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,, ... u.ı, s.ı.rntıd• ( 3) kinıı11asanl fırka.ın• nutak .~gliigor 

Musolini, 40 Sene Evvelki Mağlii-
bigetin Acısını Çıkarmak I~tigor 

-
Rom•, 1S (A.A.) - H•ber •hndıGına göre, 

Muaollnl, H•be,ıstmnd• hiç olrn•z••, bir 
merd•n muharebesi J•pdm•sını istemekte· 

ceoı parlak bir zafer do1acakt1r. 
Kuvvetle oranlandıQına göre, bu muhllrebe, 

dlr, Musollnlnln fikrine 11&-e, bu meydan 
muharebesinden bUtan it.ıranın teald ede-

Adua bozıunlulunun ltalyada b1rakblı fena 
h•tırarı •ilmek için aynı alanda rapıl•c•ktır. 

( Devamı 8 inci yGıde ) 

Mübarek Ekmek Narhı 1 Haydutluğa 
Yine Kaldı Aman Yok 

Bu Seter ' 
Beledlre 

Hakb 
GBrUnUror 

'-u~fill~ .... 

komiıyonu don 
lOplaaaı .. •km• 
D•rhını tetkik 
etrnfı •e ayn•n 
bırakmııtır. . 

Don BorAda 
butd•y flatlan 
J•nibaftaa ,Ok· 
1elc,ik ıısıtv
IDlftir. Haziranın 
•on haftaıında 
610 karaı 49 
l&latim vasati fi· 
•ta ,nluelmfı 
olan un fiatlan 
temmuzun blrind 
laalta11nda 659 
ku'11f 99 ıantlm 
Ya1at1 lata lnmit. 
o zaman ıuete
ler haklı olarak 
narhın lndlrflme-
11 icap ett:if 
h•lde lndlrilm.. 1 
dljinı yumlf ve 
lebeblai aormur 
lardı. BuFınkG K•hırat •'•" laı ı,ı fırıtıl•r•• •k••I'· öt•lcl I• 
•azlyet 6yfe de- /••• ç•ı•lllli~lr 
ilidir. Cumarteal gtloG d• dahil ıelmif, buna mukabil 421 ton 
ol .. k llzwe dOn Bonada aD •• buğday aatılmqtır. Satıt eldeki 
butday fiatlannda yUkHllf g&- iıtoktan yapılmaktadır. 
rtUmnıtur. Bu yükaeliı ikinci hafta Yumupk buğday 6 kuruı 10 
• ... Uıini birinci hafta 'H1&tlsloe para ile 7 kuruı 27,5 para ara• 
ıare arttırdıfı, ylni fiatlan ıında muamele glSrmUıtOr, aert 
Haziranın ıon haft.ııadakl flata butday da 4 kuruı 38 para Uo 
Jtllueltmlı bulundujıa fçla bele- 6 kuruı 20 para araaında ıabl· 
diye •kmek narhinl aJD•• bırak· 1rııtır. Don boraaya hiç un ıel· 
ınalcta haklıdır. Bonadaki ylkıe- memif, eldeki lıtoklardan 2337 
lifin baılıca Hbebl Anadoludaa çuval un 1&tılmııtır. Ekmeklik 
az mal gelmeai ye netice de anın :> umuıık unların fiatı 625 kuruıla 
azahp, talebin çoialmasıdır. 750 kurut ara1ında d~iifmektedir. 

Don Borsaya ~12 ton bufday Sert unlar 510 .kuruıtan aahlmııtır. 

Yüzlerce Haydut 
Yok Edildi 

Jandarma Kuvvetleri 
Daha Da Arttırıfacak 
Ankara, 15 (Ôael) - iç ba

kanlık yeni jaadarma t911'Ult ka
nununa tamam)amı9br. Yeni Pro
jeye göro 1941 aeneafnde jandar
ma kuvYetleria.in 1ayı11 37 0001 
bulacakbr. 

Kanun projesine batlı muba· 
tada jandarma kuvvetlerinin ıon 
d6rt yıl içinde, memleketin ıO
Yenliği bakımından baıardığı itler 
anlatalmaktadır. Baıanlaa itler kı· 
1aca ıunlardırı 

( De•amı 9 uncu yüzde ) 

erez Kablllnden 
• 

M• htum Beyler 

Fraoea'nın tlolü mütefekkirlerin· 
den, tura' ıahibl Llttre çok ~ir· 
kin bir adammıı. 
Ayna samanda, e'riıade bir çift 
dı ıebele maymunu beıler bun. . . , 
tarı loıan gibi 117dırir, kaıatır, 
1aloada ıerbeatçe gezdlrirmit
Bir gUn. Littrey• ~ir misafir ııl· 
miı. Uıak, ml1afıri dofruca ••· 
Jona aldıktan ıonra, çıkıp efın-
diıine haber ••rlr. 
O mlldd•* zarfında, mı1munlar 
mi1&firlo etrafında tGrltı ı•kla· 
hanlıklar ıderek kendlıiai oya• 
larlar. 
Epey ıonra, Littre aıığiya inin
ct:, misafirine itizar ederek, ken
disine ikramda kuıur edilip edil· 
mediğiol •orar. 
Mlıafir i:arıılıi:: 
- Hayır, mlJıyö! der. Allah ba
ğıola11n, mahdum beyler beni 
çok gttzel karııladılar.. Kafineıı 
hiçbir kuıar etmedllerf. 

* Şair ( Oikeri ), pek ı•n9 yqın-

ldır.re iıleri tıl•f•'\11: 20203 Fiatt S kuraı 

Tuhaf Bir Borçlanma Hikayesi 

Adapazarın Bir Köyünde 
Bir Kooperatif Varmış 

Köylü Namına İş Gören Bu Kurumdan 
Köylünün Haberi Yokmuş 

Don matbaamıza 
Adapazarının Ta•ok· 
lar köyll ahalisinden 
Uç k6yl6 ıeldi. Reaim· 
de do göreceğiniz ıibl 
bunlardan 6n k111mda 
oturanların sakallı11 

Ali, eaka?uıı Muıta· 
fadır ve bu köyOn 
ihtiyar heyetinden 
imlıler. Geçenlerde 
köye ıelen icra m .. 
murları, bu kay hal-
kından 60 kitinin 17 
bin lirabk bir koope- G•ttlr• •lr•dılcl•r••• alaln it,,.. MaAtcrl•r• 
ratif borcundan ötOrll bir kıaım •am edecekml1-
mallarını haczetmiılerdir. Bir gtlD banka erklnından 

Anlatbklanna göre HH dert biri g6rmDt ki Tawldar kijyD 
ıuymuı: kooperatifi azalan, eıld borçlannı 

K6ylnnlln haberi olmadan, ödemeden yeni yeni paralar ço-
güya, 931 yılında Tavuklar kö· d T 
yünde blr kooperatif kurulmuf. klyorlar. Şllpheye Oımtlf. et· 
Bu kooperatifin az&11 ııfatile de kikat yapllllf. Bunun llzerlne, bize 
Ziraat Banka11nın Adapazar ıu· mOracaat eden ıu iç k6yllln8n 
bea:nden para çekilmiı, çekilen iddiasına glSre, ıu hakikat mey· 
paranıa yekunu 17,000 lirayı dua çıkmaıa ki bu k1S1de 1931 
bulmuı, Belki bu it daha da d.. ( Dnamı 8 lacl Jlıı:de ] 

iki Idam Ve 20 Yıl Hapis 
lzmir J S (Hu•u•I muhabirimiz. -~""1P. 

den) - Aiır Ceza mahk•mul, 
vahıiyape hlılerle lılenen bir el· 
nayet serisi, eıkıyahk •• ıoypn• 
culuk hldiHlerl hakkında h6k· 
mllnll •erdi. iki klılyi idamı, bir 
kişiyi d• yaıından lıtifade ettir .. 
rek yirmi yıl ağır hapıe mah
kfım etti. 

Suçlulannı idama kadar ılrtlk· 
leyen bu cinayetlerin ve ı•ka•et 
hidlaelerlnin baılanııç yeri 929 
yılındadır. Bir gtln Cumao•aıı 
ci•arında Adliye bir cesetle ka~ 
ıı karııya kalıyor. Hımhım Hn-
aeyne alt olan bu ceset, caaanr· 
ca hiılerle iılenmiı bir cinayetin 

4 
Facl•g• lıll•••lerde•: [X} o ... ,. 

Pehll... [X X/ Battal 
kurbanı idi. Hımhım HOaeyln ilkin 
tabanca ile cesedi delile deılk 

( Dnamı 8 lacl ,Uıde ] 

---------------------------- -----------------------Yunan Rejim Kavgaları 
Patrasta 20 Yaralı Var 

Atina, 15 (Özel) - Baıbakan 
Çaldariı don ıece gazetecileri 
kabul ederek rejim mHeleıl 
etrafında cllmhurlyetçilerle kra
liyetçlleri kızııtaracak yazılıtr 
yazmamaJannı tekrar tavıiye 
dmif, akil takdirde yurdun 
aıaylılni temin için tiddetll ted
birler almaya mecbur kalacajını 
aöylemiıtir. 

Ordunun rejim meaelHiDe 
müdahale edeceifn• dair çıkarılan 
yayınblan Birinci Ordu Kuman· 
danı yalanlamııtır. 

* Atina, 15 (Ôzel) - Patraıtan 

gece gazete
lere gelen tel
graflarda ıehi· 
rde buyuk bir 
ıabf yet hllkOm 
ıllrdlljll bildi
rilmektedir. 

0
J;;,. ,.:iveşe Kar Yağıy~r 

da atarmıt olan ıakahoı bo,.ar
mış . BlrgDo, Sultan Beyazıt a.u .. 
nun farkına vanp ıormuı; 

·---------------------·--------

Aynı telgraf
larda, cllmbu
riyetçllerln top 
lanmHına ka,. 
ılık kıraliyetçl• 
ler de bir top
lantı yapmıflar

dır. Her iki 
toplanb çok 
llrllltillü olmuı, 

ın ·aıad ( ()z.ı ) - Erciyeı dağına kar yatmaktadır. A.balıyurt 
trn · meJrl yaylalanna yatmur!a kanıık d6rt parmak kabalığında 
tu iı eme ıthr. Mimarılnan, J.plle, Reıadiye Ye Ze~cidere kGylerio
~ ~._ .. larınF •• Hbzeler yafmurdan zarar 16rm01t ıki klıly• yıldırım 

~ ~ ...,-"' ~~ biri derhal aımoı, diterl haıtaneye kaldmlmııtır. Bir 
~o~ ~ :C. "'a bofularak ISlmüıtDr. FırtJnada bazı ağaçlu klSklerinden 
?o~~ "lltl•rcllr. Hararet 12 dtrıce,. dllialftlr• - Jf ..... 

- Nuru zulmete niçin tebdil 
ediyorsun ? 
Çikeri ou cenbı Termlı; 
- Efendim, ben yatımı bilirim. 
Sakalım yalan ıöylüyor. Onun 
ıvira 7tlıünil karalı7orum 1. 

Tıflı 

Bulgaristanda Affedilenler 
Sofya, 15 ( A.A) - 1934 hn

kiimet darbeaiaden ıonra Bulga· 
rlıtandan çıkanlm11 olan uld Su 
Bakanı General W ateff ile Roma 
Elçlıi General Volkoff hUkQmetln 
imi ile Bulıariat.oa d6nmUıtUr. 

iki taraf biribir Nllıaı.t ıldl•tll 
lerlle çarpır ted61rl•r •laNlı· 
mqlardır. Za· '" •Bgl•g•11 
batanın zorlukla Ç•lıl•rl• 
6n0n• geçtiği bu ıöıterlılerde 
iki taraftan yaralanauluın say.11 
20 kadardır. 



2 Sayf 

.[Hallcın Sesi) 

~Muharrirlerin 
Nelerinden 

Şikayetçisiniz? 
Hnhcıoğlu, Mektep nokafjı 4 

numareh hana Enot ı 
- Ben, baz muh rr"rl rin, c 

old !darı hnbc ('rİ iy· ce 110.rup 110 uş-

urmııdan y zm ların an ~ ka _yetçiyim. 
ÇünkU muharrirlerin, istemeden bak
sız'ığa düşmemeleri için haber aleak
lnrı b:r meıelede, tıpkı bir hakim 
gibi iki tarafı da iyice c!lnlemoleri 
1 zımdır. Yok1a, her yazd.laan 
at•rla bir hıık y em·o olur~ar. Bunu:ı 

haricinde b~ı:an loc·r çekirdeği c."o'· 
durm yacak hadinc:klcri aütun sütun 
•lf rmelcrirıe içe rliyorum. İn san ıso• 
nundan ne ç kaçak C:iyo mcral, Ja 
okuyor, okuyor da, netic'!nin hava 
olduğunu görllnce, lrafaııını gl:izünü 
botunıt yorduğunu, •aktini l oşuna 
harcadığını ani yor, ve fen:ı ha:do 
i'erliyor dofruıu! 

* Beşikte,, lhlamur caddesi, 
Camı sokak 17 No. Kerim Suat: 

- Muhnrr:rJer içinde, iki 1atırlık 
llkırJı ııöylcmek için, iki ıütun mu• 
kaddime yaıanlara kızıyorum. Çünkfi 

HelA ben kendi heaabımE', i•imin, 
cümfin cra ııındıı, mllmkün mertebe 

.:zahmetıizce vo az umanda, ahvali 
lemi an lamak için i'azete okurum. 

B u itibarla, iki e:ıt ırlık baYadiılerin 
•4kırdıya botu'up fİtirilmui adeta 
inirlerim i L ozuyor. Baz an feytan 

hırıım ı öyle k<SrUk1i}'Or ki, gidip 
yazanı bu.up c n k . yga edeceğim 
geliyor! 

* 

SON POSTA 

DAHİLİ ABERLEB 
_&....------------------------------------
So ta Ara Atan Kadın .. 

ra, u ıa ayı Korkusundan Attığı
nı Söyr·yerek Polise Dehalet Etti · 

· Po:Is, evvelki gece Gaiabda B N Y Y M h f 
sokakta r.ara ata:ı bir kacın ir işan üzüğü eni u a aza 
yakalamış, bu suçun altından da T M J 
diğer bir suç meydo:.na çıkmıştır. üccarı otör eri 
Vak'a şöyle clmuşlu~: Yersiz Nuri 25 Yüzüğü Yerli, Jki Seri Motör 

Rıhtım caddesinden cevriye N d ? y ld ere en Bulmuş apı ı 
vazifesile geçmekte olan polis 
memurları bir kadıı~ı:ı yllksek Poliıı, dün seyyar bir nişan Muhafaza Kumandanlığı yeni 

l yüzüğü tacirini tevkif etmiştir. iki kaçakçı motörU yaptırmıştır. ses e nara at· ığın ı duymuşlar, 
arkasmdan koşarak yakalamış· Beyoğlunun arka sokakların• Bu motörler Haliçte yaptmlmış· 
lnrdır. dan birinden geçmekte olan poliı tar. Mazotla it~emckte ve mevcut 

memurları, biraz keyif olan bir muhafaza motörlcrinin bir misli 
Galatııda oturan Ve Muzaffer 

adamın: sür'atle yol almaktadırlar. Motör-
adını taşıy<!n b:.ı k~ C::. ·, kend:ni 

- Altın niıan yllzllklerl var!. lerin her biri 15 tonluktur. Baş 
yakalayan pclislere, nhayı durup D 

iye yüzük matııı yapmakta ve kıç tarafları mitralyözle mti-
dururken "Otmadığmı, Küçükpa- olduğunu görmüıler ve Hraz cehhezd'.r. Terk mühendbler ve 
zarda oturan Mehmet isminde k d' · dik'- ti' b k h on ıııne K8 ı a ınca unun Türk işçiJer tarafından yapılan 
birinin gerek kend:~be, gerek yersiz ) urtsuz takımmdan Nuri bu motHrler açık denizlere mU-
dostu Ha sana bıçak Çekerek oldug~ unu anlamıılardır. 

tehammil ve muhafazalıdır. Dahili J t ~ · t b k k · · d' ki Polisler, Nuriyi yakalayıp Oze-o 
b
caç ıgım, ıt ed u cdrdu ıçm ır rinl aradıkları zaman tamam (25) teai1ah çok mekemmeJ, muhafaza 
ağırıp çağır ığım i ia etmiıırr. · memurlarmın ve mürettebatın 

Polis, Muzaffer hakkmdc. nara tane nışan yüzUğil bulmuılardır. 
Nurinin vaz;yetino göre bu yatmasına mahsus olan kuıımlar 

atmaktan, bi:a~a~a yakalanan yüzükleri nereden alıp satbğını karyolalıdır. Motör dP.hilinde ıo-
Mcııhm;t hakkmda da, bçak ıUpheJi gördüklerinden yOzUkleri faj santral tesisatı da olduğu için 

Edirneke"ı, TUrbe soka~ı, 19 çekmekten takibat yapmaktadır. müsadere edilmiştir. b 
r v •----~--------------------------ı u nıotörlerle en soğuk gUnlerde numar~h hane, SelAhattln; 

_ IJcn uıl btiynk '1ortlttri kenara f:? d B w ı F bile hiç üşümeden takibat yapı• 
bırakıp d.-, mn!ı"Ho danlarile, tahıa 1'_ uyu a ~ ogu an ırın labilecektir. iki motör 20 bin 
it vgP.lıır ie uğrarn muharrirlere tu- liraya malolmuştur, Halbuki Av .. 
~ .. yı;ı·ı . Onlar, bizim menfeatimlze A 1 . . A ki o·· 1 kullıınm lll" ıaz·m gelen ıiltunıar• m e e Si 1 n •• •• rupadan aıınaa idi bu paranın 
tıpkı h ıt r.ı d efteri kullanır gibi cı 1 umu bir misli fazlaıun vermek icap 
kı;ı'lcn yo Jar. . ediyordu. 

SQ r' 1 nzıJımo ın da ukalAlıkluına Boğazkesende bir fırının kuyu• __ , _____ _ 
ıih:r'e l }' • m. Kendi cehaletlerine sunda bir adam bo~ulduğunu dün Gumart~si Bulgaristandan K:a-
l:iakm .ıc.a n o~uyucµlan 5.deta cahil n haber verdik. Hu kazaya ait tah· 
;~~~~. r - rine koyarak kalem oynatı- kikat çok enteresan safhalar ar- yevmiyeleri çan l'ürkler 

. 
E~,ayım işi .• 

Şimdiden Tedbirler 
Diişiin iil üyor 

Diin btnnbt.l lcaymakamları 
vilayett~ bit lopl:ı nll yapmışlar, 
:ıayım işi etrafında çalışmışlardır. 
Numcrotaj işinin 15 Ağuıtoıda 
behemehal bitirilmesi kararlaştı
rılmış, ic r:: p eden tedbirler alın· 
mııtır. 15 Ağustoıda kaymakam· 
lar bir daha toplam::caklardır. 
Bu toplantıda sayım iş"nde çalı· 
Şt"cak olanlar seyı itibarile ve 
ş~hsen tesblt edi.cceklerdir. 
B:.ı .dan ponra yapılacek toplan• 
tılarda da bu memurlara nasıl 
çalı,acakları, öğretilecektir. 

YeşH Hilal Ve Arsıulusal 
içmeyen ter 

Yeşilbilal cemiyeti arııuluıal 
içki aleyhtarları ittihadına aza 
olmuştur. Bu ittihadın merkezi 
Lozandadır. Kurum ilk azalık 
taahhUdilnU göndermiştir. 

zetmektedir. Yani ve Panayot adlı 
fırıncılar belediye takibatından lnhisarlarda Tam Sekiz K!şi Daha Hududu-
kaçırmak için bir miktar francalayı Verilecektir muza Sıg" ındı 
içinde ıu bulunmıyan ku j uya at• 
mışlar, aradan biraz geçtikten inhisarlar Vckileti fabrikala· Bulgaris~anda soydaılanmıza 
sonra da adamlarından Yorgi'yi rında çalışan blltnn amelenin yapılan zulüm devam etmektedir. 
francalaları çıkarmak için kuyuya cumartesi yevmiyelerinin tam Evvelki güo do Kırklareli tara
indirmiışlerdir. Yorgi francalaları olarak verilmesi alAkadarlara fından hudı:.tlarımııa sekiz ıoydaı 
çıkarırken nefesi kesiimlı, kendi- tebliğ etmlıtir. Fabrikalar hergUn sığınmış ve huC:utta gördükleri ilk 
sini çekmeleri için yukarıya ses· :r..ı fil . d 1 G:'mru'"k muhafı•Jarına teıllm oJ .. lenmiş, f aknt iddiaya göre Yani ö~ e tat erın en ve ça ııma ara• u ı. 
ve Panayot ehemmiyet vermem:,. larındaki cıgara paydoslarından muılardır. Gümrllk muhafızları 
ler, Yorgi de aıağıda havasızlık- be11er onar dakika ayırmak sure• (8) kiıHik kafi)eyj i:k vııaıta ile 
tan boğulmuştur. tile işç;yi yarmııar Hat fazla hükumet dairedne göndermiıler· 

Yani ve Panayot biraz sonra çalıştıracak ve yevmiyelerini tam rlir. Hudutlarımıza böyle mallannı, 
se5:lenip de Yorgiden ses alama· verecckbr. millklerini, hayvanlarmı, eıyalarım 
yınca ipi çekmişler ve Y o:g:nin k 
öldüğün il görünce işi polise habeı: Ş Ü krÜ Kaya bırakıp canları:u urtarmak için 
vermişlerdir. ıığman kafileler vardır. 

Her iki fırıncı hakkında taki- Bugün Gelmesi Bekleniyor Dünkü y anmn 
bat yapılmaktadır. iç I~ler Bakanı ŞUkrti Kayanın .o~ 
YaralaylCt Aziz Teslim Oldu bugün şehrimize gelmesi beklen· Bir Evin Çatısı ·Yandı 

Enelıi giln Şehremini:ıde bir mektedir. . Şükrü Kaya burada Dün Çapada Mollagüranido 
kadını ağır l'Jrette yaralıyan bir müddet kalacak, göçmen oturan mürettip AlAettinin evinin 
Ömer 'oğlu Aıiz dün aabah MUd· 1 • '1 · i 'l l 1 Uıt katında yakılan ate•ten yan· deiumumilik baımuavini SaJiho yer.eştın mesı şı e meşgu o a• .., 
gelerek lesl:m olmuş ve suçunu caktır. Trakyaya geçmeıi de gm çıkm:ş, evin çatısı tamamen 
itiraf etmiş ve tevkif olucmuştur. muhtemeldir. yandıktan sonra söndilrUlmOştilr. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki:\! 

ı e ııımuz 16 

Deniz Tecim Okulu Talebe•I 
Gezide 

Deniz Tecim okulundan bu 
yıl diploma alacak gençler, 
SöğUtlli okul gemisile 30 gün 
sürecek bir geziye çıkm:şlardır. 

Bu gezi Marmara ve Ege den{· 
z"nde olacakbr. .. ... .. 

K•ta Han Avrupadan Geldl 
Mezuniyetini geç:rmek Uzero 

Avrupada bu'.unan Sovyet büyük 
elçisi Karahan, bu sabah trenle 
tobrimize gelmiş ve doğru BU· 
yükderedeld Sovyet elçiliğine 

gitmiıtir. .. .. .. 
Atlnaya ArkeoloJI Tetkiki 

Arkeoloji profeıörll Bossert, 
Uç talebesi ile birlikte bugllnler· 
de, Atinaya bir tetkik seyahati 
yapacaktır. 

.. * .. 
Ya•ak SllAh Taşıyanlar 

Dün gece yapılan araştırmada 
Şehıadebaşında Koço isminde bir 
gençte ta banca, Eminönttnde şo• 
för Hilmlde bıçak, Fenerde SLt• 
kıda bir kama bulunarak mUaa• 
dere edilmiştir. 

.. * .fır 
Çek Talel>e BugUn Gellyoı 

Çek üniversite birliği profesörü 
talebelerinden 150 klıilik bir he· 
yetten 70 kiti buglln ıehrimizde 
beklenmektedir. . .. .. 

Bir TecavUzcU Tevkif Edlld 
KgrtıgllmrUkte yedi yaıında 

MUfU11v1:1ı. aQll (Jlr trU\O'\.ıgu llCTD1ı' 

ettiği ve haatahk aıdadığı iddia· 
ılle yakalanan Haıau Ali oğlu 
Ahmet te•kif edilmlıtir. 

* .. .. 
Mahkemeler Ve Kad111 

Aı:alar 
DUn Aıliye ikinci Ticaret 

mahkememi lstanbulda ilk defa 
olarak iki kadınlı aza ile lı gör
mUıtUr. Relilik yerinde aıadan 
Iımall Hakkı iki tarafında da 
aza mUllzimlerl Bayan Beyhan 
ve Mefharet bulunuyordu. 

* .. • 
A•llye Birinci Ceza Relslll 

Aıllye Birinci Ceza reisliğine 
tayin edilen Temyiz mahkemesi 
raportörlerinden Bay Sadettin 
dUn gelmif Ye yeni •azif eainı 
baılamııtır. . .. .. 

Bir Genç BoGuldu 

Çengelköyde Osman isminde 
birinin yanında çobanlak eden 18 
yaılarında Yusuf, dUn, ispirto 
fabrikası yanında denize girmlı, 
y~e biJmed :ğ:nden boğı.:lmuştur. 

~~;, .. 
L~!:::iıl~z"::.J.::...._..:::::::a::~.L--"; Siz 6 A 

Hr n 13. - Yahu, arkadaç, burada 1 Hır•ız Hasan B., 
oturmuş, ne ~ğhyorsun? Kimsin son? zım. On yedi senedir 
Derdin nedir? yapıyorum. 

ben bir hıraı· 

bu fona işi 

Hasan B. - Yine bir hı~ıız:ık 
yaptın, yakalanacakıın da ona mı ağlı· 
yoraun? 

·- ~ - • 
1 

ı.ETI ile aıca 
Hırsız - Değ:l Ha1an B . Gazhı yaptırt.ı. 

dum ki biltlln çocukları okutacak'ar Miıhürdar 

benim çocukluğumda bunu yr psalı1rı11 teşrif ç1· ı 
olmaı adam olurdum diye aa:ıyorum. 



Temmu 

Fenni Çalifına 

• Krallar Dönlgor 

• Kög E11l.ri 

Sözün Kısası 

l111allalı 
Ve 
M111ana1ı 

-

... ______ ..... , lledJ 

DIWkl paetede tiyle bir 
aetleTlul lhllm: 11Y •t ıebıe n 
, .... ,.. lhnicatı ...... 
TGrko8t lialedecam:,. •• 

H.._• itiraf edeJlia ki ba 
ca.:-la ..,..dıkt riva1et alp
•• çok '"teaclim: •1faJledecek• 
tir., tlelil. ··~ .. 

Yallm Tlrkofiliıa delil. 1aer 
.... 1ıılr 4'alremWa iltikbale 

d4l8' hl1le bir .. mif,, eda• 
•i•t.. t.l1da edec:eji 

[I , illliı'aitll ..._ nrmek pek 
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Soma Köylerinde 
Son Posta 

Fevzi Paşa - Diyarıbekir Hattı 
Turg.utalp Köyü 

Soma, ( Özel ) - Turgutalp 
köyü ı 293 harbinde kurulmuş 

180 evli b:r köydür. Bütün bina· 
Jarı taşta dır. Kaldırımsız sokağı 
yoktur. Kasa baya iki kilometredir. 
Köyün suları gayet güzeldir. Et· 
rafı çam ormanları çevrilmiı olan 
Turgutalp köyünde ılık alıca auları 
da vardır. Köy:.in 3 bakkalı, iki 
nalbantı, 2 şerbetc:ıi, l araba, 
1 de pulluk imaUthaoeai vardır. 

Köyün toprağı gayet verilUli
dir. Tütün, pamuk, nohut, bak!a 
pek çok yetiştirilmektedir. Tur· 
gutalpın mektel:i de pek büyük· 
tür. Bu okul iki öğretmuli .-e 10 

· odahdır. 
Köy halkı pomakbr ve kadın· 

ları biribirler:Ie &ade pOmakça 
konuşmakta, türkçcyi iyi bilme· 
mektedirler. Köy öğretmeni Şa· 
hap erkeklere, öğrotmçn Fethiye 
de kaduı1ara Ulrkçe öqoretmeye 
başlamıılardır. 

Köyün ortalak yerindeki ılıca· 
oın yanına ~iizel bir park, bir• 
kaç da aarl banyo yeri yapılmuı 
kararlaımııtar. Ilıca bugüu için 
güzel bir irat olacaktır. 

Hava Tehlikesini 
Bilenler Çoğalıyor 

Pmarbaıı, (Özel) - Hava ku• 
romuna yardımlar devam etmek• 
tedir. Askerlik şub... reial Tuncer 
40. ~ltıkeıek köylü Hilmi Battal 
§0, Kazanc k köylll Ömer Yasan 
40, Gehelek köyünden Abidin 
Ömor 20 lira taahhllt ederek 
hava tehlikeıinJ bilen üye oJmuı• 
lardır. 

* Soma, (Öze~) - Turptalp 
kayür.den 4 ki~i hava tehlikealnl 
bilen üye. 20 kiti de J&rdımcı 
üye yi\:ııhnışlardır. 

* Naımi. (Özel) - tJçak kuru• 
muna yardım çalıpıaları dovana 
etmektedir. Kazaıuıı biiUlu öğ· 
ret menle. i maaşlarnua yüzde iki• 
•İni lerkederek bava teblikeainl 
bilen üye yazılmışlardır. 

•:ım ........ 1 t t •• •••• ~ 1 ,,,., ' ......... <!'10 .............. -

Kıymetlendi 
Fransızlara Ait 
Hattın Değeri 

Kalmadı 
Gaziantep, (Özel) - Hllkii

metimizln .. '• - : 'ta olduğu 

Fevzipaıa • Diyarlbekir hattı, 
Fransızlara ait Mardin • Fevzipa· 
ıa hattın" rağbeti oldukça ek· 
11iltmittir. 

Güneyde korulu birçok elle
rimiz F evıipaıa • Diyarıbeklr 
hattı üzerinde bulundukları glbi 
eskiden Franıız hattından lstaı· 
yon aramak mecburiyetinde kalan 
Gaziantep, Urfa gibi llliyetlerl· 
mizde yollarım değiştirmişlerdir. 

meselA. daha birkııç sene evvelıl· 
ne kadar istasyon olarak Akç~ 
koyunluyu geçmiş bulunan Gazi• 
antepliler timdi Narlıtftrk lsta .. 
yonuoa dönmüılerdir ve dlyeblll· 
rlm ki, bugUn AkçekoyuDludan 
geçen ekspres ve Antebe hiç 
mtiıterl retirememektedir. Maa
mafib, buna ulusal dütllncelerin 
oldup kadar Fransız tren tari· 
ft.lvlalo bi.ıimkilldon daha ltğır 
bulunuıu~ olmaıının sebep teıkil 
ettlii de mubalkkakhr. 

. Bu durum, çok tabii olarak, 
fıta&yonlardaki satıcılara da tesir 
etmiı we tren yolcuları azaldıkça 
abıverit dOfmüıtur. Neteklm ıoıı 
za~aıalud• bu dlikklnlal'"1an blır 

çoğunun kapandığı, bakımsızbktan 
harap olduğu ve diğerlerinin de 
neredeyse kapanmak Uzer• bu-i 
lunduğu görülmektedir. Bu lata9'! 
yoolarda memuren bulunan iıyar 
aileleri de en yakın köyde yerlıı .. 
mit haldedir. 

F evılpaıa .. Diyarbekir batta 
tamamlanınca, Fransızlara ait 
Mardin· Fevzipaıa hattı bDabtıtna 
d•ğerden düıecektir. 

Aydmda Diş Doktoru Yok 
Aydın ( Ôzel) - Knday Bat" 

kam doktor ROştll iatifa etmiş, 
~ er:ne eski sıhhiye mürlürlerktdeq 

Son Posta 
-
,. doktor Nafiz seçilmiştir. Aydtnda 

h•kim çoktur. Fakat içlerinde bir 
diş hekimi olmadıjı için dif~erin· 
den hastalananlar İzmir• kadar 
gitmektedir. 

Çorum 

--

Bu ,.ı diploma alan Ankaralı kızlar 

. • Ankara, (Özel) - Ankaramn belli batlı biçki n diki, yurUanndan 
bırı olaQ Zehra. ~alda, bicki dikit yurdundan bu yıl 12 bayan mezon 
olmuı ve Necah ilk okuluadc-, çok rağb.t gören büyllk bir ıergi 
açmıtlardır. 

\'nal. 11yaı1. Handiı •• Halta ıaaete.C 

l ~.ZabtJye, Çalalçefm• eobtı, za ················~························-···-···-···························~·-············ 
l&TANBUlıı 

• -
Guıtemiıct. eıkaa l&n 
Ye resimlt:tio bütUn haldan 
mahlvı ve ~~eteaalı. ailt& 

ABONE FIATLARI 
t 1 • 3 ' Seoe Ay Ay Ay 

' ~.~ Kr. Kr 
ı-

TOR Ki YE 1400 750 400 uo 
Y\JNANIST AN 2340 U20 710 2'IO 
ECNEBi 2700 1400 800 ~ 

Abone Ledeli pe~iodir. Adre. 
deiittirmek 26 ırur<att\ll. 

...,... 

Gela evrd •eri nrllme .. 
·Unlarda• mea'ullret ...... az. 
1 Cevap için mektuplara 10 nrllfluk 

pul ildveın lıizundw. 
• 
r Poata kutusu ı ;41 f*ahl -.ıı 

Telgraf ıSoopo9ta 
a. Telefon :20203 

~ . . 
L 

Armutluda Salhanda Bayındırhk İşleri 
Hem Vapurlar iskeleye Ya
naıamayor, Hem De fakel 

Parası Alıyorlar 

Armutlu, (Ôzel) - Buraya 

haftada iki . ~fa latonbuldan, iki 

defa da Mudanya Ye Gemlikten 

\•apur uğrar. Eildden bu vapurlar 

beş metre derinliğindeki iakeleye 
yanaşırlar, 45 dakika kehrlardı. 

Bu suretle hem yllidetip boıalt· 

ma, hem de binip inme kola1 
olurdu. Şimdi nedenae iskeleye 

yana~mıyorlar. iskeleden 5-6 yltz 

metre uzakta duruyor Ye çabucai 
kalkıyorlar. Yolcular sandalla 
gidip geliyor, sandallar da adam 
batına 1 O • kurut alıyor, ayrıea 
vapur iıkeleye yanaımamuına 

rağmen beı kurut ta iskele 

Salhaada yeııl yapılan i&,-makam eYi 
~alltan (Özel) - Yeni ilbay e'Vf yaptınlmıştrr. Şimdi de ilkin 

Avnı kaeabanuı bayındırlaımaaı edilecek göçmen:er için yer ba
içiıı çok çahpaktachr. Hnkumet zırlanmaktndır. 

ı~refile mltenaaip güzel bir h&- Kasabada yeni yeni binalır 
·-~~~.~~ .. ~?.?.~~!.,.~.ı!..~~ .. !~~!!!~~~!!!.. yapılmakta, Belediye fş!eri iç dı 
para11 isteniyor. B• vapurların de bir program tesb:t edHmek
iıkeleye yanaımalan temin odi· tedir. Bu ) ılda asri bir mekleb-ın 
lemez mi? temeller{ atılacaktır. 

Yalancı ipek 
lstihsalatı 
Arttıkça Artıyor 

Dllnya yalawcı İfek istaue~ 
Yılda 340 günden gü e ar~ 

.1 k·ı .uktadır. & 1 
m~ g_on ı re idi imaliit 

ıstılual 6ntinde tutu 

aun'i ipeğlıı halis ipek istibs 
tının dokoz misline çıktıjı g6 
lilr. Böylelikle dtınya aenel yala 
ipek latihsaltiı yılda ( 330-340 
mil1on kilo7a varmaktadır. 
arbfın elde eda ... i•• çalı 
memleketMrln ba11nda Am 
n. Jııponya ıelmoktedtr. Di ..... 
memleketlerde bu iki bD~ 
endllltrl cllyuuu takip etmeW 
dirler. Franaa Ye Holada bt* 
1alAtlarıaa olchajla gibi batmuıl., 
Ye yalnız &Yip-e bUakll ba -~ 
da\l iıtlbaalltını azaltmıpr. 

Mlktann yanında 7alancı 1 
uaayii ufante de büyllk 
ehemmiyet Yermekte bu ıaba 
bGynk J•llikler CM'taJ• k07m 
tadır. 

• 
Kahire (Ôzel) - Mısır, 

Mısırda do- muk yatlftlrm 
le d le f6hret kaz 

uma •n ;u. DUf blrmemleke 
trt.l tir. Bunwıla 

raber keadiaine llzım olu 
muklu menıucahn çoğuna dipt 
daıı getirtir. Yıllık bu çeılt k11' 
maı lthalib 2S milyonu japot' 
y&dan olmak lb:ere 43-.tS milya' 
metre murabba'ıdır. 

Mısırde bUyOk menıucat 
aavlt henux kurulma çaiın.~ 
Burada 20 bine yakın el tezg'Üİ 
vardır. Ve bunların saycıintil 
Mııır dişardaa her )ıl 30 milyof 
metro ylinlll vo pamuklu kumlf 
almaktan kurtulur. 

Fakat a11l makineye day2n 
ve bOyl\k mikyalta dokuyan fd' 
rikalar heni& iki tanedir. Buaı.t' 
daa biri 1899 yılındanberi çalı' 
f&D eıki bir mlleue.. diğeri 1" 
1931 de kurulan yeal bir aosJ; 
tedir. Bu iki fabrikaaıa yıllık .,# 
rimleri iıe 1ecli buç.ak milycn 
lo pamuk lpliji Uo 57 milJ., 
metre pamuklu menaacattır. 

* Sofya, (Özel) - Bulıar ldllılf' 
Bulıarlar ~n büth m 

ıhtlyacuu 
le hizan alan Sea • Siy 

laırınta al- meclili pmdlf' 
,,,,,.orlar kadar memlek" 

timizden balmumu uhlt ahı* 
Bu mecllı geçenlerde toplan
buadan ıoara Tnrklyeden 'balnsO' 
au almamayı ve ihtiyaçlarıd 
yerli balnnımu u. sider..J 
uaaylamıtbr. 

BUTON ULKE.YI 
HER<;U~ 

•• 1 

DOLASAMAzsı Nlt 
FAK.0..TI 

~Vff"on~.;1sf.! 
6DYulf UL..m ~~~,~~ .................. ~-"" 
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Sigaut Alemi 

Avrupa da 
Siyasal Bir 
Değişiklik 

Kim ne ıöyierae a8yluln; ltaJya 
ile Habe9istanın aru oda, l u fll, 
tnubarebe, kaç aılmu bir d~'t'a mev
.tuudur. Bir ara, inrilterenın l~~a 
llılni olac:ı)ı 11 nılm!•tı. Fakat lnrılı:ı 
l•ıetelerinin dl ia• bakanak, bunun 
blSyfo olmıyacatı anlaf Jıyor. 

Bu raıetelere g~re, lııriltere, 
buadaa b8yle Anupa ıı:erile yakı~dan 
•l&kadar olmak idej'ınde detıldlr. 
Onun bGtlln arıuıu, Afrupada, nizım 
bir ku•ntln teeuO.OnO ve teıekkO
IGna .~rmektl. fngiltere, lrcndi •İ7a
••11aa ayak uydurmak ~artile bu rolG 
Fra018ya ıördermek iıtıyordu. Fa kat 
Franaa Ue lnl'iltere aruıada bir takım 
•1ılatamamulık veailelerf çıktı •e 
derken bir Fraaı z • balyan aalat
llıaıı meydana. l'eldi. laıiltere, fİ~dl, 
•a:dyetten iıtıfade etmek ·n kıl aYt 
Anupadı, bu her kunetln ilıllndekl 
.. kend!•lnlnkl mGıtuna olmak Gıere -
•llıterek Fransız - Italyan blokuna 
nlz:ımlık YElifeaini ır8rdGrmek iste
mektedir. foglliz matbuatınıD btr 
k11mı, aul timdi anannt lnriliz 
ılyaıHıDtn tahakkuk etmekte oldu• 
tunu n lnıil'z muht~tem infiradına 
••det ihtimı:llerlnin bellrditlni yazı
Jorlar. Demek o!uyor kl Anupada, 
)•pyeni bir ku't'Yet mGYHenetl me)'• 
claaa geliyor n •ene) bir def itildik 
•••ıl olmak da bu!uauyor. Bu halia 
btyQk teıirlerl olacatı muhakkaktır. 

----- Süreyya 

Romanya Kraliçeıi 
l<ocaaından Ayrılmak için 

Nihai Karan Aldı 
Bllkreı, ıs ( A.A ) - Ta .. Bakanı 

tebllt etmlttlr: 
BllkHt lıtinaf mahkemHI Krallr• 

E:lııabet tarafından ikame edilen 
t.allk talebini 6 Temmuıda kat.al 
<!lıaıiıtir. Karar nihaidir. Ve Tize 
,!a~':':_-l•&ı ıı. Nllfuı dairHlnde te1oll 
--..:aittir. 

Japonyada Maden 
Kazası 

63 Kiıi Toprak Altında 
Tokio 15 (A.A.) - Taıan kllmU.r 

fc~klarında, b:r patlama yllıOndın 6S 
Jçı toprak altında ıömülO kalmıttır. 

1 urtarılacaldarı çok tlphelldlr. ltçl-
~rden 8 kiti 0 anda ölmltt 6 kiti de 
•tır Jaralanmıttır. 

\1111• ıar Soayeteal Sekreteri 
t .Parl1, ıs, ( A.A ) - Ulualar Soaye
eıı Genel S.reterl Annol buraya 

.!!.lırıitllr, 
1 1 

1 - ... 
... -.....1 ... • _...,.ri 

HARİCİ TELGRAFL Gönü ~~er· 

Eski İngiliz 
Harpçileri 

Berline Bir Delegaıyon 
Gönderdiler 

Berlin, ıs ( A.A ) - ~ ıllbay ,.. 
1 ukerden mOrekkap bir Tnıiliı Hki 
harpçiler delel'uyonu dün ak9am 
buraya relmlı, lıtuyonda Von Rib· 
bantrop ve " Kiffha,.r " ukl Harpçi
ler BirHtl Baıkını tarafıadan karıı· 
lanmııtır. 

lıta1yon ylSrHiade bulunaa 3,000 
klıiye yalııın kalabalık lngiliı <!elera1-
1oaunu alkıtlamıtt:r. 

Çindeki Sel 
Felaketi 

Yalnız Efr Mıntakada 12 
Bin ô:ü 

Şangbay, 15 (A. A.) - Runıt ol
mıyaıı rakkamJara fÖre, Y IDfHklanJ• 
taki ıu bukın:oda 6:enler:o 1ayı11, 

yalnız İtang bölreain ';, 12,000 dir. 

Düşen Uçak 
içindekilerden 6 Kişi 

Öldü 
Amaterdam, 15 ( A.A) - Kapak· 

laadıtını haber nrdifl•I• Holcnda 
uçatıaın yolcularıadan ikl la.ilizle, 
uçafın mlrettebatındaa 4 kiti .,lmOı, 
13 10lcu Ue, yloe •lrettebattan 1 
kiti kurtulmuttur. 

lrlandada 
Katolik 

Belfaıt. ıs (A.A) - Dan akfAm 
~atollkltrle hot11tanıar araıında çı· 

kan kura, dlltlı arHında 2 kiti 
YUnbaut. 40 kiti kadar da yaralan
••thr• ea,.ı ••• n•adaaberl alealerln 
.. 71•• 4 1, 7aralaa&Dlarıakl de SO J'i 
bulmuıtur. 

S.lfHt da, durum feaabfıraı mulıa
faıa etmektedir. Baıı mahallerde din 
yanıınlar çıkmıf, birkaç e• 1afma 
eclilmlttlr. 

* Belfaat, 15 (A.A) - Oç gDn ılrea 
~aemll karıtıklıklardan ıonr•, bu 11-

bah ortalık durulmaıtur. ö·enlerln 
uyın beti bulmuıtur • 

=m::== ~ ===== 

1 lngilterede 
Büyük 

tJavacılığa 
On em. 

'--------· 
Kralın Huzurunda 

Hava Töreni 

... 

Büyük 
Yapıldı 

Bir 

Gelecek harpte ın.llterenln en çok çekindiA'i kuvvetlerden biri n belki 
batlıcHı uçaklardır. Onun isindirlr:i fni'iltere, hava ordusuna çok bGyfik 
ehemmiyet Yeri1or. Nitekim, resmimiz, hazırlanan bu ,eni ordunun kral 
huıurand• reçit reıml yapıtını sıöaterlyor. 

------------------------
Deniz Altında 

Mes'ut fı adın 
Bedhalıi Kadır. 
Kime Derler ? 

Mesut kadınlar 
Bir kaç samimi dostundan ı 

yade b:r çok r:.hbaptnn htşlaou 
gez:nt:leri, eğlenceleri, toplantıh 
rı se\'er. 

Sigara içen'.erden, çabuk ı: 
nirlenen!erdcn, unutgao \ c heye 
canh kimselerden kaçarlar. 

Bedbaht ve dul kadınlar ka· 
dar edebiyat \'e musikiye dUıkür. 
değlld rlcr. Hasta oldukları za· 
man Üzerlerine dütülmcsi.ıi, ken· 
dllerile meıgul olunmasını iıterA 
ler. Kunetli ıahsi} etlerle temas
dan hoşlanma :ar. Çabuk kııa· 
nr, çabuk mahcup olurlar . 

Adet!ere U} mayan şeyler on• 
lan rahatsız eder. Zavallılara ka,. 
ıı merhametleri çoktur. 

DU Unceleri, ıununla bununla 
konut2rak elde edilmiş şeylerdir. 

Muharrir gıbi fikir sahiplerinden kı 
çarlar.Umumiyetle bunlar iyi kalpl' 

basit, muti, iht;yatb, muntuam 
lnaanlard r. Hayatlannda heyecan 
Ye sinir yoktur. Dnı yaıadıldan 
için kolay mes'ut olurlar. 

Jf 
Bedbaht Kedınler 
Bunlar kendilerine fazla ba; 

kılmasından hoşlanmazlar. Fikir
lerinin ~ejenl mediğlne emirıd r'er. 
Kolay .fleri urt iş"ere tercih 
ederler, ite geç baılarlar. Tef er
ruab ihmal eder, mal Ye mUlk~ .. 
rine itina etmeı:lcr. 

S t GUnlOk hulyalara dalar, ken• 

K erve dilerinf kUçük g6rUr Ye ıinirll 
Protestan-
avgası lngHizler Umumi Harpte zannederler. Bir kaza Yulruuoda 

başkalarına paraca veya minen 
..................... _ .. ___ .... _"_ ... _ .. Batan Paraları Çıkarıyor1ar1 yardımdan kaçnr~nr. 

Şuşnig Ailesinin Breıt, ıs (A.A) - Artigllo npu· B~nlar beccrıkstz, sevlmıiz, 
ru, Pllmut limanına 4 milyon dete- hiç bır ıeyl hoş görmeyen, her 

Geçirdigı"' · Kaza ,ı.d. külçe :ıltın Ye altın ınr111. uraaı t•Yd• hır kuıur bulan kimselerdir. 
çıkardıktan monra kumanya daa:meı~ Bunlar da, eğlenceden, zevkten, 

Vlyua, JC5 (A. A) - Madam Şut- lıuraya gelmlıtlr. partilere it kt h J 1 
alsJa 111•1, laalkıa uyl'ıh durumu Artll'lio •apuru, l'enel HYaıta bat· H t I~ k;• en Of anır ar. 
anUndea n lkl keçeli aakerln araıın· ınıı olan fnglli• Egypt 1remlılnln için· 81 a 0 u arı zaman itina 

deki badaeyi kurtarmak irin 80 ha• isterler. Yalnız baıkalarından daa •eçlrUerek ŞönbrOn kili•eeiae :r h 1 drandaa beri yeniden çalı9maktadır. nasi at ıtemeı, kendi dertlerini 
kald0ırılmıttır. ş:mdiye kadar 100 kllo altın, 175 ki- kendileri halletmek iıterler. 

Ul tare·nl, 1arın ıaat 15 de rapı· 
lacakhr. lo sıOmOt ve 25 bin lngiliz llruı çı• Bunlar fikirlerini. konuımalar-

Viyana, 1S ( A. A. ) - RHmt bir karmı9tır. dan değil, kitaplardan alırlar. 
btldirlte sıare, B. Şuıinrte aile.inin Henderaon Hasta Müsamahakar değildirler. Kendi 
batlarına relea kıııt, yolda otomobl· 
Un malılaeıiae arız olan bozulduktan Londra, 15 (A. A.) - Henderıoo, fikirlerinde olan kimseleri be-
ötOrOdllr. Bu lıte kimHofn ıuçu nıidulnden rahatını olduğundan bu ğenirler. 
o!madığı turih edilmektedir. hafta klmıe ile gör09mlyecektlr. TEYZE 

J(~ 1 - K~mleri arzu ederainlz, da· caddesindeki kapııından çıktım. ! mUı olacak, isminiz geçti de onun 

A NAS 1 N 1 N ~ vet edeyım. Serin ve se11ix. Sokaklarda kim- için •. 
Bariton ~ ' Omuzlarımı kaldırdım. ı k. 1 ·ıı d"tf • U d b 1 E 

{ı ~ 
• yo ıpı n ı n un n e o ıref Bey dayeti elin if&rlp 

B 1 Z 1 C•lıit ·V:J Bu cemiyet içinde kafama uy- bir aydınlık var. buluyordu • ... --------------~--i·ı /( gun kimıe yok kil Hatınma geldi, Yavaş yavaı Nizama doğru - O halde size teşekkOr 
16/ 7 I 36 as ~~~ Eıref Beyle tanışıyorlardı. Dm- yUrUdOm. edeyim ki bulunacağınız bir ıof· 

No: 28 

Bunun için yalnıı anlatq •• 
••:tdirft ıekll J değil anlaıııın 
•• ıeıdlriıln vakti, ııraıı bile 
te11r eder. 

Rakı maaaıı baıında biraz 
••t'elendlkten ıonra etrafındaki 
lcıdınlara alık alık gllıDnQ yaya
laıaan bir erkek ancak kendi se
tiyeafndeki ıokak kadınlarının 
boıuna gider. Bazı erkekler zapt•· 
dltmeyıcek kadın kalbi yoktur, 
derler. içinden teshir edebilmek 
tartile bu doğrudur. Fakat g3nlil 
lnubarebelerinde detil, adi çeteci 
llllla.demesinde bilo gayet kllıik 
bir uıul vardır ki ona ~••irme 
hareketi derler. Bunu olaun bece· 
reoıeden uluorta cepbttden aptalca 
•aldıran erkeklere çapkın değil 
budala derler. 

Çapkınlık hoı bir teJ fakat 
inceliğini hilen için! 

Erkek olıaydım en gUç elde 
~dilebilecek kadınlara kartı cephe 
•hrdım. Bir zaferin neı'eaini tata· 
hiloıek için çok çok zahmetini, 
kahrını çekme:L 

Eşref Bey beni yerime kadar 
getirdikten sonra ayrıldı. 

Saat on ikiye gelmfttl. Ali 

Sami Beyin poker 
meye niyeti yoktu. 

min ucuna kadar geldi belki de- Yanımda bir ayak aeıl Ye rada benim de yerim olduğu 
partisine ga· dikodu olur diye dOşUndUm. SlSy- akasyaların altında bir g61ge. mDjdesinl verdiniz. 

lemedim. Zeki Ali Sami Bey bir - Hanımefendi, dönUyorsunuz Aman yarabbi. Bu adaman 
Muamııda bir iki abl>ap daha 

var. Fakat onlar da ıitmeye 
bamlamyorlar. 

AH Sami Bey timdi d• beni 
yalnız bırakmamak için kaldı. 

- Benim için dUtUnmeylniz. 
Sizi pokerden bekleyeceklerdi, 

dedim. 
- Anlatılda, dedi. Sizi fazla 

11kmıı olacatım. O halde tekrar 
görDımek ıartile elinizi ISpeyim. 

Ayrılacağı 11rada birdenbire 

durdu: 
- Az kalsın unutuyordum. 

dedi. Yarın •kıam yemeği beraber 
yemek için r:ca edecektim. 

- Y•rın akıam için deiil •• 

ıey ı6yllyec•iimi hissetti: ~•nnederiuı. lakırdıları ne kadar karışık. Ka-
- Çok rica ederim batırınıı- - Saat bire yaklatıyor Eıref rışık gibi... Amma lnaana batmı-

dan geçeni ıö1lemer1enlı gllce- Bey. Geç değil mi? yor. Yalnız istihza mı "ciddi mi., 
nlrim. - Hakkınız var. Ben de yat- takdir mi ayırt etmek için gö-

Iırar edl7ordu. maıdan önce blraı dolaşmak iı· zlloU dlSrt açmak, kafanın fosfo-
- Bilmem dedim. Tanıdıklar tedlm. Yorulunca uyku daha runu yakmak lazım. 

pek çok. MeselA Arif beyler. çabuk geliyor. Ne zamandır etrafımdaki in· 
Sonra Eıref Bey... iyi inaaalar. Yanyana yUrOyoruz. aanların sade, dUmdilz halta ka-
Fakat davet yapacak aiı oldufu- Ona haber verdim: ba takalarına ve konuıma tarz· 
nuz için iıim Ozerlnde durmam - Perıembe aktamı Ali Sami larına aiışmııım. da Eşref Beyin 
doğru olma:ı. Beyin yemeğine davetliılniz. ıohbeti b.an.a. bır !oman okuyor• 

Al. S • B UIU d muşum hısaını verıyor. 
ı amı •Y g mıe h Ne mllna1ebet: Onunla ta· Fikirli, bil ili bir adam hiıle-

- Peki, dedi. BahHttilderi· nııalı daha bir hafta olmadı 
1 

d . g t · 
1 

d 
b b b l ki d 1 

r e ınce, za en ınsan ar a 
0 era er 0 aca ar ır. belki blltUn bu malzeme zekA, bilgi 
tekrar eğilerek ıellmladı Ye Ben onlan hep eski arkadaı- ve duygular bir araya gelince 
uzaklaftı. lar 11nıyordum. Demek Ali Sami ince bir adam o:uyor. Tanıdığım 

Maıada yalaıı kalınıttım. Beyin manalı glllOtOndekl ıebep erkeklerde bunların hepsini top-
- Çarıamba alqamı. 
O akıam Eıref Beyin 

vardı. Batımı aalladım : 
- lmkin yok! 

Emin Toıun Beyin gelmek bu lmlt. Iayanına raalamadım. Eşref Beyi 
daveti ihtimali yoktu. O timdi Ali Sami Şimdi ıatırmak ııraaı bana ilk olark tanıyorum. 

B ı d k t ğ b Şiirden, edebiyattan, ıanattan 

Ali Sami Bey boynunu bOktO: 
- Peki Perıembe. 
- Kabil. 
- Şu halde 11at yedide 1111 

köıkten gelip almama mUaaad~ 
eder misiniz ? 

- Hay bay. 

•Ya e .arıt ı ı m11a aıuıda geldi. Bu davotimin benim fik- musikid~n kadın elbisesine kadar 
ıOpbe yok ki 11bahı bulacaktı. rlmle olduğunu söyleraem bu defa bili}•or. Onunla konuşurken insan 
Saat birde zaten muz;k te paydos Eıref Beye karıı hususi bir dU- sıkılmı}or. Nnkte ve istihzayı 
ediyor. Tek tük birkaç dans şUncem olduğunu itiraf etnı~ oka dar birbirine bağlıyor ki 0 

bevea:id son dakikaları da kaçır· olacağım. Ani karar vermek li- kumral ve uçları yukarı kalkık 
mamak için oturuyorlar. zımdı. kaşları altındaki iri, parlar kesta• 

Kalktım. ÜıtU kapalı cevap \'erdim : ne gl>zleri eğleniyor mu, takdir 
ROzgArsız, durgun bir gece... - Herhalde eski yeni birçok mi edi) 01· anlamak mllşkül. 

DDn ı•ctkl ıibL. KulllbDn ilkele doıtları araaında siıi ek düıun- ( Arkaıı var) 
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Babadan Oğula Hı cazın Mısıra ilk Saldırışı A.kçaabatta Ha 

Kari Me/duhları 

Geçen 
Bir Vazife/ 

Hiç bitml- Fransanın bft7llk 
g11n bt1l•dl- de't'let adamı mll• 
g11 reldigl teveffa Kleman· 

çeau nun vatanı olan Mouilleron 
1< •· yilnde şarbaylık tamam 109 
y ıı danberi aynı ailenin içinde kal· 
mlf, hep babadan.. ogla intikal 
etmittlr. ilk defa 1826 yılında 
tarbay 1eçllen MISıya Moınay 
kendlılnl halka o derece HYdirw 
mlıtir ki, ıırt sırta on defa Hçil· 
mlş ye ıon nefesini de belediyenin 
çalııma oda11nda 't'ermfttir. Halk 
bll'ahara bu zatın oğlunu t•rbay 
yapmıı, ondan sonra da reyini 
torununa ve kUçllk torununa Yer· 
mfıtlr. Fransız gazeteleri: 

Moıney ailesi çocuklarmı o 
kadar temiz •• bllglll yetiıtirmek
teclir ki, prbaylığı daha bir kaç 
aıar muhafaza edeceiln• inanmak 
IAzımdır, dl7orlar. 

Franaanın Lyon ıehrl on hin 
lira yererek kendi tarihine 

Eski bir alt birkaç vHlkayı 
sabo almıya karar 

lıt1m,erlnln 't'ermlıtlr. Bu 't'Hİ• 
lıatıra•ı kaların araaında 

en önemlileri 1708 yılında Lyonda 
Yalfllk etmiş olan Mareıal Vllrol· 
nln mektuplarıdır. Bu zat On 
Birinci Lulnln zamanında yaıamış 
Ye ongnla lilrllkte bU1tltUlmU1ttı. 

• ·· ıöiı derece tatlı sohbet bir adam
dı, hatta meıhur muharrir Sın 
Slmoa bu zat için: 

- Bir baloya riya.et etmek 
için dOnyaya gelmlıtlr, deni-
lebilir, demfıti. Fakat bu 
Mareşal hoı ıohbet oluıuna 
mukabil hiç te 171 bir asker 
değildi. Hangi muharebeye gittiyıe 
mutlaka yenilml11 yahut ta bir 
akıillk ile karı ılaımııtı. Bununla· 

A O d 1 k - d . d s· ) kı Kaybolan Bir mr r usu, s en erıye e ızans a- Köylü 

rın Büyük Bir Mukavemetini Gördü Vatandaşımız 
O 1 

Geçtnlerde Akçaabat sok 
rdu Kumandanı f,:77"'Çn."· -- ıarmda gezerken 6 çocukıu 

A D K t_\fJ adama rastgeldim. Bu adai 
mr a · afasJDJ 1~~\~:1c batından geçenler oldukça aC 

B• T d •• f} J, " - lıdır. Kendisi kazamızın Sal 
ır esa u e E - ' ffi köyünden kara Ahmet oğlu M 
Kurtardı mettir. TütU:ı rc ncberliği yapa 

çocuklarını Ye karısını geçin/ 
meye çahımaktadır. Sığınacak 
küçük bir damı, ne de abp gt 
nece1< toprağı Yardır. 

Mııırın iılam tarihinde ilk 
anılııı, Muhammedin oradaki 
Bizanı valiıine stöoderdijl fU 
mektuptadır : 
BUyUk ve bir olan Tanr1 •dıne 
o Tanrının kulu ve elçlsl 
Muhammetten kıptllerln ba,ı 

MUkuks'a 
" Doğru yolu bulanlara H• 

IAmdan aonra ben seni iılAma 
çağınyorum. Müsltlman ol, çarpık 
yoldan kurtul, Tanrı ıana iki 
katlı sevap verir. Eğer yUz ço\Iİ· 
riuen kıpti ulusunun bUtOn 
bntnn gtlnabı senin tizerinodir. 
Ey kitap ehli 1 Bizim Ye sizin 
aramızda bir olan söze geliniz de 
Tanrıdan baıkaeına tapınmıyalım, 
bizim gibileri Tanrı yapmıyaJım. 
Ona h iç bir ıeyl eı etmiyclim.,, 

Mısırdaki Bfzanı Yalisi bu 
mektubu güler yUde karıılad1, 
henüz Mekkeyl elde edememit 
vo Medinede oturmakta bulun· 
muı olan Muhammede cevap 
yazdı, birtakım armağanlar ve 
o arada Mariyao adla btr de 
halayık gönderdi. Muhammedin 
bu kadından lbrahJm adlı ve 
kııa 6mOrlU bir oflu olmuıtur. 

629 da yapılan bu mektuplaş· 
madan ıonra on yıl Mııırla Hicaz 
birbirine yabancı kaldı, ancak 
639 Jıhndadır ki Mısır, yenibaı· 
tan Hicaz diyarında anıldı. Fa
kat anılıı eskisi gibi mektuplaıma 
durumunda olmıyordu, Mısıra bir 
bir ordu göndermek teklinde yüz 
gösteriyordu. "Dllhyanın anaaı,, 

nk ııI&mi dnİl'lerde kale muha .. ram 

Arap askeri 
aıker Tardı. Yunanlılar ve Bizans· 
hlar Mısırın her tarafmdan kaçıp 
orada toplanmı~lardı. Hicaz or
dusunun dove Ye mızraktan baıka 
bir ıeyi yoktu. Muhasara aletleri 
Ye donanmaları da olmadığından 
ıehir tam bir çember içine alına
mıyordu. 

Uzun aylar btsyle geçti, ne 
Bizanslılar Amr'in orduaunu geri 

aldı, ordunun baıına ıeçerek 
yaman bir aaldırıt yapb ve bir 
alay askerle ıebro girdi. Fakat 
ıaldırııın uyandlrdığı i~k ıaıkınlığı 
gideren Bizanslılar, karıı bir ı;al• 

dırı~la sokaklara yayılan Hicaz 
aıkerinl geri pUıkUrtmUılerdl, 

Amr ile büyük zabitlerden Mu· 
halled oğlu MUslimeyi ve Amr'in 
kölesi Verdanı yakalamıtlardı. 

Hicaz ordusunda nefer 't'e ku· 
mandan bir kılıktaydı. Bu yüzden 
Amrin ordu baıbuğu olduğunu 
an!amıya imkAn yoktu. Ancak 
lıken derye \'aliıinln önUne çıktığı 
vo sorgu yapıldığı vakit Amr 
kendi llıerine kuıku uyandırdı, 
bUyUk bir tehlikeyle karıılaşb. 
V .ıı li. bu He.• Hi"n-rlt,,. ..1.0 ....... r ... 
tutsaklardan sayarak kendiletlle 
uluorta konuımaya ıiritmlıti ve 
Hicazlıların Mııırda ne itleri ol· 
duğunu &ormuıtu. Amr, bu ıoruya 
karşı sert Ye yük1tk bir nsle ıu 
c~Ya bı verdi: Sizi ya mtlilllman 
yapacağız, ya vergiye bağ)ıyaca• 
ğız. Bu iki yoldan birini Hçmeı
ıeniz hepinizi yok edeceğiz. 

Onun bakışı ve gurur ile hay .. 
kırışı valinin dikkatini uyandırdı, 
yanındaki askerlere döndOt Yu
nan dillle ıu sözleri söyledi: 

Mehmet, aon fırka kurulta) 
da Başbakanın söylediği söyle< 
köylilye arazi dağıtılacağını nf 
den duymuııa duymuı, der 
hllkumeto müracaat ederek 6 
denberi yarıcıhkJa iılomekte 
duğu köyündeki Ermeni metf 
malından olan yerin kendi' 
verilmeıini istemiştir. Aynca iıı 
.arlara baıvurarak bu yerin re 
satlyesini dilemiştir. Fakat idi 
buna ıu karıılığı vermlıtir: 

- Senin ekip biçtiğin ye 
ruhsatiyeainl başkası almxıtır 
bu ruhsatiye ile de Ziraat b 
kasından para alınmııtır. J 

Şimdi bu zavallı adam köyP', 
aldemiyor. Yavruları ve karı• 
beraber Akçaabat ıokaklarıJlf 
perlıan bir halde dolaııyor. d 
buıuata alakadar makamların 1 

kat nazarını çekerim. 
Akçaabat K. O·., 
~..J.. '""' 

Son Poata - Biz ele A 
çaa bat kaymakamının bu it• 
koymasını ve bu ıa•allı köylU. 
korumaamı dileriz. 

Bir Bahkesirlilerin Beledlyedt 
Dilekleri 

Balık11ir1 den bir okuyuculi' 
yazıyor: 

mareıal yapmııtı. diye tanılan bU}llk ülkeyi e'e• 
----····----------• geçirmeyi dUıUnon Aı ojlu Amrdi. 

beraber tali Ye yardım onu 
püsklirtebildi, ne bu ordu ıehri 
dUıUrmek imkanına erdJ. Halbuki 
Iskenderiyenin abnmaaı, Hicaz 
orduıu için pek gerekli idi. Başka 
tUrln Mııırda barınamazlardı, 
darmadağın olurlardı. Bund•n 
ötnrll Amr bir gün canını dişine 

- Bu adam bir kumandan 
olacak. Tutumu lSylo gösteriyor. 
Buradan çıkınca hemen kafaıını 
keainl 

Balıke1lrin kenar mahall•~' 
bakım11zdır. Yollar temiz d•f 
dir. Şehrin ıimal tarafındaki f. 
kara mahallesi ihmal ediliY~ 
Buradaki derenin üzerinde bil 
nen ahıap köprüotln yarllıl' 
tamir görmliyor. Her gUn köP1, 
den geçen bir çok fnıanlarıll 
hay•anların ayakları bu yankl~ 
giriyor. Sonra tenha 't'e ke 
mahallelerin ıokaklarında maııV 
pislikleri Ve çamur Yardır. IJf~ 
diyemizin naı:arı dikkatini col 
derim. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

'' Anfizem,, 
Oiğer Şişmesi 

Sah 

Bu hastam bir kayıkçı idi. Btltltn 
kış ıoğuğunda 1andahnda kürek 
çekmeden göğ•üne tıkanıklık geldi
flnl "le kalbinde eık eık hu•ul• r•
len a(nlardan izi.irap çektiğinden 

ılkayet ediyordu. Muayene ettim. 
Senelerdenberi kürek çekmenin 
mükafatı ıık nefeı almayı n ciğer· 

deki hüveyııalabn geniılemeıini mey
dana getirmitti. Kalp de bu yüzden 
çok yorulmuıtu. 
1 - Evvela sigara içmemuini kati 
eurette tenbih ~ttim. 

i - V azife&in l en bir buçuk ay 
ayrılıp iıtirahat etmesini taniye 
ettim. 
3 - (IIekelik) nefe1 yollarına eli· 
kuo verici ıerum!ardan on tane 
yaptırıp almasını söyle<lim. 
4 - Kendisine yükıek dağ hava
ım:n byda verebileceğini ve teh· 
dilhava yapmasını, kanını kuTTet· 
lendirmek için de verdiğim kuv...et 
Ulema devam etmaıini teobih ettım. 

Ona bu dUıUncoyi •eren de gU· 
lUnecek bir tesadUftD. Amr, ikin· 
el halife Ömer deninde Suryayı 
baıtan baıa çiğneyen JılAm or· 
dularının batbuğları arasında bu· 
lunuyordu. B:r gün Şam tarafla· 
rında dolaıırken bir papasa rast
ladı. Herif bir ağacın altına 
uzanmııb, horul horul uyuyordu, 
Koca bir yılan da onun göksUne 
doğru süzU!mfittU, zehrini kus· 
maya hazırlanıyordu. Amr, he· 
men atıldı, yılanı - uıta bir el 
çabukluğu ile .. bir tarafa fırlattı 
ve 61dilrdü. GUrUltUden uyanan 
papas Mekkeli kumandanı ken· 
dine yapmış olduğu iyiliği görünce 
büyük bir heyecana kapıldı, 
Amrin elini ayağının öpmeye 
koyuldu. 

Iıte Amr, Mısırlı olan bu 
papaıtan o diyartn zenginliği 
hakkında birçok sözler duydu ve 
Mekkeye dönüşte Halife Ömerl 
kandırdl, MlSlr üzerine bir ordu 
gönderamesini karar altına aldır
d1. Kendir.i de baıbuğ yaptırdı. 

Topu topu dört bin kişiden 
ibaret olan bu Hicu ordusu Mısır 
topraklarına g:rince ilkin Belbis 
ıehrini ele geçirdi, Babil kalesi 

(*) Bu aotları kealp Hklayınız, yahut denilen Önemli bir yeri de aldlk-
blr a ' bll'11• yapııtırıp kellekaiyoıı yapı- tan aonr.ı lıkenderiyeyi çevirdi. 
aıL Sıkıntı umanınızda b:ı notlar Itır E hi h b k 
doktor ailtl tuıdadınıza y•tııeblllr. -u ş~ ·r am Uyü tü, hem iyi 

--=~~~~===~===~~k=· o:.:r.=un:.:u~y.:::ordu. içinde elli bla da 

Köle Verdao Yunuıca blllyor• 
du, Amrin ölüme doğru gittiğini 

Selçuk lzerleri Müzesi 

lımir, (Huıuıi) - Selçukta, 
ı. JLiir bakanlığı tarafından bir 
•'Selçuk lzerleri müzesi., kurulmuş, 
dtjerl belirli izerler bu mllzıdo 

, 
Bah~eılr lıralrler aahalleıl' 

il. YaJÇ'.ıa ......... _... .... -............. ~ .................. 1 
g~rilnco hemen atıldı, başına 
yumruk indirdi Ye Arapça haykıld 

Be herif, sen ne di} or• f 
neler aöylUyorsun. Kötll bir , 
ferin böyle itlere aklı ne err, 
Sen sus da senden ttstlln O 

' ıöylesinl... ~( 
Arapça bilen vali, bu ı6z O r; 

rine oranlamasının yanlıf old~,~ 
na inandı, hele müseUcmenin: ~ 
buna bakmayın, bu nebile'~ 
Bizim kumandanımız sizinle tı 'I 
fUp Hicaza dönmek l•tiyor. 1•~9' 
ıenlz kendisine haber yoll• 1~, aranu:da uzlaıma yolu ar~Y '' 
demeıile bu inan katmerleştı J•' 
her üç tutsak, kumandanlarıll ril' 
lıkenderiyeye bir elçi gönde bl' 
mesini istemek ödevlle öıgUr 
rakıldı. f, 

l,t"' bu } umruk, Amrin h~iıJ' 
tını kurtardı ve iılim tar! ~ 
hiç umu!n: az b" r yol açtı. Ç sıııiP 
Amr öldürülseydi Muavı)'eti~ 
yirmi yıl sonra Emeviye de~le O 
kurmas mümkün olmıyaca~tt?Jır 

restore edilerek mensup oldukları devlet, herke ~ i -1 bildiği gibı, ,~' 
aaıriara göre yerlettirilmiıtir. Y t>n : ıwil edt'n zi ade Amrin d h99 

müzeyi gören arkeolojlar trok ~ dan C:oğmuıtur 1 
de erli bulmu lardar. M. r. 1.,. 
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ı~~F~IKRALA_i]__...~ 

Tramvayın Ödediği 
Paraya Dair 

- Geçmiı olsun, Hasan B er 
clğim! Ne oldun? 

- Sorma, biraderi Üç gUndUr, 
yorgan, dötek böyle up uzun ya• 
tıyorum. 

- Vah, vah! ıoğukmu aldın? 
- Keıke soğuk alsaydıml 

Baııma öyle bir it geld,ki, sorma! 
Geçen gece, bizim bacı ile be· 
raber, akrabadan birinin evine 
oturmıya gidelim, dedik. 

- Olur a. 
- Bir de baktım: bizimki, ba-

1 

Hasan Bey, ce\'ap olarak: 
- Bunda şaıacak bir şey 

görmiyorum.. dedi. Boşanmak 
evlenmekten tabii daha mauafb 

olur, çUn kn daha kıymıtlldirl 

badan kalma muıamba feneri 
yakmıı, e:ime tutuşturuyor.. Kıı· 
dım; yirminci asırda, muıamba 
fenerle ıokağa çıkılar mı? Meğer, 
karı haklı imiş. lçine doğmuı za• 
bir! Evden çıkıp da on adım yu· 
rndük, ylirUmedik, cooop!. Har 
di ayağım bir çukurun içine gir· 
dL. Canım ağzıma geldi sandım. 
Ne iae, oradan kurtuldum; h>pal· 
hya topallıya giderken, ha.) di bir 
dahal. Bu sefer öteki ayağım .• 

E:BEm••~~mBEB~aE~iiiiiı:!~===~~~riii1iıll Yine De Ayrılama· 

- Vah, Hasan beyciğim, Yahl 
- Dur, dinlesen el Yine aya• 

Habeşli - Hasan Bey bugünlerde Avrupanın durumu nasıl? •• 
Tıpkı •enin saçın gibi J •• 

mışlar 

tımızı kurtudık.. Eir iki dakika 
duyar dibine çömeldim, ağn ge· 
çer gibi oldu. Tekrar davrandım. 
On adım daha giiince, bu defa 
boylu boyuna secdeye kapandım. 
Artık, kafam, kolum da tatlara 
Çarpmış, ıızlamıya bavlamış, bende 
takat, mecal kaim Jmıfh• "Deme· 
dim mi idi?. Karı sözUnO kırk 

ATA SÖZLER. İ 

Paıarola Haaan Beyin yanında, 
bir gDn önce, iki samimi ahbap 
araıında geçen mtlthit bir ka't'ıa· 
dan bahaedlliyordu. Birlıi : 

-1-
Yutam deme yutulursun, 
Sakın sanma kurtulursun 
Bir sıçrar, iki sı~ rar1ın : 
Üçüncüde tutulursunl 

Jılda bir olsun dinleyenin başı zar bonc\\ğu gibi kaldırımsız, yahut 
•ğrırnamış!.,, diye mırıldanan bacı· ki yamrı yurumru kaldmmlarile, 
ııın koltuğuna girip, ters yüzüne çukurlu, pis, bakımsız durup 
eve döndüm, yatbm. Yatıı o duruyorken, hazır elimize geçen 
Yatıı! bu parayı harcayacak yer aramak 

• - Büyük geçmit olıunl alemi kendjmize glildürmektcn 

- Lakin, yatarke11, düşUndUm: başka neye yarar? 
Ş Kırk yılda bir, bir nimete 

u tramvay kumpanyasından ge· 
riye alman bir para yok mu, bani? konduk. Bununla sokaklaranıı 

_ Evet. yapılsın da, karılarımızın elimize 
_ Bunu ne yapalım? diye muşamba fener tutuıturmalanna 

-2-
Bazı ainıi adamlar 
içten ederler pazar .. 
Minareyi &§ıran 
Kılıfını hazırlar 1 

h u ) · meydi' n kalmasın, olnıaz mı? 
ıorup duruyoruı. Alla c m emıze D ıf su yolunda kırılır.. Yol Hasan Bey bir kadınla yolda 
alcıllar Yersin, bunun bu kadannı parası da benim bildiğim yola gidiyor; 
neden kestiremiyoruz, bilmım? harcanır. Ne dersin? 
Bu para, Iatanbul halkının cebin· - Çok doğru ıöyledln Ha· - Hasan Bey 1 dudaklanm 
den çıkmııbr. Biz, l:u~u tramvay aanbeyciğiml blribirine yapıfıyor, ne yapayım? 
kumpanyasına yol parası diye öde· - Amma: Varakı mlhrl vefayi D d b dd 
d 

kim okur, kim dinler? - ama m e ua etmlıtir. 
ik. Iıt lnbu"un sokakları b 'rer na• Birkaç glln yanına uğrama! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~-~~~~~~~ ~""""'"""""""""""""""'"""""""""•""""' 
HÜNER ı 

Şairden, atıktan öğüt diledim : 
••Bir güzel de sen bul, gönül ver~,, Dedi. 
"Baf mı dertlere salamam .. ,, Dedım. 
"Aıık olanda c!erd ne ıezer?,, Dedi. 

.,,. 
Vardım meyhaneye, te:ıgAb baıma, 
Buldum orada bir eski itina, 
içindeki fikri yurup dıtına : . 
"Poıtunu buraya getir, ıer!,, Dedı. 

* 
Gittim oradan da bir tedmene, 
Bir saatten fazla, hep çaldık çene. 
Ben döklUm derdimi, o bana gene : 
.. Eğer paran yoksa, öl, geber!., Dedi. 

.,,. 
ÔnOnde sonunda, dUıUndUm kendim : 
Nafile herkeaten Hğllt dilendim. 
Gönlüme danııtım, o da : "Efendim; 
Dertsiz yaıamak da bir' hilner!,, Dedi. 

Telefonlu odada Hasan Bey, 
bir çocukla konuıuyor : 

- Hatan Bey amca! Ben ba
bamın oğlu olacağıma karııı 
olaydım, daha iyi idi. 

- Neden? 

- Ona itaat edeeeğime 
emrederdim 1 .i 

-3-
Zannetme herkeı kanar: 
Yalan meydana çıkar. 
Yalancıların mumu, 
Yatsıya dadar 1anar t 

Adi Kesir 
Hasan Beyin oğlu, birgUn ba

basına ıu haberi get:rdi: 

- Baba! Yarın mektepte adi 
kesirleri öğrenmiye baılıyorum. 

Haaan Bey: 

- Y ook ! dedi. Öyle ıey iı
temem. Ben seni mektebe adi 
şeyleri değil, en iyi ıeylerl öğren 
diye gönderiyorum J 

Kadının Yaşı 

Ha1an Bey eYleneceği zaman, 
kan11 olacak kadına ıordu: 

- Kaç yaşındaaın? 
Kadın cevap \'ermekte tered· 

- Tuhaf ıey! dedi. Halbuki, 
blriblrlerlnden hiç aynlmıyorJardı. 

Hasan Beyı 

- Merak etmeyin.. Cevabını 
verdi. DUn de öyle idiler. Altı 
klfl, onları göç ayıra blldikl 

Bilgi Çokluğu 
Hasan Bey kendine it arıyor

du. Bir Tecim evine baı vurdu, 
muhaıiplik istedi. Tecimen ıordu: 

- Pe:d amma Hasan Bey; 
ıenln bu iti görecek k~ar bila'in 
var mı? 

Ha11n Bey ınido. 

- olmaz olur mu? Dedi. Bun· 
dan önceki itimden, beni: 11Çok 
bilmi~sin,, diye çıkardılar! 

dllt ediyordu. Hasan Beyı 
- Çabuk ol, ıöyle! dedi. 

Dnınn ki her ıeçen dakika 
senin aleyhinde olur! 

DEMiŞLER 
Kadere bir iıim bulamayınca, 
Tutmuşlar ona da Felek demişler. 
Suçu başkaıına atamayınca, 
Feleğe yükleyip d6nek demiıler. .. 
Adam otlu kııın kanamaz buza, 
içecek su bulmaz, ıayıklar boza, 
Hem şekerden tatlı, Ali karpuza : 
Bir takım nadanlar kelek demiıler. .,,. 
BugOn merhameti bakarsın coıar, 
Yarın bin ihtiras peılnden koıar, 
GUn gelir zulmüne Flra\'un ıaıar, 
işine aklermez, yürek demiıler • 

)#. r. ı_,: 

Talih her ökseye konmaz bir kuştur, 
Hayat tırmanılmaz dik bir yokuıtur, 
Iıter gül, iıter ıurat buruıtur; 
Dünya bir yağlı direk demitlerl 
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Yüzbaıı Dürer genç kızın 
dlıniyetinl oyalamak, o feci hatı
ralar üzerinde fazla durdurma
mak ve biraz da hem genç kızm 
hem de kendisinin vicdanını teikin 
etmek için o zamana kadar as• 
kerlerJen bile bir sır gibi ıaklan· 
mıı, fakat yarın büttin dtinyanm 
haber alacağı bu muharebe hak· 
kında bazı tafıilit vermeye baı· 
ladı. 

Y izbaıı DOrer' e g6re Alman• 
1• bir gün içinde kuvvet ve kud· 
retinin azametini gö termiş, fakat 
bunun hepsini göstermek lstcme
mlfti. Hatta aradan biraz müd
det geçdikten so::ıra, bu vakayii 
tahlil edecek olaıılar, Çekoslovak 
hükfımetinin tabii efendileri olan 
Almanların emir!orini dinleme
melerine rağmen Almaolarm bu 
gb teriş harbini no kadar insani 
bir surette yapmrı o!duk'annı 
enlıyacak ve takdir edeceklerdi. 
Sanki harbi uzatmak daha mı 
insani bir hareket olurdu? 

Hiç bir kimsenin ölmesine IU
ıum yoktu. Her kesin ıehirden 
kaçabilmeıine vakıt bırakılmıştı. 

~Almanların maksadı yalnız Prag 
ıchrini harap etmek ve bu su
r tle, gayelerine doğru yürüye· 
eek, emirlerini lnfaı ettirecek 
derecede kuYvetlJ bulunduklarını 
g6ıterm\llten IOarettL Hatta tay
yareciler, tehir hudutları haricin
do, kaçan kafi:elere bomba at· 

amalan auroti katlyedc emre· 
r dllmlrtl. 

Bundan maada Almanyanın 
!ta kimyakerlerl tarafından keı· 

fedilen yeni zehirli gazların lst:· 
ali bile menedilmişti. Bu gaz• 

Jnnn ne olduğunu kendi değil, 
onun Amirleri bile bilmiyordu .•• 
Fakat mahiyetleri sır o!mıyan 

gazlar da vardı. MeııelA halkı 
deli eden, kör eden veyahut ol· 
duğu yerde dondurup buza çevi• 
' o gazlar da vardı ••• 

Bu kısa harp, aaıl harbe mani 
olmak için yapılmış bir harpti. 
Ve biç ıliph• yok kl teairinl 
ıısaterccekti. 

Bundan maada, bu harpte in· 
giltereyi istihdaf eder biç bir 
cihet yoktu. Almanya, lngiltere• 
zıln dostu olacaktı. Perdlta talih
sizlik eseri olarak, Almanyanın 
bile tamamile önUne geçemediği 
bazı feci Yekayie şahit olmuştu, 

o kadnr ... 
Yüzbaşı Dürer bir taraftan 

kendi telakkilerini anlatıyor, bir 
taraftan dn genç kızın ıılak ve 
derin bakışlı göz::er'ne bakıyordu. 
Genç kız gaı r"ihtiyari genç Al· 
man zabitine ~aklaştı, zabit te 
onun küçük, y ırr u~ ak, fakat tim· 
di buz g"bi scğuk o~nn elini avu· 
cuna al<l!. Perdi a e!ini çekmeci. 
Dllrer';n 'e~ z:cri henüz hf.tıra~ı 
canlı olan o faciayı unutlurmadise 
de, i) i kel pl ili~ i, genç kıza karıı 
aldığı müşfik t . vırl:ır, Perd:tn'da 
derin L r tesir , b:· yrık b:r sempati 
uyanôrr.ı:şt ·: Ahv~l müs&İ '.: cim~~ 
ıa id , ih l'D l k ı bu ı:;empatı 
ıtir'af e hakiki bir aşkn tahavvül 
edebilecel:' i. 

~vN f O~ i A 

16 7 ... 1935 

hazırlayım Mis,, dedl 
Perdita yllzbaıının 

baktı. 
yDzUne 

isterseniz siz yeylnlz.. Benim 
boğazımdan bir lokma bile aeç• 
mez !,, Dedi. 

YUzbaıı Dürer : 

l'emmuı 16 

fngilterede Korku Veren Bir Panayır 
Geçenlerde 

lngllterenin D.,. 
lington ıerinde 
bir panayır ku· 
rulmuı ve bazı 

vahıi h::ıyvanlar 

da teıh:r edil
mitlfr. Bunların 
arası:ıda bulunan 
Uç sılan her na• 
salsa yolunu bu
lup kafeslerillden 
11v1şmışlar Ye 
ıebrio içine dal• 
mıılardız. Bun-
lardan biri&i re- • , Dm 

ıimde gördUjll• 
nllz gibi bir o•ln .Allan girdiği HlD bahçe1indı 
bahçeıindeki fldanlıta glrmif .,.. , hl~ bir zarar •ermeden 1akalanmıı 
orada tatulmuıtur. Her Oç aılan da 'H tekrar kafeılerlne konmuıtur. 

Ge::ıç kız dalmıştı, ~imdi gözleri· 
nin önü;ıde boş, man&ıız bir ha
yatın korkunç hayali uzanıp gi· 
diyordu. Dört senedenberi kalbi· 
ni do?duran aşk ölmemişti, fakat 
o aşkı uyandıran adam arbk 
hayatı:ıdan çtkmıı, ebediyyen ay• 
rılmıştı... Eu uzun hayab hep bu 
ölllmün hatırasını yaıatarak mı 
geçirecekti? 

Zabitin suali üzerine birden· 
bire doğruldu ve bütiln vUcudO 
ürperdi: 

- "Olmaz Mla Perdlta, bu 
ıoğukta herhalde blrşey yomeli
•İniz. Yalnız kendinizi değil ıizi 
sevenleri de dü.şUnmellıinb:. Bakı· 
nı.z.. Termuste sıcak kahve var. 
Bir iki yudum içerseniz kendinize 
gelininiz.,, Dedi. 

Musolini, 40 Sene Evvelki Mağlubiyetin 

Acısını Çıkarmak istiyor 
( Battıırafı 1 inci ytlsdı ) olan silbaylar, gizliden pllye ba 

- "Evet... Londraya d8nece
ğlm, tiz ne ) apmak niyetindesiniz 
yiizbaşı? Ded:. 

Yüzbaşı acı acı dudaklarını 
hliktU, omuzlarını kaldırdı: 

11
- Bilmem •.• Sizinle beraber 

Londraya gitmek, sizi sağ salim 
annenize teslim etmek isterdim. 
Fakat ne çare ki aıkerlm, hudu· 
ciu geçer geçmez karargAha gidip 
raporumu vermeliyim. " 

Perdlta mahzun bir tebe1&üm· 
le yUzba,ı DUrer'in yUzllne baktı: 

- "Çok naziksiniz yUzbaş1. 

Londraya kadar gelebilmiı olsay· 
dmız, refakatiniz: benim için bil· 
yUk bir br.btiyarlık olacaktı. Fa
kat bakkmız var. Askertlniz ve 
kendi harekatrnıza bakim değil· 
siniz: !.. ,, Dedi. 

Şimdi artık ortalık adamakılh 
ağarmıştı, soluk bir gllneı Şark· 
tan yUkseliyor, karları pırı pırıl 

parlatıyordu. Bir müddet daha 
gittikten sonra Poul arkaya dön· 
dti .,., : 

- uııteraenlz kahvalbnızı 

Perdita fstemlyerek kızardı Ye 
gözlerini aıağı indirdi. Yllzbaıının 
uz:atbğı kahve fincanını aldı ve 
birşey ıöylemedn yudum yudum 
içti. Yllzbaıı ile Paul' de yemek 
sepetini açarak blraz kahvaltı 

ettiler Ye tekrar yola koyuldular. 
Şimdi manzara değlımlşti. 

Dağlık araziye gelmftlerdl. Dar 
geçitlerden, uçurumları ııyırarak 
geçiyorlardı. Kaymamak için Paul 
otomobili gayet dikkatli •• yavaı 
yavaı ıllrmlye baıladı. Etrafa 
derin bir aeısizlik çökmUıtD. Ara• 
sıra uzaktan, tiinellere girip çıkan 
bir ılmen dtlferin dndnk ıeıi 
işitiliyordu. 

YUzbap 
döndll: 

DUrer, Perdftaya 

- "Hududa yaldaııyoruz ga• 
liba... Yakında yollarımız ayrıla• 

cak Mlı PerditaJ .•. Anıızın tanıı· 
dığımız gibi yine birdenbire ay· 
rılacağız zannediyorum. ,, DedL 

Arkası var 

Tuhaf Bir Borçlanma 
Hikiyesi 

( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 
denberi köylllnlln haberi olmadan 
teşekkül ctmiı bir kooperatif 
varmıı. 

Bu, mallarına haclı konan 
köylUnlln iddiasıdır. Yine bunlar 
iddia ediyorlar ki bizim mUhOr· 
lerlmlz bir torba içinde durur. 
Ve ihtiyar heyetinde bulunur. 
ihtiyaç hasıl oldukça kullanılır. 

Filvaki mUbUrlerlmlzl• Ada· 
pazen Ziraat bankaıından para 
çekllmiı amma bu ıekllde çekli· 
mit ve bix, bu lıin herkeaden 
evvel gadre uğramıı kurbanlarıyız. 

Son Poıta : Biz, hadiseyi, bun• 
lardan itlttiğlmlz ıekilde aynen 
kaydettik. Bundan ötesi adalc-
Undir. Bu cihetin de yakında te-

celli edeceğinden emin bulunuyoruz. 

iki idam Ve 20 Yıl Hapis 
(Baıtarafı Birlnel yGzde) 1 dım ediyordu. 

edilerek öldOrUlmUf, ıonra da Hadisenin içi açtldıkçn Ahmet 
blçakla kulaklan Ye burnu kesi· ye diğer bir Osman daha tevkif 
}erek korkunç bir ıekle ıokulmuı· edilerek hapiıhaneye tıkılıyordu. 
tu. Bu hadisede ihtira.san, kin ve Tahkikat ııraaında arkadaşlarını 
intikamın rol oynadığı muhakkaktı. elo veren Osman kaptan, adliye 

Hadise karanlıktı. Eldeki de· nezarethaneıi altında Battal tara• 
IJller, hadiseyi aydınlatacak bir fından bıçaklanarak 6ldUrlllUyor, 
durum taıımıyordu. Zabıta ve o gün aydınlanmaıı beklenen ba· 
Adliyenin birletik çalıımalarına zı no~tolar bu ıuretle karanlığa 
rağmen failleri bir tUrlll meydana gömlllllyordu. 
çıkmıyordu. Bununla beraber ar· Tahkikat 'fe muhakeme aonun• 
kası bırakılmış değildi.. da Hımhım Hiiıeyni öldllren, 

Aradan seneler geçiyor, 931 Çeşme yolu ıoygununu . ya~an, 
yılında Çeşme yolunda iki kam· Isparta civarın~a baıka bır cın:ı· 

on on dakika fasıla ile maskeli yet işleyenlerın bunlar oldugu 
y . , anlaşılmış, Battal \'e Osman lda
baıı şakıler tarafın.dan 8~} u.uyor: ma, Ahmet de ya9mın küçliklUğün-

Habe9lstana Boyun• A•ker alaya yazılmaktadarlar. 
Gönderlllyor Bunlar, adam baıına beter 

Roma, 15 (A.A.) - ltalyan ıUin glladellkle Habeı lmparato
htıkumetl, 1936 yılının ilk alb ayı runa hlımot edeceklerdiıt. 
içinde denize indirilecek olan altı lngllb makamları, ıavq illa 
yeni denizaltı gemisi ısmarlamııtır. edilmedikçe, lnaillz tebeaaımu 

Bu arada dolu Afrikaıı ıö- yabancı bir ordu hizmetine gir
mllrgelerine gönderilmek Ozere melerinln 6n0ne geçemiyeceklerl
yeni bJr tOmen ıllAh albaa çağ- ni a8ylDyorlar. 
rılmııtır. Bunun yerine ltalyada Ancak, saY&f baıladıktan 
baıka bir tümen teıkll olunacakbr. ıonra da bunlar doıt bir devlete 

ltalya Uluslar Kurumundan karıı ıllAh kullanacak olurlarsa. 
Çekilmeyecek h k h 

Londra, l5 (A.A.) _ De 11 para, ya ut 1, aplı cozaııoa 
· 'k 1 çarpbnlacaklardır. Telgrafın dıplomatı yazıcııı, G«S 

0 1 
Muao'.lninin Italyayı Uluılar Ku- Londra, ıs l:.:.)'- YetaeB 
rumundan ayırmak niyetinde ol• • aelablyetll • çevonlere göre, I
mad1ğ1nı yazıyor. talyaa-Habeı anlaımazlığının ko-

ltalya, ancak oradan lıtlıkal tanlma1ı için hUktlmetler arasında 
görUrme, yani Uluılar Kurumu görUımeler yapılmaktadu. Lon· 
kendisini andlaımıya k~rtı gol~ drada aalatmazlığın kotanltnQ} 
olmakla suçlularsa, çekılecektlr. için uluslar sosyetesi konseyi ta• 

ôbnr yandan ltalya Hllkll• f d b" b 1 .. t ·ı i ' ra ın an ır a <em gos erı mes 
meti, Habeılstan hakkındaki ıl· yeter görOlmlyor ve meseleye 
kiyetlerlnl konseyin önUade ,... konseyin el atması gerektiği ıöy• 
men aayıp dökmeyi dUıllnmek· leniyor. Bunun için de lta~yıınm 
tedir. kendi hakkının müdafaasını ıi:OU· 

LondradaK Biri Habe' Alayı aeyde yapacağını açıkça bildir-
uru uyor 

Londra, 15 ( A. A.) - TnrlO mosi lizımdır. 
sınıflara mensup bir takım eski Konsey toplanmad~n önce an• 
ıUbaylar, bir ••yabancı alay,, kur• laşmazhğın bar11 yolıyle kotan!• 
muılardır. Londrada ve öteki ması için alanı hazırlamak Ozere 
lllerde, gelecek aydan itibaren Italyan, Fransız ve logiliz deJe
Habeı hiz:metine geçmiye istekli gelerinin toplanmau muhtemeldir. 

Meccani Talebe 
Bu Sene Alınacak Adet 

Belli Değil 
Bu yıl da resmt liıe ye orta• 

mekteplere geceU ve paraaız 
talebo alınac.i'.tır. Bu it için 
EyliilUn 22 ıine kadar, Kttltllr 
Bakanlığına bat vurmak lbımdır. 
imtihanlar EylO:)ün 29 unda yapı· 
lacakhr. HenUz kadro templt 
edilmiş olmamakla beraber, geçen 
yıllara naıaran daha fazla talebe 
abnacaktır. 

Belucistanda Yine 
Zelzele Oldu 

Ketta, 15 ( A. A.) - Don 
ıaat 11 de ıiddetli bir deprem 
daha duyulmuştur. Deprem garip 
gürültülerle 15 saniye devam 
etmiftir. Deprem sırasında Yöre
deki tepeleri bUyük toz bulutları 
kaplamııtır. Zarar olduğuna dair 
haber yoktur. 

F enerbahçede 
Çok kıymetli bir rrn eatıhktır. 

Bahçekapı: Taıhan No. 4 (389) 

Haliç ı:rketl iskele hımemurla
rından B:;-y İhsan ( Güraoy ) aoyadını 
almıttır. _ 

Kayıp - İatanbul liman daire· 
sinden aldıA"m 707 No. Jı m< vnanın 
re:slik ~alaadetn r mea:ni kaylett:m. 
Yeniı"ni alacaQ-ımdan hükmü 

( Toplantılar, Davetler J 
Elltl Yapanlar Çalrllıyor 

l•tenbul Halkevlnden ı Gala· 
taaarayda 18 Temmu:.da acılacak 
Yeril Mallar ıerılalndı ı•ç•a HDI 

Japıldıtı rlbl bu .. ne de nlmiı IOJ
ıal 7ardım ıubeal tarafından 7okıul 
kadınlann el iılerinl .atmak 'H ba 
auretle kendilerine aoy1&I yardımda 

bulunmak için bi; pavyon haıırlat
maktadır. ETierinde el itlerini yapa• 
rak bunları satmak ıuretilı ıeçlm• 
Jerlnt temin eden yokaul Bayanların 
her Sah gOnCl ıaat (14) den (18) • 
kadar Catalotlunda Halkevinı el 
itlerini i'etirmelerl. 

Şiıli, Beyotlu. Oakfldar, Kadık3y, 
Betiktaı, Şehrominlnde bulunan v• 
el itlerini vermek iateyen Bayanlar 
cinrlarındaki Halknlerine mGracaat 
edebilirler. ............................................................. 

irtihal 
Adliye nazırı eabakı Nazım pa· 

ıanıo turonu, Doktor Ömer Nazım 
Beyin oğlu ve Elektrik ıirketi mü· 

dOrlerinden Tayfur Nazım Beyin 
yeğeni Edip Nazım, on ~ edi gi· 
bl pek kllçük yaıta dun gece ha• 
yata gözlerini kapam1ştır. 

Cenazesi buglin ıaat 14 tc 
Taksimde Talimhane caddesindeki 

du. Ç( ş~e, ~rfla ~ f I_zmb:dcn ~ı den istifade ederek 20 yıl ağır 
k"'n takıp mü reze en .r g n hapse mahkum olmuştur. Suçlu 
içinde Bat~al. ~e .~i~an kap~an battnl ilerden beri ceza evinde 
ad'.arındnk~. ıkı kışıyı yakalı} 0

1 
r. haıta yatmaktadır. Kendisinin 

V c bu haaıse bundan e\ vel ış e- _r y d·ı· 
Yüzba~ ı Dür .!r : . k h d' 1 1 . ""k verem okugi.l zannc t 1 j o:-. yoktur. J . 88) 

evinden kaldırılarak ailesi katr·s· 
tanı::ın gömUlecektir. Kedercide 

aileı:ne aabırlsr dileriz. l ı d.. k • ... nen hır ro a ısc er n ~ıçerı.ı Ad. Bil. _ • 1 o:H .. ~:, a oı e ce Ae ını... .. _ 
değil mi M~ Perdaa;diye strdu. ~ta:r:a:f!=a=TI=n~ı~cr~t=a~ya~-k~oy~m~ag~a-)~a_r_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İnebolulu Yakup oğlu Ali 
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: SMANLI SALTANATI GÖÇERKEN 
Haydutluğa Aman Yok 

C Baıtarafı 1 inci ytızde ) mınta\casında ve sair yerlerde de 

( Mltareke devrlala tarlbl ) No. es 
,_,. Her hakkı mahfuzdur. , ... Yazan: Zig• Şakir ••••------9> 1617/35 4mlll 

A -·· 1931 de vo bunu kova· ( •4) çetede ( 141) haydut yok 
layan )rıllarda mllhim hadiseler edilmiıtir. 
olmamııfü r. . 9 33 te jandarmamızın en şe· 

lzmirde içten içe Bir Yurt Severlik 
B - Yalnız bu yıllarda adam refll bir yılı olarak geçmişt:r. Bu 

ıoymak, tı!V ve köy basmak gibi yıl içinde yalnız birinci umum mü· 
hadiseleri meydana getiren sl:ab· . fettişlik mıcıtakas nda ( 1 O) çete· 
l& Ye toplu olarak dolaşan haydut de 140 haydut ortadan kaldırıl· 

Kaynaşması Vardı çetelerinin topu 77 yi ve yardak· mı•t 3 
Y ır. 9 3 yılında yok edi!en çe• 

lannın aaym.• da 770 i buluyordu. tele 
Bunlardan 5~~ i birinci mnum mli· r 22, haydutlarıo aayııı da 

Bu cOmleden olarak CelAl 
Bey [I] (ManiEa) ya, miralay 
kazım Bey f2] de (Menemen) e 
bareket etmiılerdf. ' 

Ortabk tamamen ağardığı za• 
inan, şehirdeki heyecan son rad· 
deye gelmiıti. Kahvelerde, sokak 
ba,Iarında ateıli nutuklar ıöyle· 
niyor; halk vaıif eye dant edili· 
Yordu. ihtiyat zabitlerJ, ortaya 
atılmış'.ar, kendilerinden bekleni· 
len vazifeye batlamıılardı. Hap!· 
•anelerin kapıları açılmıı, mah· 
puslar çıkarılmıştı. lzmlrin en 
hararetH vatanperverlerinden 
(bolıevik Tahsin) (3) denilen genç 
başına topladığı bir halk kütle· 
aile ıilAh deposuna hücum etmiı 
ele geçen silahları, silihıız halk 
ilo mahpuslara vermfıtl. 

(Reddllhak) heyetini Ylkuda 
a~tirenler, (Anadolu gaıetesl) 
llla.tbaaaında toplanmıılar, harıl 
hanı çalışıyorlar; davaYekillerlo· 
den Manaatırb Hasip Beyin yaz· 
dığı ateıtn beyannameleri baıtırıp 
her tarafa d:ığtıyorlar; en ıür'atll 
•aaıtalırla kazalara yolluyorlardı. 

Vali ve kumandan, balkın 
hu galeyan ve heyecanından 
korkmuşlar; hiçbir müdahale te· 
§ebb:allne geçmemek mecburiyeti 
karıııında kalmıılardı. 

Saat yedi buçuğa doğru, 
halkın lieyecanı bir az hafiflcmlf, 
lıını k dan r örfezlnin dcr:n ufukların· 
ka?b. gözlerini ayıramayanların 
Çun ıne kUçUk bir limit gelmiıtl. 

ku ozamane kadar,C Yunan 
istila 1 ·11TeUeri heniiz aörünmo· 
.rniıtı. halkın bUyUk bir kısmı, 
I<ordon boyuna dökülmllf; bUkii • 
tnet civarına da bayii kalabalık 
birik ınlşti. Şu anda berkeıln hissi 
Şu dua Ye temenni üzerinde te• 
tnerküz etmişti: 

- lnıallah, gelemlyecekler. · ı 
Fakat bir az sonra, bu dua 

\te teaıenilerin aksi zuhur etmlıti. 
Saat k · 
kiıı uleslndeki çan, tam te· 

çalarken, lacivert lzmir 
&ôrfeıininin derinliklerinden, ılyah 
dunı anlar yllkselmiıti. 

Saat kulesinden ağar ağıryUk· 
•elen o çan sada11, orada bulu• 
ilanlara lzmirin matemini ilin e~ 
tniıti. Artık her ıey bitmff; sıra, 
Yurdu ya~atmak için ölmiye gel· 
tniou. 
k O anda; ( lzmir Müdafaa! hu· 

uk cernf yeti) bir beyanname ile 
halka son vazif.,alnl ihtar etmlıli. 
Bu son beyanname, ıu aatırları, 
--~-----[ l J Ekonomi .Bakanı, Bay C.IAI 

Dayar 

f 2] Sit Bakanı Ceneral Kbım 
Özalp. 

(3] İzmi• haileaioin ilk eehldi olan 
~ll ıa.tın, ( Bolıeviklik > ile hiçbir al&· 

.a•ı Yoktur. Bu zat, Ermeni komite
cılerini himaye eden ve ooların yap· 
tıktarı cinayetlerin en mınfur birer 
avukatı kealltn meıhur ( Bokaton ) 
hlraderiere kurllun atan bUyilk: b:r 
l'iirk v hamiyetpeneridlr. Harbi umumi 
içinde Romanya zındanlannde. mahplll 
İdi, Romanya, Tü.rk ordusu tarafından 
istila edildiği zaman erk&nı harp kay· 
bı.alcamlarmdan bamiyeill bir zat naı• 
taaile tahlia ediJmlşU. O zamandanberi 
?tn.lrde ikemet etmekte idi. Vatan ve 
llliUet atkı pek yObık olan bu ıenç; 
•ita ııraıında, tam kendlıine Y&ıafAD 

411imle ba7ata Ytda ,......_ 

ihtiva etmekte idi: 
(Ey Türk!. 
Senin hakkını gaabetmek, ıe

nin öz yurdunu baıka&ına ver
mek istiyorlar· Metin ol. Yalnız, 
dııarı çık. Göaterki ekıeriyeti· 
kahire sendedir. Maşathğa topla· 
nan cemiyetin kararını bekle.] 

* İzmir önünde demirleyen Yu 
nan nakliye filoıu, tam yirmi 
sekiz gemiden ibaretti. ( Kılkış ) 
zırhlıaı ile lorpitolar. bu filoya 
refakat etmekte idi. Şehrin Rum· 
ları ıtikünetlerini muhafaza edf
ycrla, ıessiz ıedasız kiliselere 
topJar.ıyorlardı. Birdenbire nere
den çıktığı telli olmıyan bir be· 
) anname dağılmaya başlamıştı. 
Rumca Ye Türkçe olan ve altında 
(Miralay Zafiryos) lmzaa1 bulunan 
bu beyannamede takriben ıu 
satırlar vardı: 

[ İzmlri işgalden mak1adımız, 
adi bir kontrol vazmdan ibartttlr. 
Hllktlmet ve Osmanlı hakimiyeti, 
eskisi gibi bllkidir. Iıgal esnaaın
da herkes sükunetini muhafaza 
etmelidir. Aksi takdirde pek 
mllhim hAdisat :ıuhura gelebilir. 
Sükuneti ihlal edenler hakkında, 
en •iır ceza tertip edilecektir. ] 

Hiç ıOpheı!z ki bu beyanna· 
me lzmfrde bulunan Rum komi· 
tecileri tarafından, ( ı,gal kuYvet• 

tnldn etmek ıu tarafa du11un, 
bilakis art1rmııtı. 

Gemilerden bUyUk aandallara 
ladir!len Yunan askerleri sabile 
doğru yaklaımiya baflam:ıtı. Iıte 
0 zaman, bir velvele kopmuı· ki· 
liselerde toplanan komiteci Ru~lar: 

- Zito! .• 
- Yasul •• 
- Kato tUrko! ••• 
Y •Yiara)arile birdenbire sahfle 

boşanmışlardı. Kordonboyu bir 
anda mavi • beyaz nakli bayrak· 
larla boyannıııtı. 

Bu coıkun Yelvele araaında, 
kumandan gemisinden ok gibi 
~elen kUçUk bir muı pasaport 
••keleaine yanaımıı; Rum komite
cilerinden mürekkep bir heyet bu 
muıtan çıkan, kumandan yaYerl 
( topçu yUzbaıııı, Panayot Kera• 
kariı ) 1 karıılamııb, 

Bu heyet, yunan zabitine ın 
enel ıu ıözleri ıöylemlıtl: 

- Hoıgeldioiz, bUytik halAs· 
kArlarl.. Fakat dikkat ecllniz· 
Tllrklor puıudadar. Sizi ateıl~ 
karşıJamaJarı ihUmalf Yardır. Ona 
gare tedbirli davranınaz. 

Zabit, yllk1tk aHle derhal IU 
cevabı vermiaıti: 

- Bizim tedbirimiz aJınmııtır. 
Hele bir tek ıilAh patla1Ja.. BU· 
tlln ıehri kana boyar, yakanı. 

f k 205 dir. 
ettiılik mın'.tA asında 8 i Seyhan. 934te de Birinci Umum mli• 

Kadirli, liçU Sıva1, Uçil Kayaeri, fettiılik mınhıkasmda ( 1 J ) çete• 
diğerleri de El~zincan, Çorum, muğ· de 59 kişi ve Amaayada b:r çete· 
la, Ama1ya, ve~ Erzurum mıataka· de ( 4) kiti yok edilmiştir. 
larında buluntıııakta idi. Bu çete· 1932 ve 1934 pllarmda 136 
lerden l 931 yılında birinci umum kişidon ibaret dokuz çete de bir 
müfettfıHk mıntıkasında bir çete- dah a gelmemek ilzC)re Cenup hu· 
de 7 kiti, Sıvaı mıntıkaaında bir dutl arından kaçmıılardır. Buglin 
çetede 20 kişi, Kayıeri mıntıka· yalnız Birinci Umum! müfettişlik 
sanda bir çetede· dört kişi olmak mıntakaıında kalan ve sayısı onu 
Uzere 10 çetedeo J 10 kJ9I, 932 de geçmiyeo çeteler de hızla kova. 
de Birinci Umumi mllfettişllk lanılmaktadır. 
------~~~----~--------~~~~--------------~--

Hava Kurumu 
Azalıklar 

için 

DDn bava kurumuna ( Haya 
tehlikesini bilen Dy·e) ol~rak ıeh· 

rlmlzden altı kiıl du ha yazılmıftır. 
lı bankası Kadık.~;y ajanı ıefl 
Salih Evin 43, mıuamele Amiri 
Mecdi Yurda, 38, veznedar Rifat 

Erkut 31 •e memur BergUzar da 
28 Hra yıllak taahhüt etmişlerdir. 

Hunlardan başka •aız Milnip 
20 lira taahhüt ile hava tehlike· 
ılni bilen üye yaztlmıştır. iplik 
tDccarı Maryo Salamona da 250 
lira teberru otmittir. 

--~--~--~~---~----------------------~--~---------
Türk Kuşu İçin 
Bir Heyet Şehrimizde 

Tetkikler Yapacak 
Buglln, Ankaradan ıehrlmlze, 

Bay Sami Ye iki Ruıı uzmandan 
mtıteıekkil, Uç kiıilllc. bir heyet 
ıelecektlr. Heyet, lıtanbulda 
Tllrk kuşu yeri için tıtklkatta 
bulunacakbr. 

Yeni Neşriyat: 
Rus Karadeniz Filosu Tari

hi - Deniz mec:mua1ının ilaveıi ola· 
rak çıkan bu kıymetli eaer, Deniz 
li1eıi tarih muallimi Fnzi Kurtoğlu· 
nun kalemile Rus mOverrihl Moı;ı· 
feaky'den dlllmbo çevrilmiıtir. 

Verim - Ataç .,. ıiraat aerıisi 
içiıa çıkanlan bu kOltGr fikir Ye mt1• 
lek mecmuuınıa 3 ilncQ 1ay1111 da 
çıkmııbr. Ieri L:umandanı Miralay Niko 

Zafiryoa ) hesabına hazırlattırıl· 
mış; Yunan gemileri limana de
mir atar atmaz, yine kendJ 
va1ıtaları ile dağıtılmııtı. Fa• 
kat bo beyanname, vatanperver 
TUrklerin hi11ettiklerl heyecanı 

Bu ııb:ler, bir ( parula ) dan 
baıka bir ıey deiildL Bu ıazle· 
rf a bir tek manaıı Yar fdt Jd, F-="ı.!!!!!ta!!!!!n!!l!b!!!!!u!!!!!J !!!!!A!!!!!b=:u!!!!!t !!!!!h!!!!!aa!!!!!!!!!2!!!!!0!!!!1N':!ll!!!!!!!!o.!!!!!d!!!!!a~lk!!!!!e!!!ll
o da: -bilen lkametg&bı meçbtd olu Refet 

............................................................... 
Be,llda9 icra Dalreslndenı 

BJr Borçtan dolayı tahtı bacza alınıp 
par•7• çeYrilmeaine karar Yerilen 
1903 tarlhli Mı•ır Kredi Fonafyesile 
d3rt adet Rumeli Domiryolları tahllAtı 
açık arttırma auretile 1817/935 tarihine 
mftıadif perıuıbe l'OnO Hat 18 den 
15 e kadar fıtanbul DördlncQ Vakıf 
handa e1ham ve tahvilat boraaaında 
1atılacıığ11ıdaıı talip olanların mahal
linde haıır bulanacak memuruna 
mGracaatları llAn olunur. (13079) 

- Sis, bir tek ıUAh patJabn.. Oamaa. 
Geriılne karıımaym. letanbul OçUncU icra me· 

Demekti. 1 murluGundan: Şark m~e11eıe1infu 
( Arkaaı •ar ) latanbul Aaliye mahkemesi birinc:l 

1 l•tenbul Beledlyesl llAnları J 
Hepsine 250 lira kıymet biçilen Yenibahçedo Arpaemlnf ma• 

hallesinde Çayır sokağmda eski 19 yeni 4 No. la eYin enkazı pa· 

zarhkla satıiacaktır. istekli olanlar ıeraiti anlamak Uztre Levazım 

MUdOrlUğllno müracaat etmelidir. 

Pazarlığa gl~mek icin de 18 Lira 75 kurut muYakkat teminat 

makbuz veya mektublle beraber 17nl935 Çarıamba gUnU saat 

15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (8.) ."3724,. 

* 
e Arnavutköy LDtflye mahallesi Ôn 

7 /9 No. lı 2 katla 3 odalı ev. 

sokak yeni 

Senelik 
muhammen MuYakkat 

kira1ı teminatı 

72 S,40 
Beylerbeyinde çamlıca caddeıindo 3/5 yeni 
No. h 3 odalı e•ki Hamfdiycı mektebi. 60 4,50 

Yukarda semti, senelik kiraları Ye muvakkat teminata yazalı 

olan mahaller 936 se:?eai Mayısın ıonuna kadar kiraya Yerilmek 
Uzete açık arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar ıeraiti anlamak 
fizere Levazım Mildürlilğtıne ~üracaat etmelJdir. Arttırmaya glr

m•k için de hiıalarmda göıterUen muvakkat teminat makbuz 

veya mektubu ile beraber 1717/935 Çarıamba ıDoll Hat 15 de 

Daimi Encümende bulunmalıdır. (1.) "3682 
" 

----·------·----~--~-----~------~--------------------

İstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
8/7/1935 de açık arttırma ile ihale edileceği ilin edilen 2992 

fİfe Ievantaya verllen bedel haddi layikte görülmediğinden ılSzll 
geçen Jeyantalar 22n /1935 Pazartesi gUnü saat 10 da pazarhkla 
aatılacaktır. 

isteklilerin g6sterllen gilnde ıaat 1 O dan evvel % 7,5 teminat· 
ları olan 18 On ıekiz lirayı vozneye yabrarak alacakları makbuz
larla Kabataıta Inbi11rJar BaımUdUrlyetlade toplanacak komisyona 

ıılmelerl ~~3881,. 

Hukuk dairesi ticaret k11mıııın 20/3/935 
tarih Yt 934 • 295 No, lu ü&ml muci
bine• alDcatı olan 462 lira 14 kurutun 
tabılll hakkında Aald takip talebi 

lıtrlne tarafınıza icra emri 1'3nderll
mlt IH de mezkur mahalde olma
dıfınıı: elynm lkametglhıoız da 
meçhul kalmıı oldufondan ll4nen 
tebliıat lcraıına karar nrllmittlr. 
Tarihi il&ndıtn itibaren bir ay zarfında 
borcu ödimez totktk merdinden HJ& 

temyiz nyabut iadei muhakeme yolile 
ait oldutu mahkemeden icranın geri 
bırakılmaıına dair bir karar getirme-
dikçe cebri icra yapılacoll H yine bu 
mOddet lçlndı mal be7anında bulun
manız ve bulunmazaanız haplıle tazyik 
o '. unacaj'•z Yt hakikate muhalif beya. 
natta bulununanız hapi11 Uo cnalan .. 
dmlacatını• ihtar oluner. (18083) 
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Maliye V ckiletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni ufakhk para kanununa te\·fikan 

Devlet Alacaklarına 60 kuruıtan alınmakta olan Beher mecidi} e 
gUmflt flatının tenezzUIU heııabile 54 kuruıa indirilmi~ ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malaandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankasında beher On gram safi 
meıkQk ve gayn meakuk halis 1UmU1U 27 kuruıa satın ala· 
caktır. ~· 1720,. u4002 

.... u 

• 



en·zıerln 8 
ler Yazan : 

M. Turhan r 
Pır Rt>i - Murat Reis - Hadım Süleyman 

(ız, Saf er eisin Dizlerine Kapanmış 
Hüngür Hüngür Ağlıyordu 

- ...... . 
- Yerine döner dönmeı Bahadir 

Şaha kağıt yazacaksın. Kullanac tm 
dlJ, tatlı olı:cak. 

- Evet. 
- Onunla görllttüğiln gCln hm.fi::ı 

dediklerimi yapacakııo, herifi l:ura
dan uzaklaıtırmak için kandıra· 

caks·n. 
- Evet! .. 
- ŞimdUlk baıka bir it yok. 
Kız, Safer Reisin ellerine yapıfh: 
- Bunlar hep senin c!ilek!erin. 

Bana acıyıp ıormaz m11ın, benim de 
ktlçftk bir dileğim o!up olmadıtını 
anlamak istemez miıin? 

- Nasıl istemem çocuğum. Söyle, 
ne diliyoraun ıöyle. Ben, ıcni gnler 
16rmek için ölmeyi bile gfüe nlırıaı. 

- TcıekkDr ederim. Fakat ıen 
yaıadıkça ben yaıayablleeeğim için 
senden 5,.te ıeyler iıtcyemem. Dile
tim, l:uradıın bOııbntan bot dönme· 
mektir. 

- Ne yapmaklığ: mı lıtiyorııun? 

- Alnıma sönmez bir kıvılcım 
fı!cmenil. 

Safer Reis glllc!O, dudaklarını 

kııın almuaa değd'rdi. Hu gün görmOş 
TOrkün öyle bir kadına yapabileceği 
en büyOk iltifattı. Jan bunu se:zeme
mekle l:eraber o öpütOn taô içinde 
utun uıun titredi, ıevgiliainin ellerine 
aarılarıık fııpır ıapır öptü: 

- lıtc, <'f'di, aln :ma iı'ed'A,.n şu 
kıvılcım, Tolkanls.r y parak lir kut:u 
k8ynak olacak "c yüreğim ate,ıini 

o:adan alacaktır. Buna inan Te beni 
aev Rumi!. 

Safer reie onun saç'arını biraz: ok• 
tadı ve yerinden kalkarak ufuktan 
uıaklaımaktıı bulunr.n l'YJ gösterdi: 

- Vakit çok ileri:edi, gid~Hm. 
Onlar, yuvalarında iz bırakmıy: n 

uılu bir çift kuş gili lrnyalııdnn aü· 
zOlüp kayıtın batına sıeldikleri :zaman 
denizci neferi horul horul uyur bul• 

;iyi 
Koca! 
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RADY 1 
·--------------------------------------------------------

Nöbetçi 
Eczane fer 

.Bu ıec• oobıtgl 
ıwılardw 

tcı&D•lef 

htanbul tarafı: iŞehıadebqlada 
(İbrahim Halil), Aksarayda (Etbıaı 
Pertev), IDu-agümrtikte (Suat), Top• 
kapuda (Neum), Eyüpta (Hikmet), 
Kumkapuda (Belkıs), Balatta (Toll• 
di!ı}, Ç~mberlitaıta (Sırn Rasım), 
Balıçekapuda (Beşir Kemal). Ba
kırkoyiiodo (tsıefan Teniyanl. Be
yo n tarafo Beyoflunaa (Kıansuk), 
Pt\tıgaltıda (Güneş), !laksimde (Ka• 
ra'kio 1Kürkçüyan), Gıı.latada {fltd ... 
yel), Kurtuluşta (Necdet Ekrem), 
Re.armpaşada (Yenituran), liu Ö1"' 
de (Yenitlir'kiye). Kadı'koy taraftı 
Modada (Alli.~dain), Pıazaf3'0luııa
ffl 'fat Mümtaz), Büyükadada (Şi• 
nası Rııu). 

Sinir ve ekti ihası&bklan aniı. 

Dr. ETEM YASSAf 
Caia:ollu Orlıan B. apartunanı T~ı.i:ırJJ 

Ev. 1'aa1diy Ba'h~ıll:re tcr1 aa'ka'k T•tiM1' 1 
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iÇiNi 
O gUn; Ferit Bel in bu iö:ıle· 

tine, pek oka dar el:emmi) et ver· 
lll•ıniıtim. F2kat ş:mdi önümdeki 
lllektup yığını karşısında bu söz· 
len tekrar zihnimden geçirirken, 
fıdtncm bugünkü telakkisi kar· 
'111nda titredim. 

::!en bahsettiğin iz zaman, hakikaten 
bun1 kat'iyen taraftar değildim. 
Sonra, bazı aeheplerle bu işi 

Mektebinde 
iki Sergi 
Açıldı 

Ve .. Derhal kararımı verdim. 
- 6 Ağuatos -

Bir haftadanberi halamın bana 
laylemek isteyip de •Ö) leyeme
diği ıeyleri, tamamen hissediyor· 
duın. Onun için, likırdıyı uzatma· 
dan kararımı ona bildirmek isti• 
)ordum. 

z h:limde iyice muhakeme ettim. 
ve, bu kar.:rı \·erdim. Bu kararı 
verelilmek için okadar çok şey 
dU~UndUm ki, bunları ıize b :rer 
birer iı:ah etmek pek uzun 
sürer. Hem bunlara artık ne 
lüzum var. 

lıtanbul Erkek aan'at mektebi 
dün mektebi bitiren gençlerin 
bir seneHk eıer!erbi bir sergi 
halinde loplamıt ve ıiyaretçileriııe 
açmıştar. Sergide marangozluğa, 
demircliiğe, maklneciliğe, elek· 
trikçiJ ;ğe ait birt ok glizel ve 
özen:l parçalar vard.r. Reımimlz 
Sanayi mektebi talebesinden bir 
gurupla, sergide göz alan bir 
preıi aaıteriyor, bu preı mek· 
tepte yapılmıı mu..-affak bir 
e1erdir. 

Odasına girdiğim zaman halam 
Orada değildi. Fakat dalma otur· 
dutu koltutun yanındaki masada, 
htnUz ikmal edilmemlı bir mek· 
tııbun son ctımleai nazarıdikkatiml 
ttlbetti. Bu cllmle, şundan lba· 
••ttl ı 

(Şimdilik •aıl1et; itte bundan 
lbarot, Ferit ~y. Prenı Ali me· 
1•ltıiudo mahçup bir mevkide 
ktldlğım için, arbk bu meselede 
Obun U•tlloo fazla dUıemiyorum. 
lıeıkl alz kendiılle görUıUrseniz 
ikna etmeye.., ) 

Bu aabrlar, ı:a•allı balamın 
btnim hakkımdaki samimi hiıle
tbıt tamamen g&ılerlyordu. 

Halam 11lak ellerini havluıuna 
lcıırubya kurulıya içeri girerken, 
ben hemen deniz tarafındaki 
P•ııcerenln öoUne çekildim. 

- Halacatım ılmdl geldim. 
~lrue f>liaı gfSrDıecıktlm. 

Dedim. Bu arzuma hiç bir 
lbana veremeyen halam, birden
bire şaıınr gibi oldu.. Ve ıonra, 
hu bozgunlufunu göıtermemek 
için: 

- Vay k&çtlk hanım. Bu ne 
tlddiyet. 

Diye iti ıakaya wrdu. 
- Şu karıımdaki koltuta 

buyurun da, g6rUtelim. 
Derken, yerine oturdu. Açık 

duran mektubun ilstilne de 
• gUye, ben görmeyeyim diye • 
tUtlln paketinl koydu. 

Ben halamı nzmemek için, 
dl\tündüğüm ve karar verdiğim 
ley'i kıaaca ıöyledim. 

- Halat.. Ömer Beyle izdivacı 
kabul ediyorum. 

Dcd'. m. 
Halam yerinden lrğ11erek dik 

dik ~üzüme baktı. Anladım ki, 
töy!ed ğlm bu sözlere inamamıfb. 
Galiba, şaka ettiğimi •anmıştı. 

- Ciddi ıö) lilyorum, hala. 
Düşündüm. Taıındım. Buna karar 
•erdim. 

Bu ıöz~erim, ona heyecan 
\terci. Ş:mdi çehresinde, memnu· 
l'liyelle karı{ık bir endişe baş 
l&stermişti. I~ inde, en uf birer 
tefkat nuru parlayan gözlerini, 
t<>zlerime dikti: 

- Sen; pek buna taraftar 
değildin, Emel. Nasıl oldu da 
fikrini değiştirdin?. 

Dedi. Fakat halam bu ıöz!eri 
•öylerkcn aldığı tavur Ye hare
lcette, (böyle bir karar vermekte 1 

~akaJdın, acaba benim hatmm 
içb ihliyar ed imiş bir fedakarlık 
?:nıasıu?) Gibi bir mana ıne·. cut 
ıd· ı. 

Onun bu ; s tı raplı endi~~ sh: 
leakin etmek icap edi} ordu. 
Derhal cevap ycrd:m: 

lşin batlanğıcı:ıda pek iştahlı 
olan halama timdi bir sükunet 
ge1mifti. BUyOk bir safiyetle 
itiraf etti: 

- Kızım!. Ben de sana açık 
söyleyeyim. Allah biliyor ya, bu 
meae)eyi ikinci defa olarak ben 
kurcaladım. Y okıa adamcağız ilk 
verdiğimiz menft cevap Uzerine 
talibine gUımUş, bir tarafa çekil .. 
miıti. Şimdi, inşallah bu it o:ursa, 
ben sebep olmuş olacağım. Fu 
adamın hali, mailim. Sonra beğen .. 
memezlik filin etme. 

Acı bir tebesıUmle glUdilm. 

* Dlln yin~ GUzel ıan'atlar 
akademisi 1alonlarmda ders yılı· 

nın bitimi mlinasebellle bir reıim 
sergisi açdmıştır. Sergide geçen 
ders yılmda çalıtan talebelerin 
tab!oları teşhir eci!miı, bir de 
müsabaka yapalmıttır. GUıel aan'
atlar akademi•l hocalarının idare 
ettiği bu müsabakada birinciliği 
üstte ıördOğünüz tablo kazan· 
mııtır. Alttaki resmimiz, sergide 
teıhir edilen eserlerden bir 
kaçıdır. 

- Beğenilecek başka bir ıey 
olmadıktan ıonra, bunu beğen· 

memekte bir sebep yok, hala. 
Hem nesi var?. Pekili adam. 
BiHz boyu kısa, biraz karnı 
bUyUk. Biraz dili kaba. Hiç fÜp• 
heslzki bizim kafamızda bir aile
nin içine girecek kadar g6rğüsU 
yok. botun bunlar, meydanda 
olan ıey ler. 

---~-..,. ............... &••-· t 

Tabltdirld bunlar; benim yara· 
dılltımda, benim ıihniyetlmde bir 
kız için çok nazarı dikkate ahna· 
cak meselelerdir. Ancak ıu var 
ki, bltOn aksak cihetlerine rağ· 
men bu adamıa çok ijl bir cep
h11l Yar ki o da ma1kealz oluşu
dur. Benim kanaatime göre in· 
sanlann en lyiıl, oldukları gibi 
görünenler ye açık kalple hare· 
ket edenlerdir. lıte bu adamın 
bu meziyeti karıııında, diğer ku· 
ıurlarını hoı gUrnaeğe çalııacatım. 

- Ya tahammül edemezsen? .• 
- O zaman, AUabın dediği 

olur. 
Bu te•ekkUlOm de halamın pek 

boşuna gitti. Çünkü o, eıki de1• 
rin izdivaç an' aneıinde cart olan 
bu te•ekkUl kaidesine iman et· 
miı bir zihniyette idi. 

Masanın UıtUadekl yarım mek· 
tubu usullacık aldı. Hiç bir şey 
söylemeden yırtarak, ıigara tab
lasına ath. Sonra; 

- Bari ben lstanbula ineyim 
de Ferit beyle görüşeyim. 

Diye mıraldandı. 
- 18 Ağuıto• • 
Kırk sekiz 11&attenberi aeçlr

diğim buhran, bUU1n aaabımı 
per:şan-etti. Hayat:mda, bu kadar 
müşkül vaziyette kalacağımı kati· 
yen tahmin etmezdim. 

Halaman yazdığı mektuba ev· 
velki gUn babamda ı cevap geldi. 
Babam; Ömer br}le izdivacımı, 
büyük bir memnuniyetle taıvip 

ediyor ve: 

I._ __ s_P_O_R __ , 

İzmirde Güreşler 
Pehlivanlarınuz Hep Calip 

lzmir, - Burada yapılan ilk 
güreş milsabakalarında Koca 
Ömer Macar Dohaymere, Macar 
Pombenl Yaıara, Saim Macar 
Baron Beloya sayı hesabile galip 
aelmiılerdir. 

Macar Ordun lsmaili, Ahmet 
macar Toroyu, BUyiik Mustafa 
Macar Doboyu tutla yenmişlerdir. 

Ağır güreıçl Macar Bodo ile 
Çoban Mehmet arasındaki güreı 
4 dakika 10 aaniye sUrmUı, Çoban 
Macarı tuıla yenmiıti. 

Davla Tanla Kupası 
Prag, ıs ( A. A. ) - Ten:• 

Da~iı kupaıı Avrupa bölgesi 
maçlarının ıonuçları şunlardır: 

Alman Yon Kraun Çekoslovak 
Menzel'i 612. 614, 316, 517, 6/J 
yenilmiştir. 

Atman Heukel, Çekoslovak 
Caska'yı 2/6, 115, 614, 6/0 yen
mittir. 

Bire kırıı 4 sayı ile galip 
gelen Almanya, Amerika hölgesl 
ulusları arasındaki turnuvayı ka• 
zanan ekiple karıılatacaktır. 
ikinci GUretta De Gallblz 

lzmlr, 15 (A.A.) - Macar gU· 

reıçilerile gUraşçileriıniı araıında 
ikinci karşılaşma da kalabalık bir 
aeyirci önünde yaapldı. Karma 
- muhtelit - takımımız ııfıra karşı 
yedi •ayı ile Macar güreşçilerini 
yenerek büyllk bir baıarı gös.· 

termiılerdir. 

Kızımın, bu saf Anado!u 
lzmlrde Blslklet Yar1,ıar1 

lzmir, 15 (A.A.) - DU:ı lzmir 
biı:kletçileri He Ankara bbiklet
ç:leri arasında 80 kilometrelik 
bir yarış yapıldı. 

Ankaradan Talil birinci, az 
bir mesafe farkı ile Niyazi ikinci, 
h:mirden Kazım UçüncU o!dular. 

Bf r Bisikletçi ÖldU 

-Val'ahi l·elacığım, ıı·z e 
-çık a3:ylc)im. I:ana bu meıele· 

adamını tercih etmesine pek 
memnun oldum. KızLmın kocası, 
parlak bir nikap altında iğrenç 
bir çehre taşıyan ah:aksız bir 
< s .izade o~r.cağma, \arsın biraz 
kaba saba b:r ttşı"alı olsu'"'. Bir 
taraft ·n sen, d "ğer taraftan kıum; 
c nu kcla) ca ~ cntup biçime geti· 
reb'.lir ini7. Kı::ım n mektepte 
~ c:rJüğü ~ ahı· ı. hiç şür hes"z ki hu 
ht aııda pek çok işe yt>ray.:.cakhr. 

( Arkuı vu) 

Grör.obl • Fransa· 15 (A.A.) -
Fransa b·siklet devri esnasında 
düşen ispanyalı biaiklet kcşucusu 
Cepeda hastr.banedo ölmtiıtür. 

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

Elektrik Sosyetesinden: 
Elektrik Sosyetesi, senede bir defa yapılmakta 

olan muhavvile merkezlerini temizleme işlerinden 
dolayı halkı taciz etmek istemediğinden, Belıediye 
Sular ldaresile anlaşarak, evvelce bildirildiği gibi 
ayın 17 sinde şehre ıu verilmesinde teehür vaki 

olmamaıı için icap eden tertibab aldığını sayın 

halka bildirir. 

H**' 'HL!X 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANG ) 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19.cu Tertip 4. cU Ke,ıde 11 Ağustos 935 dedir. 

suyuk ikramiye: 3 5 • o o o Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramlyelerlo 

( 20.000) lirahk mükafat vardır ... , ______________________ _....-ıı:mv 
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