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büro11uoa müracaat edilmelidir. 
liuıusi ilinlar: ldarehanede kararlaştırılır 

• ULUSAL Romada ve ltalyanın her 
tarafında başlıyan lugiliz aleyh 
tarhğı gittikçe çoğalmokta· 
dır. lngiliz mağazaları kapan 

-U-asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar. akıamcı siyasal gazetedir ~~-a- m_ecbur~luyorlar. 
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Avrupa Harbı Muhakkak Diyorlar 
· li3IvaDiar ~ Daıialiil VadlSine d.öliüiür~ 
lerse, liendilerinizor liurtarahileceliler 
ltalya-Habeş harbının Avrupa'ya si-. 

rayet edeceği söyleniyor. Habeşis
tan'da çok kanlı savaşlar oluyor 

lstanhul, 8 (özel)-- Londradan haber veriliyor: ltal
Yanıu Ingiliz mallarına karşı takındığı durum, Londra 
siyasal çevenlerinde çok derin akisler yapmaktadır. 
il.omadan alınan son haberlere göre: mağazalar önün· 
de hergon nümayiş yapılarak müşterileri tehdit edil- ~ .. mlirlllM 

t t ~· [ . ~ 

' 

diğinden dolayı Romadaki lngiJiz firmaları müesseselerini kapatmağa mecbur kalmışlardır. 
Istanhul, 8 (özel)- Adis-Abaha'dan haber veriliyor: Habeş orduları, Italyanlara ağır bir darbe indir

lnek maksadile büyük hazırlıklara haşlamış bulunuyorlar.' önümüzdeki hafta içinde gerek Eritrede 
'1e gerekse Makalle cephesinde çok kanlı savaşlar vukuholacağı sö!leniyor. . 
lstanbul 8 (özel) - paristen haber veriliyor: ltalya- Habeş harbının bu sene Avrupaya sirayet edeceği 
Söyleniyor. B~ kanaatta olan siyasal çevenler, dünyanın yeniden kana boyanacağını söylemekte ve 
endişe içinde kıvranmaktadırlar. 

lıtanbul, 8 (Özel) - Adis· sur insanlardan mnrekkep· 

~baba'dan haber veriliyor: tir. İtalyan orduları Danakil 1 v k • ıı • H -.-lJ"T" k k • 
liabeıiıtan'ın uluslar kurumu vadisine d&knlnrlerse, kendi- cra e ı erı e- za sar ta vazı. 
lattdindeki bat delegesi lerini zor kurtarabilecekler· ' 

t.IGaytı Avaryata buraya rel· dir. t • d .. t ı d h • ı • 
llıiı ve imparator Haile lıtanbul 8 (Öze!>. - .Lon· ye 1 un op an } yet va ım esıyor 
Sel&aiye tarafından sarayda dradan haber verılıyor · ' 
ltrefine verilen ziyafette Royter ajansının Adiı-Aba-

~tır buıunmuıtur. ba muhabiri, 1ta1yan1ara tea· Sovyet Rusya ile eski muahedelerin Çin memurJarından bir çok kimse-
r.ın.,n Avaryata, ziyafetin lim olan Raı Gnkıa'nın bil· • , • 

lo1111nda: ttln tevabii ve akrabası Ha· 10 sene uzatı(maSI hakkında bir ler Japonlarca tevkıf edıfmış 
- Nemiz varaa onu va· beı'ler tarafından karıuna • lıtanbul 8 (Özel) - Lon· Pekin'de asabiyet uyandır-

t,Q için feda etmeliyiz. dizilmiılerdir. protokol 1 mzaJandı. draya Pekin' den bildiriliyor: mıştır. 
Demiı ve cebinden çıkar· Adis • Ababa 7 (A.A) - Uzak şarkta vaziyet gün· Bütün Çin resmi mahıfili, 

dıtı bir sllrll banka çekleri- Royter ajansı aylarından : den güne vabimleşmektedir. Avrupanın Habeı işile meş· 
ili hnparatora taktim eyle- Habeı otoritelerinin iddi· Japon ordusunun Pekinin ce- gul iken Japonyanın bu 
llıittir. asına göre, Habet kıt'aları nubunda yapmakta olduğu gibi hareketlerinin 11-

Mtısyll Avaryata, bundan geceleyin Makalleyi iııal et· büyük manevralarda çıkan kaydane karıılanmasının 
•aııra ziyafette hazır bulunan mekte, gllndllz de ltalyan bidiseler neticesinde pekçok uzak şarkta vahim bidiseler 
btıYilk rlltbedeki Habeı ıa· hava bllcumlarından kurtul· Çin memurunun Japonlar ta· doiuracağı kanaatini besle· 
bitaıaına ve Nazırlara Cenev· mak için boşaltmaktadırlar. rafından tevkif edilmesi mektedir • 
t lıtanbu), 8 (Özel) - Adiı- •• •• • •• .... 
i' nı&ıakereleri hakkında Ababa'dan verilen haberlere ı ı " 
~hat vermiıtir. göre,Habeı'ler bu ay içinde ta ya spor muııa• 

•tanbul, 8 (Özel) - Ha· muhakkak surette taarruza 
~ıtan imparatoru Haile ıeçmeie ve halen İtalyanların h ı • 
1 el&ıiye'nin ıtiel mllıa•iri elinde bulunan bazı aevkülceyı se atın} z-esıror 
b••eçJi aeneral (Virein) Stok- mıntakaları iıgale kesin SU· 1 . 

0111ae vlsıl olmuıtur. Gene· rette karar vermit bulun- •----
~1, liabeıistan ahvali hak· maktadırlar . Hazırlıklara p arİste yapılacak maçlara İştirak et· 
l llda kendisinden malümat önemle devam edilmektedir. 

t~tiYen razetecilere demiı· lstanbul, 8 (Ôzel) - Ha- miyecek. Bir koşu yasak edildi 
lt ki: beı reımi tebliğinde; Sebeli Roma, 7 (A.A) _ İtalya 

- ltalyan'lar, Habeı top· vidisinde iki İtalyan tayya· , ile zecri tedbirler tatbik 
t'kl d ·ı ı d"k k d' ld · · d b Baıbakanımız Karahanla bir arada l •rın a ı ere 1 çe en 1• resi dütürll Ü ve ıçın e u· eden memleketler arasında 

ı..'liııi bekliyen fellkete yak· lunan pilotlarla sübayların Ankara 7 (A.A) - icra bakanlığında Tevfik Rilttll 
V k'll · h ' t' b n B A 'l S ı· S t her türlü spor münasebata 'il llııı oluyorlar. Habeı'lerin öldüiil bildirilmektedir. e ı erı ey e ı ugun aı· raı ı e osya ıst ovye 

.a '-lıırebedeki tiktakları, lıtanbul 8 (Özel) - Roy- bakan ismet loönll'alln re- cumuriyetleri birliği büyük yasak edilmiştir. Faşist par-
qGıı b d · ı· w • it d t ı k h ı · · M K h d tisi genel sekreterleri bütün 1 Yanın en meı ur or u· ter bildiriyor: ıı ıgı a ın a op anara mu · e çııı . ara an arasın a 
~tı1a1 mnıknl duruma soka· Haraeyin güneyinde çok telif itler üzerinde g&rüıme- 17 birinci Kanun 1925 tari- spor teşkilitlarımn idare 

k dereced! zordur. tiddetli ve kanlı çarpııma· lerde bulunmuıtur. Ve bu binde Paris'te imzalanmış 7 Mart 1931 deniz anlaşma· 
Dtıımanla elli yarda me· lar olmuıtur. işlere ait kararlar vermittir. olan dostluk bitaraflık mua- sının 10 sene müddetle 

~ftdeıa harp edebilen Habeı (talyanların pllıktlrtilldlliil Ankara, 8 ( Ôzel) -Dtln bedeaile 17 birinci KinuD uzatılması hakkında bir pro· 
•d11ıu, ayni zamanda ea ce· -Devamı dlJrdllnca ıahifede- akıam aaat 17,15 te • dıt 1929 tarihli proto~olua ve tokol imza edilmiıtir. 

heyetlerini çağırarak bu 
hafta Paris'te yapılacak Av
rupa Hlter şampiyonluk mil· 
sabakalarına girmemelerini 
bildirmiştir . 

Keza dündenberi at koıu· 
lan proğramında her türlü 
lngilizce tabirler kaldırılmıı· 
tır. Milinod il bu hafta ya· 
bancıların iştirakile yapılacak 

olan bir at koıusu da yasak 
edilmiıtir • 
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= 8-11-935 Çevıren • = Sedad, baytar direktörü 
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Evliya zade Refik, muhase- Büyilk Şefimiz için ıunları de etmek, halkı bu yeni Boni, amiri Con Straun'a 
izahat vermeden neler iste
diğini bildirdi. Korkuyordu, 
Zira bu ' işin arkasında ko
şan bir sürü Dtdektif vardı. 
Olabilir ki onun teşebJüsünü 
başkası benimser ve kendi· 
sinin mesaisi yabana giderdi. 

O gün akşam üzeri saat 
20 de Con Straun, müddei
umuminin yapacağı tahki
kata hazırlık olmak üzere 
pansiyonda oturanların hep
sini bir odada toplamağa 
karar vermişti. Pansiyona 
gittiği zaman, kiracılar he-

nüz yemeğe oturuyorlardı. 

Taharri amiri Con Straun, 
kiracılara tebliğatta bulu

nurken, l'v'admazel Norma, 

asabi bir tavırla: 
- Bizi nereye götDrecek

siniz gene? Yoksa bu sefer 

Madam Honhard'ın odasın
damı kilitliyeceksiniz? 

Con Straun, sert ve ami
mirane bir lisanla: 

- Müsyil Golter, lütfen 
odanızı açınız! dedi 

Goller hemen yukarı çıktı 
ve odasını açtı. Fakat bu 

e!lnada arkasından gelen ta
harri amirine: 

- Bu küçücük odada bu 
kadar kişi nasıl oturabilecek? 
Sandalya da yok. 

Dedi. Taharri amiri, diğer 
odalardan sandalye getirtti 
ve kiracıların hepsi, Golter'in 
odasına alındı ve kapı ka-

patıldı. BunJar arasında Bo
ni de vardı. O vakte ka· 

dar - pansiyon sahibesi Ma
dam Pontesten başka • Bo· 
ninin Dedektif olduğunu 
kimse bilmiyor ve kendisi 
Donti ismile anılıyordu. Bo
ııi, GoJterin karyoJasına iliş· 
ti. Herkes, akibetin ne ola
cağıuı bilmiycrdu. Birdenbi
re Con Straun kapıyı açtı 
ve: 

- Emniyet iimirJiği, Dan
geJ Grifin adında birinin ma
dam Honhard'ı öldürdüğünü 
tesbit etmiştir. Bu adam, 
aranızda bulunmakta ve nam 

müstear kulJanmaktadır. Ma
haza elde ettiğimiz netice 
kat'i değildir. Müddeiumumi 
gelecek ve tekrar tahkikata 
başlıyacaktır. 

Con Straun bunları söyler
ken, Dedektiflerden biri, açık 
bulunan Maknus'un odasına 
girmiş, yazı makinesini ka
rıştırmağa başlamıştı. Mak
nus, makinenin karıştırıldı
ğını işitince yerinden kalktı 
v~: 

bei hususiye direktlSrü, ec- yazıyor : dünyaya sokmak icabediyor-
zacı başı Süleyman Ferid, 11 Tilrkiye Dil İnkılabının du. Bu hadise, bize şarklı 

yorlar, hayret içinde ve 
donuk bir halde ağız-
larını açmaia cesaret 
edemiyorlardı. Makous, ya-
rım saat sonra müddeiumu-

Hakkı Balcıoğlu, Rahmi yal dönümfinü tes'it etmittir. zekAsınm yenilikleri lne ka
Hacı Davud bulunacaktır. Çok zeniİn olan Türk lisanı dar kolaylıkla kabul ettiğini 

Bu toplantıda 17 ve 24 bilhaasa dilinin yabancı diJ: gösterir. Eski siyasal, so5· 
ikinci teşrinde yapılacak lerle karışmış ve kendi keli- yal ve ekonomik esaslardan 

minin karşısında eJleri ke
lepçeli itirafntta bulunurken, 
Boni de, emniyet amırı 
dayısı Ombrien'in yanında 
oturuyor, neş'eli bir halde 
katili ne suretle meydana 

melerini kaybetmişti. l k ·ı · 'n çabucak ko•ular irin alınacak ted- ayrı ara yenı erını 
T T Atatllrk'ün kahramanca k b ın. k ki · birler KÖriltlllecek ve koşu 8 u u, anca şar ınm ın-

bir itaretile Arapça harflerle sanlar tarafından vücude 
mahalline duhuliye llcretinin beraber dı'I de temizlenmiatir. l k il k d 

T getiri en şe i ere arşı uy-
indirilmesi için karar verile- Dil inkıllbının kıymeti pek duğu biiinelikle izah olu· çıkardığını hikaye ediyordu. 

* • • 
cektir. büyüktür. Az bir müddet nabilir. işte bu yeni devı.,. 

içinde 140,000 Türkçe keli- tin deniminin bizce anlaşıl
me bnlunmuıtur. Derleme mıyan tarafı da bu piskolo· 
derneği 30000 Türk kelime- jik hususiyettir. Türkler, 
sile neşredilmiştir. Bu tetki- Ermeni ve Rumların gitme· 
kat neticesinde birçok Türk- sile açılan sosyal boşluğu 
çe kaklerin dünyanın bütün kapatmak, bankacı, tüccar 
dillerine yayılmış olduğu olmak, küçük ve büyük sa
aörillmlittür. nayi ile meşgul olmak, mü-

Ombrien sevinç içinde idi 
sevinmekte haklı idi, çünkü; 

üç hafta önce Dedektif ta
yin olunan yeğeni, seneler-

den beri taharri işlerinde 

çalışan Dedektiflerin bula
madığı bir katili bulup mey

dana çıkar mış, bu muvaffa

kiyetle herkesi hayrette bırak
mıştı. 

* • • 
Genç Dedektif'in muvaf· 

fakiyet sırrı, bir ip ucu 
alabilecek derecede evveli 
papağanı söyletmesinde ve 
süprüntü odasında bulduğu 
dikkate şayan yazılı bir 
kağıtla Maknuı'un odasından 
ele geçirdiği mÜ5veddeyi 
karşılaştırarak, her iki yazı
nın bir adamın elinden 
çıktığının tesbit edilmesin
dedir .. 

Boni'nin elde ettiği mu
vaffakiyet sayesinde tama
men masum olan Sevie de 
kurtulmuş, pansiyonda otu
ranlar. suizan altında kalmak 
ıstırabından halis bulmuştu. 
Hamilton'un taharri amiri 
straun, 
karken: 

Boni'nin elini sı-

- Benim yerim sana layık 
Diyordu. 

SON 

--····----Cevad 
Manisa'ya gitti 

Birkaç glin evel ıehrimize 
gelmiş olan Tarım Bakanlığı 
bulaşık hayvan hastalıkları 
direktörü Cevad Akgerman 
buradaki tetkikatını ikmal 
etmiş ve Manisa'ya geçmiştir. 

Cavad Akırcrmau Mani· 
aa'dan Bursa'ya geçecek ve 
oradan da Trakyaya gide
rek ıarbon hastalığı çıkan 
mıntakalarda alınacak ted· 
birler etrafında bir rapor 
hazırlıyacak ve Bakanlığa 
verecektir. 

Hesaplar • 

Bir lıey'et tarahndan 
tetkik olunacak 

Su tarifesini tcsbit ede· 
cek olan komisyon toplana
mamıştır. Bunun sebebi, ko
misyonda belediye'yi temsil 
edecek üyenin geç seçilmiş 
olmasıdır. 

Nafia komiseri ile beledi
yenin üyesi Reıad, bugün
lerde su şirketinin bir yıllık 
hesaplarını kontrol edecekler 
ve bundan sonra kat'i bir 
tarife hazırlıyarak bakanhğa 
göndereceklerdir . -Tayyare Sineması 

. .. 
Senenin en büyOk muvatfakiyetini 

ka2.anan bOvük . film 
J 

l_YAVRUM_ 
Bugfin son defa olarak lznıir 

halkına gösterilecektir 

8 ikinci teşrin Cuma gilnilnden 
Anny Ondra ile dünya boks şampiyonu 

Maks. Schmeling'in büyük filmleri 

I\.NOCK OUT 
Bu iki şöhretli karı kocanın hayatlarına temas eden 

bu filmde yüzlerce güzel revü . kızının muazzam nu!Jla· 
raları 75 boksör kızın enteresan maçlara. 

------.-.... ------
AYRICA : Foks "Türkçe sözlü dünya haberleri,, 

"Miki Karikatör Komik., 

Türk dili tetkik cemiyeti, nakale işlerini ele almak 
kadim Yunan ve Latin dil- zorunda kaldılar. Yani eski 
lerinin Türkçe ile ııkı mü- göçebeler yerleşti. 
nasebetleri olduğunu iddia Türk'ler tarafından kuru
etmektedir. Henilz bu hu- lan ilk ıehir olan Ankara 
susta mütalea yilrütecek bunun bir sembolidir. Yakın 
zaman gelmemiısede, bu ce- şarkta ve Asya'nın içlerinde 
miyetin bu pek vatanper- harabe halinde yüzlerce 
verane iıini baıarmak için şehir vardır; Bükreş'ten ve 
pekçok. çalışmış olduğunu 

Mo5kova'dan ta Tokyo'ya söylemek lazımdır. 
kadar hiç bir şehir yüz ( Bundan iki yıl önce 

Avusturyanın Ankara elçi- yıldan daha eski değildir. 
Jiiinde bulunmuş olan M. Ankara'nıo merkez olarak 
Volbert Biıcboff, memleke· seçilmesinin sebebi, onun 
timiz hakkında " Ankara- ulusal hareketin beşiği 
Türkiyedeki oluşa yeni bir olması ve stratejik bakımdan 
bakıt" adlı bir kitap neşret· daha önemli addedilmesin
miştir. Bu kitab hakkında dedir. Burası ayni zamanda 
çıkan (kritiklerden bir tane- bir çok tecim yollarının 
si 317 sayılı "Betke ve ha- birleştiii bir noktadır. Fakat 
berler servisi,,nde neşretmiş- sıtmalı susuz ve ekonomik 
tik. Şimdi de 13-10 935 ta· bakımdan değersiz olan bu 
rihli "Neve Freie Presse,, mevkiin başka bir meziyeti 
gazetesinde kitabın son kıs- yoktur. 
mı hakkındaki mütaleaıını Altı yüz yıldanberi bütün 
aşaiıya koyuyoruz:) Anadolu'da vücuda getirile-

Biıcboft'in eserinin "uluş,, miyen medeni eserler, 
adlı ikinci kısmı, tıpkı bir büyük zahmetler ve feda
kahramanhk destanına ben- kirhklarla bir kaç yıl 
ziyor. Matrud Mustafa Ka- içinde Ankara'da meydana 
mil, etrafındaki bir avuç getirildi, halk ani surette 
arkadaşile birlikte, lstanbul- ve adeta cebirle Garbın 
daki saltanatla, Boğaziçin- kültür çerçevesi içine sokuldu 
deki mubasımlarla, kenar eski şarkı hatırlatan herşey 
vilayetlerdeki dahili düş- yok oldu. yeni binalar yeni 
manlarla bütün dünyaya 

gayelere uyduruldu. Fes ve 
bakim olan galib devletlerle sarık kanun k\lvvetile, ka
ve bilhassa Türk ulusunun 

dınların çarşafı da umumi· 
aczile mUcadele ediyordu. yetle kendilerinin istekile 
Anadolu Doğu Trakya'da kaldırıldı. Yeni kanunu me-
bulunan bütün Türk'leri ni- deni Avrupa devletlerinden 
bai erkinliğe götüren ve bir alındı, Arap harflerinin ye-
harikaya benziyen bu zaferin rine Latin harfleri getirildi, 
elde edilmesinde, yalnız iki şimdi de - biraz zoraki ol-
hidisenin yardımı dokun- makla beraber - yeni devle-
muştur. Bunların birincisi tin ideal esaslarını teşkil et· 
Rusya Çarlığının yıkılması, mek üzere temiz ve incelen-

- Gene makineyi karış· 
tıyorlar. 

Diyerek dışarı çıkmak is
temişti. O esnada yerinden 
fırlıyan Boni Maknusun en
sesinden yakaladı ve: 

G
ıııa Giinü·Gişeye hüviyet varakalarını gös

•terecek olan sporcular 15-20-25 
uşluk biletlerle bu filmi j?Örebileceklerdir. 

diğeri de Avrupa devletleri- miş bir dil ve ulusal bir ta
nin bütün dünya üzerindeki rih ve an'ane meydana a-e
hakimiyetlerinin sona erme- tirmekle uğraşılıyor. Halkın 
sidir. Mustafa Kamil, mu- eğitimi için bütün kuvvetler 
zafferiyetin ancak Türk'Jerin sarfedildi ve ilk, Orta ve 
dilnya ve hayat telakkilerinin Yüksek okullar tesis olundu. 
esaslı bir surette değişmesile İslamiyet dinsel (autonomie) 
mümkün olacağını anhyarak kaybetti, kimbilir belki de 
ulusunun zinde zeki ve ru- günün birinde ~Türkiyede bir 
hunu büyük bir imtihana dinsel merkez vücude gele-

- Telaş etmeyiniz! Oda-
nızda kimse yoktur. Hon-
hard'ı öldürdüğünüz gece 
olduğu gibi! 

Dedi. 
Odada bekliyenler, derin 

bir hayret içinde bir Boniye 
ve l>ir de Maknus'a bakı-

Is tan bul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1,Urk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'f urk lirası .. 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

çekmiı ve işte bunun için cektir . 
adım '8dım ilerlemeğe mec- Türkiye hüKümeti, harita 
bur olmuştur. üzerinde çok önemli bir · 

Ulusal iradenin doğuşun- mevkie sahib olduğu ve 
dan sonra, diğer memleket- Asya ile Avrupa arasında 
lerle ayni seviyeye yüksel· bir köprü vazifesini gördüğü 
mek onlarla münasebetlere için daima kuzeyden, hı tı-
girişmek için teknik yardım· dan ve doğudan gelen cere-
cı unsurların elde edilmesi yanların tesirine maruz kal-

8 ikinci Teırin 93~ 

Atanma 
Yeni polis memurluklır_ı· 

na Fazıl, Nail ve Hüseyın 
atanmışlardır. .......,,., 

lzmir ikinci icra memur· 
luğundan: 
Kadı oğlu Ahmede 400 

lira ve masraf vermeğe borç· 
lu Hüseyinin işbu borcun• 
mukabil alacaklı namına ip0 : 

tek eylediği tapunun teşrini 
sani 326 ve 325-16-17 nu· 
marasında kayıtlı seydiköY 
gölcükler karyesinde badeı:ıı· 
Jik mevkiinde 18578 ınetre 

1 .• 
murabbaında bağ 1600 ır 

kıymetlidir. 
T aribi ilandan itibaren 30 

gün müddetle açık arthrDJ•· 
ya çıkarılmıştır. Talip ola~· 
Jarın kıymeti mubammenen•11 

yüzde yedi buçuğu nisbet~11: 
de pey akçesi veya mıllı 
bankanın teminat mektubu 

5 vermeleri ve arttırma-9-12·93 
tarihine tesadüf eden sah 
günü saat 11 de dairede 
icra olunacaktır. Müşterilere 
ait 34-9598 numaralı dosy• 
irae olunacağı gibi fazl• 
izahat dahi verilir. Talipler 
bu hususta daireye talilı 
olunan açık arttırma şartoa· 
mesini 11-10-935 den itib•· 
ren okuyabilirler. Hakları 
tapu sicilile sabit olmay•11 

ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hak' 
kı sahiplerinin bu hakJarı11 1 

ve bu hususlara ve faiz "e 
masrafa dair olan iddialı• 
rını evrakı müspitelerile 20 
gün içinde icra dairesin~ 
bildirmeleri aksi halde bak' 
ları tapu sicilile aabit olDJI' 
dıkça satış bedelinin paylaf Pl~· 

sından hariç kalacakları ve taY1
" 

edilen zamando artırma be· 
deli gayrimenkulün yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta1'· 
dirde en son artıranın taah' 
hüdü baki kalmak ilzere ar 
tırma 15 gün daha temdit 
edilerek 25-12-935 tarihi11e 
müsadif Çarşamba günü sa· 
at 11 de yapılacaktır. BorcuO 
ödenmesi tarihi 2280 nuııı•· 
ralı kanunun mer'iyete gir:f 
diii tarihten sonraya tesadU 
ettiğinden ikinci artırmada 
satış bedeli ne olursa olıu~ 
kıymete bakılmıyarak gayrı 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir, Satış peşin par' 
iledir. Mal bedeli alınmadaP 
teslim edilmez . Bedel ve • 
rilmez ise ihale karar• 
fesh edilir ve kendisindel'I 
evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş ol· 
duğu bedel ile almağa raıı 
olursa ona ihale edilir. O 
da razı olmazsa veya bulu115 
m jzsa icra dairesi hemen 1 
gün müddetle ~rtırmaya çı' 
karır bu artırmayı alakadır 
lara tebliğe hacet olmayıp 
yalnız ilanla iktifa olunarak 
en çok artırana ihale edile: 
rek her iki halde biriocı 
ihale edilen kimse iki ihale 

d .... et 
arasındaki farktan ve ııı 

d ... ıJ 
zararlardan mes'ul ol ui 

d. e 
ve tapu harcının, bele ıy 
ve vakıf ve icranın yüzde 
iki buçuk dellaliyesinİD 
müşteriye aid olduğu ilill 
olunur. 
----------------~-:-,_,.,,.,-; 
mıştır. Bu durum, ileride de 
değişmiyeceğine göre Gazi.~ 
yeni adile Atatürk - ta~11 

bir kal'a olan Türkiye':oın 
ileride Panasia hareketioİP 
batı kolu sıf alile karşılaş•· 
cağı büyUk ödevi başar~ .. 
bilmesi için, kuvvetli bır 
orduya sabib olmasına gaY .. 
ret ediyor. 

t 
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IOlivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS ı 'Hamburg, Copenbage, Dant-

wı' ' ... . ••• 
~/ 

V N. V. 
V. 11.,. H., Van 

Der Zee 
t & Co. . 
·~SCHE LEVANTE LıNIE 
~OFIA " mot~rn balen 
~ ıunzda olup Anvers, 
-ottrdam, Hamburg ve Bre· 
~ İçin yük almaktadır. 
~ AMSEL ,,"vapuru balen 
ıto''»ıanzda olup Anvers, 
lt terdım, Hamburg ve 
t.:llıen için yük almak-

tr. 

t "A VOLA,, vapuru 9 2ci. 
~t' bıı •tıde bek leaiyor, Ham-

}Gkf, Bremen ve Anversten 
.. çıkaracakbr. 

i~ lfANAU,, motörü 11 
ls ~~ teırinde bekleniyor, 

f &lre1cel .5ANlı<A$ 1 ı 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat B.alık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Bahk yağıdır. 
Şerbet gibi ;çilebilir iki defa silzülmütür. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SıuHAT EzANEsı 

,il(. . 
~·~ ·~~:::~~'::. k;ta:b~:~ ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~~~•eın .. için y&k ala- i'f ürk Hava Kurumu~ 
~S 2P.!ACEDONIA " vapuru - -

KUMP ANY ASI zıg Gdynia, OsJo ve lskan-
acentası '1DUCALION" vapuru eJ- dinavya limanları için yük 

yevm limammızda olup 29 alacaktır. 
CendeJi Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 

" LESBIAN ,, vapuru 26 
B. teşrinde Liverpol ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teşrine kadar Liver
pool ve Glasgovv için yük 
alacaktır. 

"ALGERIAN,, vapuru 15 
ikinci teşrinde Liverpol ve 

Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Londra - Hull hattı: 

" POLO ,, vapuru 30 bi
rinci teşrinde Londra, Hull 

ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teşrine kadar Londra 

ve Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 6 
ikinci teırinde gelip 12 ikinci 

teşrine kadar Londra ve 
Hull için yilk alacaktır. 

" OPORTO ,, vapuru 20 
ikinci teştinde Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"ALBATROS" vapuru 25 
birinci teşrinde gelip 28 bi
teşrine kadar Londra için 
yük alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
14SOFIA,, vapuru 28 8. 

teşrinde Hamburg, Bremen 
ve Anversten gelip tahli
yede bulunacakttr. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri &zerine 
değiıiklikJerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

teşrinievvelde Anvers, Ro- 11GOTLAND" motörü 30 
terdam ve Hamburg limanları 

1

1 nci teşrinde beklenmekte 
için yük alacaktır. olup yükilnU tahliyeden sonra 

" HERMES " vapuru el- Roterdam, Hamburg, Co
yevm limanımızda olup An- penhage, Dantzıg, Gdynia, 
vers, Roterdam, Amsterdam Oslo ve Iskandinavya liman-
ve Hamburg limanları için ları için yük alacacaktır. 
yük alıyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

"TRAJANUS,, vapuru el- 11SARMACJA" motörü 20 
yevm limanımızda olup yü- 2 nci. teşrinde beklenmekte 
künü tahliyeden sonra An- olup (Doğru) Anvers ve 
vers, Roterdam, Amsterdam Gdynia limanları için yük 
ve Hamburg limanları için alacaktır. 
yük alacaktır. . SERViCE MARITIM 

" OBERON " vapuru 5 ROUMAIN 
2nci teşrinde · beklenmekte ıı ARDEAL ,, vapuru 13 
olup yükünü tahliye ettikten 2nci teşrinde beklenmekte 
sonra Anvers, Roterdam 1 olup yükünü tahliyeden 
Amsterdam ve Hamburg li- sonra Köstence, Sulina, Ga
manları için yük alacaktır. las ve Brayla limanları için 

"GANYMEDES,, vapuru 5 yük alacaktır. 
2nci teırinde beklenmekte "ALBA JUL YA,, vapuru 
olup yükünü tahliyeden son- 21 2 nci teşrinde gelip 22 
ra Anvers, Roterdam, Ams- 2aci teşrinde Malta, Ce
terdam ve Hamburg liman- nova, Marsilya ve Barselone 
ları için yük alacaktır. limanlarına yük alacaktır. 

11

CERES,, vapuru 1 2nci "DURUSTUR,, vapuru 20 
teşrinde beklenmekte olup 2 nci. teşrinde beklenmekte 
yükünü boşaltıktan sonra olup yükünü tabliyt.~den son
Burgas, Varna ve Köstence ra Köstence, Sulina, Galas 
liman)arı için yük alacaktır. ve Brıyla Jimanlarl için yük 

"CERES,, vapuru 1 g 2nci 
alacaktır. teşrinde Anvers, Roterdam, 

A t d H Hamiı: llindaki hareket 
ms er am ve amburg Ji- tarihlerindeki değişiklikler

manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT den Acente mes'uliyet kabul 

1 1 etmez. 
L N EN Fazla tafsilit için ikinci 

"NORDLANO,, motörü 3 Kordonda Tahmil ve Tah-
2oci teşrinde beklenmekte liye ıirketi bina11 arkasında 
olup yükünü tahliyeden sonra Fratelli Sperco acentalığına 
Rotterdam, Hamburg, Co- müracaat edilmesi rica olu
penhage, Dantzig, Gdynia, nur. 
Oslo ve lskandinavya liman- Telefon: 2004 • 2005 - 2663 
larına hareket edecektir. ilandaki geliş sıidiş tarih-

" VINGALAND ,, motörü lerile navlonlardaki değişik-
12 2nci teşrinden 16 2nci liklerden acente mesuliyet 
teşrine kadar Roterdam, kabul etmez. 

.-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

YerJi malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

lo ~: teıriade bekleniyor,==-=-~ Bu·· yu·· k Pı·yangosu = t~t tı. teırine kadar An- ... E 
te •, Roterdam, Hamburg = iiii!iiiiliiiiiiiiiiiililiiiiıiiiiıiiiliii 
~~lı8rernen için yük ala- ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 

FesanQ kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

~~ r. 55 -
taıcAN EXPORT LINES- 55 zen~in etmiştir. ~ 
.. ~ NEVYORK ~ ::: 

le11 ~.~CELSIOR" vapuru ha- ~ 1. İnci keşide 11 ikinciteşrio 935 tedir. ~ 
)Qtk·~~nımızda olup Nev- ~ Büyük ikramiye: 25,000" Liradır ~ 

.. ~ •çın yük almaktadır. §§ 

~i ~MINSTER" vapuru 16 ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ 
~~· teıriade bekleniyor, ~ h -

.. ~York için yük alacaktır. ~ ikramiyelerle be eri (20,000) lirahk bir ·;;; 
la ~l<SERMONT ,, vapuru =: mftkitat vardır. = 
~:·~~;:·i~:~·nk b:~!::~::: ~1111111111111111111111111111lllllllllllHlllllllllllllll111111111111111111111111111111111111 ıı# 
~i l(SARCH ,, vapuru 30 caktır. ~atı Jı k motör 
~~~ teırinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT 
~{0tk için yUk alaçaktır. HAMBURG 

kti l\scurıvE,, vapuru 15 .. HANSBURG,, vapuru 8 
~t~ kanunda bekleniyor, 2ci. teıriode bekleniyor, 
~€~tk için yUk alacaktır. Aovers, Roterdam ve Ham-
. SILONA,, vapuru 31 burg için yük alacaktır. 
t~) kanunda bekleniyor, DEN NORSKE MIDDEC -
S~tlc için yük alacaktır. HA VSLINJE ( D-S. A-S. 
ıtvıcE DiREKT SPANSKELINJEN ) 

DANUBIAN OSLO 
'fUNA HATTI 

;~llSA,, motörü halen 
Q~~1tnızda olup Belgrad, 
tte''d, Komarno, 8uda

i11,.: Bratislava, Viyana ve 
.. l . 
~~Çın yUk alacakhr. 
· . f>AGNE,, vapuru 5 
~ teşrinde bekleniyor, 
tra, · Direkt yiik alı-

"BANASEROS,, motörü 
21 ikind Teşrinde bekleni · 
yor, Dünkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE - LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 4 
ikinci teırinde bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yük 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmıı bir 

""'otör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

çıkarıp Burgas, Köstence, 

Galaç ve Braila için yilk 

alacalitır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 ,,. 2008 
0 Vapurlann i simleri, gel

me tar ibleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez. ,, 

laka (Okamentol) 

ôksOrOk şekerle- ~ 
rini tecrObe edi ~ 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 

ıiz .• 

Ve POrjen ~ahapın 

en 'fl.stnn bir mOs

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

~ 
~ 

~ 
l!lllllll llllll l l l il l il l l il l lllll l il l I il 11111 il il l l l l l l l l il 11111111111111111111111111111111111111il1111 • 

~Izmir yün mensucatı;; 
~Türk Anonim şirketi~ = Jzmir Yon Mensucatı TOrk A. ~· nio Halka= := 
_ pınardaki kumaş fnhrikesı mamulatından olan = = mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, _ 

;;;;;;; şal ,.e ynn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = = ::::: = kordonda Cumhuriyet meydam civarında 186 § 

:: numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şİr· ~ 
~ = keti) mağazasında satılmaktadır. !Uezkur fabrika· § 
~ ~ nın metanet ve zcrafet itibarile herkesçe malum § 

>QJJ § olan mamulatmı muhterem mnşterilerimize bir ;;; 
.l.) EE defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. E 

--0 ~ Perakende satış yeri Toptan satış yeri -
Kuvvetli mOshil ....ı ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 

§ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. 5 istiyenler Şahap --...ı....,. 
~ = biraderler § 

Sıhhat 8ilrgfln jıılll"""I E Kuzu oğlu çarşısı Asım Rtza S 
haplarım Maruf r ~ := ve biraderleri EE 
ecza depolarından lf1 EE Yeni manifaturacdarda mimar ~ 
ve eczanelerden ~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- s 
arasınlar. =: lar pazarı F. Kandemiroğlu il 

ii111ııı11ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııırn1111111111111111 ııııu se 



~ .. if. 4 (Uluul Birlik) 

SON · TELGgAFLA~ . . .. . ~ . - ) . 

Fransız başbakan• MilsyD Piyer Laval, logiliz elçisinden neler istemiş? 

lngiltere, Akdeniz hakimiyetini kim-
seye kaydırmak istememektedir 

........................... - ......................... ~ ......... ., ................ ""' , ...... ~"""""""'~ ...... .. 

lngiltere'nin Paris elçisi, Lava'l'ın teklif ini reddetmiş, hOktimetinin 
noktayı nazarı hakkında uzun izahat vermiştir 

lstanbul 8 (Özel) - Prristen haber veriliyor : 
Başbakan mftsyft Piyer Laval, Ingilierenin Paris 

bOyftk elçisini kabul etmiş ve uzun mftddet konuş-

muştur. Bu konuşmada, lngilterenin Akdeniz donan· 
ması mes'elesi mevzuu babsolmut ve M. Lava), donan 

terenin, Akdeniz hakimiyeti için icap edene Japon· 

yanın mesai iştirakini iıtiyecelini söylemif, f ngiltere 

hftk6metinin noktai nazarı hakkmda Fransız başbaka· 

nına tafsilit vermiştir. 

manın kısmen Akdenizden çekilmesi IOzumundan bah
seylemitıe de, logiliz sefiri bunu reddetmiş ve logil· 

Fransız ıiyasal çevealeri, durumun ansızın vahamet 

kesbettiği kanaatindedirler. 

Bulgar Mısır hükiimeti önemli 
Kralını BldDrmek iste· 

yenler idamını tedbirler alıyor 
edilecek? 

latanbul, 8 (Özel) - Bul
ı•r kralına suikaad hazır· 
byanların barb divanındaki 
muhakemeleri bitmiıtir. Di
vanı harb reisi suçluların 

idamını iıtemiıtir. 

M. Zaimis 
Bir temerkOz kabine· 
8İne girmeğe hazırmış 

latanbul, 8 (Ôzel) - Eski 
Yunan . cumur baıkanı M. 
Zaimia beyanatında, muha· 
lefet liderlerinin de iıtirak 
eylemeıi ıuretile kurulacak 
bir kabinede baıkanlığı ka
bul edecejini a6ylemiıtir. 

latanbul, 8 (Özel) - Ati
na'dan haber veriliyor: Yu· 

nan kralı ikinci Y orıi'nia 
avdetinden aonra Yunania· 
tan'da bir temerküz kabinesi 
vllcuda getirileceği ve bu 
kabineye, parlimentonun iç 
ve dııında bulunan blitün 
partiler bııkınlarının yer 
alacakları ıöyleniyor. 

Zorlama 
Tedbirleri hak kında 

kan un çıkıyor 
Ankara 8 (Ôzel) - Ka· 

matayın bugünkü toplantı· 
ıında ltalya'ya karıı alına· 
cak zorlama tedbirleri hak· 
kındaki kanun liyihası mü· 
zakere ve kabul edilecektir. 

Allkadarların verdiği ma· 
l6mata ıöre, zorlama ted· 
birlerine iıtirak etmemiz 
piyaıada fazla tesir göster· 
miyecektir. Çünkü ltalya'ya 
IAblacak olan mallara baı
ka mOiteriler bulunmuıtur. 

Yunan 
Paraları değişiyor 
lıtanbul, 8 (Özel) - Ati· 

na'dan bildiriliyor: Yunan 
bDkiimeti, cumurluj'a aid 
paraları piyasadan kaldırarak 
yerine kralbk armaaını taıı· 
yan paralar ikame ede· 
cektir. 

Yakalandı 
Hukuk j~leri direktö· 
rflnDn evini soymuştu 

Hukuk iıleri mtıd6rü Di
liver'in Karııyaka' da ki evin· 
den bin lira kıymetinde 
•ıya ve mtlcevber •tırarak 

·-·-· Sellum dağına toplar yerleştirildi. 
Marsa-Metruk bölgesi tahkim edildi 

Kahire 7 (A.A) - Havaa 
ajın11 aytarından: 

hane yığılmıı olan Maraa
Metruk bölgesi tahkim edil· 
mittir. Batı ıınırları.nı ulat· 
tırılan bBtlln yollar tamir 
edilmektedir. Kahire ile la-

Pt'ısır hükQmeti çok önem· 
li müdafa• ted oirleri almak
tadır. Sellum civarındaki 
dağların tepeaine ağır top· 
larJa bava topları yerleıti· kenderiye araıında bir oto· 
rilmektedir. Asker ve cep· mobil yolu yapılacakbr. 

~~~~-----~·~·~ ..... ,··-·~-... --~~~__;.._ 
Almanya 1 

Zeeri tedbirlerin tatbi-
kine iştirak etmiyecek 

latanbul, 8 (Ôzel) - Al· 
manya zecri tedbirlerin 
tatbikine ittirak etmemeğe 
kat'i olarak karar vermiıtir. 
ltalya 'nın baıka devletl"rden 
mal alamaması dolayısile 

Almanya'nın ihracata iç eko
nomik durumu sarıacak 

derecede fazlalaıırsa o za· 
man hilkümet tedbirler ılı
cak ve anormal ihracata 
mani olacaktır. 

Şehir meclisi 
Don toplandı 

Şehir meclisi diin reis ve· 
kili avukat Miinir'in baıkan· 
hğında toplandı. Eski zabıt 
okunduktan sonra ııbhat 
büdceaindeki tahsisat miina· 

' kalesi hakkındaki takrir ile 
bir ayar memurlujıı için tah· 
aisat ayr1lmaaı, belediye me
mur ve mllıtahdemlerile res· 
mi dairelerden havagaıı te
sisatı için 7,50 kuruı alınma
ması hakkındaki teklifler 
büdce encOmenine havale 
edildi. 

iki üyeye onar glln me· 
zuniyet verildi. Kız Enatitn
ıü araasına daha on bir bin 
metre murabbalık bir yerin 
ilavesi istendi. Mezbahada 
kesilen hayvan baiırsakları· 
nın bir kiti tarafından itle· 
tilip ihraç edilmesi inbiaar 
ıeklinde olacağından kabul 
edilmedi. 935 yılı müvazene 
biltçesine giSre; biltçede 
munzam tahsisat kısmında 

bazı diizeltmeler yapıldıktan 
ıonra celseye nihayet verildi. 

kaçan Girit'li balıkçı Hilse· 
yin Ayvalık'ta yakalaamıı ve 
t•hrimiıe getirilmiıtir. Hli· 
ıeyin cllrmllnll itiraf etmittir. 

Pren Dö Gal 
Caddesinin ismi 

değişti 
latanbul, 8 (Ôzel) - Ro· 

ma'dın haber veriliyor: 
ltalya'nın her tarafında la
giliı'ler için baflıyan aleyh
tarlık ve boykotaj, blltlln 
tiddetile devam ediyor. Bir 
çok majazalar: tabelelerini 
değiıtirmiılerdir. (Prenı Dö
gal) caddesine (Prenı Oa
berto) iımioi vermiılerdir. 

Italya • Haheş!stan 
har hı 

-BQfıarafı birinci tahifede

bir muharebede iki ltmyan 
zabiti, iki yerli ltalyan za· 
biti ile pekçok ltalyan ve 
yerli askerin öld&jn bildi· 
rilmektedir. Bu çarpıtmada 
Habeılerin telefatı azdır. 

ltalyan uçakları, Habeı· 
lerin ıece barekltını pro· 
jekt6rlerle' takib eylemekte· 
dirler. Bu uçmanların karar
ıiblarına verdikleri raporlara 
nazaran Makalle'de önemli 
miktarda Habeı kuvveti 
bulunmaktadır. 

latanbul, 8 (Ôzel) - Ste· 
fllni ajansının bildirdij'ine 
r6re, son yajmurlar ltalyan 
ileri harekatını gllçleıtir· 
mittir. blltlln ltalyan aıker· 
leri ıilibı bırakarak kazma· 
lara ıa~lmıılar ve yol ya· 
pan ameleye yardıma baıla
mıılardır. 

Parti kongreleri 
C.H.P. lkiçeımelik Kala

fat ocaiı senelik kongreai 
yapılmıı ve yeni idare hey
eti aeçilmiıtir. 

Yeni hey' ete Sabri Alıtık 
batkan, Mebmed, Nureddin 
Erdal, Akif Y orıancıojlu 
ve Adil Dye 1eçilmi9lerdir. 

Belçika 
Başbakanın evini 

soydular 
lıtanbul, 8 (Ôzel) - Bel

çika baıbakanı M. (Zeland) 
ın Boafordaki viJIAıını ıoya· 
rak killliyetli mikterda para 
ve mtlcevberat çalan hıraıı· 
lar, Belçika zabıtaıı tarafın· 
daa yakalanmak &zeredir. 

Bu hırsızların, blltlln Av· 
rapa ile allkaları olduju 
anlatılıyor. Ayni hıraızların 
Almanya' da erkinıharbiye 
birinci ıube direkt6r8 Doa 
Loçe'ninde evini ıoyarak bir 
çok deterli •tya11aı çaldık· 
ları tahakkuk ediyor. 

••••• 
Yunanistan'da 

Bir deniz tayyaresi 
batmıt ve içindekiler 

lı~mOttflr 
Son poata ile ıelea Atina 

gazetelerinde okunmaıtur: 
Evelki rtın, Yananiıtaa'ın 

F aliroa ter1Aneainde mlleuif 
bir tayyare kaıaıı olmut ve 
neticede .. A voro ,. tipinde 
bulanan deniz tayyareıi de· 
niıe dllferek batm11 ve içla· 
dekiler de &lmllıttlr. Hlc:liıe 
ıu ıekilde olmuıtur: 

Evvelki akf8m, uçq yap· 
mak &zere havalanan .. E.S." 
deniz tayyareıi, havada iken 
an1111n ıayri muntazam bir 
ıurette iılemeje batla mı ıtır. 
MotiSrlln ani ıarette arızaya 
uj'radığını bisaeden tayyare· 
ci ikinci m811ıim Portali ve 
arkadaıı Şilakoı, derhal 
tedbir almıılaraa da feaaJı· 
jıa 6n8ne ıeçmeje mu· 
vaffak olamamıılar ve tay· 
yareyi kendi haline terk 
eylemitlerdir. Tayyarecilerin 
yanında paraıllt bulunmadı· 

tından onlar da mukadderata 
tabi olmuılardır. Birkaç da· 
kika ıonra tayyare ı&r'atle 

yuvarlanmata baılamıı ve 
az sonra denize dOterek dal· 
raların araııada kaybolmDf• 
tur. Hldiaeyi r6ren FaliroD 
bava kararklbı, tayyarenin 
battıjı yere acele bir mot6r 
ı&adermit ve denizin ıat· 
hına ajır yaralı bir halde 
çılrmıı olan tayyarecileri al· 
mııtır. Kazazede tayyreciler, 
romork6rden alınıb haıta• 
haneye 1evkedilecekleri eı· 
nada her ikiıide 6lmllftlr. 
Deniz tayyareıi bulanama• 
mııtar. 

8 -
Sarayda bir Ruın 

•DILBERnm 
Yeniçeri kollarına hiç bir 
ferman hokom sQremezdi 

1''aik Şemıteildin, M. Ayha• 

-9-
Mahut verıi patırbaı geç· dan çıkan ıuleri duyar ıi· 

tikten biraz aonra idi. Şeb- bi oluyorlardı! 
rin kulak ve •il• olan kah· Rumlar, bllytık . bir telM 
vebanelere bir haber geldi. içinde çocuklarını evlerioi• 

Bu haber, kahvehanelerin en gizli yerlerine aaklalD•~• 
dedi~oduaunu birdenbire ço·4 batladılar. Hemen hiç bit 
jaltmı9, oalann ıllkiinetini Rum, gerek :inıanJık ve ır 
bozmuı, hattl bir kıımınıa rek menfaat noktaaındao t•• 
da keyfini kaçırmııtı. nııtığı Türk ve Milalllm•D'• 

O aktam &zeri bir aai iltica etmedi ve buna pek t• 
(poıta) ı.tmiı ve Yeniçeri· lllıum yoktu. Yeniçeriler, bl
lerden mllrekkep kalabalık Uln Oımanlı bllk6metioi' 
bir hey'etia, çocuk dev· a11l bakimi idiler; bual•" 
ıirmek için Atina'ya ayak karıı duracak kuvvet yokl'-

• baıtıj'ı haberini vermiıti. Hele, •çocuk devıirme" iti•" 
Bu, çok önemli ve fev· de Yeniçerilerin itlerine k•• 

kallde birıeydi. rıımak kimıenin hakkı •• 
Çllnkll Atina için bir iı· haddi deiildi. 

tiıaaiyet vardı. .Şimdiye Yeniçeriler, evlenmezlerdi; 
kadar buradan biç çocuk fakat bu gibi devıirlDelet 
devtirilmemiıti. Şimdi lau araıında beğendikleri kadı• 
iatiıaaiyet kalkıyor demekti.. ve kızları da kaldarmalarıoa 
Bunun aebebi ne olaa ı•· ne ortaların yaıaıı, Deci~ 
rekti?. .. ·aair kuvvetler mani dejilcl•· 
Yukarıda da a&ylendiii Buaun içia, Atiaa RulDJİt'I 

veçbile, Atiaa 'da bu tarihe genç ve ınzel kızları•• d• 
kadar çocuk devıirmeıi ya- aaklamak zaruretini bial•t
pılmamıttı. Bu bal, Atiaa'da, tiler. 
ilk defa ı&rtılecekti. Şehrin 
ajalrı, bu mailin Atina'ya 
tatbikini hoı 16rmiyorlar, 
kaıaba iıtirababn ve belki 
de aıayiıin bozalacatı 
için endiıe içinde kaldılar. 
Fakat baaun 6nllne geç· 
nıek imklnı yokta. Dev9irme 
için çıkan Yeniçeri kolJanna 
biç bir ferman bllklm allre· 
mezlerdi. Ba kollar, ne eya· 
Jet beyi, ae paf8, ae de 
lyln ve eıraf taaımaı
lar, elleriadeki yaıaya ve ya 
ı&rdllkleri lllıama gire,Hriı 
tiyan evleri baıarlar, ıör· 

dikleri r&rblz erkek ço· 
culdarı alırlardı. 

Vakıa, çocuk devtirme 
maline alaf8D Hriatiyan 
çokta. Ulah Ye Huvat· 
lar çoculdannı Y eaiçerilere 
memnaaiyetle verirler, ve .. 
Yerine ı&re, para makabi· 
linde de 1Atarlardı. 

Ve .. ba hareket te yerin· 
de bir hareketti; ç&nkll Ye
aiçeri ocatıaın devıirdiği 
Hriıtiyan çocuklar arasında 
yGılerce Paf8, birçok Vezir 
ve Sadrılum, kumandanlar 
yetitmiıtir • 

Fakat... Atinada Yar.iyet 
böyle dejildi; Moranın yeni 
yeni alıttıiı ba hali, Atinada 
ıören ve bilea 1Joktu. Ve 
kuvvetli bir din taa11uba, 
Ttırk ile Rama, Mllalilman ile 
Hriatiyanı el ele tutunmakta• 
bile yaaak ediyordu. 

Banan lçia, Yeniçeri'leria 
Atina kaleıinin bllyGk ka· 
pıaıadan geçtiği anda, F um 
mahallelerinde, matem ve 
delııet baılamııtıl Blly6k ve 
k&çlk, kadın ve erkek bB· 
Ula Ram'lar birbirlerine: 

- Yeniçeriler geliyor. Ye· 
niçeriler ıellyoı I · Diyorlardı. 

Halbuki Yeniçerileri he· 
nllz g&ren yokta. Ve Ati· 
n•'ya ıelen Yençeri kuvve· 
ti de blylk bir kuvvet de· 
jildi. Fakat Rumlar, on bin· 
lerce kuvvetli atın ıehir 
ıokaklarına akıa ettiğini ... 
aıyorlar, ve allana nallanaın 
ıokak taılanaa çarpmuın· 

* • • Çocuk devfirmelİ içia ı•-
len Y eaiçeri kuvveti, bird•• 
tehire pmec:li ve bl,. 
bir ıaıteriı halinde Atill' 
kalelini devrettiler ve ıoot• 
Akropol 6nl1nde dard~: 
MDteıelilm, Kadı, Muı.-r 
Serdar ve1Air iyin ve et"f 
Yeniçerileri burada beldi· 
yorlarda. 

Y eaiçerilerin batı, burad' 
kendilerini bekliyenlere ellr 
rindeki fermanı verdi; fer• 
man kadı efendi tarafıad., 
&p&lllp baf8 konduktan ••ti•" 
ra ekunda ve bu ku••• • 
buraya ne için Preldiji ret• 
men aalatılmıı oldu. 

Di1ecek hiçbir t•J yokldt 
bunun için çocuk devprıo• 
ıine hemen batlanmak 1111111 
idil .• 

Vaıiliki de alındı! 
Atina, bir korku ve e~cll" 

teli ıece J•tadı. DevfirtO' 
memarlannıa gelmeıi •• 
faaliyete baılamak oıeff 
olmaıı baıebile Ram teba•
nın belki de biç biriıi bO 
rece biran olıua uyka uyo
madı ... 

Bu Ramlar, her ıene ,,,-
Iİ toplamak nzere ıel•• 
Yeniçeri atalarından çb~ 
ıiklyetçi idiler; fakat, 
ıene, her zamanki ciıyıoi' 
on miılini iıteaeler ver111•t; 
baıır idiler, tek ıu çoc11 Is 
devfirmeline :tabi olmalll• 
içini 

C. H. P. 
Genylın kurulu 

Ankara, 8 ( A.A ) - C. 
H. P. ıeay6a kurulu P•'" 
ıembe gilnll toplanarak parti 
itleri hakkında ıörtıt .. " 
lerde bulunmuttar. 
Ismail Hakkı Anki. 

ra'dao geliyor. 
Ankara' da bulunmıktl 

olaa nztım kurumu baık~:· 
lamail Hakkı bugllnl~ 
ıehrimize ıelecektir. 11111 
Hakkı Ankara'da Vekll•t• 
lerle temaılarda bulumafltl'' 


