaıı S...Yreaky, 71!J 
be7ıfrlik bir uçakl•, bu Kateıorialf 
dl•J• rekorunu kırmıt. 3 kllometrtÜ 
meaaf e içiade 370 kilometre ıttı•• 
yıpmııtır. 

Japon Harp Gemisinde 
Yangın, 60 Kiti Y arall 
Tokyo, 16 - Aıtıua adıoda•I 

Japon harp ıemlılnde çılaH yanfla
da lkl ıubay 8lmtlf, 50 kiti de yar,. 
laamıtbr. ------ -· .... 
bah buraya gelmltler Ye S8v•>1 
kuahaa firmlılerdir. 

8ar1f lmklnaız gibi •• 
Parlı, 16 ( A.A.) - Gaıetel.ı 

ltalyan Bakanlar kurulu blldirlil
nl Italyaaın Uluılar 101yeteılal 
terketmek niyetinde oldupnd 
bir delili mi addetmek veyabal 
ıon bir tazyik çaren mi t•ll~ 
eylemek buıuıunda henllz keti• 
bir fikre aahip değildir. Bunu.ı, 
beraber gazeteler barııçıl bil 
ç&zge bulunabilecetlae iıaanlD .. 
makta, aillhla bir anlaımazhi" 
önUne geçmek için Cenevredt 
ıarfedllen sıayretlerin utrayac•I' 
akametin ıonuncundan endlte O• 
bahaeylemektedlrler. 

Radikal Sosyali.t gaıetelerl 
açıktaa açığa ltalyan teslne kar 
ıı bulunmakta, aag cenah ıaz:et .. 
lerl IH bu teze taraftarlık glSr 
termektedlr. 
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Dlln lşleaıfe başlayan Kayıeri mınıuoat fabrlk11ının uzaktan görünDıü 

Kayseri Pamuklu Kombinası Açıldı 

Celil Bayarın Önemli Bir Söylevi - . 

Memleketin istihlak Miktarı 
Memlekette istihsal Edilecek 

Kayseri, 16 (Ôzel)- KayHrl 
bez fabrika11 buıUn bUyllk törenler
le açılmııhr. Tören• lıtuak etmek 
llzere Kayserlyı gelenler araına· 
da SoyY•t konuklarımız, So•y•t 
btıynk ılçlıl Karahan, ekonomi 
bakanı Celll Bayar, tize bakanı 
Saracoilu, sıhhiye bakanı Refik 
Saydam, bir çok aaylaYlar, bByUk 
hnkfimıt memurlara, Ankara vı 
Istanbul gazetecileri bulunmakta 
idi. Önce fabrika namına bir 
lıçl kııa bir nutuk Yerdi. 

Bunu oıhu namına avukat Na
clnin, Sovyet ltçllerl namına da Ko~ 
diyef yoldaıın autuklan takıp etti. 
Kız lıçller namına da bayan Ştık· 
riye güzel bir ıilr okudu. 

Çağmlılar aaat 14 t• fahri· 
ka kanUnlnde 6ğle 7emığl yedi
ler. Saat 15 tı apor hareketleri 
vardır. Akşam verilecek olan zi· 
yafetten sonra tren gece aaat 24 
te Ankara1a hareket edecektir. 

CelAI Bayar'ın eöylevl 
KayHrl, 16 (Ôzel) - Ekono

mi bakaaı CelAJ Bayar'ıa buglln 
Kayıerl dokuma fabrlkuının açı• 
Jıı töreninde vuditf -'JyleY ıa
dur ı 

"- Sayın koauldanmıı, bll
yllk doıtlarımıs, aılz Te H•gill 
yurttAflar, 

" HUknmetlnlzln birinci bet 
yıllık proıram1Bda 6nemll yeri 
olan bu fabrikanın açıllf törenini 
yapmakla alıinle beraber bUylk 

zevk duyuyorum. Endllatrilet•• 
programımız ulusal ekonomimizi 
knl halinde kıYramıı ve benim· 
ıemiştir. 

EndUıtrlleıme proiramımııın 
eaas prensibi muhtelif YHilelerle, 
muhtC)lif fır1atlarla lıab edilmlt· 
tir. Ben bu konu üzerinde y•ni· 

den durmak istemiyorum. Bilinen 
bir hakikati burada tekrar etm•k 
zama ıınızı israf etmek demektir. 

EndOstrileşme proğramımız mem• 
leketin umumi varhiını klll ha· 
linde ifade eden •• ulusumuza 

refah vermek için abl•n euslı 
bir adımd r. Endüatrlleım• proğ· 

ramımız memlekette iı hacmını 
arttıracağı gibi tarım 1ahasanda 

da iptida! maddelerimizin kıymet· 
lenmeılnde mUbim rolU oJacakbr. 

Y urtdaılar, 
Sadece tanm 1abaııada çalı· 

tın memleketlerin akıbetlırlni 
görüyoruz. Şu Yeya bu nazariye
)'• batlınarak ham maddeci kal• 
nıak lizım mıdır, dejll midir? 
Mnnakaıasına ,trmek benim na· 
zarımda ahmaklığın ta kındisl• 
dlr. (Alkıılar) Bizden öncekiler 
bu yolda bayii çene çaldılar. Fa• 
kat, dUıUnmedller ki yalnız ham 
llladdecl olmakla iktifa eden 

Dün Kay11ride &nemli bir ıöylıv veren 
Ekonomi Bakanı OelAI Bayar 

memlek•tlerin akıbetleri çok fe
cidir •• çok feci olmuıtur. 
Benden anceki hatiplerden bir 
arkadaşımız, « Türk ulusu ce· 
ıur, cenglvor, kudretli, kahra· 
man olduiu kadar medeniyet 
azmJle de çalıımak ve med•nl
yeti kendialne mal etmek lstiyen 
bOyDk bir YarLkbr ,, dedi. Ben 
bunda kendiıile tamamen bir fi· 
klrdeylm. ( Alkıılar ) 

Arkadaı!ar, 
Blı endUıtrimiıi tarımdaki le· 

rakklmiıle beraber ahenkli olarak 
yDrlltmek ıuretile medeni ıahada 
bOyUk bir tekimUl göıterecığlz. 

• ıiddetlf alkıılar - Endüstri pro• 
gramımız bizi bu kemal haline ................................................................ • 
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Gaıttemlıde çılcan ya11 
•e realmleırlo bütUn haldan 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. .. 

ABONE FIATLARI 
e a t 

Sene A1 Af Ay 
tc... ter. Kr~ ICl' 

TORKIYE 1ii so 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U10 710 270 
ICNEBI 2700 1400 aoo 300 

atıiı=::::ı.c=-:~-..1 

Ahcıot. bedeli pe~indir. Adreı 
cteasotlnpek 25 kurittıu. 

c.ı... ..,..t .,,,., f1ftr1lmt1 .. 

.,. .. rd• •••'ullr•• elı1trnaz. 
(Cevap içio mekluplara 10 hruşluk 

pul ilAveın lıizuı:ıdır. 

,... Poata kutusu ı 741 t.t&nbat ., 
~ Telgraf ı Saopo!!ta ı 
J ... Telefqn ı 20203 ..ı 

;6rUrecek tek yoldur. V • mem
leketlmlıde ahenkli bir ekonomi
nin tek ifadesidir. 

EndllstrHeım• programımızda 
pamuklu k11mı önemli bir yer al
maktadır. Memleketimizin . ulusal 
ııelirJ J.200.000.000 heaap edil· 
mektedir. Bu rakamda dokuma 
50.000.000 liralık yer almaktadır. 
Iıtatiıtiklerlmiı tetkik edllirae 
ııörUIUr ki TUrki} eye ithal olunan 
yabancı maddelerin baıında en 
kabarık rakam olarak dokuma 
gelir. Programımn:da dahil olan 
Bakırköy bez f abrlkaaını aıeçen 
yıl açtık. ikinci olarak Kayseri 
kombina1ım açıyoruz. Birkaç ay 
ıonra Ereğli kombinası lılemeğe 
hazır bir halde bulunacaktır. 

1937 yılı iptidasında Nazilli 
Basma kombinası bitecektir. • bra• 
vo sesleri; alkıılar • fakat arz.ula· 
rımız bununla bitmİf olmıyor. 
Memleketin lıtlblAk ettiği miktan 
mut:aka iallhaal etmek azmindeyiz. 

Bu fabrikanın temeli atıldığı 
ilinden d6rt yllz sekaen llç gllo 
geçmiıtir. 

Tam 483 ıUn önce ıefim ve 
hUknmet relılm bUyUk lımd la· 
önü burada temel atma nutkunu 
söylerken lyı hatırlıyorum, de-
miıtir ki: "Soryetlerln bu fabrika· 
larl kurmak için kendi memle• 
ketlırlnde yapılan bir lıten da• 
ha ziyade dikkatJi ve hmiı ol
duklarmı ıörmek bizi clddu 
memnun ve mUteha11fs etmekte• 
dir. 11 Burada, Kayıeride bir sene 
ıonra hepimlıln memnuniyetini 
bir kat daha arttıracak vı ha· 
riçten gdlp buııu ıeyredenlerin 
iÖzlerini kamaıhracak bUyUk 
eser, hem Türk-Sovyet doıtlu· 
ğur.un bir abidesi hem de yeni 
kurulan Ye blllUn dllnyanın hay• 
retinl ce.b•den hU} nk Sovyet 
ıanayfinio en par:ak bir mlaall 
ola caktırtır. 

Yurld:ıı:arım, aize tavılye edı· 
rim. Eu büyUk de\ Iet kurumunu 
sevin'z. Bunun bati .da bulunan 
ve çalışanları takdir edl lİZ. (Al· 
kı1·21) çn .. kn kendl!eri memleket 
namına takdir edilmeğe IA} ıkttr
lar. Aldıkları direktifle fabrikayı 
kurmak huıusunda göıterdiklerl 
faa:lyetten dolayı baılarında fab· 
rika direkUSrft B. Şevket Turıut 
o'duau hald• Tllrk mOhend:ı ve 
lıd .erini aamağı vazife bl,ırlm. 

(Alkışiar) 
9111• • • • .... .. ~ • • ·---- ~ ._. 

Yeni Netriyat -Hafta - Burünkü nyıaındaki! 
mOnderecaltaD lıazı'arı: TavaİJ• ve 
iltimu, Attilayı öldüren kadın, maki
nf'li adamı• Jı'eri rittikçe çotalıyor, 
Çakırulının dağa ka1dırdıtı gencin 

ı anlattıkları, eserleri, haya tı ye bir 
yeni hikiyeai, Geaeral KAzım Kara• 
bekire göre Habeı - İtalya harbi ve 
Hab•t orduau, tırnak uzatmak ve 
ondillityoa moduı, ailAhh kadınlar, 
eller yukarı... Fıkra, karikatür. 

Balkan Festivali Bütün Coşkun
luğiyle Devam Ediyor 

Bugün Taksim Anıtına 
Çelenk Konacak 

Ga1ataaaraydan Taksime Kadar Parlak Bir Geçit 
Resmi Yapılacak, Ayın 21 inde De Beylerbeyi 

Sarayında Zengin Bir Balo Verilecek 
Arııuluaal Balkan feallvalinln 

dün UçOocü günll idi. Balkan mil· 
Jetlerini temail eden gruplar dUn 

aabah Bllyükadadan latanbula 
geçmlıler, her grup kendisine tab· 
ılı edilmiş olan otellere aitrniı 

Ye dilnO istirahat içinde geçirmiş· 
lerdir. Fakat akşama doğru ~ru.,. 
lar, ıehrln gezilecek yerlerini d~ 
laşmıılar, tarihi yerl•rl, mOzeleri 
gezmiılerdir. 

Don akıam, Balkanlı miıafirle
rlmlı şerefine Taksimdeki Dağcı· 
Iık kulftbllnde unıin bir çay z.I· 
yafetl verilmiştir. BlltOn gruplar 
ziyafette hazır bulunmutlar ve 

dolıun bir neş'e hua~ı yaratı}· 

masına veıile olmuşlardır. Ziya· 
fetten sonra misaf~rlerimiz tekrar 
otellerine dönmüıler, Bazıları da 

kendi aralarında ıece gezmeleri 
yapmıı'ardır. 

Balkan milletleri araıında 

ıcvgi ve samimilik uyandıran fea
tiYal bugün de coıkun bir şekilde 
devam edecektir. FeıfYale iştirak 

etmekte o!an misafirlerimiz bu· 
gUn saat üçte milli kıyafetlerlle 
Ga!atasarayda toplanacaklar, 
oradan Taksime kadar parlak 
bir geçit resmi ıeklinde ııJdilecek 
ve Taksim anıtına her grup 
törenle çelenk koyacaktır. 

Bu tören, Gnlhane parkından 
itibaren yapılacakb. Fakat son• 
radan Galatasarayd a toplanılma11 
daha muvafık görUlmllştnr. 

Takıim anıtına çelenk konma 
tfireninde her ıurup kendi ulusal 
marfinı ıöyleyec•k Ye buna bir 
bando da refakat edecektir. 

Çelenk koyma töreni blttiktc n 
sonra gruplar dağılacak •• m:· 
aaflrlerlmlz otellerinde lıtlrahate 
çekilecektir. 

Futlnl lçlo ha1.ırlanmış olan 
programda bir değitme yapılmıt· 
tır. Eldeki proıram mucibince 

Beylerbeyi sarayında ayın 23 Uncll 
akşamı bir balo verilecekti. Fa• 

kat programın bu maddesi değiı
tfrflmiı •• balonun ayın 21 inci 
akşamı yapılmaeına karar verlJ. 
mittir. 

lstanbul Belediyesi bu balonu• 
çok parlak ve mükemmel olmalt 
için önemli lıuırlıldar 7apmakta• 

dır. Bu baloya davet edilecekler 
tesbit edllmlı ve davetlyelorl de 

gönderllmiıtir. Balo akıamı Bey• 
lerbeyi ıarayından Botaziçlne 

zengin bir ışık yaimuru taşacak• 
tar. 

Balkanlı misafirlerimiz, ıehrJ. 

miıde böyle coıkun bir festival 
tertip edilmesini bUytik bir mem• 

nuniyetle kar.filamıılardır. Kendi· 
!erile temaı ettiğimiz misafirler, 

Iıtanbulda gördOklerl çok eamimt 
ve candan karıılamadan deria 
bir sevinç duyduklarım söylemiş• 

ler ve Türklerin misaflrperverrk
te bU) ük bir busuıiyet taşıdıkla• 
rını anlatmışlardır. 

Bilhr. 11a evvelki gUn BUyUk· 
adada yapılan şenliklerde binler-

ce kalkın kendilerini yllrekten 

alkışf amaları karşuımda sonıuz bir 
ıevinç duyduklarını söylemiılc rdir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata) 

Türkigedeki şu6el•ri: 

lııtanbul, ( Galata, Yenioami ); 
hmir, .Meram. 
Y•••ni•l•ntlakl ı•b•lerl: 
Selao.ik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uamellb 
----

--- -- ~--

Yukı. nd 1; Homanra11ıar aun Aaa Yap11rundan nvpr .. ,. ç111~1T(•.,,ı • 

sonra. Alttaı Evvelkl gUn Adada yapılan ••nllklerden bir g6ıJr. ·• 
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Harp Nasıl Yapılacak? 
Siz~ Bir A~s~k~~~r~G-~6~zi~l~~A~nlatı~~ruz 

ltalyanın Hücum Plinı Da Hazırlandı 
Habeşler 
Hazırlandı 

ilk Hamlede 50 Bin J 

Asker Çıkaracaklar 

Hudut Cıvarında Siperler, 

Sıtınaktar Kazılıyor 

Artık çok yakında bir Hau, • ltal1aa 
harbinla patlak nneeği muhak· 
kak ıibidir. Faka• aoaba bir 
Habeı • Italyan barba auıl ola· 
oak? 

İtte ıize ıu Hlırluda, bu bubıa auıl 
ı•o•c•tiDİ blı ukeı ıözile 
anlatı7oru11 

Son gtlnlerde Hab.. toprak· 
l•nna dotru ltalyan kıtaabnın 
bazı hueketleri göze çarpmakta· 
dır. Bu hareketler, llç ıurotle 
tefılr ediliyor: 

1 - Muuvva llmanına mlte
madiyen çıkmakta olan kıtaata 
arkada bot yer l ı ·akmak. 

2 - Bazı aıkerl idmanlar 
yapmak. 

3 - Gelecek harekata baıır
hk olmak üzere toplıntılar vllcude 
ıetirmek. Bu ıuretle ordu mer
kezi de hiuolunacak aurette Ha· 
beı hududuna 1alanlqtarı:mıı 
olmaktadır. 

Buaa mukabil Habetlilerln de 
bo7 durmadıkları duyuluyor. Mak· 
ul, Aıordat, Adua mıntakalarına 
bir hayla kuv.et aevketmiılerdir. 

Bu kuvvetlerin çoğu Raı S.yümlin 
kumandaaı altında bulunmaktadır. 

Raa Sey&m, Eritreye civar Tlıre 
Habet vilAyetlnin valiıldu. Bu 
kuvvetler, ilk ıadmede 15000 
oİarak bir topluluk 16aterebU .. 
ceklerdlr. Civardan yardama kota· 
cak olan kuvvetlerle. ilk mBsa• 
demede, Habeılilerin Erltre öal .. 
rinde harp hattına 1evka-
d.cekleil kuv,et:er .fO • 50 bini 
bulacaktır. 

Habetliler, ltalyan h•••tlerJ
ne karp, ılmdlden bir takım ma• 
alalar ve ılperler wlcucla ı•tlr
mektedlrler. ltalyanlann 1&.rilem .. 
lerine mani olmak lçla •taçlar 
kulp yollana 6nleriae 1atarmak
tadar!ar. 

Son ıAnlerde, bu hazırlıklar 
flab .. imparatorunun hizmetinde 
bulunan beyaz Ruı miralayların• 
dan Karavalow tarafından teftiı 
edilmif tir. 

ltalyan erklnıbarbfyeal , bu 
hazırlıklara b&yllk bir ehemmiyet 
•ermemektedir. 

Mamafih bir takım k6pr0lerl 
tamir, yeni yol Ye ıeçitler açmak 
ıibi teıebbUslerle tezahllr eden 
Habqlilerin hazırlıklan, ıartınOte 
ıöre, eaas ı bir p:Aıı dalrea:ade 
l.ıld ,.d etmekted.r. 

f. ... ,.o 

Bu haritada, muhtemel lblly• • heb•t harbine dair verd•Olmız lzehala gUzelce t•klp edeblllralnlz. Sonra da haritayı .. klemak 
sizin için çok faydalı olur 

İtalyanın Hücum Planı: Eğer Harp Patlak Verirae 

Önce Yüksek Habeş lngillere Ne Yapacak? 

Yaylasına Yürünecek O, Akdeniz Ve Sudanda 
Şimdi b&tan ıih;nJerl meııul 

eden, ltaly.JDID btıcam pll·ııaın 

ne olacağıdır. lk:imin mBıklilltı, 
erzak •• ıa tedarikindeki ıor
luklar, ltal1an hllcumlarının •tala 
Habeı yaylaaında, ne Dankall, ne 
de Sudan latikametler!ne laklıaf 
etmeyecetir.I, bililda yllkaek 
Hab .. yaylaa aa teveccllh ec1 .. 
cetinl glatermektedir. Çinko 
Habeı orduıanua kıamaklllllıi bu
rada toplaadatı ıibl buradan 
cenubuıarldye teweccllh ediline 
Habqiıtaam ıGbeila• tlnaelr de 
kabil olabl:ecektir. 

Çllnkll, bu mıntakanın iklimi 
ntlamdır. Bu itibar ile ltalyaa 
erkAnıharblyeal için dört taarruı 
latikametl vardır. Bunlardan haıa
ıiainia tercih edilecejinl ı•lecek· 
teki hldiıat 16aterecektir. 

Erltre valiai General da Bono, 
kumanda11 albndald kıtaatı teftiı 
etmektedir. Kıtaat, General Mara• 
winy, Santlnl Ye Pinlyo Biroll 
kumandaamda olmak llzere llç 
ko:orciuya ayralmıılardar. ilk iki kc»-
ordu aaa vatan kataatile aiy•h 
tim .ek.üwc&e11 mDrelckeptliJ. O· 

lluaollnlnln aak...t •lf8vlrl w• 
ltalyanın Afrika orduau Batko
mutanı llllare .. I Bado9llJ0 
ltalya krallJle 98rltlrken 

çlncü kolordunun lotaab kimllq 
yerlidir. 

Rol Alacak 
lngllterenm, ltir lt&lyan • Hab .. 

harbine tiddetle muba:efet etm .. 
al, hattl b&yle bir barbın önlne 
ıeçmek içia her çareye bat vur
maıı ıebepaiz detildlr. 

lnıiltere, kendiainl aı&atemı .. 
kelerine baflıyan merkezlerde 
kendiainden daha 6nemll bir ha· 
ldaıl1eti, latlkllll •• latikbali lçfn 
çok 6nemll bir tehlike aayıyor. 
Ve o Jaılltue biliyor ki •ter ltaJ. 
ya ile Habeıiaten arasında bir 
muharebe patlak verecek o'urıa 
ltalya Habq topraklarını ele g .. 
çlrerek bl71lk imparatorluk halin· 
de boy 161terecektir. Bu ıuretJe
de Akdenlzde lnıtlterenfa bakim 
waıiyetl tehlikeye ıfrmlf olacakbr. 

ltalyanın Akdenlzde hakim ol• 
maaı demek, lnıiltereJi mBıtem
lekeleriae bağlı1an en önemli 
bir deniz yolunun baıkaıının 

n&fuzu altana ıfrmeal demektir. 
lfte lnılJter• b&ldlmetl, sa •• ,. 
yolu, Kwlclenb •• bahalmendep 
botazmda keacll allfumaua ka1• 

b'olmam.. içindir ki ltalyanıll 
Habet:atanı ele ı•çlrmeıinl kat
iyen l .. temez. Diler taraftan Ha• 
beıiatanın ltalyaya ilhak edilme• 
mi lnıiiterenin Maaır •• bllb .... 
Sudan berindeki alfu ıunu ela 
tehlikeye koyar. 

Iıte bu ıebeplerden 6tlrlldlr 
ki ln,Utue, cam albl aziz •• 
kıymetli tuttutu ana •atan dr 
naamaaıaı AkcleDlzde toplamıtbr. 
Bu doaanmaya, orada ltalyaaıa 
Hrb•tçe at oynatmaunın inOo• 
ıeçmek vazifemi werilmlttlr. Dijet 
taraftan lnıiltere, Sudaa •e Mı
ıırda da kunetler temekftz ettir
mektedir 1,1 bu kunetJerln le ... 
banda m&dahaleal de bulunacaktır• 

lzmitte 6 Ev Bir 
Dükkan Yandı 
lzmlt, 16 ( A. .6.. ) - Sa baha 

karı• .. brlmlzde bir yaaıın çır 
mıfbr. Bir buçuk aaat ıüren bu 
yanganda bir dllkkin ve 8 e• 
7anm11tar. Geawal Sabrlnia •lur 
Clutu •• de ıuu ewler ar.11ncla~ 
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Balkan Güreşlerinde Yine Şampiyon Olduk 

On Yedi Puvan ile Birinciliği 
Biz Kazandık 

Balkan anreı ıımpfyonasının 
ıon mUaabakalan, dün af!ce, yine 
Taksim ıtad} umunda, binlerce 
ıeylrcinin alkışları arasında çok 
heyecanlı bir ıurelte yapıldı ve 
nihayetlend;rUdl. Bu ıuretle Uç 
l'ÜD devam eden müsabııkalarda 
Türk takımı 17 puvan gibi yUk
aek bir ıayı ile Balkan güreı 
ıampiyonaaına tekrar kazandı. 

* Son mUıabakalarııı tafsilabna 
ılriımeden 6nce fU kadar ıöyle
yiYerelim ki, dun gece ıtıdyomda 
her nedense intizamı temin etmek 
iti, idareciierimiı için çok gUç 
olmuılur. Bunun kabahatini seyir· 
el kalabalığında değil, biz idare
cilerin idareaizllğlnde bulduğumu· 
zu da burada açıkça bildirmeğl 
ltııumlu g6rdUk. 

Bu lntlzamıızhk yUzUnden mu ... 
ıabakalar, muayyen vakitten bir 
buçuk aaat ıonra baılam19tır. 

Toşaa ile Hüseyin arasında ya· • 
pı:dı, neticede sayı hesablle Ru· 
men kazandı. Şunu da aöyJiyelim 
ki T oşas dünyanın en iyi güreş· 

çilerinden biridir Ye bu gUrcş 

dünkU mUaabakaların en heye· 
canlaıı olmuştur. 

ikinci güret 61 kilodan Yatar 
ile Rumen Görkeı araıında oldu. 
Bizim Yaıar, yirmi dakikada aayı 
besabile galip geldi. 

Bundan ıonra 66 kilodan Saim 
ile Romen Borlovan tutuştular. 

Nenicede Saim çok güzel bir 
hildmiyet göstererek 6 dakika 
56 aaniyede baıminin ıırhnı yere 
getirdi Y• çok alkışlandı. 

Pu,van Hesabile Netı~celer 
Dün akşam nihayetlenen dörı l u ii h·ıl k ın gurcş şarnp ıyona mü
l'abaka! .. rının puvun he~abile Dt tio ·si tu ıl u . : 
Birinci - l 7 pııvan kaz ıı ııruak euretıyle Tu r kiye 
.ikinci - 10 puvao ıle Hootanyll 
Üçüncü - 9 puvan lı:ıız ımarak Yun ı n a•uo 
Dördünoil - 6 puvttu He Yugo!lavya 
H11lgar takımı bu giireşlerde h ıç pu• n ulamıımıştır. 

Son MUsabakalar Nasıl 
Oldu? 

Bu da bittikten ıonra 73 kilo
dan Zaharlı ( Yun~n ) ile Fi ıer 
( Yugoıla•) kartılaıtılar. Bu ,O· 
ret le dün gecenin en cazip bir 
çarpı1ma11 oldu. Yunanlı gUretçl 
çok hakim vaılyetler göıterdi ve 
dokuz dakikada rakibinin ıırtını 
yere ıetirmek ıuretl!e parlak bir 
galibiyet ka.ıaadı. Dlln gtoe Şampiyona gUnıleri bittikten ıonra töre• yapdırken 

ilk glret 56 kilodan Rumen Sonra 79 kilo allreılerine 

Ço~an Meh••* n rakilti Yuıoeln güreıten ıoara 

-------·----------.... - .. . 1 • • •••ısı• ........ ..... .. 

Bisikletçilerimiz Bükreıtcn Döndü 

baılandı. Bu kiloda V afakiı (Yu· 
nan) ile Kokaı (Rumen) ıtıreıti· 
ler. V efakiı cidden hlklm oyun· 
lar 16sterdl ve rakibini haylı 
uğraıtırdı. Neticede Yunanlı ienç, 
11 dakika yirmi beş aanlyede iU· 
zel bir tuı yaparak galip geldi. 

Bundan ııonra yarı aiır sıkle
tin birinci gUreıine geçildi. Bunda 
RalkoYiç (Yugoılavya) i!e Miraenba 
( Rumen ) gQreıtilcr. Mirıcnba 

mahir oyunlarla haamlnl hayli 
hırpaladı Ye 9 dakika 35 ıanlye
de YuıoılaYyalı rakibinin ıııtın1 

yere ıetirmek ıuretile ıUzel bir · 
tuı kaıandı. 
Çoban Mehmet Alke,ıar 
Arasında Mindere Çıktı 
yarı ağırın bir;ncl atıreı:nden 

ıonra ağır ıiklet mtlsabakalarına 
ıeçlldl ve ilk olarak bizim ulan 
Çoban Mehmet mindere çıkb. 
!u 11rada binlerce halk, ağır ıik· 
let ıamplyonumuzu uzun uzun al· 
kııladı. 

Çoban dlln akıam Yugoslav· 
yall Begaç lle tututtu Ye 3 daki
ka 27 ıanlyede rakibini tuı ile 
mağlOp etti. 

ikinci Seri 
Bundan ıonra ikinci ıerl ml1· 

aabakalara baılandı ve ilk olarak 
Tod (Yuıoılav) ile Toıas (Rumen) 
tutuıtular ve Rumen gtlretçl 20 
dakikada aay1 hcaablle galip geldi. 
Sonra 61 kilodan Sıliı (Yunan ) 
ile Y aıar güreıtiler ve net:cede 
Yaıar tuı ile galip geldL 

Sodra 66 kiloya geçilerek Va
tanldiı ( Yunan ) Ue Borlovan 
(Rumen ) karıılattılar. Borlotan 
20 dakikada ta} ı be1abile ka· 
zandı. 

72 kiloda da Zabarya (Yunan) 
ile Rumen Bati Va:antin mindere ........................................... _ ................ . 

Romanya da bul nk "Romanya 
turu 11 müıabakalarına itlir8k eden 
Türk biıiklet takımı dUn sabah 
Romanya npurile tehrimlze dön
mUıtUr. 

Takımımız Romanyada büyük 
sayılacak bir muvaffakıyet kazan
mıı ve Rumen matbuatının saa· 
yifle bab1ettlil bir disiplin ve 
nezaket göıtermiş~lr. Bu resimde 

biıikletçilerimizl mtiaabaka dönü· 
ıU BUkreş cadae:erind8 derin bir 
ıamimiyetle karıılamrken ıörli• 
1orıunuz. 

çıkblar -.e Yunanlı allretçl 12 
dakikada ıallp ıeldl. 

Sonradan 87 kilo allreıiae ıe
çildi ve bizim Mustafa ile Mir1eıı
ba ( Rumen ) gUreıtiler Ye çok 
heyecanlı bir gUreıten ıoara bt. 
:ılm Muıtafa ıayı h~ıabile ıallp 

ıeldl. 
Bunu takip eden ye dün ıece 

nin ıon güreıi olan ağır ıiklette 
tekrar Çoban Mehmet mindere 

•• 1 1 • • -- ·=- • ·=-- • Dil 

Memlekette 
Spor 

Hareketleri 1 

Adapazarı, 16 (A.A) - Ha•• 1 , 
kurumu menfeatine yapdan futbol 
maç!arı ıona erdi. ilk oyun Ye· 1 
niay· Sakarya ıpor talnmlan ara• 

ıında yapıldı. Birinci devre 2/1 Sa· 
karya ıporun nıtllnlllğli ile bitti. Jı 
ikinci de~renln baılangıcında rll:ı· 
glrın altına dil1en Yeniay oyun· 1 
cuları yargıcın ldareaine . mtıda- J 

hale ettiklerinden oyun yarııç 
tarafından tatil edildi •• ikinci maç 1 
idman Yurdu Gençler birllil ta· 1 
kamları arasında yapıldı. Birinci 1 
devre 1J1 berabere, ikinci dev· 1 
rede Gençler bir gol dahi\ yapa· ı 
rak 2/1 oyunu kazandılar. Alanda 
200 den fazla seyirci çok zeykli 
oynanan bu oyunu heyecanla H}· 

rettiler. 
Izmlt, 16 (A. A) - Yarıı ve 

arıtma kurumu taraf andan tertip 
olunan at yarış~arı dün yapılmıt· 
tır. liirinci kotu! u Güler, ikincly1 
Tayyar, UçUncUyU Ekderviı ve 
dördüncü koıuyu da Y ayuz adlı 
yhıyanlar kazanmıılardır. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat ak9eBi ,, 144, 78S,S76,20 

Merkezi iJare: M 1 L A. N O 
ltıılyanın başlıca şehirlerıude 

SU BELER 
İngiltere, Fransa, leviçre, Avustur
ya, Macaristan, Çekoslovakyıl, Yu
goslıı vyn, Romanya, Bu lgaristaa, 
Mnıır, Amer;ka Cemulıiri .l\lüttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arj!lntin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumblyada 
Afilyacıyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy J 

Palas ( Tı,lcf. 44 .ı 11 ll J/-A/5 ) ı 
Şehir dahlllndekl acenteler: 

lstanbuldn: Alalemc ıyun lı ıııııııda 
'l'dd. 22900/3/11/12 15. 
lleyoğlunda: istiklal cıtdtlcıi 

Telef. 41046 
iZMİRDE ŞUBE 

çıkta Ye bu Hfer LaYaa (Yunan) 
ile tutuıtu. 

Neticede Çoban Mehmet 3 
dakikada nefiı bir tut yaparak 
maçı kazandı. 

Bu ıon gtıreıten ıonra Balkan 
mllletlerinin Uluıal martları ça· 
hndı ve her kiloda kazananların 
Uluaal bayrakları direklere tören• 
le çekilerek Balkan gllreı ıampi• 
yonaaına nihayet verildi. Bundan 
ıonra da ıamplyonlara madalyeler 
dağıtıldı ve bu ıırada Balkan 
marıı çahndı. 

rsth: !ılu<ıtOfo ye rak ı hi, lllltaı ;::.aııu 
ha l.:ı eı:l~wl:u un 
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Sivrisinekler 

Nasıl ürerler, Nasıl 
Mikrop Saçarlar ? 

Bunların Öyle Çeşitleri Vardır Ki 
En Kötü Hastalıkları Yayarlar 

11 
• 

lilln tur•nda •lrl•clllll kaa•d•I• tahml• eclll- Eakl .. lllr .atr•-lerl bir arada 

Sıcak memleketlerde bir Afet 
haline sı•len ıivrlıinekler mutedil 
memleketlerde de yaşarlar. Mut .. 
dil memleketlerdt-, ekseriyetle, 
rahatsız eden vızıltı •• katıntı 
Yerea ıokmalar.ile ainiıineklerl 
taDJrız. Sıcak memleketlerde, bu 
kllçllk ainekçikler : Sarı humma, 
hummayı merıagl, fllaryoz denilen 
ve in1an derisine bir ne\li küçük 
kurtları nakleden haıtalıkları aıı· 
larlar. Ha7yaalara da tllrlO ha .. 
talık Yerdikleri wardır. 

EGE - IZMIR Memleketimiz ınutedil olduğu 
için bizi, daha ziyade, bu nevi
leri alakadar ederler, bunlar llç 
nevldlrler : 

Uçaklarımız lzmirde Çokl 
Candan Karşılandı 

Kahramanlarımız Şerefine Şehir Gazi
nosunda Bir Ziyafet Verildi 

lzmfr, 16 ( O..ı auhablrimlz· 
den ) - Memleketin birkaç •cun· 
daa kalkan beıer tayyarelik 
uçak filolanmıı, yurdun d6rt 
köıeslnl haYa 1oluyla dola• 
ıarak TlrlLlye laava turunu ta• 
mamlamıı bulunuyorlar. Biz, iz· 
mirden Uç gOn ~nce hareket eden 
Ye Türkiye turunu tamamlayan 
Eskiıehlr ffloıunu Seydıköy u;ak 
kııraraahında ka11ılamıya aidiyo
ruz. Sabahın Hat alt1arnda Se7di· 
köyUne sıltmek Uzere lzmirden 
harek~t ederken, lzmirin 280 mil 
uzağında, Y qilk6yden ayni uatte 
hareket eden ı&kmelllerlmizin 
bizden öace S.ydlJdSylae Yar..
lanadan endlp ediyona. 

Endftemhde ... jı yakan halda 
oldupmuı •aradan anlatıllJor. 
Birkaç dakika .onra 1ljit han 
kahramularmm lzalrlD lzerincle, 
&nce bir• be teYanu, IOlll1l 

rDzıAra karfl d6nerek bomba lnlt
lerine baıladl. lık bombayı filo 
kuma• da•ı atbktan ıoara her 
tayyare lklıer bomba atarak 
atışları tamamladı. Atıılardakl 
isabet hayret eclilecek kadar 
llıtlln olmuıtur. Bir harp alanı 
halini alan 1ahada işlerlai bitiren 
Eskiıehlr filoıu ondan aoma UfUf 
Jarına devam etmlıtir. 

* TOrldye turunu tamamlayan 
yedi gruptan hangialnln birincili· 
ğf ka:r:andıfl benftz kat'ı t•kilde 
anlaıılmıı deiildJr. Ancak alınan 

Üzüm 
Meselesi 
Halledildi 

birer laan brtala lae1beWe .. hmlr, (Ôzel) - Oılhn mnta• 
rlloOyorlar. Alkerl blytllderl... kalarında yapıla• eıaall lncelem .. 
bu neticedea 611• mltehaula M I d • 1 ı..a t hl .,. en IOllra ul m ... ne ., 1 
aevi çleıi, ıözleriodeld maaaJu. koyan ekonomi bakanhf'ı uımao• 
dan belli ••• Kahraman ha•a ~ Jarı, ihracatça kadar mtlıtahıili de 
cukları Seydik6y karar1lh111111 himaye eden çok HHlı tedbirler 
&zerinde birer oyq çizerek hep itti~azına bqlamıf)ardır. T edblrler 
birden .. atıya iniyorlar •• ara-

fU iki HaH iıtinat ettırilmiı bu· 
mıza karıııyorlar. lunmaktadırı 

ilk karıılama1ı hmir Ala11 Üzftm mıntakalanndan lzmlre 
bDyliklerl yapıyor. Mert çocuklar inen Uzllm iatoklarmın ıUndellk 
kendilerine uzanan perHtifkir el-

piyasaya te1'r yapmama11nı temin 
leri bftyOk bir teYaıula aıkarak 
A ayn ıofrallnda ubah kabyaJ. için Iı ve z·raat bankalarmın ko-
tu 01 yapıyorlar. yacakları mDıterek aermaye ile 

Öğle waldi.I lzmlr Urayıma huıusl bir tirket iki gine kadar 
haYa kahraaanlanma .... effne lzmirde faaliyete geçecektir. Şir· 
ıeh"r ıazlnoeanda wudiğl ziya- ketin blrleıik sermayeli iki mil· 
fette bolunayoraı. Şahaer den• yon liradır. 

cek kadar ylluek bir ha9 a reko- GDndelik izim menudatı, 
ru temin eden ıenç Tayyareclle- taylı edilen haddi geçtiği 1Un 
rlmiz, elde ettikleri pnırlu ••ti- firket borsa sataılarına lttlrak 
ceye raim.. &yle mah9 iyetkh ederek bu faz:a k11mı 1atm ala· 
konuıuyorlar kl •• Ôğrulyoruı ld cak ve bu malları bir daha TOr-
bmlrden hareket eden ırup ha- kiye içinde piyasaya arzetmly .. 
Ya ıartlarınıa bazaa kata s•çme- cektir. 
lin• rajmen en af alr bir inzaya 
meydu Yermeden TDrklye turu- Ekonomi Bakanlıtı Ozllmlerl 
aa dakikaıı daklka1111a 9 aktiade stok haliade beklemekten kurtar-
ta rr amJamıılardır. mak için behemehal yq llzllm 

Bu grupun Maltepede Metrla ihracatını temin edecektir. Avu1-
1lflliğl llzeriodeld bomba atıılan turyadan 40 Frigorifik vagon cel· 
çok muvaffaldyetll olmuıtur. bi için bir mlle1seH ile temaıa 
Bombardıman 1ahası olarak ay· geçilmiıtlr. Yat Oıllm ihracata 
rılan yere böltlk kumandanı ylz. yapacak mle•eıelere ziraat ban• 
baıı lbıanm ldarealndeki Filo kaıı lzmlr ıubeıl her yıl 15,000 
bUyük bir maharetle yaklaıb ve llıa kredi açma~ teahhDt etm · tir. 

J__~~____::..._~~~~~~__:_~~~~-L-~~~--'~ 

Eaklfehlr filosu komutanı 
YUzba,ı Ihsan 

notlara nazaran, Eıklıehlr g'ru· 
punun diğerlerinden bazı tefeYYuk 
farklan teıbit edildiği ıöylenmiı· 
tir. Notlar numaralanarak :hesap· 
!anacak Ye birinci selen grup 
llAn edilecektir. 

Ad. Bil. 

Birine Culex lıml Yerilir. Adi 
simslnektir. Evlerimizde barınır. 
Gtındllılerl odanın kuytu bir kö
ı•ılae ainer ve karanlıkla bera• 
ber yızıldayarak haYada doıa.
miya hatlar. 

Bu ıinekteo muhafaza için, 
oturduğumuz zaman pencereleri 
kapayıp ey:e ııık yakmak icap 
eder. Yatarken de cibinlik kul· 
lanmak ıarthr. 

Kııın ıurada, burada barınan 
bir fld dlıi sivrisinek eyi hava· 
larla beraber en yakıa blrikmlt 
ıuların Ozerine yumurtlarlar. Der
ken •DrDlerle ılvriılnete hayat 
•erirler. 

Anophele: Denilen el ıi ... 
kırlan ve ağaçlık yerleri 1ever. 
RütubetJf korulardan bo§lamr. 
Çok defa da ahırlarda barınır. 
Sabahın ışığı Ue beraber buralar
dan uzaklaıır. 

Aedea: ÜçUncn bir slvrili· 
nek •••'idir. Cı•arında birikmiı 
ıu bulunan ağaçhk yerleri, rOtu-
betli çayırlıkları t rclh eder. 
Bu nevi •ivriıineldere, bir de 

Bir Tekerlek Yüzünden Cinayet ! 

lzmirde Bir Arabacı 
Arkadaşını Öldürdü 

lzmir, 16 (Özel) - Dm. ötf• _ __,.,.. 
Dzeri aaat on Uç ıularında Ga· 
ıiler mahaDHlnde araba tamlrciıl 
lbrablmln at&lyeslnde bir clna• 1 

1•t oldu. Hldiaenln kı1111 tudur: 

Arabacı Ferhat, bundan bir 
mtıddet evvel araba tamir atöl· 
yell sahibi lbrahim• bir çift ara· 
ba tekerleği ıamarlamııh. Ismar-

lanan tekerlekler haZ1rlanm1f, 
fakat arabacı Ethem bunların 

kendisine alt olduğunu iddia ede· 
rek lbrahlmden almak latemlıtir. 
Arabacı Ethemle atölye sahibi 
lbrahlm arasında bu yllzden hat· 
layan mllnakata de.am ederken 
arabacı Ferhat ta atölyeye ıel
mif, tekerleri alıp gitmek iıt .. 
mittir. Bu defa mUnakapdan 
yaka11nı •ı>ıran lbrahim, arabacı 
Ethemle Ferhadı yalnız f:>ırakmııhr. 
iki arabacı, bir çift tekerlek yft· 
ıündeo boğuımıya bqlamıı; bunun 
ıonunda Ferhat tabaacaıını çıka· 
rarak Ethem• dört el ateı etm!19 
tir. çıkaa kurıunlann bepıi Eth .. 
min götsDne •• kalbine raatla· 
nıq; yaralı yarım saat içinde can 
Yermiıtir. Katil yakalanmııtar. 

A.B 

• Dr. lbrahlm Zati 
Belediye kart aında PiyerloU 

caddeainde No. 21 
Herıüa 6t:edea aoara baatalarıaı 

kabul eder. 

Katll Ferhat 

OSMANLI BANKASı 
TORK ANON.M ŞlRKE1l 

TESiS TARiHi: 1868 

St"rmayeai: 10.000,000 lngiliı liruı 

TUrk:iyenin bqlıoa eıhirlerilı 

Pariı, Manilya, Nit,Loodra ve 
:Mançester'dı. Mmr, Kıbnı, Irak, 
İran, Riliıtin n Yunanittan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriy• ve Yunanistan'da Filyalleri 

nrdır. 

Her turlu bankı muameleleri 
yapar 

1 - KUl•k• la111I verllen har 
van halllatlrahatta 

2 - Aedes cinsi sinek 
3 - Yine ayni alnetln baf" 

ke manzarası 

4 - Anofel denllen alneıın 
kurdu v yumurtaları 

5 - KUleka cinai aıvrı.ıne• 
ıın kurdu ve yumurtaları (bU· 
tan bunlar çok bUyDtUlmDtlerdlr) 

mllnhat Akdeniz kıyılarmda raıt· 
lamr. 

Çol•lltları: Slniılnelderla 
çoj'almaaı, dltllerlolD blrUunlı 
IUlann llzerlaae yumurtlamaları ile 
hual olur. Adi llm.loelderia 
yammtalanna bir pertayllzla ba• 
kıldıtı zaman, bunlana, Halep 
clYarındald Arap k&ylerl sf bl, 
yan yaaa s•lmlf beysi pnaplar 
old111dan 16rlllllr. Bunlar, ıa 
ll&erlnde Jlz•• bir neYI aal ılbl 
dJrler. Aaophele lıml Yerilen 
ıhrlaiaekleriD yumurtaları tektir. 
iki yllzseç aayeainde ıuyua lzr 
riade tutunur. Bu 1umurtalardaa 
bir ml\ddet ıonra ıayet kGçllk 
bir kurt (alrfe) çıkar. Şekli tu
haftır. Sa hanketsiı oldup sa• 
man kortlar suyun ,Ozthle tıkar, 
r•rip bir hortum •a•taıile tenef• 

1 

ftla ederler. Birkaç lf{ln içinde 
bu kurtlar tekli dejiıtirirler. As 

soma da nihai durumlar&na rirerleı 
Slma1neklerin lcurtlan, nlha· 

yet bir müddet aonra kemal bu• 
lan birer sinek haline gelecekleri 
için gerek bunlarla ve gerek ki· 
mil ıekildekl bayYanlarla müca· 
dele etmek bir vazifedir. Sinek• 
lere karıı öldllrllcil huıuıi madde-o 
lerl tulumbalarla akarlar. Bod
rumlarda lae kDklrt yakar:ar, 
Crezil yakarlar. Maamafih en zl-o 
yad• nazan dikkate alınmak iham 
ı•len ı·neibı kurdudur. Bu ae· 
beple oda ve clvanada birikinti 
halinde su balundurmamahdır. 
Atalmıı konHrve katuıu, eski 
tencere, kmk şlıe fllb bulundur
mamaladar. ÇnnkD yatan yağmuru 
mftteaklp bu suya konacak bir 
aivrilioek, bu kllçllk yeri, mfttb:ı 
bir depo haline getirebilir. Ağız• 
lan açık olan abdesanelere petrol 
ye ultfenik d6kmeıt, sulan dur• 
gun olan havuzlara, böcek dOt• 
mam olan leli balıklardan atıp 



............................................................ ............................................................................. ~-------------
lstanbuldn B~lkan Festtvan Ba•l•dl ~ ~hH--------~ 

Yağmura Dair 
- ElhamdlllUlah! 
- Niye hamdediyoraun, Hasan 

bey? 
- Ne vakittir zihnimi kurca· 

hyan birıey vardı. Bir tUrlU 
akıl erdir miyordum. Şimdi kafa
ma iyicene dank dedi de ona 
hamdediyor• m. 

- Neymiı, bakayım? Ben de 
oğrene}im. 

- Zaten benim b r ıeyime 
ortakıın, kiflr! ilmime de ortak 
ol da tamam olsuol 

- Ne çıkar? Sermayeden 
kaybetmiyonun, ya? 

- Elbette &0rmayeden kay
bediyorum, ne aandın? Bilgl ka· 
clar insana büyük Hrmay• mi 
olur? 

- Haydi, Hasan beyciğim .• 
Ozme beni! 

- Yağmura niçin rahmet d .. 
mitler, biliyorm111n? 

- Yağdığı Yaklt toprağa be· 
reket ıaçar da ondan. 

IFıKRAYi:ıtl 
Fırtına ile Liman 
Hasan Bey, bir kaptanla ah

bap olmuıtu. Bir gUn, konuşu
yorlardı. Denizçilik itlerinden 
haıka hiçbir mevzu ile ilgili ol
mıyan kaptan: 

- Bakahm, Hasan Beyi dedlı 
senin, deniz iılerlne aklın eriyor , 
mu? Seni bir imtihan edeyim. 

- Et baknlıml 
- Açık denizde gidiyorsun.: 

Birdenbire tlddetli bir fırbna 
çıkıyor ..• Ne yaparsın? 

- Hemen bir limana aıtınınm. 
- Aferini. Derken, deniz aa• 

klnleıiyor, çıkıyoraun.. Bir fırb• 
naya daha tutuluyorıun. 

- E.,eu Yine bir limanı 

girerim. 
- Daha sonra, bir UçUnel 

fırtına daha kopuyor •. 
- Bir limana daha aawıurum. 
- Ya, bu kadar çok limanı 

nerede bulursun? 
- Senin fırtınaları bu1duğan 

rerde 1 
- Bilemedin sıf UI lıtel Avrupa - Bın burada korkudan titrerken, ıiz orada şeni1k yapıyorsunuz. Hasan Beyi 

Huan Bey - Ne yapaiım Çelebi, para ile değil, ura ile. Eıkidtn biz burada ıamb ıamb 
dtııtınllrken ılz de karııdan glililp oynayordunuı! 

Kendi Biliyor mı dı 
- Ya, nlçın 6yle IH? 
- Y atmura rahmet adını ye-

nn IJk öncP. Habeıler olmuı. 
- Olablllr; amma 1ebebl ne? 
- Sebebi mi? Yağmur, Ha-

bqiıtan lçlo en zorlu, en yenUmez 
bir mldafaa Yaııtaaı da onun için. 
Mllbarek, bir defa baıladı mı idi, 
tam alb ay .Urtıyormuı. O :ı.aman. 
haddin Yaraa, Habeı hudutlarıa-

dan bir karıı içeriye girf. Alb ay, 
Habeıler rahat. Ne dllıman kor
kuıu Yar, ne de istifi enditeai. 
Ş.mllyelerl açıp, yan geliyor oha· 
ruyorlar. Ooohf. Kekklt. Bak, 
ltalyanlar bile, nice •aldttfr niyeti 
bosduklan halde, oralara Nldır
mak için, yağmur mevaimlnln geç
m..tal bekliyorlar. 

- O halde, haklııın, Haaan 
Bey! Yajmur, Habeıler için ıor• 
çekten rahmet. 

- Yal Ne aandm? Hem ben 
onların y~rinde olsam, ne 1apar· 
dım, bilir mialn? 

- Ne yapardın? 
- Muharebe tehlikesi oldu 

mu idi, aakerl aef erber edecek 
yerde, mektep çocuklarını toplar, 
dağlara yağmur duaaına çıkarır
dıın. Gök yllıUnUn kapanan mus
laklannı yeni baıtan açmııa ba
kardım. 

- Tuhafıın, Haaan Bey! Her 

- Tuhaf ı•yf Seni gördukçe 
Bay lh1anı batarlayorum. 

- Neden, Hasan E' eyciğim? 
Pek mi bınziyorum? 

Hayır amma, onun da ba
na borcu Yar da, ondaol 

b~bal ı:İ~y~ . b~~; o;~Jn. · ·- --
- Ne yapayım, az.izim? Elot

lu eloğlu ile kapıfac!tkmı~, tasası 
banamı dtlşstin. Elbet alay ede
ceiim. Kırk yılda bir, Ben debi· 
taraflığımın zevkini süreyim. 

- Bu da doğru; Hasan Beycl
iim. Tanrı ağzınm tad.m bozma· 
ııo öyle iıe. 

- Am:nl 

KABUS 
Patlıcandan, tuttum, baklava yaptım, 
Löknnn and1rdı kwflrln taiL 
Ci evre)• doiru bir adım attım 
Kuru gllrültUden kafam patladı. ' .. 
Denize top ektim, mltralyaz biçtim, 
Uçak oldum, dağlar, denlzl•r geçtim, 
Italyada barif ıerbetin içtim, 
Fazla kaçarmııım, midem çat' adı. 

Jf 
Çiy domatesten tank yapmıı Habeıler, 
C nenede dalga geçiyor beşler, 
Dübara, 11hadU, dübef, dOıeıler, 
S1ra sıra, hendeklerden atladı. 

lf 
Yl • harp ejderi ateş saç yor, 
Su h perisi bucak bucak kaçıyor, 
Musolini kızıl bayrak açıyor, 
lngil'zler yine yelken katladL 

Pirzola 
Hasan Bey, bir gün, Sirkeci· 

deki lokantalardan birine gitmiıt1. 
GRrcona bir pirzola ıamerladı; 
yarım saat bekledi. Bir aralık: 

- Har.l bizim plrzoJa? Diye 
aordu. 

- Piıiyorl Ce•abım aldı. 
Bir çeyrek daha bekledi; yine 

1abursuılandı. 
- Canım, nerede ıu pirzola? 

Diye çık11tı. 
Garaon, yine, 
- Daha plfmedl, efendim .. 
Deyince Haaao Bey; 
- V azgeçtimf Dedi. Zira bl

dm plnola •tek etinden olacak 
ki, inat elti, pltmiyorl 

Tahtakuruları 
Pazarola Ha1Jn Bey, Erenkö-

7llne aece yahaı misafirliğe git· 
mitti• BntOn geco göz yummad·. 

Sabaleyio, ev aablbl ge ip, ha· 
tırını sordu. Ve odada yanmakta 
olan elektriği görOnceı 

- Nı o, Hasan Bey diye sor
du, Elektrlğ' ıöndürmemitain •• 

- Ne yapayım? Tabtakurula
rının yUzllnden sabaha kadar yak· 
mıya mecbur olduai. 

Ev aablbi: 
- Allah Allah! Dedii onlar, 

adamı karanlıkta da yerler. No 
diye zahmet ettin, UAbl Hasan 
Beyciğim! - .. .. .. ·-- . . 

- 1' .. nt.ıc: •• i oayanıoı.ı mu• 
hakkak ki. cenı;et~iktir, Hasan 
Bey! 

- Onu pek bilmem amma, 
aayesincie ben herhalde cennetlik 
oldum, ondao eminimi 

hasan Bey - Hayatta mu• 
vaffak olman lçio sana bir naıl· 
hat vere} im m:? 

- Ver, Hasan Beyi 
- Sakın, başkalarının ver• 

dikleri nasihatleri tutma! 

vöölır<t·u·eanzetmiiier 
Pazarola Haıan Bey bir 1ıulçli 

dUkkan.ndan ;çeri)• iİrip bir 
kase ) oğurt alm.fh. Tezgahtarın 
uıathğı yoğurtu H}re daldı. 
DUkkAncı sordu: 

- Nas11
, Hasan Bey? Bizim 

yoğurdu beyeodl ı mi? 
Hasan Be): 
- Evet! ded·. Çok hoıuma 

Bakallm? 
Paıarola Ha&an Bey, 

yorken, çabıtığı ldareuln 
törUne baıvurup aylığının 
masını lstemlıU. 

evlen!• 
direk
artınl• 

Direktör hayretle sordu : 
- Evleniyorsunuz diye ay• 

lığınııa ıam mı istiyorıunuz. ? 
- Evet. 
- O.o evlendJj'im zaman Dl 

ah) ordum, biliyor muıunuz.? 
Ha1an Bey: 
- Hayır 1 dedi. Fakat itiraf 

ediniz ki siz de bllmiyordunuı., 
Y okaa almazdmız 1 

Maazallah 
Komıularından biri, öfkeli 6fr 

keli, Pazarola Haaan Beyin yanı 
na gelmit ıöyleniyordu: 

- Artık tabammülllm kalma 
dı, Haaan Beyi. Canıma tak ettb 
Gllnlln birinde, kaynanam olacak 
karıyı tuttuaum gibi, pencerede• 
•f8gıya atacağım! 

Hasan Bey, telAth bir tanı 
alarak: 

- AmaoJ dedi; aakın öyle fe) 
yapma 1 Maazallah, o Hnada pen
cerenin altından bir i•ç•n bulu
nur da, adamcajızın kanana 
ıirerain. 

ı:tli; yoğurda, doğrusu çok l)'I 
ben:utmiısinlz.I 

SA Y/L/R 
Bu zaman öyle b'r zaman oldu ki, 
Tutunup düımemek hüner sayılır; 
Gözlere okadar duman doldu ki, 
Yanar bir cıı;ara fener sayılır • 

... 
Akiller dOnyaya metelik vermez, 
işini yUrütUr, ipe un sermez.; 
Sersemler burnundan öteyi görmez, 
Gene böylul muteber aayılır. 

"' Herkean kulağı şimdi kirişte, 
Tad ) oktur diyorlar alışverişte, 
Kaz.ara birisi ak!:araa Ni~te, 
Bor1ayı sanacak haber aayıl.r. 

"' Acun köhneleşti, olmadı ug; ·. 
lnıan:ar ıaıkındır, ıinirler gergh, 
Y enibaıtan ıavaş kopunca de • ..i , 
Geçirilen gHnler hoder sayılır. 1 
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Kamran, Odanın içinde Bir Kuş Gibi Çırpınıyor, Kaçabi
lecek, Bir Delik Kurtulacak Bir Yol Arayordu .• 

Bu, kırk yaılarmda kadar J 
ıörUnen uzun boylu ılıman bir 
kadındı. 

Elinde bir tepsi tutuyordu. 
Kah•altı tepsiıl .• Gayet aakin bir 
yUzU vardı. Genç kız ıayrlibtiyart 
geri çekildi. Hizmetçi kadın ıellm 
vermi9 bir elile arkaaındald kapıyı 
&rterek İ\:erl doğru yUrümliıtU. Tep• 
ılyl bir maıanrn üzerinde bırak· 
taktan ıonra aenç kıza döndO ve 
Rusça bir ıeyJer söyledi. Genç 

kız ona ilerledi. Türkçe: 
- Bana elbiseleri getiriniz 

dedi ben giyinmek istiyorum. 
- Ben bilmez madmazel turk• 

ça.. Ben yok turkça ... Matmazel •.• 
Çay, çay ..• 

Genç kız sabırsız, 1nbıraız 
ıordu: 

- Franıızca bilir mlılnlı? 
- No madcmbiaelle mol oou 

porl rafı françalı. 
- Birisi sıelsin buraya tUrkçe 

bilen birisini çağırmız bana. 
- Çay matmazel. •. Çay sıcak •• 
Genç kız aıabt, asabi etrafına 

bakındı koınrak kapıya dotru ı 
ıltti. Şiıman kadm arkaaından · 
yetlılnclye kadar kapı açılmııtı. 

Fakat bir adım ileri atamadı ora· 
da tevakkuf etti. ÇUnkD ıece 
otomobille kendiılnl getiren zenci 
)lapının 6n0nde ayakta duruyordu. 

Ayaklarında bir bahriye pan• 
talonu, Uıtundo tamamlle kolıuı: 
bf r atlet f anlleıl vardı. Bu kırmızı 
atlet fanlleıl onun mükemmel 
adal li göğsOnO •• kocaman kol
larını tamamlle açık bırakıyordu. 
Zenci lnglllıce: 

- Buradan dıtarıya çıkamaz• 
ıınız .• 

Dedi. Bu ibtan aalamıyaa 

veya anlamak istemeyen genç 
kıı tam kOçllk bir fare gibi onun 
iri kollarının altındaki delikten 
koridora kaçmak lıterken ıend 
•nu tuttu ve fçerlJ• dotru ath. 

- Buradan dııarıya çıkılamaL 
- Fakat ılıe yemin ederim 

ki ..• 
Genç kız akları çok bllyQk 

bu ılmslyab g8zlerln kıvılcımlı 
bakışları karıısında dudakları bir 
ıöz ı6yleyemedL Esasen bu zeıı• 
elnln Türkçe anlamadığı mulıak· 
kaktı. Yine Rus hizmetçi kadına 
meram anlatmak daha doğru 

olacaktı. Bu defa onunla Fransızca 
konuıtu: 

- Bana möıyöyU çağırımı •• 
MölYÖ nerede? 

Ruı kadını ona Ruıca bir ce· 
vap verdi. Kamran hep Franıız• 
ca konuıuyorduı 

- Bıma MöıyöyO çaiırınız. •• 
Möıyö? 

- Bana elbiselerimi getiriniz 
ayakkaplarımı çoraplarımı... Gl· 
yinmek istiyorum. 

- MadmazelJe Youlez vouı ro
be, baa, ıoulir, Oul? 

- Evet... Evet dedi çabuk 
çabuk olunuz 

- Mol apporterol Yite vlte. 
Bunu ılSyliyen hlzmetcl kadın 

adeta koıarak dışarı çıktı. 
Biraz sonra içeri lacivert gıri 
emperlme gUzel bir elbiH ile 
alrdi. 

Kimran: 
Bune? diye sordu. 

u elbise kimin? 

Robe Pour vous, jolie robe 
ur vouı tres jolie .•• 
Sa Kamran ona elblHnin 

den, çirkinlij'lnden bah· 
'1 
Mecbur olduğu için bu elbiseyi 

kadının eHnden çekerek aldı ve 
bah kılığını değ 'rerek onu 
ydl. 

* 

konuıamamıı yalnız 
u Rus hizmetçi kadınla yarı 

bşl bir ıorile benzeyen o kor
unç ve mllthit r.encinin araaında 

Çillerlnizl 
Sihrimiz güzellik 

balmumu ile 

gider.iniz 
"Oir Aıeptine,, tabir edilen 

bu balmumu, kaba ve çirkin 
olldin derunüne nüfuz ederek 
o dtrıoe yumuıatır ki eabahl•· 

1ın yUzünüzll yıkadığını1.da 
lekeli n urt barloi tabakasını 

paro• parça düıürllr. Y ~ol ve 
tazı cildinizin be1az n hır be· 
beDia cildi gibi yumuıadığını 
ıörerek memnun n hayrllo ka· 
lınınız. Çiller, çirkin ıiyah ben 
lır n cildin kırmııulıklurı ta
mamen zail olur. 40 yaşlarında 
bir kadın kolayca 80 yaıla-
nnda görünebilir. Yeni ve 

ılhrlmlı bir güselllk balmumu 
olan "Oir A11ptine,, eabuuun 
hiçbir nlcit tımiıllyemediği 

cildin ılyah meea•atını temiı· 

IH .,.. b\l ıurıtlı siyah ben· 
lerden ye mttabesit mesamat. 
tan kurtularak temiz n taze 
bir olld meydana çıkar. Ak· 
ıamları yatma.dan nYel ''Cir 
Aaeptlne,, kullanınız n siz de 
kadınlarıo buna ( Sihrimiz bal· 
mumu ) demelerine hak vere
oeluiniz. Hemen bugündea 
iıtimale baolayınız. 

Tepebaşı Belediye Bahçesinde 
Bıı akıaın saat 22 de 

KARAGÖZ 
Her hafta Per9embe, Cuma, Cumarteal, 

Pazar aktamlıra 

Ya9ayan insanlar çotesı ..• 

Yunanistanda : 

Eski Kral Ve Çal
daris Bir Fikirde 

Atlna 16 (Özel) - Londrada iken 
ukl Kral ile giSrüten koyu kıraloı Hkl 
bakan Manomihalu Batbakan Çal• 
eari .. kıralın dütilndüklerial aalat• 
mışhr. 

S6ylendlğlne ıöre Yunanlıtanda 
karall ıj'ın tekrar kurulma11 için eakl 
kıratın fikirleri Baıbakanıa fikrlle 
mutabık bulunmaktadır. 

Kondllla ehell partlalle 
beraber 

Atina 16 (ÔzefJ - SO bakanı Ge· 
ne,.ı kondiliı ıaıetecilere kendi par. 
tiıinia iıtikl&lini diltilnmiyerek ıeno
yun ıonuna kadar &hali partiıile bir· 
likte çalıtacağı, andan ıonra ayrıla• 
rak memlekette partiıinln Radikal 
prenıiplerinl yapmaya çaJışacafını 
ıöy:emiıtır. 

Haplahnneden Amerlkaya 
Beyanname 

Atina, 16 (Özal) - Eski ayan bııı· 
batkanı o!up divanıharpç• iıyan hi
diıuioden do'ayı bet Hneye mak. 
küm bulunan Gonataa lıu!undutu 
Oropu hapiıhnnes "ntlen Amerlkodakl 
Yun ıınlılara gönderd ği bir lıeyannr
mede, memleketi allöst edecek olan 
kırallı§'ın kazanmamaıı içia, orado)d 
Yunanlıların Cumuriyetcilere yardıaa 
etmelerini iıtemittir. 

Bir Tren Kazası 

Stutıart, 16 ( A. A. ) - Muhaf aı:a 
altında bulundurulmayan bJr geçitten 
ıeıen bir tren, Nazi neferlerini taııyan 
bir kamyonla ~arpıımıtbr. Neferlerin 
S 1 6lmüı, ve 5 l afır olmak Ozere 
7 ıl yaralanmııtır. 

' ······························································ 
~ Taksim ·- , 

Belediye Babçellnde 
Her akıam yeni operet heyeti 

Muhlis Sabahaddin ve 

SüREYYA OPERETi 
artistleri tarafından 

SON ALTES 
fantezi operet 3 perde 

Okyanoaya haydutları ... 
Çin korsanları ... 

Heyecan veren bu esrarengiz vak'alan 

iNSAN KAÇAKÇILARI 
filminde görecektiniz. Pek yakında 

- Sıcak... Sıcak Suvare rop 
Zahmet .•. Çok zahmet ..• ' S A R A V sinemasında 

Amerik n Diktatörü 

üey Lo .. g 
Bir Kadın 

n 
G 

Yerin 
• 

çıyor 

Diktatörün Cena
z sinde He can-

200 Ki · 

racaat 
ve ıormuı; 

-Amerlkada 
hOkllm ıUren 
iktisadi buh• 
ram kim alt• 
edebilir? 

HOey Long 
gUlmUı ve acır 
gibi gazeteci
nin yUııUne bak,. 
mıı ı 

Bittabi 
ben 1 demfı. 

Gaze tecl 
yine ıormuı t 

- Peki, bu 
huıuıta alzdea 
baılca kimin 
fikrini alabflf· 
rim? 

Htıey Long 

Luizyan ey eti 

Sulka•te kurb•n 
giden Amerl
kah dlktat6rUn 

Uç pozu 
yine a•zetecinln 

Habeşte İmzalanan Son 
Mukavele Hırsızların 

Eline Geçiyordu 
( Bat tarafı l inci yClı.di ) 

laşacajmız haberi doğru mudur? 
- Böyle birıey taaavvur et• 

mek dahi gOlilnçtUr. 
- Romaya gitmek fikrinde 

miıiniz? 

- Böyle bir ıeye nasıl ihtimal 
verebiliyorsunuz! 

- Ha beıiıtana ne zaman dö· 
necekıinlı? 

- ilk fırıatta. 
- Habeı imparatoru hakkın· 

dakl intibaınıı nedir? 
- Şimdiye kadar rastladıtım 

inaanların en iyilerinden biri. Son 
derece akıllı ve kavrayıf itJbarile 
düşmanlarından daima bir adım 
ileri. 

Bundan sonra Mlıter Rickett, 
Habeşlıtandan dönerken, Kahire 
ıokaklarında tabancalı iki adamın 
tecavUzllne uğradığını, bu adamla· 
rm portföyUoU tehditl" aldıklarını 
ıöylemiı ve llive etmiştir: 

"- ihtimal, mahut muka•elenin 
de cebimde bulunduğunu sanıyor• 
lardı. Halbuki mukavele emniyetli 
yerdeydi.,, 

Korkunç Bir Tayfun 
Maaile, 16 (A.A.) - liir tayfun 

Lucan adaıını baıtan aıatı aüpür
müttllr. 3 kiti BlmOttGr. Birçok ali•· 
ler yurtıua kahaıııtı.r. 

yüzüne acır g:bı bakmıt ve ıu 
cevabı vermİi : 

- Amerikada bu işi benden 
baıka konuıablleceğinlz kim .. 
yoktur. 

* 
Amerikan ayanlnda bir neYl 

baı bellsı keallen bu adam, dok• 
tor Vei11 lımindekl bir rakibinin 
kurıunları altında can Yerdi. HO
ey Long'un muhafızlan da onu 
uçurdular. Şimdi Amerlkada, bil• 
yUk bir merakla beklenen hldiae 
ıudurı 

HUey Loaa'un yerini kim ala· 
cakt.r? 

Maamaffh bu merak çabuk za· 
il olmuıtur ve bllyOk bir hayretle 
lStrenllmlıtlr ki HOey Lonıı'un y .. 
rlnl Mlslı (Alice Lee Grosjean) 
lımlnde bir kadın alacakbr. Mi• 
ılı (Alice) HUey Lona'un huıuıl 
kAtlbl idi. Sonra dl'faoı muhaıe
bat baıkanhtına tayin edildi. 
Bu vaılfe o kadar mUblmdlr ki 
o meYkll fıaal eden klmaenlo 
r1za11 olmadan Lulıyan eyale• 
tinde bir metelik ıarfedllemeı. ,,. 

HlleJ Loanıı'un cenazeılol 
150 bin insan takip etmlttir. Bu 
da Htıey Lonı'un halk tarafından 
n• der.co HYilmiı olduğunu 161· 
terlr. O memlekette, hiçbir po
lltlkacınm cenazesi, bu derece 
kealf bir kalabahk toplamamııtır. 

Hüey Long'un cenazHI b .. 
ıında, onun arkadaılarından ve 
dUnya aervetinln mOnaaafaten 
takıJmine taraftar olanlardaa 
Rahip Smltb kıaa bir nutuk ıöy• 
lımlı Ye bu nutuk ılSylenlrken 200 
kiti heyecandan bayılmııhr. 

Şurasını da kaydetmek lbım
dır ki Amerlkada, ilk defa, ılya· 
ıt düımanlarına kartı ıillh kul· 
lanmıı olan adam, Hll•J 
Longdur. Binaenaleyh, ıu hale 
bakarak ıu tHtiıinln ıu yolunda 
kmldıj'anı ıöyleye blllrlı. 

Yugoslavyada: 

23 Senelik Süel 
Bir Dava 

Sofya, 15 (Ônl) - YugoılnyanıD 
Vranya kaubaaıada Bulgarları ye 
Yuıoalnları al&kadar eden bir ıllel 
cinayet daYaıına bakılmaktadır. Dava 
fudur; 

1913 Hoeaiode Sırp• Bulgar harbi 
ııralarıoda bir Bulgar Hkerf, Jaralı 
dUten bir harp aakerlnl muharebe 
bittikten ıonra öldörmftt. Seneler 
geçmlt, hadlH unutulmuı .. 

Bura ıazetelerinln yaıdıklarına 

göre ıon gOnlerde Vranya mOddel
umumiılnin tetebbüıO Ozerlne bu 
davanın görOlmHİne ıon ıilnlerd• 
batlanmııtır. Suçlu Bulgar Stayıınef 
adında bir k6ylOdOr. 

Mahkemede, keodlılnia kabahatli 
olmadığını, Sırp aakerlnin Bulgar 
kumandanının emrile bir Bulgar 
tarafından öldOrClldilğllnU iddi1t et• 
mittir. Mahkemede iS ıahit dinlen• 
mittir. Muhakeme devam etMektedlr. 

Kanii Hadiseler Oldu 
Belgrat, 16 - Yugoılnya halk 

partiıinio bir toplantııında bazı hııdi

aeler olduğu Ye 10 kitinin yarnlandığa 
haber Yerilmektedir. Toplantıdan 
ıonrn mavi gömlekliler Belgrat ao• 
kaklarında bir geçit ruml yııpmıtlar
dır. 

Gordon • Benet Kupası 
Vartovıı, 16 ( A. A.) - Gor on -

Beoet araıuluı '"' l kupuına yazı 'ı 13 
balon, Moıkova latikametiade uçmut• 
)ardır. 
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~OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN 
(MI tar elle devrini• tarlbl ) N.014a 

.,. Her hakkı mahfuzdur. ~ ... Yaıan : Zig• Şakir 17 /9/35 < 

Dahiliye VeHarbiyeNezaretlerineKim
lerin Getirileceği Merak Edilmekte idi 

Tehlikeyi gören Ye Anadoluda, 
umumi bir isyan korkusile titreyen 
Vahdeddin de, bu mHelelerde 
pek ileri gidilmemesini tercih 
etmiı; artık efkarıumumi)'eyi pek 
sinlrlend:rmeye başlayan Ali Ke· 
mal Beyi lst faya mecbur için bir 
ma, evra çevirmek istemiıti. Fa• 
kat Ali Kemal Bey, kurnaz padi· 
ıahıo bu ainıi hareketini keşfet• 
mit; padiıahm teveccühünü kay• 
betmemek için, iatifaya karar 
Yermiıtl . 

( 26 Haziran 335 • Perıembe ) 
tarihinde yazdığı istifanameyi 
( Sadaret kaimmakamı ) olan 
feybiılam Mustafa Sabri Efendiye 
gönderdiği gibi padifaha hitaben 
de kaleme aldığı parlak latif ana• 
meyi saraya götUrmUı, bizzat 
padiıaha takdim etmiı; ve bu 
esnada da ıu sözleri söy lemiıtl: 

- Padiıahıml.. Bilirıiniz ki 
Dahiliye Nezaretini kabulüm, yal· 
nıı ıahsı hümayunlarına arzıhiımet 
maksadından ibaretti. Mecliıi VU
ke!Ada, rüfekamı, menfi siyaset 
tedvirinden men'e muvaffak oldum• 
Fakat en nihayet, hidemah sadı· 
kanemi lnhilAle duçar edecek 
bazı vakayi tehaddüs etti. Bunda 
da muvaffak olduğumu hiaseden• 
ler, icraatıma mini olabilecek 
herlllrlü müıkUlitı ikadan çekin· 
mediler. Muvaffakıyetaiz hizmet 
lf aıından ise, reımen vazifeden 
mUfarakatl tercih ettim. Maddiyat 
ve maneviyatım, zatiıeniyelerine 

merbuttur. Huıusi ıurette arzı• 
hizmet ve sadakatten çekinmeye• 
ceğim. Yalnız bir ıey istirham 
ederim; vazifeiresmiyemden te· 
cerrüt etmemi 'Vesile addeden 
bütUn haaımlarım, şimdi hana 
hücum edeceklerdir. Kulunuıu, 

bunlardan muhafaza buyurunuz. 

Ali Kemal lBeyln bilha11a ıon 
istirhamı, pek Inzumaus idi. 
Çunkn Padişah, Ali Kemal Bey 
kıratında bir (bendciaadık) ı feda 
edecek kadar budala değildi. 
Nitekim Vahdettin derhal aamlml 
bir taYır almıf, ıu cevabı vermiıtl: 

- Devletin, tarihi anlar ya• 
ıadığı ıu feci deninde, beni 
bUablltUn yalnız bırakmıyacağınıza 
eminim. Sadaktioiz, beni büyük 
Umlt ve tesellilere aevkotmiıtı. 
Yine vazlfeiaadakatl ifa yolundaki 
vadinlıe memnunum. Saray, her 
dakika ve bilikaydllşart, ıize 
açıktır. Refik Beyle [1] beraber 
bıırlkimesaideo ayrılmayınız. Ben 
her ikinizin de aadakatine 1Uve• 
nerek lrşadat ve telkinatınızı 

ıabır11zhkla bekliyeceğim. 

Padiıahın bu alSzleri, dahiliye 
nezareti makamını, kalbi cayır 
cayır yanarak terketmiye mecbur 
olan· Ali Kemal beyi ne dereceye 
kadar teaelll etmişti?.. Burıu 
bilmiyoruz. Ancak, elde bulunan 
tarihi veaaika nazaran,· Ali Kemal 
beyin fik:r ve faaliyet arkadatı 
olan· Sait Mollanın, (Papaa Fro) 
)'a yazdığı bir mektubun küçük 
bir fıkrasmın, Ali Kemal beyin 
Yuuına bir miktar merhem 
olduğunu takdir ediyoruz. Ve bu 
fıkrayı şurada, tarihin ibret 

ll] l:laazio•ıhaısa müdürü umn· 
•lei ve Vahdeddioiu lauıuıi müıaviri. 

nazarla ı ın ı arzetmeyl lüzumlu 
görüyoruz: 

(Ali Kemal beye, son felaketi 
Uzerino beyanı teessür ettiğinizi 
söyledim. Bu zatı elde bulundur· 
mak lazım. Bu fırsatı kaçırmıya· 
l ı m. Eir hediye takdimi için, en 
münasip 'bir zamandır.] 

Sait Mollanın papaa Froya 
hatırlattığı bu hediye, çok birıey 
değJldi. ( Yalnız, bin sterlin ) den 
ibaretti. O iaterlinler ki; o devir· 
de, birçok vicdanların üzerine 
cazip bir ağ germiı; onları, tari· 
hin en menfur ve en itrenç ha· 
diaelerinde, sefil birer vasıta 
menzileaino lndirmiıti. 

* 
Birbirini mllteakıp Şevket Tur-

gut Paıanm Harbiye nezaretinden, 
Ali Kemal Beyin de Dahiliye ne
zaretinden çekilmesi; oldukça mil· 

bim bir hAdiıe idi. Şimdi bUtUn 
nazarlar, Padlıaha çevrilmiıti. 

Şimdi o, acaba bu iki mllhlm ne
zarete kimi intihap edecekti? .• 

Padiıah, gUnlerdenberl bOyllk 
bir heyecan ve endiıe içinde idi. 
Onun ıu andaki btitUn dUoUnceal, 
yalnız bir nokta üzerinde temer• 
küz etmiıti. O da, arbk Anadolu 
vo Rume!lde büyük bir kuvnt ve 

nüfuz kazanan Mustafa Kemal 

içtimaında bu zat pek Hrbestçe 
ldarei liaan etmiş; hattA makamı 
saltanatı sarsacak derecede ağır 
ıözler söylemek cllr' etini göıter• 
mitti. Bu itibarla bu tok sözlO 
askerle karıılaımak, padiıah için 
bir fedakar:ık teıkll edecekti. 
Fakat, Mustafa Kemal pafa me· 
selealnin halli için padiıah bu 
fedakarlığı da ihtiyara karar ver
miıti. 

Buna binaen evveli (Sadarat 
kaim makamı, ıeyhiılAm Muıtafa 
Sabri efendi) ile Reıit Akif pa· 
ıayı saraya celbetmiı; harbiye 
nezaretine Ferit paıayı, dahiliye 
nezaretine de Etem beyi getirt• 
mek istediğini söylemlı; bu fikri· 
nin bu iki zat tarafından tasvip 
edilmesi üzerine Etem beyle Fe
rit paıayı aaraya davet eylemiıtl. 

Bu iki zattan evYell Etem bey 
Yıldız sarayına gelmiı; doğruca 
huzura çıkarılarak, dahiliye Deza· 
reti teklif edilmlıtl. Etem bey, 
bu teklifi birdenbire kabul etme
mlı, tereddüt göstermlıtl. Piımlı 
aıa su kahlmaamdan korkan pa• 
diıah nrar etmlı, Etem beye da· 
biliye nezaretini vekaleten kabul 
ettirmiıti. Bu ıırada da topçu 
Ferit paıanın 1araya geldiği pa· 
ditaha haber verilmlıti. 

(Arkaaı va.ı) -·- _, _____ , _______ ·----
Paıanm, ıöylece bir ( OaJ(ibu ha· 
kimane ) ile Iıtanbula cel~i mes· r 
eledi idi. TAKVİM 

Bunun için Padişah tahkikata 
g:rlımiı; Mustafa Kemal Paıanın 
muhabbetini celbetmiı olan zevatı 
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Karacifter, Mide, Bağırsak, Taş, Kum ve Şeker hastahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
·re oteline hergUn KöprOden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 

13, 15 • 15, 10 da H aydarpaıaya ıiden vapurların trenleri 
menbalara kadar hergUn giderler. 

İstanbul Gümrükleri 
Baş] Direktörlüğünden : 

BaımUdUrlüğUmUze bağlı GOmrUklerde açık veya ilerde açıla· 
cak 12 Lira aıli aylıklı memurluklar için 23/9/935 Pazartesi gtınO 
18at 13,30 da BaımUdUrlUğftmUz binaaıoda kitlpllk ve daktiloluk 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Memuriyet isteyenlerin en •ı•iı orta mektepten mezun bulun• 
ma~arı ve memurin kanununun 4 tıcll ve beıincl maddelerindeki 
tartları haiz olmaları ve hiçbir yere devam etmemeleri llzımdır. 
imtihana gireceklerin mektep ıahadetnameai, hOınUhal kAğıdı, aıı 
kiğıdı, ııhhat raporu vo nüfuı hüviyet cllzdanlarila evvelce herhanil 
bir reaml veya hususi müe111e1ede bulunmuşlaraa oralara ait bon 
1ervisleri o gUn behemhal göıtermelerl mecburidir. 

isteklilerin yukarda yazılı gftn ve Hatten evvel dairemize dl· 
lekçe!erile müracaat etmeleri icap eder. 0 5610,, 

Satılık Gülyağı 
Türkiye Ziraat Bankasından : 
Bir Borca teminat olarak Bankamııa verllmlf olan 1 kilo 923 

gram sıklet ndekl Gül yağı 19/9/935 Perıembe günU ıad 15 de 
1697 numarala Bankamız kanununun hökttmlerl altında Şubemizde 
açık arttırma ıuretile ıatılacaktır. Teminat akçeei maktuan 20 
liradır. 115415,. 

Gece Yaşayan lstanbul : 7 

Gece Yarısı Yolunuz Bir 
Otele Düştü Mü ? 

Siz otel görmüşsünüzdür. Fakat otel 
kapısı önünde, cebinde parasile so• 
kakta kalan insan da görmediniz yal 

En yeknaaak ömOr ıllrenler 
içinden bile, blr gece olıuo otel· 
de kalmamıı lnaan yoktur 1&nınm. 

Çünkü gecelerin doğurduğu 
akla geldik ve gelmedik aebepler 
bizi dalma bir otel odaaına sığın• 
maya mecbur bırakabililir. 

Saatlerin, blribirlerini tutma• 
malarından, tramvayların ıeyrek· 
ilklerinden yahut kalabahj'ından 
tutun da, meaelA KöprO altında· 

ki bir geçidin lüzumsuz ve manasız 
yere kapatılmasına varıncaya 
kadar birçok 1ebepler, bize 
evimize giden ıon Yapuru ka(ır
tablllr. 

Meul4 deniz kııının 1ealle 
kendinden l1lce geçen bir 1&rhoıun: 

- Yana be, bu Hı uğrunda 
vapuru detil, aklımı kaçıraam 
değer:'. 

Diye batırdıtı vakidir. 
Bizi, Bunlar gibi, otellere dD

ıOren 1ebepler, sayıp dökmekle 
biter boydan detlldlr. 

Şimdi içinizde: 
- BiSyledirde, ne diye otef.. 

den babH IUıum ıörUyorauo? 
Diye dudak bükenler bulunabi
lirler. 

Acele hllkUm verenler, ekı .. 
riya yanılırlar. Ben ılze, bardan 
çıkıpmdan ıonra bir Beyoğlu 
otelinde ıahlt oldutum bir vak'ayı 
anlatmak niyetindeyim. 

Bakalım, bunu öğrendikten 
ıonra da beni haksız bulabilecek 
misiniz? 

Otelin aalonunda, önOme uıa· 
tılan beyannameyi dolduruyordum. 

içeriye, ince, zeki ve ııcak 
yUzlU temiz kıhkb otuzluk bir 
genç girdi. Otel aahlbinln yerin• 
den derhal kalkıp hürmetle kar
tılayııından, gencin itibarlı bir 
mUıterl olduğu aulaıılıyordu. 

Yazıhanenin karıııındakl kol· 
tuğa oturdu. OztıntUlü ve llnlrlice 
idi. Şimdi iamlnl hatırlayamadığım 
otel aahiblnln uıathğı slaarayı 

ate4lerken: 
- Bana, dedi, Uç yatak llzıml 
Otelcinin giSzlerl 1evinçle par

ladı: 

- Sana Oç detil, otuı yatak 
bulabl!lrlml 

Genç, lıtetlnl kıaaca tavzih ettiı 
- Biliyorsun ki ben Kadık6-

y0nde oturuyorum. Bu gece, Ada· 
da oturan bir arkadaşla kar•sı 
Takılm bahçeaindekl KermeH git· 
miıtik. 

Ben de, onlar da vapuru kaçır· 
dık. Şimdi mecburen otelde kala· 
cağ11, fakat arkadaşım da, karııı 
da nllfuı kAiıtlarını Uzerlerlne 
almamıılar. 

Otelcinin aevlnçli ytııU lnkiaar
Ia buruıtu: 

- O halde maalesef ... ÇUnkU 
ıeceleri çok aıkı kontrol var •. 
NUfuı kalıtsız müfteri kabul etti
iiml ııörUrlerse bin lira cezaya 
çarpılırım. 

Gencin ıözleri, haklı bir en· 
diıeyle karardı : 

- Demek bir çare bulamıya• 
cakıın? 

Otelci de haklı bir izharı acizle 
boynunu kırdı : 

- Vallahi, yalnız olsanız, ba • 
ıımla beraber .•• Altı HDelik muı
'erlmıinlz.. Yerim olma1a, kendi 
1atajımı yerlrlm. Fakat 1 Ôtekil .. 

Yazan: Naci Sadullah 
rl kabul edebilmekliğim için ıa• 
bıtadan kağıt getirmeniz lazım 1 

. Genç adam, limitle doğruldu ı 
- Peki, .."ledl, iatediğini g .. 

tirmeğe çalışayım bari J 
Karşılaşacağı muameleyi gör

mek merakı, beni de harekete 
getirdi ve odanın kirasını ala11 
otelciye bir bahane uydurarak 
genci takl p ettim. 

Genç, Galatasaray merkezinde 
karşııma çıkan sivil bir memura~ 
çok tanınmış ve çok temiz hUvl
yetlnl lıpat etti ve vaziyeti anla• 
tarak tevaasut istedi. 

Sivil giyinmlı memur: 
- lmkAn yok, dedi, kendi 

koyduğumu:r. nizamı kendimiz naaıl 
bozarız? Ben nuıl bir adamla 
bir kadını götOrDp otelciye : 

- Al bunları yatar 1 Derim? 
Gencin canı aıkılmııtı : 
- Ben sizden sokakta bir .. 

birli• buluımuı bir çifte vuslat 
yatalı temin etmenizi teklif 
etmiyorum, Yapurunu kaçırmıı 
bir karı kocayı kaldır.mda 
kalmaktan kurtarmanızı rica edi
yorum! 

Memur, haklı bir fÜpheyle 
ıordu: 

- Böyle olduğu ne malum? 
Genç adam iknaa çalııtı: 
- l11teğlmlıin ıadece sokakta 

kalmttktan kurtulmak olduğuna 

kanaat getirmek iıtiyoraanız, iki• 
ılni de ayrı odalarda barındırtınl 

Memur bu teklifi de kanaat• 
baht bulamamııb. 

- Maaleaef rlganızı ls'afa im· 
kin yoktur! 

Uzaklaımıya hHırlanan genç, 
yen\ bir Umltle döndü: 

- Aklıma baıka bir ıekll 
geldi: Siz onların yerlerini temine 
tava11ut edin. Benim hüviyet 
cüzdanım aizde kalım. Yarın, on
lar otelden çıkmadan, evli o~duk• 
larmı iabat ed•n Yealkaları ı•· 
tlreylm. 

Memurun bu çok makul tek• 
lifi de bili tereddüt redle karıı· 
ladığıoı görOnce, kim bilir hangi 
mühim bidiaenin dOıUnceaine da• 
larak ıöylenenleri dinlemediğine 
hOkmetmek mecburiyetinde kaldım 

O, hattı, gencin 11rarma hid
detlenmif gibi idi. O kadar ki eğer 
delikanlı ortaya bir çare daha 
atsaydı; zabıtanın vazifealne mil• 
dahaleden lıticvaba çekilecek, ve 
ihtimal bu aayede 1&bahı bir çatı 
altında geçirebilecekti. 

F akıt belki akledemedlği, bel• 
ki de arkadaıil• karııını unutmayı 
arkadaılığa ııtdıramadığı için 
bunu yapmadı ve uzaklaftı. 

Ben dııarı çıkar çıkmuz, cüı· 
danımdan önce nUfua klğıdımı 

yokladım. 
Çünkü bir ıUphe, za• 

bıtaya, ıokakta kalanlara yer 
bulmakla mükellef o.duğunu unut· 
tura biliyor. 

Vo o zaman; en dört bap 
mamur mantık bile, bir hüviyet 
cUzdanıoın itini göremiyor. 

Siz otel görmütsünUzdUr. Fa• 
kat otel kapısı önünde, ve cebin· 
do parasile sokakta kalan insan 
da görmediniz ya? 

Bunu da ıörUn, ve bir daha 
zinhar: 

- Zabıta fuhuıla mücadele 
etmiyor! Dlye aö1len:n•~İD. 
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Biat Denizlerinde 
Tlrkler Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman -Piri llelt- Murat Relı 

Piri Reis, Bir An Evvel Portekiz Do

nanmasını Bulup Yenmek istiyordu 
Se'man Reiı bu 

lSğDdil yerı:z b1Jl• 
malda beraber çok 
titiz olan yoldatını 
okt \maktan geri 
kalmadı: 

- Tııa3lanma 

kard"f, dedi, bi&m 
bey adımını heup-
la atar, t"J•t dal• -
gın·ığa kapılıp da 
heanp11z davranırsa 
kendıılni uyandı· 

rırız. O da doğru 
alSzO dinler, do11an• 

mayı göz ıöre rör• 
kayalıklara aö.Or· 
mez. 

- lnıallah diye
lim de Tanrıya ••t•• 
nalım. Fakat bea, 
kendinden Datöa Birçok neferler onun lSlmeylp (Dlu) addaın-

. olanlı\ra dil uzatan dakl kayahklarda bir hayalet gibi ya,adılını 
lardan korkarı.m. aöyl8yorlardı ... 

- Korkma Joldaı, ortada b8yle 
birtcy yok. 

Piri Reiı öace cldde1• utradı. U
manda iıkandiller, aratbrmalar yapb. 
Ka ada dolaıarak krok11er çizdi. O, 
i>nemli bir aefer yürüyDtünde bile ha
rita merakındaa kurtulamiyordu, Ak· 
c!eniz.i naaıl kitap hallae koy
mutsn Kmldenizi de, Hintdeaisiai de 
herkesin okuyup anlıyacatı bir biçim
de kaleme almak lıtı1ordu. Bundan 
atorn l'•mlde ubabtan akıam• kadar 
yazı çisiktirir Ye rHlm çber~i. K.udi-
alle koouıanJar onan laep dala-ın n 
htp dOtDnceli olduğuıua gör.Grlerdi. 
Ciddeye utramuı bir yandan ora 
halle ına Türle kudretini. Türk allclnl 
göıtermek, bir yandan da •llcude ı•· 
tlrmek iıtedltl yinl harita için ince• 
lemeler yapmak emeline dayHıyordu. 

Fakat birçok ıünriler, onun ba ilmi 
dllıünceleriadeld ineelifl ka•reyama
dıklımndan Clddede a-lalerce du
ruıu mana11z buluyorlardı. On· 
lar, blrayak ince Hint deoi&lıle 

çıknıııyı diıımanla kartılatmayı, yarım 

kıılan ilk gidit"n öcünll almayı dGıD
nGyorlardı. Bundu 8tGrtt 1abıraızla· 
nıyorlnda. 

Hele Recep relı lçfn için ken· 
dini yeyip bitiriyordu, Piri beyin 
1efer dlltünceslni bir yana koyup 
da) ısına destan dllzmelde Y• bu 
destana kendi adını aokmaya 
çalıf makla uğraıbğını unarak 
homurdanıp duruyordu. Fakat 
kılıç kadar kaleme de aevgl taıı· 
yan Piri nis, yolda9larının bu 
aabırsızlanı9larlle, bu homurda· 
naılarile hiç Ugilenmlyordu, ken• 
dl lıil• meıgul oluyordu. Ci dde
den sonra aailı aoUu birçok iı· 
kelelere, limanlara, koylara uğ· 
ramıştı, derin ve pek derİD ince
lemeler yapmqtı, birçok notlar 
ahp sıralamııtL D6nilıte, TUrk 
•• frcnk henllz kimıeaia yapma• 
dıiı, yapamadıtı biçimde bllytık 
bir harita çizecekti, bahriye adlı 
kitabından daha 6aemli bir eHr 
yazacaktı. Bu bDyllk itin bazıile 
ılmdldan seviniyordu, dalııa dal• 
gan dUtilnllrken bile o Hvinciıı 
zoruna kapılıp ar&1ıra ıttllmı0-
1ordu, ellerini oiufturmıya ~rl
ılyordu. 

Filo lıte blSyle zikzakla bir yl
rllyüıle nihayet Kızıl denizi bitir
di, Bablllmendeptan çaktı, Adene 
uğradı, orada top talimleri ve 
harp manevraları yaparak ıekila• 
rı ancak gözlerinde yapyan, dO
tünUp gerçeği buJmaktan ıiyade 
gördUkierine inanan •e bal bat· 
lıyan Adenlileri bir kerre daha 
Türk satvetine inandırdı, M ... 
kat' a doğru dümen kırda. 

Maskat, Umm•n hllkimetillla 

merkezi idi ve hlll da merkezi· 
dir, kalabalık bir yerdir, önemli 
tecim Jimanlanndandır. Hurma, 
kuru bahk, helva gibi ıeylerle 
beraber her yıl binlerce eşek ve 
katır çıkanr, frenk illerine ıön• 
derlr. Afrlkanın üat ye jiın doğu 
yanlarlle Iran •e Hint ara11nda 
bulunduğu için askerlik ve tica• 
ret bakımından çok ytlksek de· 
ğer ta9ır. Bu dejerl yine mahut 
AlbUkerk ilk 6nce anlamıı ve 
Ma•kat'ı Portekiz bayrağı altına 
ıokmuıtu. Umanı, eıi seyrek bu· 
lunur bir biçimde idi, bir •Ortl ada· 
lar ve kayalıklarla çevre1~ndiği için 
tabii surette örtülü Ye korumlu 
bulunuyordu. Sanki tabiat, bu 
limanm aizını bUtiiD taarruzlara, 
hücumlara karp kapamlfb. Fakat 
halk, tabiatio bu yardımını da 
kıymıtten dlltllr•cek kadar ka
yıt•ız olduiundan Portekizliler, 
küçük blr ziyana dahi uğramadan 
o kayalıkların •• adaların ara· 
ıından allzlilmüılerdi, bayraklarını 
Maıkabn tepHine dikmitlerdi. 
Nitekim lngilizler de üç asır 
ıonra ayol t•Jl yapmıtlar ve 
Maskatı • kan dökmeden • blma• 
yeleri altına almışlardır. 

lıt• Pirl Rela, Portekizliler 
elinde gerçekten geçilmez bir 
biçime giren bu limana iİrmek, 
arkadaki kaleyi düıürlip ıehrl 
almak ve bu sonuca ermek için 
de Portekiz donanmasını bulup 
yenmek lıtiyordu. 

Baıta Recep Reiı olmak Uze
re bUtnn aüvariler, leventler ve 
Mıaırdan filoya yüklennıiı olan 
kara aıkerl artık aevinç içinde 
bulunuyordu. lskandillerl, ölçüleri, 
kalem ltlırlni buakarak donan• 
maya aavaı yeri ıısateren, aavaı 

lmklnını veren Piri Beye her 
yUrek minnettardı ve herkes, 
T11uanda kanlı harpler yapıldığını 
ıörDp heyecaalanıyordu. 

Bu heyecan Maakat limanının 
aizına Yarılınca bnıbütUn ılyade
lettl. Çnnkll Portekizliler kara 
bataryalarile ateı açarak TOrk 
filosunu dl1fmanca selAmlamıılar
da. Şimdi bUttln leventler, bu 
at•t albnda denize atılmak, yO
ze Jilz• karaya çıkmak, kendi· 
lerlne gllllo 1avuran topların 
ağızlarını pençeleril• kapamak 
iıtiyorlardı, yaman bir Hbırsızlık 
içinde kaynaııyorlardı. Pirt Relı 
bu durumda Selman ve Recep 
ıibl Onll kaptanları yanına 
çatardı 1 

SON POSTA 

Beykoz Civarındaki Or
manlar Dört Günden beri 

Yanıyor 

Almanyada 111ektuplarm Uatle
rlne vurulan dam9alar1ndan biri 

[ Baştarafı 1 ioci yli&de) 

Slltlüce ve Beykoza bir atct yağ· 
muru haliode dôklUmDıtnr. Du· 
mania ve küller Altınkum, Ru· 
mclikavağı, Yeniköy ve BllyUk· 
dereye kadar gelmlı, tatil gll· 
nll denize ıirenler kul fırbnaaı 

altında kalmaılardır. Yangın ko
kuıu bir aralık Iıtanbulda bile 
duyulmuı ve duman alltunları 

görlllmüıttır. 

Yangın yerine 60 kitillk bir 
jandarma mnfrezeai, 45 aıker •• 
25 kitllik bir itfaiye grupu, ay
rıca tahliıiye rrup!an da gelmiştir. 

Bir Rapor 
Tahlisiye grup amirinin 16-9-

935 1aat 21 de terdlğl rapora 
gôre yangının 'aziyeti şudur: 

«Yana-an yerind.,ki gruplar don 
gece çok fazla çalışarak saat 
beıt• yangın alanının Karadeniz 
nbilinl takip eden kolu lna de
reai kenannda kendi kendine •lS~ 
mOıtür. Şimalden çiftlik merkezine 
goğru uzanan böyllk kol, Soğuksu, 
Beylikkoru istikametinde datlar• 
da ormanlar arasında ataçlar ke
allmek nretlle çemberler açılmıı 
•• bu auretle •ömdtırlUmOıtUr. 
Şimdi yanrın ÖmerJl çiftliii lıti· 
kametinde bOtOn ıiddetile deYam 
etmektedir. 

Celilede {150) metre aralıkla 
tertibat alınarak çalıtllmaktadır. 
lımallin kumand11ı altında (10) 
klıilik yeni bir itfaiye grupu da• 
ha muavenet• ıelmlıttr. c.ııı .. 
•• eıki ve yeni kuvvetler yan
gınla mllcadele etmektedir. S&n
dOrme itlerini Beykoz Jandarma 
kumandanı Tevfik Ôzdemlr ida· 
re etmektedir.• 

DUnkU vaziyet 
Yangın dlln de blltftn ıldde· 

tiyle devam etmiıtir • Tahllsiye
nln Ye itfaiyenin bDtnn çahsma• 
lanaa rağmen yangının aöndilrOJe. 
medlğl anlatılınca dnn saat ( 16) 
da vi:Ayet Jandarma kumandanı 
izzet, Beykoy Kaymakamı Ihsan 
da hadiH yerine ıitmişler Ye geç 
vakte kadar mücadele itlerine 
nezaret etmiılerdir. 
Almanyada nasll mUcadele 

ediliyor? 
Dün Almanyadan gelen bir 

mektubun zarfı 'Uzerinde Almanca 
ıu cllmlelerl okuduk: 

[ Orm••tla o• lcorıula tıl•ıl• 
ognama11uuz. J 

Dllnyanm her yerinde yazın 
ormanlan korumak için 6neıull 

tedbirler alınır. ÇUnkil yapraklar 
kuruyarak ağaçların diplerinde 
toplaadıj1 için ufacık bir kınl· 
cımla derhal tutuımaktadır. Bil· 
bassa eyllll •• teırin ayları rUı· 
ıAra olduğu için ormanlarda yan· 
gan tertibab alınmaktadır. 

Almanyada ormanların &rHı• 
na muayyen mesafelerle yollar 
açılmııtır. Bu yollarda itfaiye ara· 
baları da vardu. Bizim ormanla
rımız çok az olduj-u için mevcut· 
larımıza iyi korumaya mecburu&. 
Bu yangın ıon ders olmalıdır. 

Pırlanta Yüzük 
Gayet temis S kıratlık bir t•k 

taıh pırlaota ,tlzlk 19 EylOI Perıembe 
ıt•• aaat 14 te Sandal 1tec1 .. tu1ade 
Atılacaktw. 
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1 BiBATELBB 
L-------------------------

Filimor T eras'taki Hırsızlık 
-1-

0 Cumartesi gllnll, benim lh· 
Uyarı yine aynı köşede bulurum mu 
aanıyordum, nedir? Her halde, 
pencerenin önllnde her zaman 
oturduğu masaya yaklaııp da, onun 
orada olmadığına aörllnce fena 
canım 81kıldı. 

Fakat tam o ıırada, sakin bir 
Hl kulağımın dibinde çınladı: 

- Geleceğinizi biliyordum! 
Hayretimden, az kaldı, yare 

yuvarlanıyordum. 

Bu aeı nereden gellyordu ? 
DandOm, baktım: ihtiyar ora• 

cıkta idi. Canlı glSzlırini bana 
dikmlt. bakıyor ve bermiitad 
elindeki kıymetli ılciml ile oy
nuyordu. 

Önce, bana, ıade zene•atla 
b .. lenmenin f~zailinden bahaettL 
Garıon keodislne bir bardak ıllt 
n. peynir getirdi. o, sicim par
çaınnı, yanabatına, masanın nze
rlne bırakıp, bunları 191111, aadasıı 
yedi. Yemeği bitince, ellnl cebine 
ıoktu Ye cnzdananı çıkardı. 

Ônllm•, knçtık bir fototrafı 
koydu. 

- Bu, dedi, Filimor T eraa 
evlerinin arka cepheden görllnU· 
ındur. Ba manzara, bpka Ademi• 
Havva çıkmazını andırır. 

Kensington mahalleainin bu 
kötHlnl göıteren resme bir gö• 
gezdirdim ; ıonra bakıılarım m .. 
rakla ihtiyarın yOıüne döndU. 
O, deYam etti : 

- Dikkat ederHnlz, bir aıraya 
dlzlll ve hepsi de blribirlle eı 
olan bahçelerin yllzll yalnız bu 
çıkmaza açılır. Çıkmaz, majOıkül 
bir F, yahut ki bir g6nye ıek· 
Hndedir. Yukarı laımındald kııa· 
cık ufkt kı11m llıt sokağa çıkar. 
Uıun ve amudi kı11m kapahdır. 
Bunun bir kenannda bahçeler, 
6bUr kenarında da ahırlar vardır. 

15 K&nunU1anl &Unll, aababın 
karanhğıada, Uıt aokaktan gelip, 
(Ademi• Havva çıkmazı) na sapan 
D. 37 No. lı poliı memuru, bahçe 
duvarlarının dibinden, çıkmaza 
dotru, sOrU1nerek ilerlleyen ıtıp

hell bir ıahıa ıördn. 
Memur bunun, ıeaalzce peşine 

takılarak, takip etti. Tam ona 
yetiıecetl ıırada, arka11oda yalm• 
bir gecelik entarisi bulunan bir 
adam, en •on evlerden birinin 
• 22 No. h evin • kapısından ,fırla• 
yarak polisin mlldahalHlne 
meydan bırakmaksızın, şllp· 
heli herifin üzerine atıldı, onu 
yere yatardı, kendi de beraber 
yuvarlandı ve haykırmaya baıladu 

- Hırsız var!. Hır1Jz var!. 
Polia1. Polis!. Y etiıinl. 

Memur, serseriyi bu adamın 
elinden &ilçhal ile kurtardı ve: 

- Haydi dedi; sus artık. Bu 
ıaatte, ilemi uyandmp ta rahatsız 
etmeyin. Bu herifin de y•kasıoı 
bırakın. 

Şnphell şahıı yerden kalkmııta 
•• hiç te savuımıya yeltenmiyor
du. Zira bunun boşuna olacağını 
pekilA idrak ediyordu. 

Entarili adam hAIA 6fkeıfol 
alamamıfb. Nefes nefese, anlat• 
maya koyuldu: 

- Hırsız airdi.. bize.. yani 
patronumun evine •• yazıhaneyi açtı· 
Iar .. bütlln elmasları ça'ıp götür· 
diller.. hepaioi.. bana emanıt 
edllmlftL lıt•, çalan da budur. 
V allahl, bWihl bu adamdır! Üç 
Mklka yar, Jok. bir blnrda lfit· 

tim; kendimi aıağıya attım. Kapı 
zorlanmıştı.. bahçeye koştuın. Bu 
herif ıüztllerek kaçmıya çalıtıyor• 
du. Hırsız! Hıraııl. Polisi. Elmaılar~ 
Salıvermey:n bu adamı, 11iu mes'ul 
ettiririm! . 

D. 37 numaralı memur: 
- Suaunl Yeteri. Dedi. 
Zaten, entarili adam da yavat 

yavaı sükun buluyordu. 
- Bu herifi tevkif edecekıl· 

nlz, değil mi? diye sordu. 
- Tevkif mi? Ne diye? 
- Hırıızlak etti. Şu anda, 

flı:erlnl araraaoaz, elmasları bır 
lacaksınız. 

- Patronunuz nerede? 
- Burada yok. Dtın gece evi-

ni bana terkederek Brayton'a git• 
ti. Bu gece de, lıte bu hırstı 
geldi, ye.. 

Serıerl, omuzlannı allktl ve bir 
tek kelime ıöylemekaizin, gGzel 
gilzel ceketiyle yeleğini çakarıP 
zabıta memuruna uzattı. Entarili 
adam bunları hemen kapb v• 
ceplerini teralne çevirdi. 

S.raerl, bu aralık, kemali r 
hemmlyetle pantalonuou çıkar
mağa hazırlanıyordu. D. 37 bun• 
mani oldu: 

- Lüzumu yok!. Gecenin bu 
saatinde, burada ne iıtn vardı, 
senin? 

- Londra ıokakları, her ıaat, 
di 7 herkeae serbestçe açık değil mi r 

- Ôyle amma, bu, çakmaz 
bir sokaktır. 

- O halde, raulıı 1apmışu11 
demek ki.. Arbk ıtdeblllrim, dr 

ğil mi? 
Tam bu eınada, k6ıe bafln" 

da iki zabıta memuru daha g&
rDndll. D. 37, Hrıerlyi &ISZ ~nOn· 
den kaçırmak niyetinde dei{Idl. 
Entarlll adama gelince, Hrterinill 
ıerbeat bırakılacaj1 endlıesil• 
u kaldı yak11ına ltllrılacaktı. 

Zabıta memurları aralarında 
ıonu kararlaıbrdıları Robertson 
adındaki entarlll adam eve d6nDP 
nstün\\ baıını giyecek ve bu 
müddet zarfında D. 14 numarab 
memuruıı çatırmıya ıtdeceğl ko
mlaerl• ılvll memuru, D. 37 orr 
cıkta bekliyecekti. 

Za•allı Roberbon'un, aotuk• 
tan çenesi ahyordu. Aksıra tıktı" 
ra e•e glrdL D. 37 ••İ tarasaot 
etmek üzere 6n kapıda, arkad•f1 

arka kapıda kaldılar. D. 14 d• 
aeraerl ile birlikte karakola dojrU 
yollandı. 

-2-
Komlserl• ai•ll memur, FUhnor 

Tera•m 22 numaralı eYlnln önlioe 
geldikleri zaman, Robt:rts.on, Y~ 
tağının içinde •• tirtlr tltırer ~it 
haldı buldular. Sıcak bir çay ıÇ"' 
mit ve baımı 1llo blr atkı il• 
iyice aarmııtı. Gözlerinden ya9lat 
akıyor, seai de fena halde k111ktJ. 

D. 37, kmk yazıhane çekınr 
sinin bulunduğu yemek odasına 
ycrleımiftl. 

Robertaon iki akıınk araıınd• 
ıunlara anlattı: 

(Aıkuı nr) 

1 DOYÇE ORIENT BANKl 
Dreadner Bank ŞubeaJ 

Merkezi : Bedin 

Türlclg•deki ıubel•rl: 

Galate • latanbul • lzrnlr 
Depoeu ı ı.t. !'ütün Gümrüğü 

1 • H.r tilrlii 6cı..U ifl + J 
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yna 
~--. Ynuınr Z. Ş. <mm'l-Bilmll:i:!~ Her hakkı mabfu:sdur 41••1111' 
Vahan, Kahvenin Kapısından içeri Gi
rince Bir Delikanlı ile Karşılaşmıştı .• 

Takip dllmediilne .. ·k·a·n·;at i. iitti:-Dolaplan açıp kapamaya, 
g tlrmiitl. Onun üzerine (KUçllk bir şeyler aramaya baıladı. Ba· 
Hendek ) e doğru inerek orada ba A ador kızarak bağırdı: 
izbe gibi dar ve karanlık bir kah· - Ulan, ne aranıyorsun?. 
veye gfrml ti. Kahv de, ihtiyar Gftıene ıı:ne. 
bir kahveci l!e kUçllk blr çocuk· - Bir çanak Tardı. Onu arı• 
tan baıka kimse görllnmemekte 
idi. 

Vahan, kahveye girdiği Kaman 
bu ihtiyar kahveci, ocağın yanın
daki masada uyukluyordu. Ayak 
ieslerl llzerine baıını kaldırıp ta 
Vahanı görllnce, h yretle sordu: 

- Hoe g idin, oğul. Gel 
bakalım nerelerdesin?. Seni bura· 
lora hangi 1'Üzg6r attı?. 

Vahan, kahvecinin yanına 

oturdu. Şimdi bu iki dost,· bUtUn 
o tenhalığa rağmen, yine ahılun ol· 
dukları bir ihtiyatla, deta • ağız 
ağıza v rerek, konuıuyordu: 

- O rUzgArı hiç ıorma, baba 
Aaador. 

- Hayrola? 
- Azkal&ın, Daclklerln tuz • 

tına dOıOyordum. 
- Sonra? .• 
- Sonrası, yak yı kurtardım • • 
- Anlat, ıu işi ? .• 
- Ur.un m sele.. Hem, timdi 

onu bırakalım. Acele, KeYork 
ustaya bir haber göndermek lazım. 

- Bizim şçı Kevorka mı?. 
- Evet. 
- Hnçador götUrsUn. 
- Zaten ben de onun için 

geldim. 
Vahan, bu bodrum gibi kah• 

venin knpı ındnn içeri girdiği 

ıaman, • henUz on iki y ılarındı:ı 
bulun n • Haçador ismindeki bu 
;ocuk k6 deki masaya ç kilmiş, 
ekmekle pastırma yiyordu. Fa· 
kat Vahan, kahvecloin yanına 

oturup da ğız ağıza kC>4 
nu maya ha lar başlamaz, 

• V aıifeslnl gayet iyi bilen Ye 
hiç bir yerden talimat alm'iy 
ihtiyaç gö.rmiyen bir asker gibi 
• yerinden k lknr k, gitti; kapı
nın önünde durdu, burada, hem 

vucuna kıstırdığı ekmeği kemi· 
rlyor, pastırmayı çekiıtirlyor; 
hem de, biç belli etmeden yolun 
ıağını ıolunu t resıut ediyordu. 
Bu da, komiteci Ermenilerin 
- yedisinden yetmiılne kadar • 
ne ıeklld •ar.lf e almıı olduklarını 
gösteriyordu. 

Kahveci, babn Asador ıulenıU: 
Hnçador, olduğu yerde 

cevap ,. rdl: 
- Hamme. 

- Gel hele. 
Haçador g idi. Meaamn ISnOn· 

d durarak, zeki bir aıker gibi 
emir bekledi. Vahan, ona dopu 
etildi. Şu emri verdi: 

Aıçı Kevork uılaya gide~ 
ıln. 

Evet. 
- T eıalhtan içeri glreıfn. 
- Evet. 
- Dün gece Vahan haatalan• 

mı ; o dediğin yere ıldememlı; 
Bu gece muhakkak ııelecekmlı; 
derain. 

- Bu kadar mı?. 
- Ha a a, bir de •• oraya aele· 

cek olanlara, o haber · gönderain. 
- Baıko? •• 
- B ıka11, • ğlik. Yalnız, o· 

luı d ıöyle ki biraz aağına soluna 
dikkat ehin. 

H çador. bu emri aldıktan 
ıonra dotruca kahTe ocaAına 

yorum. 

- Ne yapacakıın, çanajı? •• 
Şimdi onun sırası mı? .• 

- Sıraaı ya?. ftltmlyor muıun. 
Vahan ahpar, ne diyor? .. Sağına 
ıolun dikkatli olsun; diyor. De· 
mek ki, orada bir ey var. Şimdi 
ben blSyle elimi kolumu ıalhya 
Hllıya dUkkAna girip çıkayım da, 
orndaki hafiyelerin aöznne mi 
batayım. Elimdeki çanağı sallıya 
sallıya gireceğim. Doğruca tez• 
g ha gideceğim. Yüksek s sle, 

Kevork usta, çorba ver; diyece• 
ğim. O çorbayı doldururken, uıul
lacık, 116yleyeceğlmi ıöyleyece
lim. Sonra da dUkkAndan, çorba 
dolu ku e lle çıkacağım. Böylece 
hafiyeleri ldatmıı olacağım. 

Vahan'la baba Aıadorun g6z· 
lerl, birlbirlerine kaydı. Dudak· 
lerınde, birer tebessüm uyandı. 

ikisinde de, es rlerinln karıııında 
bUyOk bir haz . ve sUrur duyan 

birer ı n'atkiir gururu Yardı. 
ikisinin de dudakları kıpırdadı. 
1 isi de, ıu sözleri mırıldandı : 

- Y man oğlan. 

- Hele bir yetişıln; ortalıf a 
duman athracak. 

• Gece, zifiri karanlıktı. Taksim 
meydanındaki kalabalık, tamamil 
oıalmııtı. O tarihte Takıimd bir 
( Belediye bestaneıl ) Yardı. Bu 
basta in biraz ilerisinde dar 

bir ıokağa girllfr; bu sokak da 
kUçUk, dar cepheli Ye ekaeriya 
tek katlı evlerle nihayetlenirdi. 

Geceleri bu sokak, daima ten• 
ha ve karanlık olurdu. Hatta, 
bekçiler tar fından bile pek az 
kontrol olunurdu. Buradaki eYl r-

de oturanların çoğu işçi Yo esnaf 

olduğu için erkenden eylerine 

gelir ve yatarlardı. Ondan aonra• 
da, artık gelip geçen olmazdı. 

Yalnız bazı geceler, aeç Ya• 
kit bu sokakta bazı gölgeler far
kediliyor; bu stölgeler ae11izce 
duvar diplerini takibederek (Ma· 
dam Aıkova) adındaki ıarııın bir 
kadrnan oturduju evin kap111 
önünde kayboluyordu. 

Bu gece de geç •akit yine bir 
gölge bu karanlık sokağın içine 

girmitt madam Aıkovanın evine 

doiru iterlemlt; kapının öoUnde 

bir kaç 1aniye durmuı; takip edil· 
medlğine kani olduktan ıonra, 
alt kattaki odanın camıaa hafif· 
ce nç flık• yurmuıtu. 

Kapı o aanlyede açılmıı; o 
g6li•ı derhal içeri dalmıı, kapı, 
8HIİ!CI kapanm•ıtı. 

Karanlıkta, iki aeı fıaıldadı: 
Gölgenin ıtai: - Geldiler mi?. 

Kadın ıeıi: - Geldiler. Ver 
elini. Karanlıkta belki dttıerain. 

~ıkl merdiven tahtaları, hafif 
hafif gtcırdadı. iki •llcut, aaar 
ağır merdiYenlerden çıkmaya bat· 
ladı. Bu merdiYenln baıında kOçUk 
bir ıofa vardı. Kad1n orada erke.ğl 
bırakarak bir kapı açb. Sofada, 
solıuD bir ııık dalı"laodJ. 

(Aıkuı TUi 
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'm::.ı:~~~---.. 1 Bir Çocuk Bir Talebe 
Denize Düştü 

Çamaıırınu:ı bu ıuya iyice 
· batırınız, knynotınııı. TURSIL. ılı.in 

fçin kendi batına itini g3rece l, t'r, 

10 • 15 dakikalık kaynamnd., n 
ıonra çamatır11:1ız mükemmelen 
yıkanmıı olur. So2uk ıudan ıeçi
rerek kurutunuz. 

TURSİL; enıaalılz bir müllah· 
zardır. Oksijenle tahrik edilen 
k<SpüğO, kumatların dahiline nüfu:ı: 
eder ye göz kamattır1cı bir be
yazlık vererek çamaşırı mlkom• 
melen temizler. Bundan maada 
TURSIL, terkibinde urarla mad de· 
Jer bulunmadığı fçfn kumagları 
kat'iyyen yıpratmaL 

TURSIL, Turan mamu'ltındım· 
dır. Turan imzalı iyi clnı bir 
mO.tahzardır. 

BeyoOlu UçUncU aulh hukuk 
hlklmllQlndenı Mahkemenin 985· 
59S 1ayılı doıye1ile lıtıuabul Belodlye
ıinln Beyoğluada Atabamamı cadc!e
•inde 42 1ayıh Poluo apartımanınıo 
birinci katında komiayoncu lııtaTrl 
aleyhinde 20 Ura alacak danıındao 
dolayı lıtnriye giSnderilen dan latl· 
duı zahrında halen ikamet.&hı meç-
hul buluodutu bUdirilmlı Ye lıtek 
nçhlle ve 20 glln ara ile ll&nen teb• 
Ugai leraıına karar Terihnlı Ye mu• 
hakeme1i lC/10/935 Hat 10 da bakı· 
lacatındaa lıbu ,.nn mahkemeye f'el
meditl .,.. taraf ıadan bir nkll r6n• 
dermediği takdirde sr•yaben muhake
meye devam ohınacatı dantlye teb
lit ınakamfna kaim olmak U:ı:ere l!An 
olunur. (14529) 

fZehirlendi 
Tahta kadı mahallesinde otu

ran Paket postahaneal mUve:ızii 
Alinin yedi aylak kızı Ayten e• 
içinde eline geçirdiği bir gö.ztaşa 
parçasını yutarak zehirlendiğin· 

den hastahaneye kaldmlmııhr. 

TUrklUğU Tahkirden Suçlu Dört 
Kifi Muhakeme Edildi 

Dlio fiçüncll cezada Kalyopl 
Ye Margaro namlarmda iki kadın 
lle diier iki erkek Türk!Uğtt tab· 
kir auç•ından muhakeme edilmiş· 
Jerdfr. Durutma, şahit dinlenmeıi 
için başka gUne kaldı. 

Bulgarlar Yumurtalarımızı 
Serbest Bıraktılar 

BuJgaristandan geçerek Yuna· 
nlıtana gönder;Jen yumurtalarımız· 
dan Bulgarlar baytari muayene 
vesikaıı aramışlar r bu vu:ka 
gösterilemediği için yumurtaları· 

mızı ıılıkoymuılardı. Yapılan te· 
ıebbUı Uzedne yumurtalarımız 
serbeıt bırakılmış Ye Yunaniıta· 
na gönderilmiıtir. 

Uray .. Evkaf ihtilafı 
Belediye ile evkaf orasındaki 

pürüzlü meseleleri ball~tmek üze· 
re çalışan hakem heyeti, her iki 
tarafa, bazı tahrJrt sorgular 
sormu~tu. Bunlara verilen ce· 
vapların tetkikinden sonra, ha· 
kem heyeti, ıifahl sorgulara baı· 
lıyacaktır. 

~SPiRi 
2 ve 20 komprimelik ambal.ııjlard• 

bulunurı 

Ambalaj ve komprlmelerin 

Kuleli lisesi talebesinden HO
seyin AYnl, Çengel köyOnden vapu~ 
la lstanbula gelirken •apurun i11· 
keleye yanaşmasını beklemeden 
atlamak istemif, fakat denize yaı
nrlanmııtır. Hüseyin Avni ku.,.. 
tımlmııtır. 

ilk Tedrisat Kadrosu 
İlk tedrisat kadrosunun nakli 

listeleri ha21rlanarak bakanlığa 
göoderilmiıtir. 

Bakan 'ık, bir haftaya kadaı 
tam kadroyu tebliğ edecektir. 

lçel libayı 
lçel ilbaylığıoa atanan lstan

bul ilbay yardımcısı RUknedCJa 
dıin vazifesinden ayn:mışhr. Bay 
Rükneddin vazifesini muvaffakı
yetle başarmış, muktedir ve na• 
zik bir mülkiye amiri idi. Kend~ 
alne yeni vazifesinde ayni mııvaf.o 
fakıyeti göstermesini dileriz. 

Beykoz Fıkara Yardım Yurdu 
Beykoz Fıkara~ a Yardım Ku

rumu son zamanlarda yardımları
nı arthrmışhr. Kurum hergUo 
fakirlere 100 ekmek dağıtmak• 
t dır. Her sene ilkmektepte oku
yan fakir çocuklara kitap ve tab
ıil m"'!zemelerini ve orta mekte
be gidenlerin de vapur paraları
m temin etmekte ve hasta fakl~ 
lere tedavi parası v memleket• 
terine gideceklere yo! parası ve~ 
mektedir. 

Kurumun Paşabahç , Çubuk· 
lu, Kanlıca, Anedoluhlsarı ve 
Anadolukavağında da birer şu· 
besi vardır. 

üzerinde halisligin timsaliı ---·.--=......_.,._,,.. 

olan 6' markasını arayınız. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi 11 etmiıtir. 

19.cu Tertip &. cı Ke,ıde 11 1. el Tefrln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

beheri { 50.000) liralık iki mllkifat vardır. 

Eski Feyziati 

GnndDz 
Ye yatı Boğaziçi LiSeleri Kız ve 

Erkek 

BoQazlçlnde, ArnavutkGyUnde: Çitte Saraylarda 
Kız n erkek için ayrı bölüklerde kurulmuı tetklliltı tam ulusal bir müe11Hedir. Kayıt için hergfin mektep 

yöottimiııt baı YUJula~lllr. İltlyenlen tuifnamı gönderilir. Telefon ı 86.210 



16 Sayfa SON POSTA 

ZABITA MEMURLARIN·A MUJDE: 
200 metroluk ışık veren 

DAiMON 
j 

EyUil 17 

---------------------------------HAS 
KALMiN 

Ağnları dindirir. Fakat, ne kalbi 
ne de mideyi yorar. 

Sabt deposu ; 

Atabey Han No. 30 - 35 
...................... lllİl ... .._lmıilSI~ 

GE·LM İC.TİR ~~~=/~:,;Dalman 1 iLKOKULU • YUVA • KIZ ERKEK 4ifii' Pilleri Daimon 1 
B h 

Tedriı ve terhiye siatemlerlndekl yenilik ve ciddiyetile lstanbul Külttlr 
il a11a fenerine ve 1526 numaralı Daimon fenerlerine dikkat edilmeıl ve taklitJerinden sakmılma11. idareıı inin takd irini kazanmış bir müesıeıedir. MOkemmel Yuva ınnıfı 
Başka marka verirlerse aldanmayınız • D•posu: Talıtnkale No. 10 H er yerde arayınız. olduğu gibi yabancı dil öğretilmesine ehemmiyet verilir. Kayıtlara ' • I baş'ım'Tl ıştır. Cumarteei, Çarşamba öğleden sonra Cağaloğlunda Molla 

Karakö ı 

Elbise Mağazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çoeuk Muıambaları 5,5 liradan itibarın Empermeabillze Gabardin 16 1/ liradan 
Pardeıülcr ~ itibarın 

Çocuk Pard111llırl 8,5 " " Erkek ve kadın muıambaları 11 " 
Erkek ElbJıelerl 15 ,, ,, Kadm Parde1lUeri 12 1 / ı ., 

/!imar/ama Ko!ltümler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

Tediyatta büyDk tenzilat 
--~--~-.-~~~~~~~------------

Nl9ante91nde : Tramvay ve t•kayık caddelerinde 

ıvATıl Şişli Terakki Lisesi 1oüNoüz1 
ANA· iLK • ORTA· LiSE 

57 yal; ince SılAnikte kurulup 1919 da ı.tanbula taıınmıt Tllrklyenln en eıki özel okuludur. 
R••mt Lls•lt1rt1 mrıad•l•tl fi• darıım "" tutamıınun düzgınlillil ma•rlJçt1 saptanmıştır. 
Kız v• erkekler için : yanyana ve ı•niı bahçeli iki binada ayr1 yatı dalrelerl vardır. 
Fransızca Almanca, lıiırtliıcı kurlarnıa dokuz yatından baıhyarak hor talebe girebilir. Yabancı 
dil Btretmeğe vı her bakımdan talebesini iyi yıtiıtlrmeğe önem verdiği için ıınıflarına çok talebe 
oturtmaz. LiSE herglln aaat 10 • 17 11n11ında açıkbr. Kayıt iıleriae Pazartesi • Çartamba • 

Geceli, gUndUzlU 
Kız, Erkek 

Cuma allnlırl bakıbr. Telefon: 42517 

Nltantatında 

1 Ş 1 K "Fe;·;iyc,, LiSESi 
Türklyınin ın 11kl huıuıt lia11ldlr. Ana, ilk, Orta ve Liae kıaımları, edebiyat fın bölükleri vardır. 
Y etiıtirdlği talebelerinin muvaffakiyeti vı yUkıek bir talim hıyotine malikiyetllı sevinç duyan 
mileasesı bir ecnebi litana öğretmek için esaslı tedbirler almııttr. Talebe ka)dına devam 

edilmektecilr. Herglin mUracaat edl!ebllir. Mektep tarifnamHI lıteylnlz. Tılıfon : 44039 

istikl81 · Lisesi Direktörlüğünden: ~ 
1 - ilk orta ve lise k11ımlarına, yatı vı gUndlb, kız vı erkık talıbı kaydına dıvam olunmaktadır. 

2 - Kayıt için hergiln aaat 10 daa 17 yı kadar gelinebilir. 

3 - Iatlyeoltre, kayıt ıırtlarını bildiren 6ğrınıkten bir tın• para111 olarak 11Sndırlllr. 

Şehzada baıı Polia karakolu kar ıında. · T elefoa ı 22534 

' Fı;nerı caddesindeki mektebe müracaat. 

MAZON 
MAZON MEYVA TUZU 
Sabahları aç karnına bir kahve 

kaşığı alındıkta 

: KABIZLIGI DEPEDER 
Yemeklerden bir 1aat ıonra alındıkta 

HAZiMSiZLi~I, MiDE EKŞiLiK 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki 

~~~~ tatsızlık vı kokuyu izale eder. 
Fazla bir yemek ve iom8'" 

den ıonra hissedilen yor· 
gunluk ve şitkioliği hafifi~ 
tir. M A Z O N tuzunun 
teaitinden memnun kal• 
mıyanJar şişHİ açık da olııa~ 
Hahoekapıda lı Bank:aıı ar-. 
kaııada 12 No. lu MAZOI'l, 
BOTTON ecza deposuna iad• 
ederek bedelini reri alabilirler., 

Kolaylık olmak UHH 

p.rakend• 65 kuru1a 
1atılan tlteler pi.,..ı.-

•aya çıkarıl mı , tır • 
................ ! ............................ . 

Tarsus American. College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrl•at 1 Birinci Tetrlnde ba,ıar. 
Tam devrell lise oldutu Kil.ür bakanlığınca taıdik edilmlıtlr. 

TOrkçe, İng-il " zce, Fran11zca okunur. Tıcaret deralerl •ardır. 
Leyli Ucret 220 Ura, nehari Ucret 40 llrad1r. 

Fazla malumat için direktörlüğe mlracaat. 

1 
___ ... Kayıt muanııelesl yepllmaktadır. 

Petrol Nizam 
SAÇLARI 
Bealer • KuYYetlendirlr • 

DökUlmeainl kestr uzatır. 

Petrol Nizam 
Tecrübe edilmlt en iyi saç ilacıdır. , ........................................... [~~· 

ADEMi iKTiDAR J,.iı~.?n'::! -· 
Tifo ve paranfo haıtahklanna tutul· 
mamak ioin ağızdan alınan tifo hap· 
landır. Hi9 rahatlı ılık nrmes. Herkes 

ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta kutuıu 1255 

Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filim, Halil Kimi!, Opera, 
Metro ve poH filim mUe11eaelerinln 
ve piyasanın bOtUn H11lz filiml e
rlni ıatın aldım. Bu fllimlui ge- 1 
çirmek iıteyen taıra ıinema1arı 1 
direktörlerl, İzmir birinci kordonda 
Şahingeri ilanında fiıimcl Muıtaf a 
adruine müracaat e tmelidirler. ' __, 

latanbul dör dUncU icra me· 
murlutundanı Bir borçtan dolayı 
paraya çenilme!erine k c. rar verilen 
Galatada Kaval sokafınd a 5/9 .ayılı 
rakı fabrlka11nda muvcut bilfimum 
fabrika allt n edevatı ile rakı k a
zanları ve boıuk rakı mayalal'ı lnhi· 
aarlar Kanununun tahditana riayet 
edilmek kaydQ tartile 19.9.935 Per
şembe anne ıaat 10 dan on bire 
Kadar mezkdr fabrikada açık arttırma 
ile aatıluaj'ından lıteklilerin belli 
glln ye ıaatte maha1Unde hazır bulu· 
nacah memuruna mOracaatları 935 -
1568 doıya No. aile Ula o~unur. 

(14523) 

Ea te•ls H e111nl1etll hl•m•tçlleJ'l ' 

E D i T 
hlarehıuı11inde buiabilinlniz. 

l TIAel clnrıa ... Telı 41489 

~ı--.11> alabilir. Kutuıu 65 Kr. ·--

T OZU iLE BiLCüHLE 
MU:rBAlı< EŞYA VE 
EDE VATINIZl.8ANYO· 
LAAINIZI VE SAiRlYi 
YORULMAM SIZ iN TE • 
MiZLEYiB PAALATABi· 
LECEGiNiZi HATIAINIZ· 
DA TUTUNUZ. 1• 

BiR 

TURAN 
~MAMULATIDIR! 

\ 

....... ---·-··------·-··· .. ·----·-·········-Son Poa&a Maibaaaı llj....,. ......... ,...... 
......... . ... ..._ s. Mıfft iL ..... 


