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Maltayı Boşaltıyor 1 
Askerlerin Aileleri Adayı T erkettiler imam 

Yahya 
Ölmedi 

Mühim Miktarda 
Benzini Aldi 

l1111llt.,·11gl can•flarlılclo fftflaaffl 
•ıleıa Muıoli•i 

Musolini Bakanlar 
Kurulunu Toplan

tıya Çağırdı 

Doğa 

Netice 
Yapılan Tetkikler 

Vermiye Başladı 

Ekim Ve Mahsul işlerinde 
Islihata Geçiliyor 

Ankara, 18 (Özel) - Tarım 
Bakam ile beraber Doğuya gidip 
I< aradenlı aahillerinde tetkikler 
Yapan mUtchaısıalardan ilk ha· 
herler gelmiwtir. Tarım Bakanının 
Trabzonda blrleıtlği mliteha1111-
lar tetkikleri hakkında Hakana 
izahat vermiıleıdir. 

Karadeniz havzaaında tarım 
ıılahatına alt ilk önemli it fm· 
dıklarımızın uılahı ile başlaya· 
caktar. Bu havza içindeki bo§ 
arazi tamamen fındık bahço'eri 
h lioe getirilecek vo mevcut fındık 
lle&linl uılah için fmdıkç.ılara mu· 
ayyen bir zaman verileceldlr. 
l<aradeniz kıyıaı için Uç Up fındık 
lllozuubahs olmaktadır ki, bun· 
!~rdan biri lspanyol cinsi yeıil 
111:abuk!udur. 

( Dnamı 'l laci 10ıde ) 

ııUihına kar•r fl•rll•'ll /ındıldarı

mız lş/•,.lrk•ıe 

Fakat Hasta 
Bir Haldedir 

Devlet lı~erini Of luna 
Terketmiı Bulunuyor 

İtalya Bankaları Krediyi Kestikten Sonra 

• • 
ızmır Piyasasına 3 Milyon 

Dökülecek 
Fransızlar Üzüm Ve incir Alıyor 

lımlrdekl Italyan bankaları, 
tacirlerimize kredi ile para Yerme 
itini kHince, htıkfimet hemen 
tedbir aldı ve oradaki mllt ban· 
kalnrnuı, tacirlerin kredi lhtlya• 
cını Uzerlerlne aldı. ÔA'rendi~lmlze 
göre hUkiimet, mahıul mevsimi 
olduğu için paranın fazla hare• 
kctll bulundutu lzmir plyaıasına 
fazla para dökUlmeal hususunda 
çok önemli bir tedbir daha al• 
mııtır. Bu tedbir ıudur: 

Fransızlar, ıon tecim anlaımesı 
ilıerlne lzm1r piyasasından Uz.tim 
ve incir almlya karar Yermlılerdir. 
Bundan lıtifade eden CUmhurlyet 
Merkez Bankası, Franııılarm ban• 

( Denmı 1 in ol yüıcle) 
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18 Eyl61 

Hergün 

e Balkan Şampiyonluğu 

e Kayseri Kombinası . -
Balkan Şampiyonluğu 
Balkan gUreıçileri araaında 

hpılan gUreşlerde bizim çocuklar 
17 puvanla Balkan ıamplyonlu· 
lunu kazandılar. 

Türk pehlh·anları, aaırlardan• 
bıri UıtUnlüğUnU muhafaza etti· 
lhıılz bu aporda hlli babaları· 
lıuzm oğulları olduklarını ispat 
•ttiler. 

Türkler futbolda muyaffak 
olamıyorlar, tenlıl beceremiyorlar. 
Diter spor vı atlet oyunlarında 
da diier milletlerin oyuncularma 
lrlı eml1orlar. 

Fakat pehlivanlıkta blrlncilfil 
~lmseye vermiyorlar. 

Bu Te1adın Hbeblnl iki nok· 
lada bulabiliriz: 

Pehliraolar köy çocutu, spor· 
tular ve atletler ıehlr çocukları• 
dırlar. K&y çocutu hınUz bozul· 
~amışbr. Koyu Türk kalmııtır. 
lier ıeye rağmen btınyHlnl koru· 
lbuştur. Bu, bizim için en bUyttk 
'1Ujdedlr. Şehir çocutu, ıehlr 

bavHı içinde zehirJenmlıtir. Beden 
~vvetlnl kaybetmlıtlr. Flılyolojik 
llfalete dUşmUıtUr Bizim atletleri 
tynl aahada diğer memleketlerin 
ltletlerile yanyana iördUğllmilz 
tınıan, bizimkilerin bu kuıuru 
dtrhal g&ze batar. 

ikinci sebep, pehlfyanlık ferdi 
lcuYvot ve ıekiya dayandığı halde 
difer ıporlar ori'anfzaayona bel 
l>ağlar. Futbol, filan teıkilatlı, 
turup tarafından oynanan oyun· 
ltrdır. Biz tek batına kuvvetli 
tdamlarıı, fakat gurup içinde 
~vYetlmhd kaybıdoriı. Ferdi 
~U•vet ıtızel ı•ydlr amma, orga• 
llfıaıyon bugUnkU Jctfmat haya• 
tın en bUy k zaruretlerlnden biri· 
tir, i'urup içinde de kuvvetli 
olmayı ötrenmek i'orektlr. 

* Kays•ri Kombina~ı 
Biz burada Italya • Habeı 

Larbl, Balkan feıtivall, ve pehll· 
~ln gUreılerlle meıgulkın, ötı 
l'tnda TUrklye en buyuk lnkılip
larından birini daha yaptı. Kan 
d&kmeden, hiçbir sarsıntıya aebe• 
bıyet vermeden, biç kimsenin 
tabatsız olmasına meydan verme• 
dtn vukubulan bu fnkılAp 
diğerlerinden belki de daha 
'nlihlmdir. Sosyal Ye ekonomik 
hayatımızda yapacağı derin dejl· 
llldikler bakımından hiç f Upheslz 
kı en büyük lnkılAptır. 

Kayserlde açılma töreni yapı· 
lan dokuma kombinası, tktısadl 
hayatımızda bir dönUm noktasıdır. 
llu, birinci adımdır. Bunu diğerleri 
'•1dp edecek. Nazillide, Malat• 

SON POSTA 

Resimli Makale a Evde Anlaşma a 

Diluya işlerinde olduiu gibi, n iılerinde de anlaıma, 1 
aaadetin anahtarıdır. Soldaki birinci reıim bir kavganın 
başlanııcını gösteriyorı Eve 2e~ gelen erkek, mütHHİr n 
muğber tarıeıaa karşı mahcup nzlyeUedir. İkinci reaimde 
erkeği i:ı.ahat nrirken görüyoruı. Üoünelt resimde anlat· 
tıldarına tanıt oluyoruı. 

birinci ıartı da d alcmektır. D1111tıuıedeıı ııuku . ıı "- r ~· r, 
ekHriyetle yanılırlar, yanlı9 netioeye varırlar. Yanlaş hiıküm 
ailenin bt\tün ıaadetinl bozmıya klfl gelebilir. 

lıahaı istemek iki tardın da hakkı, iuhat nrmek lld 
tarafın da nzifeeidir. Bu izahat ekHriya iki tarafı bir an• 
laşmaya götlirUr. 

Ailede geçim anlatma ile mümkündür. Anlaımanın Onun için dinleyiniz n hUkmilnüzU ıonra verinlı. 
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Üçüncü Genel Mü

fettiş Dün Gitti 
Tahsin Özer Bir inceleme 

Geziıi Yapacak 
ÜçUncll genel mUfettlı Tahsin 

Özer dlln akıam saat yirmide 
vapurculuk şirketinin GUnıyıu 

vapurile - Doğu illerine hareket 
etmiştir. Genel mUfettft ile bera• 
her enıpektörlUk finana danıımanı 
E1&t, Ekonomi danıımanı Saffet 
ve doktor Fuat de altmltlerdir. 
ıenel mllf ettit aitmeden evvel 
Anadolu ajanaına ıunları ı6yle· 
mlıtlrı 

"Bu akıam Trabzon 1ollle 
Erzuruma aldlyorum. Orada kıaa 
bir mUddet kaldıktan ıonra 
EnıpektlSrlUk çenealndekl illerde 
bir inceleme geziai yapacağım. 

Oradan Ankaraya döneceğim. 
Birinci tıırinin aonlarında ınapek· 
tlSrlOk kadrosunu temamen hazır• 
lamıı ve icap eden aalAyiyetlerl 
almıı olarak ödevimin batında 
bulunacai'ımı umuyorum. 

Dola illerinde çalıımak Uzere 
birçok ıenç aanat ve mealek H· 

biplerlntn, bUyUk arzu ile baı· 
vurduklarını iÖrüyorum. Çok 
takdire IAyıL: olan bu lllke1ever
llk, beni çok mUtehaHla etti. Bu 
noktayı bilhassa kaydederim. ,, 

Batı Bot Köpekler Sokaklarda 
Zehlrlenml ye cık 

Baııbot köpeklerin ve kıdl· 

lerln sokaklarda zehirlenerek 
öldUrlllmesinden Yaıgeçllmfıtlr. 
Bunlar için timdi huıuıl bir ara• 
ba yaptırılmııtar. Baııboı hay•an· 
lar bu arabaya toplanacak, canh 
olarak götUrlllUp hayYanları 
himaye cemiyetine ••rllıcektlr. 
Bunların öldUrUlmHI lılle de 
hayvanları hfmayı cemiyeti meı· 
gul olacaktır. 

Beykozda Ormanlar Bir 
Cıgara Yüzünden Yandı 
10 Bin Dönümlük 

Bir Köylü 
Dört illn evyel lna ile Fener 

araaındakl Abbaı Halim çltliğinin 
aahildekl kısmından çıkan orman 
yangını dört ınn ıUrdUkten ıonra 
nihayet dan aabah söndürillmUı· 
tUr. Söndürme itini idare eden 
Beykoz jandarma kumandanı Tev• 
fik Demir de dun saat 16 da 
Bey koza dönmUttUr. Yanan orman 
10 bin dönümdür. Orman 30-35 
aenedenberl itina Ilı bakıldıAı için 
ağaçları çok i'Üzelleımlştl. 

Bir ihmal ve dikkatsizlik yll• 
ıllnden milyonluk bir servet kUl 
olup gitmittlr. Y angmı çıkaran 
da Reıadlyenln Bereket köyllnden 
Tahir oilu Osman adlı bir adam· 
dar. Pollı bu adamı sokaklarda 
lııiz, iUçsllz do!aıırken yakalamıf, 
hüviyetini tespit etmit ve köyüne 
yollamıştır. 

Tahir oğlu Oıman yUrUyerok 
Reıadlyeye altmeye ka.rar vermiı 
Ye yola da çıkmııtır. Ayın on 
dördUncU gUnU lrvan Celiliye 
tahlisiye karargihına gelmlı aç 
olduğunu söylemiı. Kendfıfne ye• 
mek Yermiıler Ye aaat 7 ~ 8 ara• 
ıında da yoluna devam etmek 
Oıere buradin ayrılmııtır. Oıman 
giderken algarasını ormana atmıı 

ve bu yüzden ateı çıkmııtır. 
Jandarma Osmanı yakalamıı 

Ye dün Beykoza getirerek polise 
teslim etmiıtlr. 

Beykoz ceza hAklml Osman 
hakkmda tevkif kararı vermiıtlr. 
Yangın alanına giden itfaiye 
arupları ve yardımcı jandarmalar 
d6nmUılerdlr. 

Yangın 11naııuda Anadoluka· 
vatı kili yağmuru altında kalmıştır. 

Orman Yanmıştır 
Yakalandı 

--._ ••• ' 1 • • • • .. .. - . ... ·--

Açıkta Kalan 
Talebe 

Bu lıle Sıkı Bir Surette 
Meıgul Olunuyor 

KUltUr Bakanı Saffet Arıkan, 
dUn dı Kültur dlrektörlllğUne 
gelip tetkiklerine devam etmiı 
ve umumi mUfettiılerln raporla· 
rını fncelemiıtir. 

Açıkta kalan talebenin yerleı· 
tlrllmeıi lıf, artık bir gUn mesel .. 
al haline aelmlştir ve ı•hrlmizdo
bntun kUltDr erklnı sırf bu itle 
meşgul olmaktadır. Saffet Arıkan 
bugün de Ünlnr1i tede meıgul 
olacaktır. 

150 Muallim lstanbula 
Nakledildi 

Bu yıl, Istanbul JJk tedrlıat 
kadroıuna diğer vlllyetlerden 1 SO 
öğretmen verilmiıtir. Bunların 
nakilleri, evlenme ve sıhhi 1ebep• 
lerle olmuıtur. Bunların tasdik 
ıdllmiş listesi bir haftaya kadar 
Ankaradan tehrimize gelecektir. 

Kazan Ve iskemle Hır11zları 
Yakalandılar 

Mustafa ve Turgut adlı iki 
kafadar dlln gece titllde Ziya· 
om ••ine glrmiıler kazanlarını 
ve iakemlelerlnl çaldıktan sonra 
kaçmıılardır. Pollı çalınan •ıya• 
yı satılan yerlerde bulmut vı sa· 
hiblne vermiştir. Suçlular da tev· 
klf edilmiştir. 
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S özün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

Yunan Donanması 
Geliyor 

A tioa, J 7 ( Özel) - lstanbu· 
lu ziyaret edecek olan Yunan 
donanması SelAniktıa hareket 
etmiştir. ,,. 

Ayın 19 • 20 s inde limanımız· 
da bulunacak olan Yunan filosu 

Amiral Sakellariu'nun kumandaaınd• 
Elli krovazör ile dört torplto, dört 
muhrip, denizaltı ıemllerile Yu· 
naniatan hava kunetleri Genel 
kumandanı general Reppas'ın lda· 
resinde yedi deniz uçağından 
mürekkeptir. Elli kroYazörU amiral 
gemisidir. 

Konuk filo donanmamııla uçak· 
)arımız tarafından Marmarada 
karşılanacak ve Haydarpaıa önlln• 
de demirleyecaktir. 

Doıt Yunan filosu limanımız
da bulunduğu mllddetçe yapıla• 

cak tören arasmda karııbkla 16-
lenler verilecektir. Filo kumanda 
heyeti Takılmdekl Cumhuriyet 
Abide.sine çelenk ko1acakbr. H .. 
yet Beylerbeyi aaraymda verile
cek Feslini baloıuna ve Taksim· 
de yapılacak Halk gecesine da• 
vet edilecektir. 

Avrupaya 10 Ta
lebe Gönderilecek: 

Bu yıl, muhtelif fıkOlte mezun• 
)arından OD aenç Auupaya tah
alle gönderilecektir. Bu lı için 
baıvuranları fakUJte profeaörlerl 
ayırmakta ve namzetleri teıblt 
etmektedir. 

DUn, edebiyat faklılteal fakUlte 
meclisi toplanarak mllracaat eden 
20 kişi içinden namıetltrl ayır
mqtır. 

Recep Peker Geliyor 
Bir mUddıttenberl Awupada 

bulunan, C.H. Partisi Genel Sek• 
reterl Kütahya saylan Recep 
Peker, bu ayın ylrmJılae dotru 
ıehrlmiıe dönecektir. 

Üniversiteye 83000 Lirahk 
Kitap Getirildi 

Onlveraltenln f aklllte 11mlner• 
lerl, son yıl içinde, kitap itibarile 
çok zenglnleımiıtlr. Bir yıl içinde 
Unlverelteye getirilen kitapların 
tutan 83.000 liradır. Bu ldtaplaran 
ıkserlıl Almanyadan gıtlrtllmlıtfr. 

Yeni Liman Tarifeıl Gelmedi 
DUn, blr aabah aazeteal yeni 

Uman tarifeaioln ıeldlğlnl vı 
Eylul baıından itibaren tatbik 
edilmeye baılandığını blldirmlıtl. 
Deniz Ticaret DlrektlSrlUğUnden 
yaptığımız tahkikata göre yeni 
tarife Ekonomi Bakanbj'ından hda y nllerl yapılacak ve men• 

•ucat ihtiyacı bakımından Türkiye 
~tndi kendine yeter bir memleket r 
Olacaktır. iSTER iNAN . iSTER İNANMA! 

henUz gelmemlıtlr. 

-, Dun Oç Otomobil Kaza11 Oldu t 
Bu fabrikanın kuruluıu, TUr· 

kıyenin endüstri memleketi olu· 
tunun bir haılangıcıdır. Tllrldye· 
ilin bir ziraat memleketi olmaktan 
~ıkarak bir endüstri memleketi 
Olnııya başlaması, neticeleri ıim· 
~iden tahmin edilemeyecek kadar 
gtlyUk bir ileri adımdır. 

Türkiye endüstri memleketi 
'>lunca, yarım mfiatemleke ol· 
~aktan kurtulacak, iktısaden 
d'0 dal devirden çıkıp yeni bir 

evre girecek, köyler ile 
t'hlrlerln mUnasebetl değiıecek, 

il Yat ıtandardı yükselecek, 
i~:-rılekette refah artacak ve 
la Urk·) e yeni bir hayata, yeni bir 

likbale ka" uşacaktır. 

Eyilpte Glılaved adıncla bir fabrlka vardır. Bu fab· 
rlkada kazalara kartı kifi tertibat alınmadıtından ti• 
kayet edllmif. Bunun Dzerlne fabrikada mllfettitler 
tarafından teftlıler yapılmıı. Bu teftitin neticul hak• 
kında lkl gazetenin yazdığım ayneıı kopya ediyoruz: 

Cumuriyet gautHinde mUfeUlt Danit diyor ki: 
"-Eyllpte Giılavet fabrikasında incdemeler yapa• 

rak hakikaten amelenin hayatını tehdit eden bir teh· 
like olup olmedığını arattırdım. Bu fabrika udece 
memleketimizin değil, dllnya !istik endüetriainln en 
yeni ve modern fabrikalarından biridir. Tetklkntımızda 
amele için bir tehlike görmedik. Fabrikanın bir dok-
toru, reviri Ye kOçllk 11hhi7e memuru Yar. Sonra da 
fabrika kurulalı dört yıl olmuı n yazıldıfı ıibi yedi 
kaza değil, mühim olablltcek ancak 3 kaıa geçmlıttr. 
Tırnak kopması glbl ıeyler tabii kazadan addedilmeı. 
Mllklneluin etrafında k&fi emniyet tertibatı vardır. Ka· 
zaların amelenin dalgınhğından ileri gelditl anlatılıyor." 

Tan gazete1i aynl meseleyi töyle anlatıyor: 
"EyGptekl IAıtUı fabrikasında vukua gelen ıon ka· 

za milnaHbetiyle alAkadarların ba9ladıkları tahkikat 
bltirilmlı, hazırlanan rapor adliyeye nrllmiıtlr. RHmi 
tahkikat fabrika ldarealnin klfi emniyet tedbirleri a~· 
madıtını, ameleyi kontrolıuz vaziyette bıraktıtını ve 
teknik müteha11111lnr Lulundurmadığını tHbit etmiıtir. 
Ayni zamanda lktısat n emniyet göz8niinde tutulmıyn• 
rak lıçilerln ihtiyaca gl>ro ağır ve tehlikeli vulfelerde 
çalııtırıldıklıırı da nnlaıılm ı otır. Diğer taraftan dOn çı• 
kan bir sabah gazetHi son kaza nın meıı'uliyetini za· 
nlh ameleye yOldcmek fetemiı, bu fabrikada tlmdiye 
kadar topu topu Oç kaza vukua geldlğlnl kaydetmiıtir. 
Halbuki, resmt incelemeler 932 yıhndanberi bu müea· 
uude tamam 12 kaza tHbit etmif, n bu kaza ıllıi
leılnla takip ettifl ıayrl tabii ıeyir karııeında tahkl• 
katın 1reniı!etilme1ine lüzum g8rlUmUttür.,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

TUrk petrol ılrketlne alt 3652 
sayılı gaz kamyonu BDyUkdere• 
den Şiıllye gelirken Hllseylnlo 
662 sayılı ve tek beygirli araba· 
ıma çarparak hayvanao boynun• 
dan yaralanmasına, arabanın 
kırılmasına ı bep olmakla ıoför 
Ahmet yakalanmıştır. 

lf Fransız hastan si doktor· 
)arından Cemillo 1093 sayılı oto
mobill Tarlabaşmda Hacere çar• 
parak kı7.ı sol kasığından yara• 
lamııtır. 

Jıf 4001 1ayılı kamyon Top• 
haneden geçerken ağaca çar.,. 
mıı, kamyondan dllıen kömür 
dolu çuvallar Ahnıet adında bl· 
riııin batma ıelerek yaraladıiın• 
au ıoför yakalanmııtır. 



HAHKEHElEJİE t ••• ...... • • 

Çalmamış 
Cıgarasını 
Yakmıı 1 

Suç, bn1lt bir hıulzhk hadisesi. 
Bo ta aezer t kımmdan Cemal 
adlı birisi, L41elide bir demirci 
dllkkllnına gir r k uatanın bulu • 
m masından istifada ediyor, du
varda aaıh cek tine elini dal· 
dırar k (15) Ur p rayı alıp 

•ıvı ıyor. 

Şimdi paraıı çalınan Emin 
uat ilkilyetçl. Duruinıaları ikinci 
Sulh Ceza mahkem sind yapı· 
lıyor. Şahltl r, ıuçlunuo dUkk o 
airerk n ve çıkark gördükle-
rini ıöylüyorl r. Cemal ise ı 

- Ben dUkkiln girdim amma •• 
Diyor, ıiaar mı yakup h D 

çıkbm. Ben p ra falnD çalmadım. 

Fakat da•acının mabk meye 
ıa terdlii bir vesika, C.mıılia 
iddia ını çUrUtUyor. Bu veılka 
lae blr mektup. Bu mektubu 
Ce 1 Demirci E in uıtaya hl
tab n Jazmı ve demlı ki ı 

" - P raya ihtiyacım v rdı. 
Blr c bllllktlr ettim. Be 1 m h· 
kemeye verme. Öd m y ç lı a• 
cağım. u 

Ukln Cem l bu m ktubu da 
lnk r ediyor • 

- Ben ynzmadım.. Diyor. 

Mahkeme bu mektubu E in 
ustay ietlren d mı buldurar k 
dinleyecek ••• 

BUT-UN ~ ULKEY 11 

HER·c.UN 

.,. ' 
DOLASAMAZSINIZ 
F.O.K.0.T I 

EMLEKET HABERLERi 
. . . ~ ~ .... -~ .... .. . ' ~ . . ... ·: . ..... . . 

u Yıl Taşova Tütün Rekoltesi 2 Mil-

Erb• ~Öz~ -Tap~ ~~U Wy ~aJnızTUJ 1 
ikly do d il bütliıı dünyada n almıt olan Erbaa 
tlltllnl rl bu yıl ef aaot ltibarlle em1alılz bir holde• 
dir. Hiç bir tfitnn harmanı yoktur ki Tsıova tütUnD 
kablm d n r nk, içi ve değer bulmu cılıun. 

Erb n ttitünlerl ıon birkaç yıl içinde, acrek rand 
man ve sıerek denk, demet, bakımından n faa t ve 
güzelliğinin en son mertebesine waımıı gibidir. 

Eskiden mahaul ve g5rmez bir ar da d nk ya• 
pılır, her denk 40-50 kilo eJirdL ŞimdJ bu usul d 
ğlşerek m hsul ayrı, görmez ayrı hatta yaprak t 
ayrı o) r&k d nk •e demıt edflmekt dir. TütDnlerJn 
korunma ı killeri de deilımlıtir. 

Yeni yıl r koltHJ 2 milyon kilo tahmin odllmok• 
t dir. Şimdld n 7erll v• yabancı tlltlln tUccarlan ile 
lnhl1arlar idare inin avanı Yermek ilçhı hazırlandık· 
ları söylenmektedir. 

Erb ada tDtnnler mUıterek tlearet, ortaldama, 
1 

Jllz alma ıerb st ekme auretlle 4 ıeldldo baıarıl· 
m tadır. Bunl rın içinde ynz alma ve aerbed ekme 
kicfııln yUzUnO gDldUrenlerdlr. Erba ttltOnlerinlo ki· 

Erbaaden iki g6rllnU91 Oatte hUkOmet honaıı 
loau 935 yılı içinde 208 kuruta kadar 7Uk11lml1 
•• aablmııbr. Eski!mabıul kalmamııtır. 

Eraba ttıtOncUlerinlo en bllytlk dereli ıudur. 

Kız lcahamam Yatı Mektebinde Gemliğin 
Kurtuluş Günü 

Gemlik , ( Özel ) - Buranın 
kurtuluş gUnO dolay11lyle ynpılan 
t6ren pek tesirli olmttı, şeblt 
yllzbeıı C mal ilo arkadaşlarının 
mezarları çiçek! rl bezenmiş , 
tesirli söylevler ıBylenmiıtlr. 

Gemliği kurtaran ve bu uğur
d can v ren zlz şehitl rln me
ı:arları kaınbanm daha mllnaaip 
bir yerin getirilecek ve bir anıt• 
la snsleoec ktir. 

Kırkağaç Kurtuıu, Bayramı 

Nalbantonı Hıfzı kendi ruhunu ta ıyanı r •resınd 
Kızıl h m m (Özel) - Eski aazet cilerden •• Ankara ile Kızılca

hamallllll çok sevllen ilmalanndan olın Nalbant oılu Hıfzı buraya 
gelmiı, Y, b ektebfni ziyaret etmlı, ta! b terle bir arada resim çı• 
karmı tır. Mektep çocukları kendi dilleriyle konuıen •e kendi ruh· 
larını taııyan b ıonç ihtiyarı çok HYmlıler ve ona mektepte lSğren· 
dlklerl bilailerl anlatmışlardır. 

Kırkr.ğaç, (Özel) - Kırkağaç 
kurtului bayramı pek parlak ol• 
muştur. Gece de bOyUk bir fener 
alayı yapılmııbr. 

Tireı:le 
Bir Kadına Tecavüz Etmek 

isteyen iki Kişi Öldürüldü 

Izmlr, (Özel)- Tirenin Çiftlik 
k&yllnde çirkin bit tecavil% hudJ. 
11eal olmuı; bunun sonunda iki 
kiı1 atılan kurı unlarla öldllrülmllş
tUr. Hadis nin sebebi bir kadın 

mcaelealdfr: 

Türk Tarihini Tet-
kik Cemiyeti 

Manisada M hmetcik Anıtına Bir 
~rkağaç (Özel) - Belediye Çelenk Koydu 

Maulsadaki Orta okul pansiyo- Çanakkale ( Özel ) - Ttlrk 
ouna bu yıl da on talebe gön· Tarih Tetkik Cemiyeti llyelerl 
derecektir. Bunların eekizl erkek Ertuğrul y b Uo buraya g lmlt· 
ikisi kızdır. Geçen yıl da gönde. ler Ye Mehmetcik lbldeılne bir 
rilen on talebe ile Belediyenin 
okulluğu talebe yirmiyi bulmak· çelenk koymutlardır. Bundan ıoıı-
tadır. Talebeler pan5iyonda mU· ra Turuva harabelerine gidilerek 
tekait bir muallimin oozarebnde tetkikat yapılmıf, ıehlrde ıeref· 
bnlunulmaktadır. Bu pansiyon çok ]erine bir dyafet Yerilmiştir. Ku• 

•. !~1.!!.al! ... olma_~_!nd_ r.·-········-·-············ rul üyeleri buradan lımlre hare-
. } , . . ..... 

Bu Erkek 
Evinden 
Niçın Kaçmış ? 

,. Üç yal 6nce, derin bir aşk' 
tan ıonra eTlendJk. Se•diğ:m geni 
•uhakkak ki beni k ndisiocJeı:ı 
çok s vl7ordu. Fakat karş ıklı 
ıeYgimlz o k dar ılddetll diki 
bazen kar§ı karııya oturup ağ'" 
lardık. Ve biri birimizi 6llince)·• 
k dar sevec ğlmlze dair yeminltf 
ederdik. 

Bu t il ıevglmlz düne ka" 
dar d v m ttl. Fakat dun ıık4 

ıım kocam eve gelmedi. Bir a~ 
kadaşlle bir mektup ıöndermfF 
Mektupta sadece ıu cUmleler vott 
" Sana rbk •eda. Beni hiç bek• 
itme.,. 

Bu satırları okuyunca beyniıo4 
den vurulmuıa döndüm. Beof 
sıldıraaıya seven kocamın bil 
mecnun gibi birdenbire b6ylo bit 
karar vermeıl ve hiç ıebep yok
ken beni bırakıp kaybolmatl 
akıl erdirilecek ıey değil, o• 
yapacağımı ıeıırdım. KocamıO 
ıu dakikada noredo olduğunu. 
bilmiyorum. B nden nynlmak ka• 
rarını verirken lıinden de ç.ıkmıft 
N yapayım, kocamı arayım, onuO 
peıino dUıeyim ml? Ko .. amı bi\1" 

l ani bir karar " "rrri ..! sevke"" .... 
&eb pler nelerdir(. 

Şehlll 

~ 

Fazla sevgi, bazen böyle a~ 
slllAmeller yapar. Kocan, bu a~ 
ıUlAmelin neticesi olarak ruh • 
bir buhran geçirmektedir. ihtimal 
ki herı yden, hayatın bntnn gtı
rUltUlerinden uınk bir inı:iva k8• 
ıeılne çoldlmJştir. ..orada. bir. 
mUdd t kalıp yalnızlıgını hısaet• 
mf ye başlayınca tekrar sena 
dnnecektlr. Bu aebeple endlşoyf. 
lllzum yoktur. Bir mnddet beki• 
ve ıöreceksln ki kocan bir g~ 
auıızın ıelip tekrar ıenl bul•"' 
caktır. 

TEYZE 

Bigada Yarış 
Biga, (Özel) - Burada Hafi 

kurumu menf eabna Çınarlık al•~ 
nında veloıplt Ye bayrak yarıtll" 
n yapılmıw, bir de maç tertlP 
edilmiştir. Bir de plyaoıo çekllınlf 
kuruma önemlice bir gelir teınlO 
edllmlıtlr. 

Bigada Orman Yangım · 

r. 
Bir Doktorun 

4\ Çiftlik icöyUnde Mehmet ve 
Hasan All adlarında iki kiıi ayni 
k6yden Safiye adında evli ve gU· 
zelce bir kadına göz koyarak ae· 

• • kot etmişi rdir. 
•, • •i, • # *" • • .• •,· ~ ···· '• ..J ' :~ • ~ I ' ' 

Son osta Eskişehir 
-=-=-~=:oı:::=~=====~ At Koşu /arı 

Biga, (Özel) - Sazak orın•'" 
nında çıkan yangın devam et01e1' 
tedir. Yangına kimin ıebep oldU'" 
Au tahkik edilmektedir. 

G nlük QarşRmba 

N tlarından (*) 

Tan$igon Yüksekliği 
Gece bir haataya cafTıldım. 8 al 
davet edea 7a1lı haataıun ojl• idi 
Babaaının burnundan Ye at:ıından 

kan boıandıtını aolahyordu. 
Vak'a 7arhade ha•tayı muayene 
ettim. Kalbini lfaelerle kunotlea
dlrdlm kaaı durdurdum. Tansiyo
nunu Glftflm yirmi dlSrttO. Ayııl 

bldiH bu ıeae ••nl taırada bu
lundukları bir ıeh1rde olmuı n 
c:iterltırlnden tGphe edllmit halta 
fnla be1tetllmlt o zamanki tOphe 
edllea nıiyetia buaOokQ a-ibJ 
tansiyon yGkHldiflndeo llerl rel• 
diğine bit fOphe yoktu. 
MOdrir 11Açlar •• kalbi kuvntlen• 
direcek aeromlarla tanıiyonuD• 

dütDrmek Dzere iyot tednlılna 
bntladım htııtaoın iki ay içinde 
t .. ndyonu on l;qe indi ve umu
mi rnhatlık hiuettl. 

(
0

) B .. notları kesip aaklayaıııx, ;ro.but 
bir a blime yapıvtırıp kollcl&alyoıı 7•.Pa
oız. Sıkıntı r.aınanıoıı:da bu notlar bir 
dcı. lo' gibi lmdadımza Jelitebll.r. 

ce eve tecavüz etmlılordir. Bu 
esnada vde bulunan Safiyonlo 

kayin biraderi Emin bu tecaTüze 
tabanca ile karıı koymuıtur. 

~nal. .ırut. Hr1adlı ,,. Ha11ıı ru•t•e& Eskiıehir (Özel) - At kotu· 
üki MZabtJye, atalçeşme sokağ" 25 lerı yapılmıf, birinci koşuda Salt 

l&TANBUL Halim paıa köyünden lsmailin La .. - . -- Ieal birinciliği, Konyalı Lutflnfn De

Odemişte Bir OIUm 
lzmlr, (Özel) - Kiraz kamll"' 

ıunda Halil oğullarından Mehınet 
oğlu Halli bir palamut ağacındad 
dUıerek ağırca yaralanmı~ '' 
6lmllştUr. 

Çıkan kurıunlardan ikisi Moh· , 
m de ra tlıyarak derhal 6ldUrmDt ). 
Hasan Ali de Oç yerinden yara· 
lanmış, birkaç saat ıonra o da 
ölmUıtUr. Adliye tahkikata el 
koymuştur. 

Gaıetemltde çıkan ~il 
ft realmltırin bütQo hailan 
mab,uı ve caıetemlıo aitti~ 

miri ikincTği, KUtUphaoe memu- ,------------

Gemlikte 
Bir Su Bulundu 

Gemlik, (Özel) - Ruıya göç
menlerinden Hllfieyin Bilgiç, genç 
Alide bir dağın 42 metro derin· 
liğlnden iyi bir su çıkarmııtır. Bu 
au borularla köyOn h r tar fma 

- .. 
ABONE FIATLAAI 

e a t 
Seoe Ay 1.6 Ay 
Kt. ICr. ICrw Kt 
---...... --ıı----ı--.....;ı 

TOAKIV! HOO 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 110 2'IO 
SCNEBI 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adre1 
de§lotJtmek 26 kur6ttuı. 

Gelen eflr•lı •• ,.; ottrllme .. 
nan• rd " mea'ullreı alanmaz. 
Cevap içi o mektuplara 10 lr ı uofuk 

pul ildvesı lhımdar. 

getirilec ktlr. Genç Alide ıu yok .... Posta kutusu 1 f'•l lataııbul ~ 
tu. Şimdi bUtUn köylfi HOıeyin Telgraf ıSoopogta 
Bilgiç hakkında mlnnett r bulu~ ı '-T_e_ı_e_fo_n_: 2_0_2_0_3 ____ __,. 
maktadır. 

ru Talatın Al doruıu UçUncülllğtl 

almışlardır • 

ikinci koıuda Yeni klSyltl Ki· 
z:ımın Asllmanı birinci, Eıkitehirli 
Raşldin Gezlbam ikinci gelmiıtlr. 

Üçllncn koıuda Konyalı Mua• 
taf anın SeTimi birinci, Hasanın 
Al Ceylanı ikinci, Habibin atı 
UçUncü gelmiılerdlr. 

DardllncO koıuda blnbaıı Ha
limin Giileri birinci, Yüzbaıı Ko· 
nanın Seyyarı ikinci, Teğmen 
Bahrinin hayvanı llçllncll gelmit· 
lerdlr. 

Gemlikte Kuduz Kediler 
Gemlik, ( Özel ) - Burada bir 

kaç kedide kuduz arizı 1ıörUlmUş 
hepte öldürlilmUıtUr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu rıce n6betcl ecaaneler ıu...
ludır: 

KUçlikpoıaı (H. HulCl.ai), Ale111'" 
dar ( Esat ), Beyazıt ( Belkıs ), 
Şebzadebnşı (Hamdi), FAner (VitaU), 
Akiaray ( Etem PerteY ), Karagiiın• 
ruk ( Suat ), Şehremini ( Ahınet 
Hamdi }, Kadıköy ( Alaeddin T• 
Rıfat ), Same.tya (Rıdvan ), Bakır• 
köy ( Billl ), Deşiktaw ( Recep ), 
Sarıyer ( Nurl ). llaeköy ( Yeni 
Türkiye ), K asımpaoa (Yeni Turan)ı 
BUyükada ( Şlnııei ), Heybeli ( Yu• 
ıuf ), Ceküdar ( Omer Kenan ), 
Eminönü ( Ali H..ııa ). Şiıll ( Nar
gileciyan ), Deyoğlu ( Dellasud: 
Ertuğrul, Daronukyan ) , Gala 
(Kar köy). ~ 
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11\albucılınd.ı 
6ütıl>Ü1( Ll~I a-lll 

Şimal Kutbunda 
Sanatorgom 
Açılabilir Mi ? 

lngiliz hllginlerlnl Norwich 
Bir bilginin ıehrine topl yan 

Britiahe Auocfa• 
aklına gele- tionun kongreli, 

bilecek gazetelerde oku· 
ş•glsr duiumuz tafıilAta 

bakılırsa baylı eğlenceli olmakta• 
dır. Üye!erden bazılarının dudak· 
larında gil!llmıeme uyandıran 
teklifler epeyce çoktur. Meseli 
bir profesör veremin 6nUne ıeç· 
mek içl.ı ıimal kutbunda bir ••· 
naloryom açılmasım teklif etmiı 
ye sebep olarak da şimal kutbunda 
hastalıkları taııyan farelerle mlk· 
ropların bulunmayııını ı&ıtermiı· 
tir. Diğer bir llye iM dllnyanın 
ISyle a3ylendlil ılbl bir kaç mll· 
yon sene sonra mabve mahküm 
olmıdı~nı iddia elmiıı 

- ÇilttkO dUayaDlll kabuğun• 
ela, kaybettltl enerjiyi tekrar ., .. 
rlne koyan aalm miktarda rıd10 
aktlYit• yardır, demlftir. 

Üçilncll bir bllgln ile ilk ı .. 
Anlarda be1ala ancak bir eevla 
bllyllklUğilnde olduiunu Ye tedrl
d tekamül kaldea111e tebaaa bB
ylldUillnU. daha da bllyllyerek bir 
kas yıl ıonra 6 kilo a;ırlı· 
iını bulacatuu ı6ylemiıtlr. Ea nl• 
hayet baıkı bir bilıla dı ann .. 
alnden yeni dolan çocuklarda gö
rllen ilk ınHlmsemenla meme 
leııetini almaktan dotdutu•• 
iddia etmittlr. ----

Belgrat'ta Aslylf DUzeltlldl 
Belir-at, 17 ( A. A. ) - Dtbı 

çılcan karıııklıklar ııra8lada dört 
kliiniıı yaralanmış oldnlu haber 
Yerllme1ctedlr. Zabıta, hlyltl 
dnzeltmlı •• beı klılyl yRka· 
lımııtır. 

Alp Dalleru,de Bet kiti 
Soluktan Öldl 

Mllan, 17 (A.A.) - Alp daflana• 
aakl •porcularclaa biri kıdıa olmak 
lıere 6 kiti ku hrbnatına tutularak. 
Htuk Ye yorpnluktan ölmlılerdlr. 

U.61 
Tefrik• 

No: 98 

Onun fikri Pırlı cl•annda bir 
tllla alıp yerl .. mek.. B•n b&ylı 
dlıOnmGyorum, A'fl'Dpada rerl .. 
flp kalmak için Hbep yok. MelD" 
Jeketfme d8nmek YI orada Jer
ltfmek her halde dalıı lrf.. Ne 
kadar olıa fnHn 1abancalak 
W..ediyor. 

lnaan keadl ,urcluncla r•rlefln• 
Anupayı. laerlaangl eeaebi bir 
,.r1 g6rmek için •e1ıhat armıa 
dayar ve bunu yapablllr. Fakat 
ecnebi topratında yerletlp 111 ... 

bale çıkar pbl etki JUrduna 
sltme" pek bot değil Ahlikl, 
milU tarafllı detiJ, ıabtl fikir " 
duyuıları blle hatana bu.. rua 
edemiyor. 

Ali Sami Bey burıJa ıeldfll 
ıaman her halde onu kandır .. 
c:atımı zanaedlyoraun. latanbulu 
67le aörecetf m ••idi kil 

Bugün bir telıraf aldım. 

Ali Sami Bey ıellyor. Telırıf .. 
- " Parlae ıldlyoruz. Çar

pmba aecuJ Loıandao ıeçerkea 
ılrlıelim.,. 

Baıka iulaat Jok. S. dlnUflD 

. ',.,..._, 

BARICİ TELGRAFLAR 
;. 7 DO N .. ·q_ . 

.~: ~.~t 

lngilterede: 

Müthit Fırtınalar 
Her Tar afta Telef on, Tel
graf Hetlan Harap Oldu 

Londra, 17 (A. A.) - 4017 tonluk, 
•Mary Kıni'ıberl',, adlı la,.Uia ıemi.1, 
Landlead açıklarında kazaya utra• 
••ıtır. Gemlala • 50 kadar t.,U11t 
birk•t JOICMH .... Hb Afrik•J• 
m1tllı•• lokomotif 1ıldl Tardır. Brl
tan1• kıyı'arıalla •tltblı bir fırbaaa 

•archr. Rlaılr ScillJ açıldarıacla 
aaatte 93 mll ı8ratle Hmekte•lr. 

Telefon •• telgraf hatları, llkeala 
btr tarafında harap olmuıtur, 

Londra, 17 ( A. A. ) - Sou· 
tampton Umamnda demlrlemiı 
bulunan ıemller, farbnadan çok 
mQtııulr olmuılardar. Bu ı•mll .. 
rin çotu, kuma otarmuflarclır. 
Alb kadar 1at, ka1bolmuttur. 

Ramııate'd• 15 klsllk ıeml 
Ilı bir romorkar batmııbr. 

Denlı •• ha•• ıertilltrl b· 
rıımıt. baıı ıenlıler lnkataa al
ram11br. 

LoH Corc•• latedlll Oldu 
Loadra, 17 ( A. A. t - Daily H .. 

ral• fazeteal, Çlndekl laılllz elçiılni• 
laa1d•tlar tarafandH ••t• kaldırılan 
l'H•ttcl JonHla all•I hakkında 

incele•• yapmatına Lo1d Georf•'un 
diletl mucibince inıiliz dıt itleri 
bakaalıjımoa karar Hl'Uciitlal bildir· 
1n1ıktedlr. 

•ıdvln Londrap Dtsnda 
Londra, 17 ( A. A.) - Bald· 

Yln, Londraya dönmtııtur. Cenerre 
förlfmelerl hakkında kabine ar
kadaılara ile ko1au .. caktır. 

lngllt•r• • Mı•tr 
lakenderlye, 17 ( A. A.) - lawlllı 

htlkOmetl, icap ettlll takdırde, ar1111. 

luaal durumuı Mısırı yakından llıl· 
lendlrecek blltlin gtliıimleri lıakkında 
malQmat ..,..eflat •• ~· bana._ 
k•dial ile daıuı•alatct. ••••••catı 
hakkıada Mııır lalkGmetlne laanca 
••rmlıtlr. 

Hlndletand• l•r•n 
Sl•la, 17 ( A. A. ) - Hoka. 

met, mUılDmaa kabllel•rlaln bn
Jllc Gandab fot&ll b&lpılad• 
Kuey • Bata 11aınnda yapagel
mekte olduklan luyamlan baabr-
mak lcla aD.000 ktflllk bir kuv• 
•et toplaanıtır. 

" dofnaca Pırlaı ıtdlthı mab .. 
ıım anb7amadım. 

Telıarfta ralnız ıelmeditJ cle 
anlaıahyor. Herhalde 1la• ifler. o 
bitmek tllke•m•k Wlmty•• itler 
lcln olacak. 

Louadıa ı•çerkea OBU 11e 

kadar ı1rebllecıtt-. ona bir 
ılrprla yapaaak Yt ParJM bilet 
almalı daha 1,L Zaten Wraı et.. 
1'a ıeçene artık ıe1ahat ede1nl-
1~k bale pleeetlm. 

Bu benim için de bir dıtiılkllk 
olacak. 

Anne•I llçllllde kaaıdırabll· 
dim. Q bu Yaalyetlmde J&lnız 
HJalaat etmemi hiç •otra bul
muyor. Belki ele dotru. Fakıt 
healb kenclmde onua tahmlb 
ettltl kadar fevkalAdellk ıörmll• 
1oruıp. 

Doktor Naci Bey de .... 
verdi. 

Ab Sami Beyi •• 1ınıncla her 
kimse, belki de Hul6ıl Beyi 
lttanbuldan ptlren S.mplon ık .. 
pt ... ncle Parla iti• bir Jer aldım. 

Eklıpret Loıana tam pce 
1ana pldltl lçlo aqam trıal Hı 

l 

"itler NU1'911berate bir ,..., •lay ... ••••l.,.kan 

Burnum 
Kaşınıyor I 

Bw .az, tek bir ıöı, zamaa olar.ki, 
kafamıa8a ıllreldl bil' uyanıı, yüre• 
ft•lfde de Hlknu 'Jalltf 'YU-tır, 
itte ıa lfalmn111a lt»llf'lla lı:bylluJillll iki 
11 ......... 111 de ..... o .. ,.,.. .. o, 
,...,. yap-. N..4 •\de •u. c.ly.ok
ıialı? Mllaaatlealllle anlata1ım da 
bakını 

Buraum -kaıınıyor diyen, lHt kadın• 
'tlı. Hem ae srenç \lr kadıa. Kılılı çok 
ilaz:rün, ldurutn• ıtmflriln preldeft·r
Clifi ıbiçi9M ıf*k un-n ol• ti. bayan, 
bunnmaa ııll .. 111dıt .. ı it;. •apur Alo
•••da tel&f lle H adeta olucykmrca· 
.uaa eaylemekle blllnmlı bir felıket• 
ten kuıkulandıtını an1atmak lıllyol'du. 

Şimdi • lkl kelime beaim de lta• 
famı kar1.1tır17ordu, gözllmln lSnUne 
bir ıUrll tarthiıel eahne1er rettrlyotdu, 
Araplıırın tatr n pe'k h111 bir alrl 
'Yardı lrl afla • ..._,_ 9'11p .... rbn 

H. ti . So S .. I . E ...-ı ltipl ..ı.. ilri cW .~ .... t1. 

ı erın n oy evı n- :.-=-=-~~-=~~:.~:; 
o .. talı "L&.. dlJe okulDllft hurma 

d• ı u dı d demek olan Te•llr 'kemealnl de l.,-a 

işe er Yan r 1 1•P•ıhrıaea afaç Uıtllnde •Geçme. 
dl1ea bir emma •Ueut 11ul8ufaba 
lna•mııtı. 

Al 1 V L hl 1 So 1Su uJureuılu1c HllD'ble Rartalifdaa man ar e • i er V"9 ::J..":) af111ynht1n ıılln-ç filrra ..... a ad 
.. J ._. Uf I\. 1& ,.....,, •ap yWtar. .-Bin • aHca.cl 

Bir Duruma Sokmak lsteyorlarmış.... :h:ı~ ... =,: :,~ =.:: ---..... -_......,.,,__ra____ O.ua .,....mda ...... Mol\IM ede 
Parlt, l 7 (A..A.,t - G.198'k C..•YM ı"" 

konuı .. •lan MltkiMta Wt • <afftbill &1Metr9md•: 
olmayan ,... ...... ,.,.. aanfthr, -------
Almanyanu., _..,_ A.,...,. ... ,......_ Ha-L- Manı· 011 
delcl ldcHaluını llwl ...... 'le ifa ~ ~ 
Habııı gersrinlltiadn :tetlfatle •ttn•lt 1 
ııtedttinl l•J't edtn Hl\lerln ı8yle- mak rlD 
.ı.... .... MiJ'lls ........ ..,. ~· 
eaaktadarlar. 

Hattl baaı pıeteler, lıu .a,.ı..,. 
ile Ceanrede\1 'Bek hndiHıl arı ııb
da blr ilsrl bulmaktadırlar. 

Petit Pati ..... •• 'ltuıOMa ılltpr iki; 
"Bitlerin li7MYI ile 8ek badiıHi 

ralaıa t.ir te1adUf Heri olarak tletil, 
fakat afni &albHda, Sovy.t Ruıyayı 
mütkill bit duruma ıokmak için 
8.rU. ll• V arton uaamda a•mai •ar it 1.irlftl olarak teltklısl edU ..... 
ildir. 

Le Juraal diyor kl ı 
En taılun durumlarına tarmıt o1an 

e1letJUer, ılmdillk ClC)toya 'tt'ftccGla 
etm1t bulonmaktat!ıtlar. 

So•yallıt Off'nı PopulafM •1er lttı 
•Hıtter, :t.»ııçı enntlen, lld~ 

lini7e karı• olan achmrlnl ltatırlatı. 
yor. Memel tent'lzbne IDtlDI olmak 
illa Habe1tm1ula btr teea.tlı nkua• 
auh fJntne pım•lt lbtwııdJI', 

Jenevden Lozana i~tlm. Y alaız 
bata•• •e1alaate alqbm arblc. 

iki kllçllk çantamı iııa.yoacla 
lavakt1m. 

Loan. Malea lıHaen eQaeıl• 
bwabv ıaıODI bparaa 'bir ı .. 
Ylçre kaaabaa. Ltaıyoa 1akaa 
Mlramar oteli•• 1rittlm. 

T .. ta.. Alqaa r•nujlndea 
IODl'a 19nteleri kerattardnn. 

Otelia .ap ha .. ıı ıakanta 
Yerdi. Daha iki saat war. Gıd .. 
c.k yflll l>il•i)'Onlm. SU.e.alar 
bu ... kta çekir••t. Zaten ftkit 
pçti. O. Wre telirorcha ki tla· , ........ 

Kalktım. 

Hiç olmeıaa ıwl• ı•c:ıe ba
va111u alır, lltuyeada dolaflt'ım. 

Bir çukura iner hiul •er•• 
latuy• meyd ... a ıeldlii• 
11man koca meydan bombofta. 

Ka1t1dakl K'Olltinan~I et•Iinln 
ptGtetıletlndt birkaç J1ık ••r. 
Bir tkt takll pfl5rQ marıplelere 
oturmuılar pipo içiyorlar. 

Y ıkllsla bir ıece. 
LtMyon nhtım111a ~lrtna. 
Bir 1kl laa1881 elleri teplerlftde 

dolaııyorlar. 
Bafede aydmlık Yar. 
A,ıarca e•••l Uk defa ÜYiçre 

toprağı.. ayak baıttit• yer .. ... 
Yln• b&,le bir ftn yarım 

b11tı7a lnmlıtim. 

Ruzveh, Mecburiyet Ye
l'ine Getirildi, o·yor 

ffy-..,.n New·yCJl'lc ı7'(A.A.)
Rn"8Jt •• ,___ l>Pia, duk 
daru1t1\Jbu G...ı bakaamdan ve 
bagüni.::tl av:rupa buhranı ile &lali 
ilgiler1 ylinUnden •li tıımışlal'dar. 

Davlı, hWteflk de1Vletlerha 
'-"e ....ı elma'lı hUltilaath 
yardımda bulunmağa Kellot pakta 
muciW.C. .ecbur oldutua11 ıöy· 
IHlit v•: 

~.a. ~uriyM ')'em.. .... 
:fllllllftll'~" 0.mlftlr. • 

........... Hav• IURçeal 
1'r&.. .ı1 CA.A.> - R ... r ..-te, 

.... bakaalataaaa 1935 bltceal lçill 

.ullea 85 alb'oaluk tabıt.Ma dair 
olan 'kararnameyi neıretmiıtlr. 

Eafld IDNaU"8 ~--amı 
ı•tlrdl. 

Bllaıa .-dm. .. ._. he-
7ecaD1&11m. 1"'8tt1e 1evlnç Dıper
.. ı.rı var. Necim llffioirONm 
MbHaı. • ·~1, .. Ali 
Sami 1teyı t6t11Nk ftlalM la 
Blwill DhlHJan bn WT!nein ı.,. 
•atını bulamuro!'IHD. 

Z.ten aralll'a b6yle 'blr he,.. 
caa aelip a•~r, bir Gr.pwlı 
hallllfle ıelea :tN. tatlı h.,ecan 
b.lki de ,_ı .başı.,. .bir .8'ldr 
weketl.. RuW değil ıdeba ziy_.. 
••I .bir rditiJlt ifilıN. 

Knra bir -at.'Bftlt nll. 
iki medıbr g&lgesl, ldıpıtaıa 

rıhtt111a dllıttL 
Trea çek glrlltl Aaıetla, 

.ptateea ......... ,,...,.. .. 
ıtbi ..... , ·- , ...... 

aatln kapalı )Jlılacerelılr erı· 
_. .-c>nll .ckltr• tl'Wia glrl•• 
ftlhtl t»otan 'bir çıktah ~e 'iki btlf. 

Ali Saınl Bey, Hulftll Bey. 
Tren, memurun vııonun yerini 

bllm1f albl 1-&lt.-rdi!i J•tde 
durdu. 

On1ar aıatı lnlyorlardL 
- Geliyorum 1 
l>edha. 
Çabtalnlllldn ınel atladı-. 
ÔaOmJ tıkan iki litaabul )'oJ. 

cuıa hayr.,le soruyorlardı: 
- Çantalar aenln mi? 
- Ta'bD. 

Wrill. (187~ 4elll ~u .. • Fr ... a 
... arWain bu .ünll ıphıiyeti o nklt 
bulz r•tli, Türk orduaunda .çahıı· 
Jfottha. Mııır orclu•ile ka..-laplınea 
4'unımu .a:vı. bir .gO.den ..,eçırdl •• 
:hem~ H.t.. P~aın ~uaa kottu ı 

- Amaa elcHltaa, dedi, fırsata 
IM$ırmayalım. M .. ırlılar yanlıt ma• 
nnra yapıyorlar, Bilmeye ltll•-r• 
kucatımıza dLltllrorlar. Emredia, bir 
'P"irm. ha~iae •irlfllaia. 

Hafız Paıa, bu •üel dGtllace Gıe-f... ineeS..e,. -1rl .. cek ,.r41e 
mUHcclmial ıe.tı,da, •aktla ufurlu 
mu .uıuraull mu eldutuau 80rdu. 
MGntcchn de -birtakım kitaplar ka• 
... tflırtla, -.aplar Jlrütta. O ıırada 
•iDetıa bllm•• baqıl buroa •irınek ••r• b•lu•dup•u " bu ... bepl• hit 
bir ip el YUrulamıyHafan• ı8yledl. 
Moltke telif "41ade bekliyordu. Hafı• 
P•ıaoıa: 

- Dellltaala, .,. .... harp -rapa· 
ma1ız. MG..-lm lsla nrmlyor 1 

f>lm•ıi ltrel'tn 'Pfrrch. Afll ... 
sele•I ılyledl, 'bir tarafa çekildi, 
llıtrr cmhrn tn o 'l"!'ft durumunu 
dttnlttl, fhifız P.e1ı1• hNat bir 
YHİJete •oktu Y• aa•aıı kazandı. 

a T. Ten 

~il Semi S., hnl alaum• 
ika ttperkn: 

- Anladım, dedL Akbmdan 
ıeçmedl de detlL Bilet aldın 
ct.jiltmi1 

- Elbette! 
Owrlp .......... 
Kompartimwhlnmız 'im madal 
Aulual Be1 1>. 'kararıma çok 

yerinde bulcltU 
- Nud olcla .ela .W. bunu 

...aeaıedlk, diy ... 
Ben kompartml11111•tla ,.._zım 
ıAll .S..ı &., ,.a _..d ... naı 
- Ela, atak fWtıe ı..du 

1alnız rahat eder1la •mim, 
et.eli. ı8iz ..... aa .... "t9D9 

çalalım. 
1 la16'1 9ey ~ Si Gb9*dı. 
- 8a .,_ Maalllak ıolur. 

O.eli. K• ~on kö99fmllk taak· 
-lnaıtkl•. Fwbt aetle .. ı .. ? !hak 
•...tendi lfAMMt..._ Yen 
tt.arMe 1Jol 1>bl tcönuturlmftlt. 

Ali ~ııil Bey ..... , aıbı d .. 
ğll. ilk beraberliflnitl n.tarRada 
nanı.a 6yle.. YDzQme bıkarken 
ıözlerl .parlıyor. 

- Hulnıl Beyin Aakltı var, 
dec:ll& Y.-.. aea-nıllrdl. V- iki· 
aiDI aeı&ml~ııp lcompar-tilllMUma 
~idim. .. 

IW.d clela ~ldltb fWlt 
haaa biç zftk wrmedi. -GtirUl
to.ftı bir dt•I lıtMita. Ş..zelizetle 
bir eokak itinde ( Byren ) 
Melini botduk. 

'Atkaaı MI') 
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[Siyaset Alemi) 1,. SON DA KİK A ·• 1 ( Yunanistanda l 
lhtilQ/Memleket-1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ ftalyan Gemileri 
Zerinden Birinde - ' 

\8!:..!i~~k~ı~~~.!ı!i gl- Musolin · Meydan Okuyor ! 
bl Portekiz denilen küçük AYrupa 
Ol kesinin garf p bir mazhariyeti vardı. 
Bu mem!eketlerde ınk •ık ibtlllller, 
kıyamlar, iıyanlar olurdu. Fakat bu 
kıyam, ibtilAl YI iıyanların blr huıu• 
ılyetl ıu idi ki birkaç top vtya Ulfek 
atıldıktan ve nihayet, nihayet Hklz 
on kişi diyarı ademi boyladıktan ıon
ra ya mevcut idare bu hareketi yap-

. mıt olanların eline geçerdi; yahut da 
e1kl idare yerinde kalır, fakat kıyam
cıların ele batılara bUyllk okyanuala• 
rın ortalarında klin uzak adalara 
ılirlllür n mestle böylece nihayete 
erdirilirdl. 

Ekonomi ye finansal zorlukların mey-
dana çıktığından beri, çotu y~bancı pa
raaile meydana getirilen bu hareketleria 
hiçbirine rastlanmaz oldu. Aıırlardarı 
heri ihtilal havaalle beslenmif cenubi 
Amerikalının ruhu, dOndea bugOne 
ualanıp yatııamazd•. Bu ruh, teıı:ahO· 
ratını iÖ.termek için zorluk uman:
mn geçmealnl bekliyor denebfllıdı. 
Bu tahminin yanlıı olmadığını, bir 
hafta evY&I Portekizln merkezi olan 
Lizbonda patlak veren kıyam hare
keti ıöıterdl. Demek Uk kımıldenıt 
Avrupadan baılıyordu. Filnki Porte· 
kl:z dlktatörU ye bat bakan OHTye 
Salazar bu hareketi bir haftada dur
durup alev .açmasına meydan •er
meden ilk k1Yılcımlar1aı ıöndOrdll; 
fakat ne de oba, bu hal, aeneler 
ıilren durgunluk dnrtıinln ıonu 
geldiğini göıteren bir alimettir ki 
ehemmiyetle Ozerlnde durulmak ge
rekleıiyor. ÇiinkO kıyamlar, ıart haa
talıklar gibidir. Ve bir defa baılama· 
yag<Jralinler, birbirini takip edip 
ıriderler. 

Son Portekiz kıyamı, gt.yrlmem• 
nun birkıaım ıatcılarla komUoiıt
lerin el ele vermelerinden dotan 
sr~rlp bir lntlıı:ama::r:hk dofurma te
ıebbllııO o\muıtur. ÇOnkü bir utca 
ile aolcunun mötterek blr ihtilal 
yapmaları imkanı olmadıtına ııare, 
bu harekete, bu iımi .ermek yerin• 
dedir. Bu hadiae glS.teriyor ki, iktf. 
dar mevkii hıra•, çok defa, biç lhtl• 
mal nrilmey•a kimaeleri aynı .afta 
blrleıtireb'Hyormuı. Bu köhne T~ 
kahpe hakikat bir defa daha kendlnı 
ıBıtermit oluyor. - Süreyya -...-......... l••··········· ..... ...... .._ 

Çerez Kablllnden 

Tach Bir Den 

Rusya İmparatoru Birinci Pol bir 
gün, araba ile Peteraburg ıokakla• 
rından geçiyorken, yolda bir nefere 
raetgeldi. Arabımoı durdurdu n 
adama hitapla: 
- Yaoıma gelin, müldzim Efendi r 
dedi. 
- Lakin, ben mUlbim defil, ne· 
ferlm, Ilaıınetmaap 1 
- İmparator ne söylediğinl bilir, 
yüzbaıı Efendi 1 
- Emredersiniz, IIaşmetmaap f 
- Aferin, binbaıı Efendi 1 Böyle 
olmalı ! Şimdi, arabama bjofn de, 
sizinle görü9ellm. 
- Cür'et edemem, Haşmetmıaap I 
- Ne demek iııtlyouuouz, miralay1 
- Şey •. 
- İtiraza tahammUl edemem, 
general !.. 
O glln, neferlikten hl rdenbire ge~ 
nerallığa kadar çıkan zavallı adam
oağ·zın ikbali çok aürmedi. Bir 
hafta sonra, deli İmparator, kendi
sini aaraya. çağırtıp, aynı komediyi 

bu ıefer tersine tekrarladı n he
rifi neferliğe kadar indirdikten 
tı>nra salınrdf. 

Tı/ıı 

lıveç. Türk Üzümlerinden 
Gümrük Almıyacak 
Ankara, 17 (A.A) - Istok· 

lıolmden buglln telgrafla Türko· 
fiso bildirildiğine göre laveç'e 
ithal olunan yaş UzUmlerin 100 
kilosundan alınmakta olan 35 ku· 
ron gümrük reami kaldanlmışhr. 

Bugün Isveç piyasalarında or· 
ta mal yaf UzUmlln 100 kiloıu 

75 kurondur. 

lngiltereye Karşı Çok Ağır Söyledi 
Fakat lngiliz Donanması Da Emir Aldı! 

• NINT , 

lO o 60 80 

lngllterenln dUny•da etinde tuttuğu kaptlar1n haritası 

( Battar&fı ı inol yüıde ) Şarkt Afrikaya 1500 aıkor gön· yecek midir? Franaadan, nazik 
mektedlr, ltalya, bu tez.ahUrab derilmfştır. olduğunu a~~adığım bu duruı_nun• 
ıoğukkanlılıkla ve korkuıuz ola· Fransız Gezetelerl Çok da, sorup ögıenmek lstedliımlz, 

k k. kt d' I llt Ü bundan ıbnrettir. ra ta ıp etme e ır. ng ere, mitsizdir F k t b k l 1 t dbl 
Soutbampton limanında toplanan Parla 18 (A A ) - Gazete· l i a A aı h a~~ ıecr b r• 
anavataa filoaunu Akdenlze nak· ler beşler ko~ite;lnin kararanı er nj vr~p~Hk arı a;ının k af~an 
lıetmere teşebbUa ettiği ta~dlrd~· ve' ltalyanm bu karara nreceğl ~apı ması e • es eme. o u• 
dir ki ltalya tarafından agır hır ceYabı sabırsızlıkla bekliyorlar. gunu blr~birlerme ıöyloıınler. 
mukabele ile karıılanması muh• Gazeteler, Habeı·ltalya ihtilAfının ltalya yı, daha baıka tevziat 
temeldJr. baılangıcındanberl biç bu kadar ve belki de daha fazla adalet 

Onlkl Adada Faaliyet bedbinlik östermemiıtl. lsteyenl~rln ar~~ına atmanın noye 
8 (ö 1) Ad ı K. • . k. maloldugunu ıoreceklerdlr. Londra, 1 ze - a ar Pöti Parızyen gazetesı dıyor ı: 

denlılnde, ltalyan dona?,matı~m ulnglltere ile Italya arasın- Yeni ltalyan Sevkıyatı 
hümmah bir faalJyet go~terdıği da gergiallğin, Habeş • ltalya Napolf, 17 ( A.A. ) - 27 sU• 
haberleri ve buradaki onıkl ada k1Z1şmaıı üzerine yığılmasından bay, 106 yanllbay ve l l62 aıker 
ya mütemadiyen e1ker, erzak ve korkulmaktadır. yüklü bir ıemi Musavvaya hare• 
mühimmat çıkardığı teeyyüt etmek· Romada son kozun da oynan· ket etmiştir. 
tedlr. Leros adasına yeniden kıtat mııt olmasından daendişe ediliyor. Be9ler Komitesi 
çıkmııtır. Bu ada cıvarında bir Senelerdenberi arsıuluıal hava bu Cenene. 17 ( A. A.) - Beşler 
takım torpitolar dolaıtığı gibi kadar ağır ve bu kadar gergin komitesi sabahleyfn TaJf komit~· 
Patmoı adaıına bir Italyan tay· görülmemiştir. nin çalışmalarını lncelemiıtir. Ko· 
yare gemisi gelmiştir. Eko dö Pari gazetesi de ıöyle mltenin konseye vereceği raporu 

Bari Tel•lzl Meselesi yazıyor : akıama kadar bitireceii sanılıyor. 
Londra, 18 (Özel) - Bari ltal• "lngiltere hUkumeti, uzun boylu Toplantıdan ıonra B. laval: 

yan telılz lıtasyoounun Mısıf ve ıörilşUp konuımalardan bir ıey « Konuımalar için bir tt.saa 
Filistin halkına karıı arapça çıkmıyacağma kanaat getlrmlıtlr. arıyoruz ve bulacağız» d~mlıtı.r. 
olarak aleyhinde yaptırdığı ve Rapor, .sı.nırıo dUzeltılmesınl, 
in iliz hariciyeıinin proteatosunu Muıollninio gazetelere verdiği polisin tenaıkıni ve ekon~ml da· 
da~et ettiği aplkerin htiviyetl diyevler, ve ltalyan kabineainin nışmalarının tayinini bvsıye ede• 

ı 1 t B dam Yusuf"I verc'.lği kararlar, lnglltereyl en cektlr. imparatorun hakimiyetine an aşı mıt ır. u a u 1 dil v • 1 
1 Kbıml iımlnde bir muharriktir. vahim had:ıseleri göz.önUnde tut· r ayet e e~e~ı ve .ta ya~m! uluı· 

mıya ve yeni tedbirler almıya lar sosyetesı ıdareıınde, ıslahatın 
lnglltere ve Habe' lstl~lill yapılmasına memur edileC9ği bil· 

Londa, 18 (Özel) - Lıberal sevketmiştir. dirilmektedir. 
Newı Cronicle gazeteıl, lngilte~•: Figaro gazetesi iıe şöyle diyor: ltalya-Habee Kuvvellerlnln 
nin, Habeıle ltalya araıın ıkı u Cenevredeki bedbinliğe ba-
tarafın rı-ıaınna dayanan bir an• kılana neticenin vehametli olacağı Çerpı9tığı Yalanlanıyor 
Jaşmıya her zaman muvafakat ve ipin yakında kopacağı anlaşı• Cenevre, 17 (A.A) - ltalyan 
edeceğini, fakat her lkiai de delege he} eti, ltalyan ve Ha bet 
uluslar kurumunda aza olan bu hyor. " kuvvetleri araaında hAdiseler ol-
lkl devletten birinin istiklfi.llne Muaollnl Yine Meydan Okuyor duğu hakkındaki ıayiayı kat'ı 
mal olacak bir anlaşmıya aıla Parlı, 17 (A. A.) - Musoilnf, olarak yalan'.amaktadır. 
rıza gaıteremiyecekinl kaydediyor. kendiıile bir görüşme yapan Jngi:tere Fransız Teklifini 

Melte eo,allyor Matin gazetesine fU diyevl ver· E . 
Malta, 18 (A.A.) - Yllzlerce m;ıtlr: · Kabul dıyor 

Ingili% kadm ve erkeği, bilhaaaa "Blı, hıgiliı milleti hakkında, Londra, 17 ( A. A) - Londra· 
Maltada askeri vazifelerde bu· aamimi ve aadık bir doıtluk bes· nın doğru haber abo çe' enler;n. 
lunanlarm aileleri lngiltereye )edik. Fakat, dünyaya hükmeden den bi1d.rildiğine göre orta Av-
hareket etmektedirler. bu devletin, biıden, Afrika gU· rupada bir saldırım halinde lngH· 

Hab•t imparatorunun neşi altındaki küçük bir toprak teren·n. işe. kar.şması:ıa da:r .Fran· 
parçasmı ~sirgemeıini canavarca 111z elçıı mn sorusuna verılecek 

"!mumf Kararg6hı bir kareket sayıyoruz. Dosdoğru c-evap Fransu: görlişilnc u~gun 
Adıaababa, 18 (A. A.) yUrüyeceğiz. Hiçbir zaman bir olacak ve diplomatik ) ollarla ya• 

Röyter mahabirinin verdiği bir Avrupa milletine karşı düşmanca pılacakt r. 
habere göre, lmperator, umumi bir hareket irtikap otmiyeccgiz. y hl p 8 "Harbe Hazı· 
karargihını Adisababada kuracak Fakat bize kar•ı böyle bir hare· e p Bf 

k k t fti 1 kt ... rtz,, Diyor ve sı sı e 1 er yapaca ar. kete baılanacak olursa, bunun 
Habeş hükumeti mühim mik· sonu, harp olacaktır, ltalya, harp Pariste çıkan Pöti Parizyen 

tarda benzin satın aldığı için istemez, fakat harpten de kork· gazetesin:n Habeşistandaki mu· 
fiatlar birdenbire yUkselmiıtir. maz. ltalya için göıterdiği gay· habiri, şimdi orada bulunan eski 

1500 Asker Daha retin dost mahiyetini ta::dik etti· Osmanlı pafalarmdan Vehibin 
Roma, 18 (A.A.) - Yeniden ğlm Fransa, zecri tedbirler iıte- ltal~a- Habeş a-erginllğl hakkın· 

Yunan Kara Sularından 
Ayrılamıyorlar 

Atina, ı 7 ( Özel ) - Italyan 
elçisi Yunan hUkiimetine gönder
diği bir tezkerede Modanari tor
pito muhribinin fırtına dolayısile 
denize açılamıyarak tekrar Ana• 
vaaon'a dönmeğe mecbur kaldı• 
ğını ve bu torpitonun yanında 
bulunan torpil gemfıile Yunan 
kara ıuları:ıda ltalyan •apurundan 
2az almasına izin verilmesini 11-
temittlr. 

Tezkereyi alan baıbakan Çal• 
darls hemen deniz ve iç hakan• 
larlle ıO bakanlıit müateşarını 
toplıyarak hadiseyi lncelemiı ve 
ltalyan gemilerinin uıule mu• 
gaylr olarak Yunan sahillerinde 
bulunduğu sonucuna varmııtır. 

Geç vakıt alman resmi haber• 
lerde de Modanari muhribinin iki 
torpil toplayıcı gemi ~~e birlikte 
Lavriyon'dan Serifoo'a geldikleri 
bildirilmektedir. 

ltalyan Tayyareleri de Yu
n11.n Toprağında Dolaşıyor 

Atlna, 18 ( Özel ) - Beş ltal• 
yan tayyareal yeniden ve izinalz 
olarak Yunan toprakları Uzerinden 
geçmittir. 

Atlna hükumeti bu tayyareler 
için de proteatoda bulunmuştur. 

Yunanhlar Salamin 
Üssünü Torpillerle 

Kapatıyorlar 
Atlna, 18 (Özel) - Yunan 

Hnkt\meti son hAdiseler üzerine 
müdafaa tortlbahnı kuvvetlendir• 
mektedir. Bllhasaa hava mUda• 
faasımn takviyeaine önem veril• 
mektedlr. Yeniden 50 uçak slpa• 
rlı edilmiştir. 

Donanmada da faaliyet vardır. 
Evvelce kadro harici kalan gemi• 
Jer de techiz ediliyor. Salamla 
nasu de torpil ve ağlarla kapa• 
hlmaktadır. 

Tarihsel Araştırmalar 
Türk tarihi araıbrma kurumu 

üyeleri incelemelerine devam et• 
m•ktedir. 

Heyet Eıe çevresinde Efeı 
ve Bergamada eski eserleri göz• 
den geçlrmiye baılamııtır. Bayan 
Afet Aydmdan geçerken aıördilk
leri eserlerin çok entereıan oldu• 
tunu söylemlttfr. 

Adliye Tayinleri 
Ankara, 17-Eskişehir hakim• 

!erinden Mustafa Suat, Mehmet 
Cevdet ve Ali Sakıp Ankaraya 
tayin edilmişlerdir. ............................................................. 
daki ıözlerlni yazıyor. 

Muhabire göre Vehip Paşa, 
timdi Habeşiatanda ali:ıey orduıu 
erkanıharbiye reialdir. Bu eıkl 
Osmanlı paşası muhabire demif kh 

.. _ ltalya ile harbe her za• 
man hazırız. Italyanın Habet• 
taarruz etmesi için yarım milyon• 
luk bir orduya ihtiyacı vardır. 

Böyle bir orduyu burada bes· 
lemek kolay b;r !t değildir. ltal
yanın zafer kazanması imkansız• 
dar. Ve zannederim ki F aıizmln 
mezarı Habeıistanda kazılacaktır.,, 

lstanbuldaki 
Jtalyan 
Gönüllüleri 

Şehrimizde ltalyan orduaana 
gönüllü &sker yazılan ltalyanlar 
hareket hazırlığı yapıyorkr. 

Bu aabah öğrendiğimize gör•, 
sayısı 150 kadur olan bu gönUt· 
lUler ltalyanın Afrikadaki ordu• 
suna iltihak için Romadan emir , 
bekliyorlar. Muıoliniden emir 
gelir gelmez buradan hareket . 
edeceklerdir. 
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Bir Orman içinde Rakı 
Kaçakçılığı Yapıyorlardı 

Hepsi De Cürmümeşhut 
Halinde Yakalandılar 
Taık6pr0, ( Ôzel ) - Uzun 

mllddeUenberl rakı kaçakçılıtı 

Japan Hazinedar otlu k6ytlnden 
Salih otlu Ahmet Ye arkadaıı 

Çankh k6yllnden Ôk&z otlu HD
le)'ln Ye MuıtafanıD Kazlarkaletl 
cıYanndald ormanda rakı çektik
leri haber alanmıt. zabıtamn ani 
aramaıı De llçll de c:Ormllmeılıat 
haUnde yakalanmqlardır. Kaçak
çalann rakı çekmlye malum bir 
cok lletlerl de ... ıeçlrllmlftlr. 

Bir De Cln•y•t ı,ıendl 
Taıklprll, (Ôzel)- KuamlZln 

Ynklıarıı k6yllnde bir einayet 
lılenmiı, klyden Eylp lamlade 
blriıl, ıece yarı11 kayınblraderl ile 
Lir odada yatarken meçhul bit 
el tarafında• atılan dlrt kuqunla 
lldllrlllmUıtDr. 

Eylp bundan on b8f gtlo enel 
de tarlada çabıırkea aynı ıullde 
bir ıulkHta upamıf, fakat kur
tulmuıtu. 

SOM PGITA ~,,,. 1 

llold• çelenkl• lltld•r• 9BtarllUror, •ld• Ro111en grupu 111•rt drlDror 

Balkan Festivali Çok Parlak Geçiyor 

Şenlikler Stadyumda Bütün 
Halka Gösterilecek 

Dün Taksim Anıhna Coşkun Bir 
Törenle Çelenk Kondu 

latanbul futlyallnla dlrdlncl 
ıDnl, elan, çok parlak ıeçmiıtlr. 
Dlln aı••r• kadar ı•hrlD ıedl .. 
cek yerlerlal •• mBzelerl ıezen 
balkan milletleri ıruplan aaat 
a te Galataıara1 lllui balaçealn
de toplaamıflar Ye ıaat dartt• 

1 Doğu._ll-le_r_i_n_d~-

Yapılan Tetkikler Netice 
Vermlye Baıladı 
[ Bqtarafa 1 laoi yiiıde ) 

Kmpkçı All111et, Ha-.. n ve lluatata r•k•landıktan aonr• buradaa bir alay hallacl., her 
--==ıı=--------=------======--=-=====--m' ıruP kencll mllll baYalanm pla· 

ikinci 11lah projeti elmalarnma 
~· olacaktır, Elmalanmız. TBrll
oflaln bu ,.ı Mmr kolu Yam.. En Çok Okunan 

Eserler 
Halkevi Kütüphanealnde 
En Çok Edebi Kitaplar 

Okunuyor 
ŞehrbDizdeld HalkeYI ktıtGp. 

haneli açıldığından beri iç huçak 
ıene ıeçmlıtlr. Bu mBddet zarfın· 
ela klltDphanede en çok kitap 
okuyanlan talebeler teıkU etmek
tedir. Bugln k8tlplıanenln kitap 
meYcudu 4800 8 bulmuıtar. 

Son iç ay zarfında okunan 
ldtapllfjD 7ekOau 4409 dur. Bu 
miktar kı11n 10.000 • kadar çak· 
maktadır. 

Bunlann içinde en çok okunaa 
eewleri edebi ldtaplar teıldl etll-
1or ki bunun aiabetl %23, içtimai 
eaerlerin % 15, mektep ldtaplanaaa 
% 19, mecmualar % 17, tarlla %5 
Ye bp %4 8 bul•aktadır. 

Fıtolraf Mıkinııini Çalın 
PoU. don Y a!oYa kaplacalan 

bpacdanndan S.Yalh Bekir adlı 
blritial 7akahyarak m8ddeiumu
..Wte Yermlftlr. Bekir Rebert 
adla bir çocuj'u fototraf .. 1r1. 
aeaial çalmaktan auçlu&l•r. Bekir 
Saltanalamet Sulh Wrlacl cua laa-

ltalyan Ban
kaları Krediyi 
Kestikten Sonra •• 

( Baıtuafı 1 lnoi yhde ) 

kadakl bloke paralarını bmlr 
piyaıaıana d6kecektir. it Ye Zi
raat BaokaJannıo tetkil ettikleri 
1enl lzllm ... ,.tut bu lfl• .. .,. 
gul olacaktır. TOrkofia, Franm 
firmalarile, lzmirden alacakları 
Ozlm ve incir miktarı Dzerinde 
anlaıarak bloke para, Ozllm ao .. 
1eteainin ıermayetlne eklenecek 
Ye ıoıyete bu para ile lzmir pl
yaıaıından derhal tlzOm ye 
incir ıatm almıya baıla-
1acaktır. iki milyon lira 
tutacak olan bu para111 SoYyet 
Ruıyaoıa lzmlrdea alacala izim 
Ye ladr kar11lığa olan bir •ilyoa 
lira ela eldenlrH yeldla lı mil1on 
lira7a Yaracaktır. Bu ıuretle ltal
yaa bankalanmn~lreıtiklerl krediye 
llar11hk lzmlr pl1aaaaına iç mll
JOB lira dak&lmlf olacaktır ld 
bu para, kredi lbti1acam bol bol 
kU'flla1acakbr. 

kimi inine Pkarıbmt Ye .-.ıcı. .. 
11 arkadaıı Maltafadaa aldatma 
lcldla etmlftlr. Suçl• kefalete 
batlaaarak 1erbett bıralulmlfbr. 

Terzi Y •tit•n Kızlarımız 

Çarpkapulald t .. Ylkl .... ,. laammlu mçlrl Dildt aekteltialll 
oaancu derı ...... •rıill illa Wr MJ al1ahtil• • ....,, lu IQ• 
oa Midi talüe auaa olaapar. Rulatle meldep ·al..... M ....... 
ile talebellnl bir areela , .. ,o ... -. 

rak •• ılyleyerek Tabla elm-
hurlyet anıbaa ,ıtmltlercllr. S.. 
rada alfabe ıaraaile her pap •Jt• 
ayrı anıta çelenk koym111 •• 
kaadl mllD marıım .a1le~. 
Çelenkler her ıruptan bir kadınla 
bir erkek tanfından taıınlDlfbr. 
Bayraldan her ıruptan bir kadm 
taıımıf, yalnız Bulgar ba1r•lı 
profeı6r C:Onet. TUrk ba,,ajl 
ela Ôclemlftea .... bir Efe ta
rafından tafiamıfbr. Bltla p 
ruplar .un elblaelerlnl slJmlt 
buluauyorlarcb. Cadde çok kala· 
balıkb. Apartmanlarda• mlte
macllyen konfeti ve aerpaatba ab-
hyordu. Çelenk ko1ma merul
mlnde har ppun koaıoloaa •• 
konıoloshane erkim de tir••• 
tıtlrak ediyordu. YunaD rrupa 
törenle konulan çelenlder&lea 
baıka Atlnadan Japılmlf olarak 
ıetirilen defa• dalından cel••sl 
de AtatBrklln •Jaklan hlae 
koymuıtur. Tiren bittikten ıODra 
pplar apı aaretl• Ye alQ laalm. 
de Galatuar•J bahçulDe dla• 
mllfler Y• datalmlf)arclar. Diba 
akpm Bulıar ırupu radyocla 
bir koaıer •ermlftlr. Hafta 1oau
na kadar ller ırup bir akfam 
rad1oda hir kouer Yerecektir. 

Bitin latMltul ballama MI- · 
llu komplanmaua claMluaaa 
trlrebllmelerl Ye milb baYalarmı 
Cllnleyebllmek lçlD featlyal ko ... 
tul prop .. harici olarak TP. , 
ılm atamada bir mlumen ter
tlltlnl ., .......... Y• ... laa
wta puplarla ela aalap•aıfbr. 
Ba ...... 22 .,111 ........ 
rllecektlr. e •• ,. halk 25 ..... 
&lala..U,• ,.....11 peblleeektlr. 
Tablm ıtadaada b•ua lcla ter
tibat aba... qak teallab 1apd
Bllfbr. 1Jta4a O pce OD hla kf. 
tld• fula ..... aluamı1acakbr. 

Bu ... paplar 8, 13 te bam
leau ya parla Y aloYaya slelecek
lertlir. 

Oatte ı lltld•r• t•l-k konur• 
k ... •11111 ı TUrk grubund•• 
bir a.r ve Yu•n grubu•• 

den bir Bar•• r••ı••• 

Deniz Nakil Vasıtaları 
Motlr Ye tlli•r denb aaldlye 

Yaatalanma Haellk muayeneleri 
1apal•aktacbr. Mot&r ıalllplerlne 
ltola7bk ola1111 diye ba it "in •••11•• "81er •Jl'll•11br. Mua
,... llaaa ldarell' tarafaaclaa 
, ..... lcta. ita maa;enelen alt 

tetkikler ait olduğu ıabeye bildi
rilmektedir. 

Aldıtımu malOmata ıare de· 
alz nakliye •a11talan ara11nda it 
1apmaıına mlNade edllmlyecek 
ftaait ,ok tlbldir. 

.Ue Japbp t•bblblerle hariçte 
blJlk bir ratbet bulac:atı anla
tdmaldaclır. Y abuz elmalanmızın 
cllrlmeahaden ve kurtlanmaaındaa 
, ;· ;:.) "'" edilmektedir ld, bunu 
la.dl• •eçUeceldir. 

Mlltehasııalar, mahıul yazl• 
yetini •• mal duruma tetkik 
ederken bllba11a toprak tenil 
m...Jul nuandikkati celbete 
mlıtir. Karad...ı. kıyılarmm ban 
rerlerlne çok kalabalık olarak 
tektdf eelea nlfuıaa •JDİ toprak 1 

Ye iklimi t .. 7an bazı ldaımlarda 
' Mynldetmul buralana bayındıı

btıaa laulae,. alt mUU emlakten 
topraklar bulamaı11 dolayıtlle 
eleYletln ta•••atile kolay bir 
lakla Yerecektir. Ba itibarla t_. 
nm bakanmıa IKaraclenlı çevr .. 
ıint!.W •ticileri, bu it için bit 
.. kD bal•a•ımaı ela mlmklla 
.... ealdar. 

Karadıab .. ,...,. lcba lçlacl 
ltlr mena olarak babkçahk ıea. 
•ektedir. Tarm Y• ekonomi b .. 
kahtı ualblcla buralarda mlft~ 
nk Wr çahf.. propama tatbik 
eclllecelhıcleD buaya bir bahkça
bk a&teha•-•• ılnderilmell 
muhtemeldir. ----Kon•ervatuvar 
Binası ilkbaharda 
Yapılıyor 

KoaaenataYar blnua 1aplloe 
... lcl• açılan mllaabakada 
proj..a blrbaclUll kazanan mimar 
Holsopn lnfaat proje.mı ele 
yapma11 kararlqbrılmıfbr. Ber
llDde bulunan Belediye fen mll-
dlrll mimarla tımaı etmlıtlr. 
KoaanatuYar blna11nın lnfuını 
ilkbaharda baılanaeaktır. 

Biçki Ve Dikit Yurtlan 
Klltor Bakanhtı, alclıta yeni 

bir kararla, aerb•t çah,.n biçki 
•• dikit yurtlanma imtihanlarını 
kendi lğretmealeri va11tulle ya-
pacak •• bu mektepleri 11kı bir 
kontrol• tabi tutacaktır. 

Buatın1 memleketin birçok 
7erlerinde bu pbl mlleueıeler 
çok artmııtır. 
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Kamran, Artık Günleri Say 
a atının Deva ını '/'endi 

Acnbn b basmd n bir fidyel 
necat fstey ce bit takım bay· 
dutların eline mi dUşmUıtU. Yok· 
sa aile!erind n fntikn almak 
isteyen düşmanlar mı vardı? ... 
BUtUn bunlar okadar nkla gelmez 
okadar macera romanına benze• 
)' n okadnr &ln een ryosu a b n· 
zeyen şe} lerdl ld hiçbirin ihU· 
mal v remlyordu. 

Bu kadar mUk mmel bir ini 
olan ve mnhbuslnrını böfl lüks 
içinde yaşatan bir haydut çetesi 
kendisini kaçırmadnn e vel ba· 
bas.mn mali v ıf yetini tahkik 

der \'e onların bu ad r g nde 
gendlsine sarfettlklerl paranın 

bile babası tarafınd n mUıkU· 
liitla ödenebileceğini anlarlardL 

O baldo bu muamma • idi?. 
Bazı dakikalar oluyor, k ndl• 

nl tomamil unutuyor. Handanı 
dil UnUyordu. 

M ktuplarında onas " Eğer 
kıs karde luirln hay tını kurtar
mak fsteyoraanız,, diye f ımı§la,. 
dı. ŞUphe&b ki bu k ndi 1 tuzo• 

a dil&Urme fçbı kull ıl ıı b1r 
ııt idi, fak t K mr n b t n 

bu akıl rmez a Ad t gayri• 
h klkl d k d cayf p 
hl\dfselerd n o ra o ee kız 
karde inin ı sini duy uı -01· 
duğuna v yatın güv rteılnd 
onu görmU bulunduğu tam .. 
mil imnn g tir itti. 

Kendisi olduj'u gibi H ndan 
da onların lind sir idi.,. 

lf 
Y cdl gün ao r idi blrlnd 

d fa olarak Frantızca konu • 
biri odasın gfrmiı ve o a bir 
allrU mecmualar e gaz teler 
getirmiıtl. 

Bu evv 14 bir kş y tın 
güvertesinde ve son g ce de 
Atıfın baloıunda re tgcldlfl ecnebi 
bir kadındı. 

F aknt o kadın d k dl ıu
allcr~nin hiçbirine cev p Yer emfı 
merhametsiz bir istihza ile u .. 
muş veya baıka ı6zlerl 111aU .. 
rin mukabele etmlıtl. 

* Kaç gündenberl ba m~ı'um 
evin içerisinde mabpuıtu... A,. 
tık gUnl rl 1aymıyordu. Herşeyl 

1aş11mışh, derin bir yeiı iç rislnde 
g celerln gUndtizlere y r bırak• 

tığına, gecelerin gündOzlırln önUn· 
den kaçtığını görüyordu. 

Bu ıınlaşmamı:ı:zlık ve muamma 
lçeriıind bunalıyordu. 

Hiç bir ıeylo mevgul değildi. 
Ekseriya yatağında yli:zllstQ yatı

yor.. Bazan demir kafesli penc .. 
renin önUne geçerek kö knn dl· 
ğer Uç ceph sine onlan saran 
kızıl sarmaşık yapraklarına, me• 
zara ve liç erviyo bakarak sa• 
etlerini geçiriyordu. Güne batar· 
ken kıııllaıan ı ık içinde llç 
servinin kalbe ne bUyUk bir 
hUzlin veren bir hali vardı. 

Binanın sar& c ph ıi aara tar· 
maşıkların kızıl rengl ile bu 
koyu nefti ağaçlarm biribine 
6yl alışmış, biribirlerile öyle 
karışmış bir husuıiy tJ ri vardı kL 

Akşamın ışıkları lcalb böyl 
böyle bir korku erirken Kamran 
tat lfıhd :n albnda uyuyan l' ban• 
cmm ruhuna dua okurdu. 

Ah bu geceler, sf!bah kadar 
titreyerek ve kendisine bir fenalık 

y pılmnsına intizar eder k ge~lr• 
diğl geceler. 

Mahpuı oldutu ilk gUnlerdo 
v eli çok korkmuı, sonra isyan 
lmif, onra onlara eroı lakayıt 

görllnerek inat tml vo aonra 
beki miş, beklemiı, kendis' e bir 
§ y öylemelerlni b ki mitti vo 
niha1et yenld isy n diyordu. 

Artık slnlrlerlnln b klemeye 
tahammlllU yoktu. Kondisl1

0 ko· 
nuşmolarmı, kendine bir s5z • s6ylemelerlnl lıtiyordu. 

Nasıl olm tu da kimse '-'>DUD 

gldlolnln farkına varmamıştı. Nasıl 
olmuıtu da on pollıı vasıtaslle 
aratmamıılardı. 

* ŞfmdJ ratağınm ı rinde -hlç-
kırıklerla ağlarken bUtlln bu 
&uall rl k ndlkondln oruyorau. 
Oaman onun glttlğlnl gftrmUştD. 
Sonra bir mUdd t arkasında yU· 
rU ıtn. Sonra n ye gelm mlgtl. 
Osmnm öyl 6zlllyordu ki.. Ona 

okndar çok med nt olmasına 
onu ayl g5rm k onunla 

6yl kavg tm k istiyordu ki ... 
Y Ôm r •.• Ôm r acaba timdi 

ı yapıyordu... Bütün zUppelik Y 

österlıl çok vmesln rağm n 
onun Öm r ğ beyi çok 
fyl... Pırl nta lbl bir çocuk 
d tJl miydi? Y b b cığı y: 
ann clğL.. Onları hatırladığı 
uıman bpkı dört ya ın da bir 
b bek ibl nn ml lıterim b ha
mı f t rlm ,, diy ağlamak f ti• 
yordu. 

Oh on1uı yl gar ceğl geJ. 
itti ld b t h asllr Osmana 
rp duyC!uju baar ti de ISlç. 

1 meıdL 
Bu b mb k , b pek kuY· 

etli bir 1 ydi ••• 

- Kolları ı ~8% n z... Kolla 
nm otu tu llze r hat duracağımı 
söylllyoru 

B yazlı 
bU .• Ağır, 

Raslmll 

aldı ve bronz levhonm Ustllno 
kuv~etle vurdu.. Bir dakika onro 
kapı açılmıştı. Elindeki kitaptan 
başını kaldırmadan lngillzce : 

- :rom, dedi, matma:ıelin 
ellerini çözünüz. 

- Peki efendim. 
Bir dakik ıonra genç klZID 

kollnrı açılmııtı. Onları kımılda· 
tıyor, har ket ettiriyor, uyu uk· 
luklannı giacrm ye uğraııyordu. 

O akoam da g ce aYluya 
bakan bu kocaman odanm içine 
çabuk çöktU.. Kamran yatağmın 
ayakucuna bnzUlmUştll e için için 
dua ediyordu. Acaba kendisini 
n ıamnn kurtaracaklardı. Ken• 
dJslni kurtarmıyacaklar mıydı? 

Hayır.. Otomobil Istanbul hu· 
dutlarından pek <le dışarı çıkmıı 
d ğildf.. Burada medeni bir 
memlekette idi. 

Burada ne Amerika gangıt ,. 
lerl ç.abıabillr, n d beyaz k dın 
tlcal'eti yapılırdı. Bur.ada bU· 
tUn cAntlere aman v r.dlr e
yen bir polis teıkllatı varaı. 
I9te bunun için zaman geliyor, 
Kfımrnn kendini onu ucu gelmez 
fı na bir rUyada zannediyordu. 
":i oka bu azabm böyle devam 

tmcsln lmkAn yoktu. 
- 16 -

Klımranın yatnğınm ucun bil· 
zUIUp dua ttiği bu snatte Os
man h nüz Ömerd n ayrılmış 
.bulunuyordu. Ötekiler yokuştan 
:Yukarı .çıktıkları için o MUhUrdar 
cadd sine sapmıetı. Bir deli gibi 
caddeden koıarak gidiyordu. Bu 
arada Ism tin evinin kapısı aÇlldı 
L&mi kapıdan çıkmı~tı. Lliml ile 
burun buruna geldiler. 

- Osman.. Osman ... 
- Morhaba .• 
- Dur yahu •• 'Ne oluyorsun? 
Osman durmıya mecbur olduı 
- Gidiyorum .• 
- Nereye? 

( Arkaaı nr ) 

lUrlıdyonln •n çok sevilen 
muharrirleri hazırlıyor. 

Siz dt "H EY',, in okuyuouau 
o1mağa hazırlanın 

B E B 1 Y 'I Yakında çıkıyor 
'-----..:~.-.cmm------c.---~~~ı 

~l _____ ,._, ________ •_•d_•-~-·-·• __ h ________ ~I 
S nelik muhammen kirası ~.5 lira olan B ykoz -şahin kayada 

yeni 2 No. lı dUkkAn 036 s nesi M YJlı sonun kadar lraya v.e
rllmek Uz re açık rthrmeya konulm tur. ~artnamcsl vnzım 1\fn.. 
dUrlllğUnd görlllllr. Arttırmaya girm k Jat yenler 363 kur Iuk 
muYakk t teminat makbuz vcy m ktu1>lle :aber 23/9/935 P.a
&artesl gUnll s at U~ do daimi nelim de bu' malıdır.(B.) "5384,, 

>f Jf 
90 ıantlm nlnd yerli Amerikan bezi 12000 
120 ,, dokuma @tlte yUz'U 1000 
Patiska 2000 
rn~ 200 
Ahçı beıl adet 500 
120 ıantim ~nlnde kefenlik bez 1000 

Haıekl hastanesine lazım olan yukarda çeıldl Ye miktarı yazılı 
bulunan 9 parça b z k pah zarfla ekSlltmey onulmuştur. Bun· 
lıırın hepsine 5120 Jlrn değer blçilmiotlr. Şartnamesi LeYazım mO· 
dUrlüğUnden parasıı alınır. E-k lltme 30/9/935 Pazart si günU saat 
16 da daimi encUmende yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istey nler 
2490 No.lı arttırma v eksi:tme konununda _yazılı Yealka ve 384 Ura• 
lak muvakkat teminat makbuz veya ektubil beraber t klif k· 
tuplormı ha l ıarflarınan yukarda yaıılı aunde aaat ıs kadar d imi 
encllmene verilmelidir. (8.) "5565,--;-

eket:8 

hada er es 
a Geziyor 

Adlsab bade Hayal: 
Aylar.ca 11eyehat ettikten, 

gecQltrl açıkta konakladıktan 
sonra, Emperyal otell bize her 
turlll konforu haiz bir cennet 
gibi geldi. Çok il çmeden şehirde 
bir sUrll ahbap edindik. Fermor 
Adisababadakl Ruslardan bir 
çoğuna tavsiye l!}ektupları getir· 
mlştl. Bu &ayede, nz bir zamanda 
p:ayıtnhttaki bütün Rus kolonisi 
ile tanışbk. Benim de bazı kim· 
ı l re rilm k Ozere tavsiye 
mektuplarım vardı. Bir mUddet 
sonra tanıdıklarımızın adedi o 
kadar arttı ki b ş d kika bll 
yalnız kalamıyorduk. 

il f&rıntta lnglllz effrlnl Y 

lnglllz konsolo unu ziyaret ettim. 
Diğer Avrup devleti rlnln mU• 
messlllerlle do görliştUm. Posta 
mndnru çok klbar bir Franaızdı. 
Muavini olan yerli zat Is lngll· 
t re v Fransada çok oturmuı, 

nd ta garblileşmlştl. Mektuplarımı 
hiç geciktirmeden otele göndere· 
ceklerlnl vadettiler. Habeş Harl· 
clye Nazırı de blzznt pasaportumu 
imzaladı. Şimdiye kadar geçtiğim 
hudutlarda bir sUrO k tiplerin 
lmzalarll dolan bu v ıika şimdi 
yliksek bir memurun da imzasını 
taşıyordu. 

Aresıra otomobil tutup gezi· 
yoruz. Fakat sefarethnn lcrle 
istasyon ve poatabaııe meyôanlı• 

ğım birbirine rapteden yollar is· 
tisna edilirse, Adisababanın yol· 
ları okadar bozuktur ki otomobille 
uıun zamon dolaşmak kabil de
ğildir. Onun :için herk s gibi biz 
de atla dolaııyorduk. 

Aaısababada herkes arkasmaa 
aeyiai, atla dol şmnkt dır. Sefir· 
1 rin k ndl mu temleke kıt'aların· 
dan getirttikleri sUvarl muhafız· 
ları vardır. Bu muhafızların ara· 
ında en ok n zaradlkkatl celp 

eden lqgillz a flrinln uzun boylu, 
yakışıklı, baıları ıarıklı 
v.e simsiyah ıakalh Hintli 
muhnfızlarıd1r. Bunlar ellerlnd ki 
mızrakları tem ı kull bir aziy~tt• 
tutmakta ve .diğer sefar.ethane 
muhafızlarının kUstoh tavırlarına 

mukabil bUyUk bir vekar Ye 
intizamla efendilerini takip et• 
m ktedlrler. 

Adise babada, otomobil ile 
gidilebilecek yer:er mahduttur. 
Şehirde görUlen blrkaç otomobll 
Cibutiden buraya ka<Iar trenle 
aıetirllmiıtir ve bcr da dıeta 
mahpus bir ~ zh ette lmı tar. 
Otomobille ıehrin haricine gitmek 
knbU değildir. Zaten d r olan 
ıoknklar gUnlln her s atinde <l 
k&labalık olduğu için otomobiller 
in nnlnr<lan il h yava ~:UrUmek 
m cburiy Unde lr. 

Bu kal balık, kısmen ı bir h l· 
kından v kısm n civ-llrClan elen 
k'öyllilerd n mUr kkeptlr. Sa· 
bahtım ak mn kadar blr n 
ko anı gibi otuldayan ve bağ• 
rı an bu k l b lıkt n 
1 nan toz v t r kokusu, rto• 
k klarda çllr y n i bze v b • 
har t kokul rına arı alrt 
ve etrafı tahammül edilmez , 
atır bir b a k plamaktadır. 

&zan u a1 batık yarıhr • 
ya blrte1 •abo al ak, yahut a 
blrlıinl ılyaret etmek için t•hre 

Ya.ran : 1- M. Neshltt 
lrunJ, bir Anupahy ve karısını 
yol açar. Adtsababa {-Sr ılarında 
bir A rupalıyı c zbedec k bir ı· 
ya yoktur. Zat n bunlar, Jhtiyaç
Jarmm kısmıazamını Avrupadon 
getirtmektedir} ~· Uıak k8ylerden 
gelen yerlilör, yolun kenarına dizil• 
mekte Ye .ağızlarını bir knrıı a,arak 
lmdiy kaaar örmed1klerl bu 

beyaz insanları abdal abdal eey• 
rotmektedfrler. 

Hazan kUçUclik bir ata yeya 
hut t bir katır• bfnmlf bir ka• 
bil reisin teıaa f dlyoruı. 
Pe,şlndc, ilAhlarını omuzlarında 
taşıyan p rlşnn kıhklı bir snr d• 
muhafı• var. Ef ndil rint t kip 
ediyor, e onun atı:n ayak uy• 
4urar k ko§uyorlar. 

Knbile relslorlnln rk lanoda. 
Eks riya der cel rlni göster n 
birer pelerin \'e bunların y a• 
sında d birkaç perin auğme v• 
kısa blr d zincir bul nur. Bar 
ıJarınd •narları g niş Ul ır ~ 
gfnde birer ıepka varfür. Bu su· 
-retl , iiODları b ı açık ve b yaı 
entarlll ııdl ah ilden t frlk •tm k 
k bildir. 

Bu kabile relılerfnin maiyetin• 
de bulunan muhafızların en bU
yUk endişeleri fendilerlnln yakı· 

nınd bulunmaktır. Atının sağrı· 
(arma, ğeriuo, Uz ngilerlne vel• 
hasıl reisi rll bilvasıta bile ol• 
ıun, tem ıı muhafaza etmek için 
bindiği hayvanın bir t rnfına 

ellerini koyar ve sıluoık bir baldo 
y:Uzlerinden gözlerlnd n ter aka 
aka yollarına devam ederler. 

Etrafınd kil re mUblm ve mlll" 
taccl 1 lerle uğrqbkları kanaatini 
vermek için, kabile .:rolslerlnln bu 
lc:afllesl dalma silr'ntle yUrUr • 
Hnttl kalabalık olduğu zaman 
yokut yukarı bile koıarak ileri· 
ler, ancak tenha bir yola geldiği 
zaman kafile yavaolar, ıoluk &O" 

luğ gelen muhefıdar bir aralık 
durup dinlenir ve ondan sonra 
tekrar yllrUyUılerine devam eder
i r. 

Bazan lkt kabile r tslnf ka• 
flleılnln karıılaştığı da olur. O 
zaman her Ud k file de rdurur, 
biraz geriler. 

t'ep b 

( Arkası var ) 

Tcpebeıı K\fhk 
Tiyn'troıunda 

alkan f ·ıttivelin! 
iıUrnk ed n gnıp

lar fereflne 
20.9.935 Cuma ak .. 

şamı 21 de 

PE GÜNT 
S perde 

Biletler kişe<le .a• 
talmaktadır --

inde 

Her hafta f!Tfcmb , Cuma, Cuıııartcıal, 
Paur alı:şam1an 

ıı,,_ ___ :,--=-l--~~~-1=-=-~ 
11 16 5 45 Akıa• 12 - 18 16 

\Eaant Vautt Vakit laanl f Vautl 

GUHt 
'öj-le 
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... Her hakkt mahfuzdur. • Yazan: Zl11• Şakir 18 19/85 ..... 

Vahdettin, Harbiye Nazırına Anadolu 
Harekatı Hakkında Emirler Veriyordu 

Vahdettin, Ferit Paıayı der• zaretlnfn azil muameleaJ yapmuına 
hal huzura istemişti. Diğer zeyat da zlta ıahane rıza aöatermiyorlar. 
da orada bulunmakta idi. Kal· istifa ederek Yeya Harbiye Ne1&• 
hinde beslediği iğbarara rağmen retinden bir iki ay tebdlll haYa 
Ferlt Paıayı pek aUler yüzle ka· alarak latanbula gılmınlz ye 
bul eden padiıah, hiç bir mukad• sulh takarrur edinceye kadar 
demeye IUzum görmeden ıu ıöı• arıu buyuracağmız bir ıehir veya 
Ierl s6ylemlıtl: kaaabada iıtfrahat etmeniz ; zati 

- PaıaL. lıler, pek mUblm ıahane tarıtfından en muvafık bal 
bir devreye airdl. Bunun 11lahını ıuretl olmak Uzer• tahattur bu· 
sizden beklediğim için, Harbiye 7urulmaktadır. 
nazırlığını ılze Yeriyorum. DahUi· Zati şahanenin teYecc:nhatı 
)'e nazırının da, .Wale beraber mahıuaalarlle aelimı bDaıayunla• 
çahıabUecek bir zat olması lizun rını tebliğ ederken bu ııkll halle 
ıeldltlnl nazarıdikkat• aldım. muvafakati dHletlerlnin ceYaben 
Şimdilik YekAleten Ethem Be1I blldirilmealni arzeylerlm.] 
tayin ediyorum. Uerlde, ılz kimi Haziranın 28 lncl aabaha alva .. 
tenılp edernnls, onu tayla ede- tan Erzuruma hareket eden Mu .. 
rlm. tafa Kemal Paıa, Temmuzun 

Ferit ~a,a, Padlpbıa ba Utl- 2 lncl annu Er.ıincana Yaaıl 
fahna tqekkUrle mukabele etmftı olduiu saman a•rek bu telıraf Ye 

- Millet Ye memleket için, sı•rek harbiye nazıra Ferit Patanın 
eJJmden ıeldiğl kadar hizmet telgrafı kendiıfne takdim edil· 
ederim. miıt1. Ferit Paıanın telırafı da 

Cevabmı vermlıtl. Artık glS• da şu mealde idi. 
rUşUlectık ıey kalmamııtı. Ferit [ltiUif milmesıillerl, ıabdevlet-
paıa da dahil olduiu halde, ora- lerlnln oradaki vaziyetlerinden 
da bulunan zevat kAmilen huzur.. •ndişe içindedir. Buna binaen 
dan çıkmıılar; Babılliye gitmlye lstanbula avdetJnizl temin için 
haz.ırlanmıılardL Fakat, derhal bir mUtcmadiyen tazyik göıtermek· 
mneahip Ferit Paıanın arkasın· tedirlel. Makaadı deletlorJnln 
dan gelmiı: mlilot ve memleket hakkında ne 

- Şetkctmeap efendimiz .tzl albl hayırlı esaslara matuf olduğu 
ferman buyurdular. biı.lerce mnlfımdur. Ancak vuku· 

DemlıU. Ferit Paııa, bu suret• bulan tazyikatı tahfif için tarafı 
le ikinci defa olaralc huzura sıil'- devletlerinden de b&ZJ iı'aratta 
miıtl. bulunulmaaını rica ederim.] 

Padiıah, odada yalnızdı. Ferit Muıtafa Kemal Pqa; bu tel-
Paıayı, kendisine yakın bir yere pafJarın jkiıdıae de llzım gelen 
oturttuktan aonra, ıu ıuretle .an cevapları vermif, Erzurum latika-
bqladı: metine doğru yoluna deYam etmiı; 

- PaıaJ •• latllizler, Muıtafa pek çeUn Ye mepkkatli bir 701-
Kemal Pqan .. memuriyeti bazı• culuktan aonra Temmuzua 5 lnd 
n1111du ft Alla doluda dolaıma- gUnU (Erzurum) • muYaaalat • .,.. . 

undan tevahhut ediyorlar. Behem- lemJttJ. 
hal, kaldırılmaS1n1 latiyorlar. Hal- Bu mDddet sarfında, lıtaa• 
buld ben, onunla Avrupa ıeyabati halda ıerek Padif&h ve ıwek 
yapbm. Kendlılnl, pek takdir Harbl1e Nazın Ferit P.,.. u-
ederlm. Memlekete lAzun olacak difell 1aatler geçiriyorlar; Mu-
erkAnı aıkerlyemizdendlr. KenclJ. · lafa Kemal Papnın kendi-
ılnln ıtkendlrilmeslnl lıtemem. lerine hiçbir ceYap Yermeden 
Sizin tı'aratınııı kabul edeceğine yoJculutuna deYammı hayretle 
lmltvarım. Onu gUcendlrmekaizln teJAkki etllyorlardı. Padipb, mU· 
celbe muyaff aldyeUoiı.i ar.zu ey• temadlyon Ferit Papyı taıylk 
)erim. ediyor ; hemen hu •aat batında, 

Padlıahın bu IÖzlerl kar1111nda Muıtaf a Kemal Pqadan ceYap 
F erlt paşa derhal kendial topla• 1olip gelmediğini ıorduruyordu. 
IDlf; lalç lmit etmediği halde, Ferit Paşa bu ıefer de Erıuru• 
harbiye nezaretine Dipa ıetlriJ. ma bir telaraf pkmiş; kendiıinl 

Iemlı; hatti, bu telirafmın ltllAf 
mümessillerine de göaterllırek 
mUhlm noktalar hakkında onla· 
rm nazarıdikkatini celbeyle• 
mek IUzumunu da biJdirmlıtl. Bu 
telgraflar, ııasıl olup ta ıerek pa· 
dftaha ve gerek Ferit Paşaya 
verilmomiıtl ? ..• 

Muatafa Kemal Paıa, Ferit 
Paşanın bu telgrafına da ( pek 
acele ) tıaretlle cevap Yermlı; 
T ırcan Ye Erzincan dan Yerdi ti 
cevapların tarih Ye numaralarını 
bildirdikten ıonra, o telırafların 
( gizli ellerin tealr Ye tevkifine ) 
duçar olmak ibtf mallol de ita· 
ret etmiıtl. Hakikate aelin
ce; Muıtafa Kemal Paıanın 
bu iki c•vap telgrafı, • alikadar
lar tarafından • ne Padlıaha, ve 
ne de Ferit Paıaya verllmemlıtl. 
Ve •JDI zamanda, ıerek ıaray 
ye gerek Babıilldo, Ferit Paşa 
aleyhinde bir ılpbe baıg5ıter
mlttf. Aralarında cereyan eden 
muhaberenin ıekllne naıpran, bu 
nün pek hararetli bir (Muıtafa 
Kemal Paıa taraftarı ) olduğuna 
hUkOm verllmi9ti. 

Bu hUkmU verenlerin en bil· 
yllk endişelorl, Mustafa Kemal 
Pqanın Padiıahı da kendi nOfuz 
Ye tea;rı altma almak ihtimalinin 
kuYYetlenmesl idi. Buna binaen, 
onun Erzincandan çektiil telgrafa 
padipha Yermedikleri gibi, - bu 
meselede ta•auut etmealnden 
tllphelendiklerl • Ferit Paııya 
1azıJan cevabı da ıtzlemlılerdL 

( Arkuı TU) ----
Leh Pereeı 

Varton, 17 (A. A.) - FinaH 
Bakam Sawadok~ *Kur1tr Pıraaay,, 
••zeteaiae verditl di1nde, Leh pa· 
raa:nın durluju (iatiba11) .... ı • .ı.ı 
•Brtıımek üzere Polonya.-ua bir para 
koeferanaı toplamak niyetinde oldu• 
fa kklundald yayınbları yalanlamıt
br. 

imdat Telalzl 
Marallya, 17 (A. A.) - Aıafldald 

taJa!zl alıumııtır : 
" Craluhot •apuru, 48125 dereee 

kuzey H 06/48 derece batıda fel&
kattedlr. ,, 

Uluslar So•y•t••I Ve Çin 

Sayfa D 

Gece Yaşayan /stanbul: Y 

Otelde Tavuğun, Horo
zun Ne işi Var ? 
Adamcağız hiddetle bağırdı: Parasll• 
değil mi? Hem kendime, hem de hor 
zuma birer yatak istiyorum 

Karakolda geçen mOnakaıayı 
dinleyen tecrübeli ve zeki otel 
ıahibi, dudak büktu; Ye: 

- Ben, dedi, senelerce Avro· 
pada bulundum ve hiç bir mem· 
lekette, bir otelde barınmak 
litlyenlerin bu kabil mUıkUIAtla 

karıılaıhklarmı görmedim. 
Hem dolandırıcıların, hırsızla· 

rın Ye bu bol tabıkalı canilerin 
ceplerinde aahte ntıfuı cOzdanilo 
dolaıabilmelerJne imkln varken 
otellerde hüviyet tesbltlnden bayır 
beklemek, tramvay kazalarının 

'5ntıne sahanlık kapılannı kapat• 
makla geçilebileceğine lnanmiya 
bile benzemezi 

Çinko k~1elerlnl, lııklan fiı• 
ilce bf rleıtlrerek doldannak lıtl· 
yen aermayedarlar, gUoahklr 
makıatlarmı .. otel ,, leYhaslle 
ıöze batan mlle1ae .. lerde temin 
etmezler. 

HUliaa, bu tedbirin lilzumsı ı· 
luğunu ispat eden maddelerin 
d«Srtte birini 11ralamıya kalkıııam 
aizl sabaha kadar lilnrdıya tut• 
maklığım lizım. 

Tıpkı, geciken trenini gtszt .. 
yen yorgun bir yolcu aibl, kaçan 
uy kumu beklerken daha fazla 
dert dinlemeye hiç niyetli de
tildim. 

Titiz Bir MU9terl 
Fakat tam odama çıkacağım 

ıırada içeriye giren bir mllıterl· 
nln Si•rip yaziyetl, beni 7atağıma 
biraz daha geçlkmeye mecbur 
etti. 

Gar!p mllşterf, kırk yaılarında 
kıta boylu bir adamcatızdı. Şap
ka11z baıının ortası bUlrdo bileti 
albl açılmıt v• kenarlan eyice 
atarmııb. Elbisesi blçiaıılı fakat 
Jenlydl. Ceketinin yan cebinden, 
kıraYatının te yaka11nın ucları 
aarkıyordu. 

Ve aaıl garibi, yilz6nde benlb 
yatıımamıı bir hiddetin çiıailerlnl 
taııyan adamcağızın bir elinde, 
boğuk aesler çıkaran bir koroz 
vardı. Otelciye: 

- Bana, dedi, bir odal 
Otelci aordu: 
- Hüviyet cllıdamnız Yar mı? 
- Var tabii 1 
- Eh:im de odamız Yar. Fa-

kat otelimize ude inaanlan kabul 
ediyoruz. Bu itibarla, horozunuzu 
diri diri alamayız. lateraeniz, ko· 

Yazan: Naci Sada/lala 
recek olduktan ıonra, ne diye 
paramla otel köşelerinde ıDrö
neyJm? 

EvlAttan Kıymetll 
Bu, tahtaaı kıtların saçmasına 

benzeyen sorgu, boni de meraka 
dtıılirmilştU. MUıteriye milliyim 
bir Jiıanla hitap ed rek, elellde 
horoza bu dorece kıymet 'HritiniD 
11rrmı öğrenmek istedim. O: 

- Horozun kıymeti, cinsliğio• 
de değil, kendindedir! Dedi. Boa 
bu hayvancağıza, öyle alı.şmııun• 
dır ki, bir evllt ıahlbi ol1aı6 
bundan fazla ıeveblleceğlml saa .. 
miyoruml 

Bunu birçok kimseler garip 
buluyorlar. 

Ben de onlann, bu Hvgiyl aa
lamayıılarmı f arip Ayıyorum. 

insanlar içinde, ölen köpeklet 
için haftalarce gözyaıı dökenler, 
11rmuak kokusunun kejfile sa,.. 
hoı olanlar, hatta deve görünce 
sevkten bayılanlar var. 

Kanarya altın kafeslerd• beı
lenlyor. Papağan kUblk ıalonlar
de dolaşıyor. 

Beyaz fareleri yataklarına alan 
Amerikan miıleri varmıf. 

Bntnn bunlar garip gorillmı. 
yor da, niçin benim. köpekten, 
aarmısak kokusundan, kanarya• 
dan, veya papağandan biç te 
çirkin olmayan bir horozu sevi
tim göze batıyor? Anlayamıyo
rum! 

Otelci iyice ıinlrlenmlıti: 
- Pek Ali bayım, dedi, pek 

ili ... Allah muhabbetinizJ erttır
e1n. Fakat maalesef, biz horoı~ 

nuzu yukarı çıkartamayız! 
Beriki, bir saraklı filozof eda11 

edaaı takındı: 
- Anlaıtldı efendim, anla11cL. 
Siz, hayvanları dejl~ f ntaolan 

bile ıevmek hasaaıını kaybetmir 
alııizdir. Böyle olmasaydı, sözleri-
mi ye beni bir parçacık olıon 
duyar, anlardınız t 

Ve kapıya dofru yUrOrkeo, 
horozu kaldmp göıtererek, bpla 
eYlidından bahaeden blr baba 
ıefkatile ı 

Bir Kavganın Sebebi 
- Ben, dedi, bugece bunua 

Jlizünden karımla ka•ga edip 
evimden kaçtım. 14 Hnelik ka• 
rımın hatıranı kırdıktan ıonra, 
aizin kokmuı otelinizde kalmak 
için hori>zumu mu boğazlatacaiıml 
Ve insana şaka gibi gelen ina
nılmaz bir ciddiyetle, &Jyaat nutuk 
veren ateıll bir hatip edaall• 
Uive etti: ditbd timdi ualamıfb. Lakin, bu mlltkUI Yaziyetten halaı etmek 

padlpJua vad1etl, ıtıplae wwec:ek için mOnaıip:bir cevap verilme· 
Wrl halde detlldL Hattı Ferit ılnl Muıtafa Kemal Paıadan rica 
,..., padl .. lua bu llSderlnl A• etmiıli. Şimdi de hayret etmek 

Cennra, l7 (A.A.) - Ulualar ıoı· 
r•t•.t koaaeyinde Çin hllk\imetlna 
daimi bir mukl •erilmHI hakkında 
yapılan konuımalu aonucuada, meae
leain bllamllddet teh~lne karar varil· 
mlıtir. 

ılp buz dolabında muhafaza ede
) Um. Sabab:el in çıkarken abraımzl (w Toplanblar, Davetler 

Parti Ocakları 
Kongresi 

- ilk Hiddet 1 : • 

- Horoz.umun kanı mukabi
linde bat koyacağım yumuıak bir 
yastığa, en aert kaldırım taflDI 
tercih ederim ! 

mimi zan•etmlıtL Ve b11na bina- ıaraal Mustafa Kemal Paıaya 
endir ld ••rhal f'I C•Yabı Y..,. ıelmlıU. Çnnkll o, evvelce Ferit 
mlftl: Paıadan aldığı telgrafa (pek ece-

- Bendeniz arzuyu phaoeJ.. le) lıaretl!e ve 900 prup olarak 
Inl k dil rin lbJA.R. d ıUıe De ( Tercan ) dan cevap 

r •D • 1 • e er, •e Yerdlil gibi Erzlncaadan da 2nı 
•••aff•k olacıjamı da llmit •1· 35 tarih Ye 49 numara ile padita· 
lerim. Ancak, teaaip bururulW'aa; 
efendimiz de, baıkltabet Yaıda• ha bir telgraf çekmft; 1 icra ettlti 
aly)e teHcclllaO phuelerlnbl ba aeyahatln ~• kendi ıahıi va· 
keocWerlne tebliğ b•J111UD1z... ziyetinln, millet ve memleket için 

mucibi endi.. delil, biliki• mllı· 
Padipla, Ferit PafUID ba telsimi falde, oldotunu izah ey· 

teldtflnl kabal etmlı; mabeyin 

C. H. P. Erenk&y Kamonu 
Sabrayicedit Ocajındanı 

Ocağtmıııa yallık kongreıl 
22/ Eyliıl/ 1935 Pazar glnl ıabab 
ıaat 10 da 7apılacakbr. 

Ocakta yazıla bDt8n lyelert
mlain belU edilen o aaa Ye 1aat• 
le bu koaıreye OllUI' •ermelerini 
diler İL 

baıkltibl Ali Fuat Beye • bizzat 
dikte ederek • bir telgraf çektlr
mlfll. Ba telarafın hullıaıı, ıun
dao ibaretti : 

Glllmek • Do7uacuya kadar kahkahalarla 

[ lngillzler, zati devletlerinin 
lıtanbula celbi için ıerek hUkii
metl ve gerek zatiıabaneyl pek 
çok taz1lk ediyorlar. Harbiye Ne-

Gtilmck Iıteyenlere MDjde : 

LA~~EK DERTSİZ ARKADAŞLAR 
HARDI filminde, Yakında İ P E K ılnemaıında 

Mftıterlnln g5zleri, kabule lm
klnııı b;r teklifle karıılaımıı gi
bi açaldı: 

- Horozu mu kesecekainlz? 
Otelci de bu ıorpya mana 

Yerememitti: 
- Ne yapalım beyim? Dipdiri 

hayvanı yatak odaaına çıkartacak 
değlllz a?. 

- Siz ne karıflrllDI& ona? .• 
Odanızın parasını abyor1uauz ya? 

Bu çllrtık mantık, otelciyi hid-J 
detlendlrmtıti: 

- Biz, dedi, yatak odaıı ki· 
ralıyoruz, ta\ uk kftmesl defılll 

Müıterl, oturduğu koltuktan 
doğrularak bir 1ıandalye üzerine 
bıraktığı horozu baib ayakların· 
dan kavradı, ve: 

- Ben dedi, horozumu keıtl-

Uzaklaıan horospereatin, , .. 
urlu cinnetin• teılıU ko1mak bau 
dGfmeL 

Gözlerime, hayli acalp bir ID-
1&n haletiruhiyesi, bir in1&11 
nllmuneai aörmenio ha7retl dol
muştu. 

lnaanlan eYlerlnden barld• 
nndan eden sebepler aruına haJ .. 
yanlann da karııtığını göaterea, 
bu inanmamanızdan korktuğu• 
teaadüf, beni hayli dütllndllrdtl ı 

- Kedilerin, köpeklerin, aa
hiplerini kendilerine bağlayan 
bazı hasletlere sahip olduklarını 
duymuyor değildik. Acaba bo
roı.lar da yeni ve gizli marifetler mi 
peydahtadılar dersiniz? 

Yarın: 
Otellerde gördliklerlm • Otel 
dolandıranlar • Bir baskın 



ıv ;:,ayta 

78 Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tir ki er 
Hadım Süleyman -Piri Relı- Murat Reis 

Piri Bey, Gemileri KayalıkJardan Geçire
rek Limana Sokmağa Muvaffak Olmuştu 

- Y oldaılar, dedi, Maakatı 
almak gerek. Bunun için de ka· 
raya asker dökmek lizım. Fakat 
bu limanın ağzı, ıtz de görUyor
ıunuı, yeni nada:zlanmıı tarlaya 
laeazer. Eğri büğrdUr, kayalaktlr, 
adacıklarla kapalıdır. Uluorta 
yUrllnUrse gemiler ya taıa çar
par, ya toprağa. Onun için 6nde 
bir kılavuz buluomalıdar. 

V • 6nllnde bulunan bir bari• 
tayı gösterdi: 

- işte bizim kJayuzumuı bu· 
dur. Ben rahmetli 4ayımla lspan• 
ya ıularında dolaıırken bir frenk 
gemisinden bu haritayı almııtım. 
Sonra Hint denizini g6rmUt her 
hangi bir gemici elimize g•çH 
onu karşıma alırdım, bu harita 
üzerinde kendisini ıorguya ç•· 
kerdim, eluik gördUj'Um yerleri 
dUzeltlrdlm. Yıllarca Yerdiğim 
emeğin timdi ilk karıılığını ala· 
catım. ÖnUnUze ben dllıeceilm, 
ıu karmakarııık yolda Ulu Tan• 
rının keremli• küçük bir kazaya 
uğramadan •izi içeri 11okacağ1m. 

Amlralın böyle en öne geçlıi 
•• geçllmeıl güç görUnen bir 
atzı tehllkeaizleıtırmek ödevini 
tlatnne alması bütün relılerl tUk· 
ran duyilJıu aııladı. Batta Recep 
olmak Uzer• bepıl onun elini 
lSpUyordu ve yine bepıl, günUnD 
ı•cesini yazı ile, resim çizmekle 
geçiren Piri beyin bu huyundan 
föyle eyi sonunçlu çıkmaaını ha1· 
ran hayran alkıılıyordu. 

Kaptanlar yanından ayrılırlar
ken o, blr dUıtincealnl daha or
taya attı: 

- Ben, dedi, ıu kaleyi de 
içinde ıezlp dolaımııım ıibl eyi 
tanırım. ÇtınkO bir Portekiz a•· 
mlılnde onun planını bulmuıtum, 
ıaklamııtım. Onun için burada 
pek çok oyalanmıyacağımııı umu• 
)'Orum. Topla dövülecek yerleri 
ben size gösteririm. Bizim levent• 
ler de kollarını ınvarlar. On ıBa 
içinde kaleyi dütUrUrUz. 

Piri bey dediğini ~yaptı, "1onan• 
maya kılaYuzluk ederek bütlln 
gemileri kayalıklar ve kllçOk 
adalar araaından sıeçfrerek limana 
soktu Ye bu ıuretle ölO zayiye 
içine giren filo, kara bataryala· 
rının ateşinden kurtuldu, aıker 
çıkarmıya koyuldu. 

Ptrl beyin bombardıman fçia 
11çtlil hedefler gerçekten kalenin 
en zaif noktaları idi. Bundan 
6tUrU ateş çok sarsınb veriyordu. 
Sonuna kadar dayanmayı taaarlt· 
yan Portekizliler, bu kuvvetli ateı 
altında bunalmışlardı, ne yapa• , 
aaklarmı ıaıırmıılardı. TUrklerH · 
ilk açılacak gedikten hücuma 
kalkmak için aabırsızlanıp duru· 
yorJardı. 

Bir hafta böyle geçti, Amfralın 
kaleyi dU~Urmek için gerekil 
g6rdUğU günlerden Uçü kalmıı 
demekti. BUtnn filo bu heaabı 
duymuı bulunduğundan herkesin 
ağzında günlerin eayııı dolaşıyor• 
du. Piri bey de kendi oranlayııı· 
nın doğruluğuna inan beslediğin· 
den onuncu gUnUn gelip çatma• 

ıını bekliyordu. O elindeki belge• 
lere ve yapılan bombardıman 
kuvvetine göre kalenin on günden 
fazla dayanmasını imkansız bulu· 
yordu. 

Dokuzuncu glln bUtnn levent• 

ler ayakta idi, gözlerini kaleye 
dikip açılacak deliğin - koyu bir 
karanlıkta ansızm doğan olgun 
bir ay iibl • yüz göstermeıinl 
bekliyorlardı. Gerçi hesapça bu 
doğuma, bu açıhıa bir gllo daha 

Yardı. Fakat asker, sabırsızla na· 
rak o doğumu hızlandırmak kay· 
gusuna kapılmııh. Ellerinden gel· 
H yarını o ıUnden dUnyaya ge
tireceklerdi, o derece atılmak, 
çarpıtmak özlemi taııyorlardı. 

itte o aırada ve glln batımına 
az kala kalenin dibinde bir ha· 
yalet bellrdL Topların ağzından 
yayılan duman bulutları, güllele· 

rin yarattığı toz kümeleri, bab} a 
akan ıuneıten yavaş yavaı ıızan 
hafif eamerlik araamda bu haya· 
let kınak ve oynak bir gece 

içinde birden boylanmıı, kımılda· 
maya baılamıı beyaz ve bembe· 
yaz bir mezar taıını andırı yordu. 

Onu ilk görenler kalenin o 
yanında Metrise girmiı olan as• 
kerlerdi. Hayaletin ıendeleye aen· 
deleye yürümesi, Metrislere doğru 
llerlemeğe baılaması üzerine daha 
gerilerdeki aakerlerln de dikkatı 
oraya çevrildi ve bu görUnüıün 
uyandırdığı hayret hızla yayılarak 
Piri reise kadar vardı. Şimdi amiral 
ve bütün reisler, kalenin dibin· 
den çıkıvererek TUrk ordusuna 
doğru gelen bu mezar taşını aeyre 
koımuşlardı. 

Onun bir ln1an, hattl dişi bir 
insan olduğunu ilkin Piri Bey an• 
lıdı, mırıldandı. 

- Beyaılar glylnmlt bir ha
tun klıf. Fakat nereden çıktı, ne· 
reye a•liyor ve bu ateı içinde 
ne arıyor? 

Recep relı kaılarını çattu 
- Aman Bey dedi, diti ev

liya olmaz derler amma görenler 
çok. Bu hatun kiti de buranın 
Veli dedesi olma1ın. 

Veli dedeyi, okuyucularımaı 
araıında hatırlamayanlar belki 
bulunur. Bu, Cezaylrde .rörnUIU 
olan bir TOrktUr, 11 1542,, ) ıhnda 
henüz 1ağcL, Barbaroıun Ceza· 
ylrl almalil üzerine oraya gel· 
mfıtl, Eski çağlardaki abdallar 
ıibl Türk aıkerlerl arasında ya· 
ııyordu, ıaYaflarda onların tlnel 
(manevi) kuYvetlerinl çoğaltmıya 
çahııyordu. Çok ıUçlU kuvvetli 
bir adamdı, ayni zamanda her• 
badal gibi • gayet akıllı f di. 

Alamanya imparatoru ve lspan· 
ya kralı meıhur Şarlken, kendin· 
den Unltl blr adam olan amiral 
Andiryanan kumandasındaki 370 
parçadan mürekkep buyuk bir 
donanmaya elli bin aıker yUkle
yerek Cezaylre geldiği vakit Bar· 
baroıun oraya vekil olarak bırak· 
tığı Hadım Haıan Bey mlitkUl 
bir mevki• duımuıtu. 

(Arkası var) 

Türk - Yunan 
Tecim Andlaşmaıı Bugün 

imza Edilemiyor 
Atına, 18 (Özet)- Son dakl· 

kada bat gôsteren zorluklar do· 
layıılle Türkiye ile Yunaniltan 
arasında yapılan yeni tecim and· 
laıması bugün imza edllememlı· 

tir. Bu zorlukların kı1a bir müd• 
det içinde ortadan kaldırılarak 

endlaımanın imza edilece~ mu· 
hakkak ıayılmaktadır. 

Ali Çetinkaya 
Toktta 

Şarki Karahlsar, J7 (A.A) 
ıehrimize gelmiı olan bayındırlık 
bakam Ali Çetinkaya bu gece 
Halkevinde ilçemiz halkı ile içtem 
konuşmalar yapmıştır. 

Bakana, Karahlsarda bulunan 
fRp, demir, kömUr, altın, simli 
kurşun, karaboya, z ı r.;ık, tebeıir 
madenlerinden örnekler ver;Jmit· 
tir. Ali Çetinkaya konuımalarda 
aldığı biJgelerden memnun kal· 
mıı, 1abahleyln Suıehd üzerinden 
Tokat' a hareket etmiıtir. 

Tarım Bakanı Rize'de 
Rize, 17 (A.A) - Tarım ba· 

kanı B. Muhlis Erkmen yanında· 
kilerle birlikte bu akşam Of dan 
motorla Rize'ye gelmiıtir. 

Kayseri Kombinası Müna
aebetile Teati Edilen 

Telgraflar 
Ankara, 17 ( Özel) - Kay• 

teri Dokuma kombinası'nın açllıt 
töreni münasebetile Sovyet dış 

komiserliği ile Dıt bakanımız ara• 
sında tebrik •e teıekkür telgraf· 
ları teati edilmiş ve iki do\ let 
araamdakl de.at uğun devamlı ol· 
ması hakkında tah~inde bu· 
lunmuşlur. 

Sovretler EndU•trı Alenındakl 
Muvaffakıyetlerimlzl Memnu

niyetle Görüyorlar 

Moeko\ a, 17 ( A. A) - Gaze· 
leler, Dış işleri Halk komiserJ 
vekili B. Krestlnski'nin şu dlyevl• 
ni yazıyorlar: 

Türkiye Cumuriyetinin endüs· 
trlleşme alanın da ki ilerlemesini 
devamh ve doıtça bir dikkatle 
takip ediyoruz. Her yeni fabrika 
TUrklyenin ekonomik temelini 
kuvvetlendirirken dost ve komşu 
memleketin siyaıal kuvvetini de 

arttırmaktadır . Türkiye. Jideri 
Kemal Atatürkün idaresinde, Is· 
tiklall için bir çok parlı!k utkular 
kazanmış ve müstakil ge.işmo 

hakkını elde etmiştir. Şimdi eko· 
nomik alandaki zafer:eri, feodal 
ve tamamen yabancı ko.ıtrola 

bağlı -eski ıultanlar imparatorluğu 
ile demokrat ve hayat ve faali· 
yet dolu yeni devlet arasında 
geçilmez bir durum yaratarak is-

tiklalini daha ziyade kuYvetlen· 
dirmektedir. Çok önemli olan 
Kayseri kombinasının açılmasını 

pek bU} tik sevinçle karfılayoruz. 
Sevincimiz, Sovyet teknik ve en· 
jeniyörlerioin kombinanın kurul· 

ması için çalışmış olmaları dola· 
yısiyle de atamaktadır. Kayaerl 
kombinaılyle Nazillide kurulmaıı• 

na başlanan kombinanm iki mem• 
leket arasındaki siyasal, ekono
mik ve kUltUrel ilgilerin bundan 

ıonrakl geniılemeılne daha çok 
yarayacağını kuvvetle umuyoruz. 

Lltvinofun Lehistan 
Mümessiline Cevabı 

Cenevre, 17 (A.A) - B. Lit
vlnof ıöylevinde demiştir klı 

B. Bek'in diyevl bizi bir daha 
söz almaya mecbur etmiıtir. Ar
ııuluıal anlaşmalar hakkında mev-

cut zihniyetlere dair burada açı• 
lan bir müzakerenin teşriki rne· 
saiye zarar verebileceği hususun· 
da B. Bek'in mUtalea1ına lıtirak 
edemiyeceğim. Böyle bir müza
kere için aaamblemizden daha 
mUıalt bir yer olmadığını söyle
meğe ceaaret edeceğim. Barıı 

meselelerini müzakere ederken 
ıu veya bu siyaaal zihniyetin fay• 
da veya kifayetsiıliklerl üzerinde 
durmaklığımıza lmkln yoktur. 
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Filimor T eras'taki Hırsızlık 

-2-
Ptronu, Bay F erdlnan Knopf 

bekir bir adamdı ve elmas tlca· 
retlle iştigal ediyordu. Robertson 
on beı yıldır onun hizmetinde 
idi. Evde, ortahk ıüptırmiye ge· 
len bir kadından baıka da biz· 
metçi yoktu. Bir gece evel, 
Bay Knopf, ayni ıokağın 26 nu
maraaında oturan ve Odley ao• 
kağında mağazası bulunan ku· 
yumcu Bay Şlpman'ın evinde 
akşam y•meğlnde idi. Bu esnada 
Brayton postanesinin damgaaım 
taşıyan ve Uzerlnde iri yazı ile 
(Müstacel) iıaretl bulunan bir 
mektup ietirdller. Robertıon 
bunu 26 numaraya götürmek 
üzere iken, Bay Knopf çıkageldi. 
Mektubu okudu, ıonra da tren· 
lerin tarifesini getirtti, bavulunu 
lıazırlath Ye bir de araba Hmar• 
ladı. 

Robertsen burada, ı6zlerlne 
devam ederek, dedi kl t 

- Meselenin ne olduğunu az 
çok keş:etmiıtlm. Bay Knopf'un, 
çok sevdiği Ye sı hhati de zayıf 
olan, Bay Emil adında bir kardeti 
vardır. O plAjdan bu plAja, 
ıifa bulmak ümidilo gezer, durur. 
Şimdiki halde Brayton'dadır ve 
yine hastalanm ııtır. Eğer, aşağı 
kata kadar inmek zahmetine kat• 
lamrıanız, mevzubabı mektubu 
avludaki masanın üzerinde bulur· 
sunuz. Patronum gittikten ıonra 
onu ben de okudum. Kardeşin• 
den değil, fakat Kollns adında 
bir doktordan geliyordu. Doktor 
hemen hemen can çekişme rad· 
desinde bulunan ve kız kardeılnl 
görmek isteyen Bay Emile bak· 
mak üzere çağmldığıaı yazmak· 
tadır. 

Hareket etmezden önce, Bay 
Knopf, yazıhanesinin çekmesinde 
çok değerli ıeyler ve ezcümle 
elmaslar bulunduğunu söyliyerek 
kapıları dikkatle kapamamı •• 
ortalığı sıkı bir taraısut altında 
bulundurmamı tenbih etti. O, 
ekseriya, evini böyle bana emanet 
eder. Mağazası yoktur. Elmaıları 
elden alıp sattığı için, malını ıu 

bildiğiniz çekmenin içinde saklar. 
alt tarafını billyorsunuı .. 

Komiserle sivil memur, bu 
mesele hakkındaki feılekelerinl 
yapıp vermek Uzere karakola dön· 
moden evvel, meıhur kuyumcu 
Şlpmanın, 26 numaralı evine 
gittiler. 

ihtiyar, elindeki ılcime bir 
dllğUm daha yaparakı 

- Mesel•nin o zaman almıı 
olduğu ehemmiyeti tabii haUrlar
sınız, dedi. Bay Şipman, meıhur 
(Şipmao ve ortakları) mücevherat 
ticarethane1inln dlrektörlldUr. Bu 
derece zengin bir firmayı ıosyete 
içerisinde temsil etmek ödevini 
iki oğluyle gelinlerine b1r1&karak, 
Kenılngtondakl evinde yalnız ha· 
ıına oturur. 

Bay Şipman, zabıta memurla· 
rına ıu cevabı verdi: 

- Ben Bay Knopfu pek az 
zamandır tanırım. Bana birkaç 
defa taıl ar sattı. O da, ben de 
bekar olduğumuzdan, ıık sık, 
akıam yemeklerini birlikte yeriz. 

Ezcümle, dün akıam da, 
yemeğini burada yedi. GUndUzUn, 
kendiılne çok güzel bazı Brezilya 
pırlantaları göndermlılerdi. Mağa· 
zamda ne kadar meıgul olduğumu 
bildiği için, burada, iıtediğlm 

gibi bu taıları muayene edebile• 
ylm diye, beraberinde getirdi. 
Ben bunları kendialnden 25,000 
lngillz lirası mukabilinde satın 
aldım. Ve hattA bu paraya ait 
çeki yemek ıofraaının llstllnde 
imzaladım. Bu alııverit her ikimizi 
de memnun ediyordu. Bunun 
ıerefine karııhklı bir ılıe eakl 
Porto ıarabı içtik. Bay Knopf 
buradan aaat 9,30 sularında çlktı, 
gitti. Zira benim erken yatmak 
adetim olduğunu blllr. Ben, satın 
aldıjım taıları kasama kilitledim. 
Sokakta, bütün sıece hiçbir anomal 
gUrUltU duymadım. Yatak odam 
evin ikinci katında ve ıokata 
nazırdır. Baıka hiç bir ı•y bllml· 
yorum. ZaYallı Bay Knopfun evine 
bu gece hıraı• ıirmJı oldufunu 
da, şimdi ıizlerden lılttlm. 

lfadealnln bu noktaıında, Bay 
Şipman birdenbire ıuıtu ve yUzll• 
nUn rengi uçtu. Kısaca özllr dile• 
yip odadan çıkta •• memurlar, 
onun acele acele merdiYenlere 
tırmandığını duydular. Biraz sonra 
avdet etmlıti. 

- Pırlantalar .. Çalınmıt-• Y okl 
diyebildi. 

-3-
- Bu çifte h1rsızlıA"an tafıllA• 

tını akıam ıaıetelerlnde okudum 
ve derin derin düıDnceye daldım. 
Vo elindeki ılclml g6ıterlp, gll· 
IUmseyerek ihtiyar, ilA•• etti : 

- Bunun, bu kllçtlcUk do .. 
tun yardımı ile, bir ı•cenlD 
içerisinde önemlice bir Hrvet 
edinmenin yolunu bulaa hır· 
1111 meydana çıkarmanln uıulO 
hakkında bir plAn Tllcade getir-
dim. Bittabi, benim metodumla, 
Londra zabıta11mıa mutat uıullerl 
arasında dağlar kadar fark vardal 

Bu mesele ile utraıan memur, 
herıeyden 6nce, zaYallı kuyamcu 
ile malyyetlnde çalıf8nları ııkı 
bir ıorguya çekti. Bay Şlpmaa : 

- O çtane mUstahdemlm Yar• 
dır, dedi. lklıl, çok Hkldenberl 
yanımdadırlar. Lakin, eYlD agar 
hizmetlerine bakan kadın yanıma 
geleli ancak altı ay oluyor. 
Kendisini bana, dostlarımdan biri 
hararetle tavsiye etmlıtlr. Elinde 
de fevkalAde ıehadetnamelerl 
Yardır. Bu kadın oda hfzmetçlsile 
bir arada yatar. Çocukluğumdan 
beridir baıia hizmet etmekte olan 
aıçı kadına gelince, onun odaaı 
ayrı ve bitltiktedir. Bu ıuretle, 
UçU de, benim llzerimdekl katta 
beytutet ediyorlar demek olur. 
Dun gece, ben, çalınan pırlanta• 
ları, yatak odamdaki kaaaya 
bizzat kilitledim onun için, hırsıı• 
larm nasıl olup da... Fakat, 
lôtfen gelin, ıörünl Anahtarlar 
baıucumdan ahnmıı ve kaaa açıl· 
dıktan ıonra, tekrar yerlerine 
konuJmuı oldu~u anlatılıyor. Ve 
bütün bu iıler, ben uykuda iken 
görtılmUşl Şunu nazarıdlkkatinize 
arzederim ki, uykum hafiftir. Bir 
11 çıt 1 ,, olsa uyanırım. Hırıızlığın 
vukuunu, mağazama gitmeden önce 
herhalde keıfedecektim; çünkü 
taşları alıp götUrmek niyetinde 
idim. 

Komiserle sivil memur kosayı 
muayene ettiler. Bu, kat'iyen zor· 
!anmamış, fakat, sahibinin dediği 
gibi yine kendi anahtarlle açıl· 
mıştı. Sivil memur, kloroform lafı 
etti ise de, Bay Şipman aabahle• 
yln saat yedi buçuğa doğru göz· 
lerini açtığında, odada hiçbir 
fÜphe uyandırıcı koku duymadı· 
ğını ve kloroform koklayanlarda 
daima olduğu gibi htç bir bulantı 
hi11etmediğini ,ıöy ledi. 

(Arkuı Yar) 



J8 Eylül 

••---•~ 18-9-93S No. 17 4m-

Zlndaa Boşelerlnden 
Yddız Sararına 

~-~ Y szan ı z. t;. Her hakkı mabfuıdur 41m_., 
Sıraselvilerdeki Evden içeri Süzülen 
Vahan, Büyük Alaka ile Karşılanmııtı 

Kadın, kenara seklldL Erkek, 
içeri girdL Ortada, yuvarlak hir 
m&1a bulunuyor, bunan etrafında 
da bet kiti oturuyordu. Bunların 
başları birdenbire açalan kapıya 

çevrilmiıtL Kapıdan içeri giren 
adamı görünce, hepılnin dudak· 
larmda bir teb~aiüm belirdi. 
Hafifçe: 

- Gel bakahm, Vahan. 
Sealeri yUkteldi... Vahan, ıe

IAm verdi. Orada duran bir ıan· 
dalyeyi çekti. Kendisine yer açe 
mak için ıandalyesiol ıağa çeken 
atçı KeYork ustanın yanına yer
leıf. Ve ıonra, oradakilere ayrı 
ayrı göz gezdlerek : 

- Geçmft oJıun, deaenlre.. 
Dedi. Bu ı6ıler, oradakileri 

heyecana getirmeye kAfl geldi. 
Ortadaki kuçnk bir petrol lim· 
bHının hafif ıııjında, çehrelerlnin 
hatları bir kat daha derlnleıen 
başlar, Vahana dofru eğlldL 
Uzun ye kırçıl Hkalmdan papaı 
oldutu anlaıılan bir adam, ıakla 
ıörUnmeye çalııarak mukabele 
etti ı 

- Hayrola, Vahan. YokH 
bir ıey 1e:ıdiler de, takip mi 
ettiler?. 

- lı; yalnız takiple kalsaydı, 
bir ı•Y dettJdi; derhayr [ıı Az· 
kals•n, derimi yOzecıktiler. 

V abanın bu mlbaleıalı .&deri 
dinleyenlere dehpt •erdL BltOn 
ağızlardan, telif •e merak ile: 

- Yok canım?. 
- Hele. anlat baülım. 
Sözleri ylkaeldl. 

Vahan, kollannı masaya da· 
Jadı. Dlln akıam ı•çirdiğl mace
raya birçok korkunç mübalegalu 
k:ırııtırarak anlatmıya baıladı. 
Dinleyenler, heyecan içinde kal• 
nıışlardL Nihayet ı~z, ( Slvaıh 
Kara Haçador)a mUıabehet bah· 
sine gelmişti. O ıaman Der 0Hp, 
onları ikaı etti: 

- Dikkat edelim. Demek ki 
Haçadorun birdenbire ortadan 
kaybolma11 nasarıdiklratJ celb 
etmlt-

Sirenı efendi, uablyetlı ı5z• 
IOğtlnll dOzelterek mukabele etti: 

- Bu kabahat, Si•u merkez 
komltesfnindir. Bunlara ıık ı•k 
talimat veriyoruz. 
•ôyle bir yazifeye çıkacak arka• 
daılar ortadan kayboldukları 
laman, onlann lldtıklerinl ilin 
edin; diyoruz. Fakat bir tirli, 
anlatamıyoruL 

Baron Mikael de tellıla ı&ıe 
karııtı: 

- Şu bald.. Kara Haçador 
leh ilkede. 

(SerkU Doryaa) ıa kapıcı ba· 
1111 o'an Manolc Otuyaa hepalae 
birden cevap verdi: 

- Haçador için, ılmdillk me
rak edecek bir ıoy yok. Ben onu 
&yle bir 1ere ıakladım ki; değil 
hafiyeler, ıeytan blle gelıe araaa 
bulup ta meydana çıkaramaı. 
Halbuki, hepiniz blllrılniı. Bizim 
kulübe bafJye girmek ıu tarafa 
dur1un, kap111nın 6ntınden bile 
ıeçmlye klmH c11aret edemez. 

Manun, bu ıözlerl bUyDk bir 
•nınlyet ve itimat n. a&ylemekte 
.haldı idl. ÇUnldl o tarihte ( Ser
kıl Doryan) bil} tlk bir ehemml
:VeH haiz idL KulUbiln azaaı he-- - ------[1) Papaalara, bu auHtle laltap 
•lunıu. ( Papu baba) sibl bir •••a1a 
1-'ir. 

1 men klmilen Hfirlerdea n •• 
yükHk me•kle malik ecnebilerden 
mOrekkep oldutu için buraaı adeta 
huıuıi bir lmtlya!B malikti. 

Der 0Hp, endiıe Ue ıakabnı 
kan9hrarak ceYap •erdi: 

- Eveti BugUn için, böyle; 
Manok ahbar. Likln Haçator bu• 
rada uzun müddet kalamaz. Biran 
enel Bulgariıtana gltmeıl ll11m. 
lıte, aaıl tehlike o zaman ba.
göıterecek. 

- Niçin? •• 
- E, oradan naııl cıkacak?. 

Vapura naııl binecek? •• 
- Merak etmeyin. Ben, onua 

da kolayını bulurum. 
- Na11l? .• 
- Bu hafta içinde, Romanya 

aefareti başkAtibl izinle Köıten
ceye gidecek. Tam onun aide
ceğl gOn, bir sefaret kavaıı elbi• 
aeal bulur, Haçadora giydiririm, 
Şekercilerin birinden bir kutu 
teker yaptınr; bir demet çiçekle 
Haçadorun eline veririm. BaıkAtlp 
•apura blndbıten ıonra, aradan 
beş OD dakika aeçer geçmH, 
Yapura gUnderlrJm. Vaporun merdi· 
veninde bekleyen pollılere bun• 
ları glSıterlr. Sefarethaneden ıön• 
derdiler. Baıkltibe Yerip çıkaca• 
ğım; der. Ve kolayca vapura girer. 

Slrenı efendi, 1&bredemedL 
Genek bir aftlUıten ıonra: 

- BraYo, Manok ahbar. Ha• 
klkaten, çok glbel dnınntıı. 

Dedi. 
Fakat baroa Mikael. :rla• 11J1i1 

endlıe içinde idi: 
- iyi amma .• Vahanın ıazı .. 

rlnden anla11hyor ki. Haçadorun 
çebreıi ne ıekilde oldup, nb1-
taca malüm. Eter 6yle olma1aycb, 
Vahanı ona benzetip yakalamaz• 
lardı. 

Manok cevap Yerdi: 
- Hakkın var, Baron MI· 

kael. Bunu değlı tirmek de 
okadar gOç deiiL Haçador, 
çatık katlıdır değil mi?. Uıtura 
ile lld kaıının ara11nı ıtlzelce 
traı eder. Saçlarlle bıyıklarını 
ılmllyah boyar. Hem emin ohm 
ki, ıarbn da dakaYaı elblıeal oldak· 
tan ıonra, poliıler oaa uıan uza
dıya latic•aptan pçirme:der. 

Der Oeep, elini kaldırdı: 
- Allah, raıı olıun; Manoll 

ahpar! .. Aklım kHtl. Sen, bu iti 
becerebilecekıln. Şimdi 19çeUm, 
6teki meaıeleye. V ahaal.. Anlat 
bakalım, f1l Raı prenaell mu
elealnl. 

Vahan, evveli preaıeı Nadya 
m11elealol izah etti. Sonra, kol• 
tutunun altındaki mektuba çıka· 
rarak atçı Kevork ustaya verdlı 

- Oku da dinlesinler. 

Dedi. Vaktile Bakude mahke
me kAtlbl iken beı ıene ev•el 
komltealn emrile latanbula gelen 
Ye a1Ç1lık eden KeYork. elladekl 
klğıdı cümle cUmle okudu. Her 
cümleyi ayrı ayrı tercOme etU. 

Ruıya Sefiri M. ZlaoYlyef ta
rafından Çar Nlkolaya hitabea 
1azılmıı olan bu mektup, bepil
nlo nazarıdlkkatinl celbetmlıtl. 
Birkaç dakika, derin bir ıUkdt 
lçlndı sıeçli. Şonra bu ıllk6tu 
Der Oıep'ln aeıl lhlll etti : 

- E, ıöyle bakalım Vahan 
Sen, .. di1onua bu ı .. ? .• 

C Soa• •ar)) 
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Bulgaristan 
Spor F ederasgo
nu Başka•ı Öldü 

Sofya, 17 (AA)- Balaar ajaa-
11 bildiriyor: Bulıu ıpor federaa• 
7onu bqkanı B. Dlmltre fyaaoff, 
kırk Hldı yapnda oldap halde 
8lmlftlr. Eaki bir 1a1laY ve ih
tiyat alba11 olan Dbaitr• Jyaaof 
1923 yılmcla•herl fecleruyoau 
idare etmekte ldL Keacllal, 1927 
tarihinde Bulıu olimpiyat komi· 
t .. llll kurmuı Ye komlteaia ddocl 
başkanı olmaıta. --·--·---·-·--------
Denlzyolları 

lfLETMlll 
Aee•t•l•rl • Karaldtr ltlprtlltaı 
TeL al62 • llrkeel lılllalr•anade 

Haıa Tel. 127 40 ........ 4m----~ 
Trabzon Yolu 

CUMHURiYET -vapuru 19 
Eyllll PERŞEMBE 10nll ıaat 
20 de Hopaya Kadar. "5659,. 

IMROZ YOLU 
KOCAELi Yapuru 19 Eyini 
PERŞEMBE gtınll ıaat 20 de 
lmroıa kadar. 115660,, 

DOYÇE ORIENT BANK 
Drudner Bank fubeal 

Merkezi : Berli.o 

Tilrlclg•dekl ıa6el•l: 

Galata • latanbul • hrnllr 
Depoıu • .t.t. l'ütün Giiınriliil 
il il• tiri• '-kc ı,ı • 

l•tanbul ••llr• 6 111cı hukuk 
mahkemealndenı Mahkememlaln . 
934/6 aumaralı doayaaUe Fenlye ta
rafından Salim a1eylalne acılan l:oıaa· 
•• da•aııada ,.pdaa lllnen tebllfat 
•e ırırabi muhalrime netice.inde 
2411/934 tarihinde botanmalarına n 
mlddeialeybin bir Hne mGddatle 
bqkaalle nleamemealae n mah
keme masraflarının mlddeieleyhe 
ylkletilmHine tem1izi kabil o'mak 
lıere karar Hrilmiı oldutun• 
4an ıs fi• aarfında t•mJlzl dan 
edil•editl takdirde kaaual muamele· 
nla yapılacatı teblit ••kamına kaim 
olmak lzcre illa olunı1r. (4S4) 

ADEMi iKTiDAR 
Ye 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta kutuau 1255 

Acele &atllık Yalı 
Bny&kderede : lıayıkhaneal, 
genlı bahçeli içinde tulumba, 
tatla ıu ve elektrik bulunan 
btıynk bir taJı aablakbr. 
HerıDn 20000 No.1a telefon 
ediniL 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARIHlı l&ea 

Sermayemi: 10.000.000 Lıcnis Uram 

Tttrkiyenin batfıoa eehirlırile 
Pari1, Manilya, lf 11,Lonclra •e 
Kanoeıter'de. Mim, Kıbru, Irak. 
lrau, Filiıti.D w Y1ID&DİltaD•da 

Şabeı.ri, YuıOlla•A Romanya. 
Suriyı ve Yuauiltan'da YıJyalleri 

Yarclıı. 

Hır tirli taanka 11uıınılılırl 
Jlpar 

Sayfa 11 

Spor: 

Balkanlı Güreşçilere Dün Gece 
Bir Ziyafet Verildi 

Atletlerimiz Bugün Son 
idmanlarını Yapacaklar 

&JUn gece .,..,..,çllere werllen· zl~afetten bir görUnUş 

Dardlaca Balkan rlret mll- faldyetaizUğtnl lllmelı lıtemişlerdL 
ıabakalarmın muvaffakıyetle nl• Franaız baaını, nikbin gözUk-
hayetlenme1I tı:ıerine rakipleriyle mekle beraber, neticenin ancak 
alt alta uğraşan buton Balkanlı yirmi puvanhk bir fark göstere-
"Klireıçilere Ttırk attr.. federa.. ceğini tahmin etmekte idi. Hal· 
yonu tarafından bUyDk bir tölın buki, Alman atletleri hemen bUtUn 
verilmiıtir. koıuları kazanmışlar, diskte Noel 

Park otelini dolduran yüzden Ye Vinter gibi adamlan yenmişler, 
fada sporcu bOytık bir net• için- diğer mllsabakalarda da birinci· 
de eğlenerek yemek 7emişlerdir. ilkleri almıflar ve bu ıuretle bu 

Balkanlı gliretçiler bugünden 6nemli maçı ( 48) puYana kartı 
itibaren grup grup ıebrlmizl ter· ( 102 ) pu•anla, yani ( 54) puYan 
kederek memleketlerine döne· farkla galip olarak bitlrmitlerdir. 
ceklerdlr. 

Balkan Atletlzm MUMNk•lanna 
Hazırhk 

Balkan oyunlarına fttlrak ede· 
cek atletlerimlı bugön ıon idman
larını yapacaklar, cumartHiye 
kadar l&tirahata çeklleceklerdir. 
Balkan oyunlaraoa airecek atlet• 
J.rfn kadroıu perşembe ıOnO 
teıblt edilecektir. Sahadaki bUtUn 
hazırlıklar ikmal edilmlıtlr. Çizgi· 
ler iki ıUn zarfında çlzilmlt 
olacakbr. 

Bulgar Atletleri Y8k•ek 
Dereceler Aldllar 

Altıncı Balk•n oyunlarına fıtl· 
rak edecek olan Bulgar ulusal 
atletleri iki glln e•••l aeçme mU• 
1abakalarını yaparak takımlarım 
bazırlamıılardır. 

Bulgar atletleri 1apbklan mO
ıabakalarda 110 metre molalı 

koıu ile -400, 5000 metre koıo
larda ve ytıkaek ile ıırık atlamada 
bizden ytlk1ek derece almıılardır. 
Bulgar atletlerinin teknik derece
leri ıunlardır: • 

100 - 11, 200 - ~S.1; 400 - 51. 
soo - 2.6., ısoo - •.34.S. sooo-16.18 
ıo.000-15.2., 110. mania 16, 400 mania 
62, yükHk atlama ı.sıs, usun atlama 
8.67, aırıkla atlama 8.90 clilk atma 
4~.<\6, disk YuD&D 87.67, glllle atma 
12.ı;ll cirit atma S3.69. 

Bulıar atletleri yann lltaa

bulda olacaklardır. 

Alman Atletlerinin 
Zaferi 

Fransaya Karıı 102 Pu
van Kuandılar 

Parll, 15 ( A. A. ) - Fraua 
n. Alman1a ara1ındaki anauluaal 
atletizm mliaabakalan Kolomb 
ıtadyomanda oa binden fazla 
Hyirclnia lnllade yapılm11tır. 

Son dakikada deilttlrllmlı 
olaa Alman takımı, yalnız blriacl 
aınıf atletlerdıa mlre~bp bulu• 
aa7ordu. Almaa7a atletizm fede
ru1ona baıkanlan bu ıuretle 
hareket ıtmekle Almanlana 
lneçllleı IDIDdeld ...W mu•al-

Merkezi Avrupa 
Kupasını Kazandı 
Pazar l'Dnil Prag'da oynanan 

merkezi Avrupa kupa&1D1 (Sparta~ 
( Ferençoaruş ) u 3- O yenerek 
935 ıenesi merked Anupa şa ... 
piyonu olmutlur. 

Balkanla Atletleri BUtUn 
Halk KartılayacaK 

Atletirm Federa&yonundan: 
Albncı Balkan oyunlarına 

lttirak için lstanbula gelecek 
ulusal ekiplerin buraya varıı 

tarihleri ıudur: 

Yugoslav eklpl - 18 Eylfil 
nat 10,20 Sirkeci garına. 

Yunan ekipi - 18 Eylfıl aaat 
12 Galata rıhtımına. 

Bntnn Tnrk sporcuların mlaa• 
flrlerlmlıi karıdamalan ayrıca 

temenni edllir. 
Oyunlar için bilet almıı olan• 

ların Stada blletlerindel:J renkli 
harflerin alt oldukları kapılardan 
girmeleri kolaylık Ye intizam 
namına rica edilir. 

Federasyonca lizım gelenlere 
gönderilmiı olan davetiyeler nu• 
maralı ve gönderilen ıatlarıa 
aamlanna kayıtlıdır. 

Namlarına gelen davetiyeleri 
lıteğlle baıkasına vermiı olan 
ıahlpleria davetiyenin arkasına 
yerdiği zatın iaminl Jazıp imza 
edecektir. Bundan gayn ıekllde 
aahiblnden bqkaıının elinde bu
lunan da•etiyeler prl alanır ve 
bunları 16ıterenlu Stada ıoku• 
lamaL 

Oyun ı&nlerl Balbnlı spor
cuların en dejerWuial ayrılık 
ıöıtermektlzln allutbracaklarını 
ye konuldanmıza TlrldDtü.1 lca• 
•bndan olan misafir 1everlik 
ıı>atereceklerinl b alkımızın aıll 
ruhundan pek bakla olarak bek
lemekteyiL ___ ..................... ------. --

Dr. lbrahlın Zati 
Belediye karııaınd,a Pi1erlolt 

caddealnde No. 21 
Herfil• Gtledea aonra haataları•ı 

kabul eder. 
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BALK FESTİVALİ 
Muti a ör elisiniz 

U:numi talep Uzerine programa llAvaler: 
Cuma akıamı saat 21 de Şehir Tiy troaunda yeni dekorlarla ve 

bal t heyetil Balkanla misafirler ıerefine 

p GÜNT 
Cumartesi akıamı Beylerbey aarayında 

BOGAZiÇi GECESİ 
Feerik bir gece 

22 Pazar aonn ıaat 21 de Takılm Stadyumunda 

HALK GECESİ 
Duhuliye 50 - 75 - 100 kuruştur. 

23 Pazartesi akıamı aaat 21 de Taksim Bahçeıinde 

VEDA GECESi • MILLt DANSLAR ve BALO 
Şehir Tiyatrosu, Beylerbey Sarayı Y• Takılm BahçHI için 

biletler mahduttur. Şimdiden 

NATTA 
Galatasaray ve Karaköy acentelerine müracaat. 

MOTÖR • ELEKTRiK 
MektebL 

1 - Tedri•ata 7 Birinci teırhı 1935 
puartHI b&11ıyor. Eıki talebenin 
oıelı:tepte buluamalan. 

1 - Aynı tarihte MOTÖRLER Ye 

DİZEL ıubeai ile ELEKTRİK 
n TELSİZ TELGRAF ıubele· 
rinde tedrisata bailanacaktır. 

1 - İlkmektep mezunları için HA· 
ZIRLAMA ııuıfı nrdır. Dtt ıtnı• 
fı bitirenler şubeler• girerler. 

• - Orta mektep mezunları doğrudan 
doğrwya mHlelc ıubeleriue alınır· 
lar. Bu ıubelerin mlddetleri iki· 
ter Hnedlr. 

1 - Mektep yalnıa gUndüzdilr. Kayıt 
iılerint b&1lanmıştır. 
Galata'da Çinili rıhtım hv.nı kar-

. 1111nda M•mhane oaddHinde 
Makine, MoUSr, Elektrik mektebi 

-------- D O cı U"-
oıKış ve BiÇKi YURDU 
Bayanların biçki ve dikit öğren· 

me latedilderiol görerek açılan (Do
ğu dikiı n biçki Yurdu) isteklileri 
aniodirmlftir. İıtaobuhıu en yUkHk 
biçki n dikiı yurdunu andıracak 
olan bu yurd en ıon uıullerle naza-
rt n bilha81a ameli olarak biçlı:i ve 
dikiı öğretir. Tedrisatın yeniliği ile 
ün kazanaoalctır. Yurda bitiren her 
talebe beyendiği modelden istediği 
ylinl!l veyahut ipekli kuınaıınıo 

yazık olmasını düıünmeden öğren· 

dlği l·ilgiıile biçer n diker, Üç ay 
içinde hem biçki n hem de dik· 
meyi öğreten bu yurt talebe kaydı 
n kabulüne baılamıştır. Ücret her 
kHİD nreblleoeğl gözönUoe alıaa
rak ayda dört lira olarak kabul 
edilmlıtir. Yurt herkesin geleblleoe
ğl Ankar Hacıbayram caddHinde 
Yıldt:ı eokağmda 2 numaralı bina· 
dadır. D.ıha çok bilgi n kayıd n 
kal.ul yollarını ve yurdun talimat
oameıini öjreornek ideyenleri her 
riıo yurt direktörünü görebilirler. 

Pİrlanta Yüzük 
Gayet temi• S kıratlık bir tek 

ta§h pırlanta yGzlk 19 EyJQl Perıembe 
gU•O aaat 14 t• Sandal bedeateninde 
satılacaktır. 

BiR TURAN mamulAltdJr. 

Beyoftlu Altıncı NoterllQlne 
Dairemizde 16/9/935 tarih ve 6086 

numara ile taadik edilen mukavele 
ile Beyotlu•da Kalyoncukullutunda 
26 No.lı bakkaliye dGkklnında meveut 
bllcUm'e •ua ve emtlal tlcarlyeml 
Kalyuncukulluğ'unda 71 No.da mukim 
Panayot ve Vuil Frangakl Biraderler 
tlrketine ntıa f olduğumdan ke7fi7e· 
tin bllinnıui için latanbul ıauteJe. 
rlnden Cil'lllhuriyet ve Son Poata ili 
illn edilmeaial laterim. 

Beyoğlu Kalyoneukullujııada 26o.1Nı 

D . HORHOR U N • -·~!·.~~.vA~t~.~l~IF~~ı.o_ı.~~ c: r. 1 ::> Son Posta Maı.tbaa11 
fi .. riJ.. Ml<llr9 ı Tabii 

laini Valde Kıraathaneai yııaında lautaluını kabul eder. Tel. 24131 G hlıı,ıo.; • •· iM-. :s.. -...,, iL IAıl 

- . iKTiD4RSIZ LIK 
V/lKiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 
iSTEKSiZLiK 
BELGEVSEKLi<ii 

....... ~YORGUNLUK 

.. 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : 

lnhlurlar ldareainin Galatada Mader hanında Apdulkadlr zade 
lımet aleyhine açtığı alacak davasında borçlunun lkametgAhı 
meçhul olduğundan Yirmi glln müddetle llAnen tebligat Ye 11Y•P 
kararı tebliğ edildiği bald~ mahkemeye gelmediğinden gıyabında 
iki yüz on altı lira ıek1en sekiz kuruıun 13/12/934 tarihinden 
itibaren yüzde bet faiz Ye yUzdo beı Ocretl YekAletle birlikte kabili 
temyiz olmak Uzere 1817 /935 tarihinde karar veramekle tebliğ ma• 
kamına kaim olmak Uzer• ilin olunur. "565S,. 

, TEŞVİKİ SANAYi~ .. 

L 
BiÇKi ve DiKiŞ YURDU 

Onuncu aene ••rglal açllmı9t1r. Duhullye yoktur. 
Talebe kafdlne b•tlanm19tır. 

Çarııkapı Mimarhayreddln YENi OKUL ıokatı 6. Tel 22994 

lıtaubul 4 üncü icra Memurluğundani 
Emlak •e Eytam Bankaaı TUrk Anonim Şirketine Blrlnd derece 

ve ıırada ipotekli olup tamamına 12395 • On iki bin lls yUı dok· 
un beı lira kıymet takdir edilmlı olan Galatada Kıbçallpaıa ma· 
hallesindo çöplük lıkolHI Karamuıtafapaşa ıokıianda 229, 229/1 
No. h depo dllkkiıuo tamamı açık arlbrmaya konmuı 
olup ilAn tarihinden itibaren ıartnamHI herkea tarafından 

görUlebilecek ve 26 • 10 • 935 tarihine raatlıyan Cuma ıtıntl 
saat 14 ton J6 ya kadar dairemizde açık arttırma ıurotile 

satılacaktır. Satıı EmlAk Ye Eytam Bankatını~ 844 No. lu 
kanunu hUkllmlerine tabi olduğundan mezk6r kanuaun 15 inci 
maddegine tevfikan ikinci bir artırma yapılmakıııın gaynm okul, 
yukarıda yazılı gl.inde en fasla arbramn füı:erlnde bırakılacaktır. 

Arttırmaya l9tirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nlabetinde pey akçHI veya Mlll1 bir bankama teminat mektubu 
tevdi edilmek IAzımdır. Biriken bina verallerll• çöp V• fener resim-
leri ve delliliye ve vakıf lcaresl mttgterlye aittir. Satıı bedell pe
ıln ödenmek lbımdır. icra ve lflAa kanununun 126 ncı maddesine 
tevfikan ipotek aahibl alacaklılarla dlter allkadarların ıayrımen• 

kul Uzerindekl haklarını ve huıuılle f alz ve maaraflarına dair olan 
iddialarını evrakı mllabltelerile birlikte 20 ılln içinde dairemize 
bildirmeleri lbımdır. Akıl halde hakları tapu ılclllerlle ıablt olmadıkça 

ıahı bedellnlıı pa1laımaıından hariç kalırlar. Allkadarların lıbu 
kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fada 
malGmat almak lıteyenlerlo 934/924 doıya NO. ıUe dalremlı• 
mUracaatlan llln olunur. [221]. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengin etmiıtir. 

19.cu Tertip 8. cı K•tlde 11 1. el Te9rln 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 Yardır. 

'-----------------~--lllllİiil _______ , 
Nafıa Baka lığından: 
Haydarpaıada ıif ıupalan teslim ıartile Ye Klirina kanalı ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple tılıraf fincanı açık eksiltmeye 
konulmuıtur. Eksiltme 2/1 J/935 Cumartesi gUnU saat 10 da Anka• 
rada Bakanlık Malzeme MUdUrlllK-Unde yapılacaktır. Iıteklil rin 

Ticaret Oda11 vesikası ve 31.20 liralık muvakkat teminetlan ile 
birlikte ayol atın ve aaatte Komiıyonda bulunmaları llzımdır. 

l11t klilor bu husuıtakl ıartnameleri para11ız olarak Ankarada • 
Bakanlık Malzeme MUdUrlUğünden alabilirler. ' 12620., •15619,, 

wtaldhı Orbu B. apartımuu Tıl.22DU 


