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Bulgar - Yugoslav anlafmasr 

S1rp kral ve krali~esi bu 
ay Sofyaya gidecekler 

Kral Aleksandr seyahatten evvel bulgar 
siyasi mahkiimlarini affedecek 

Londra 
(Husuai) 

1 

Y u go ala v· 
ya kral vo 
krali~e· 
liinin Sofyayl 
ziyaret ede
cekleri haberi 
teeyyiit et· 
mi~tir. Bul-
gariatan ha
riciye naztrl 

M. Batolof 
Y u go s I a v· 
ya kral ve 

krali~e· 
ainin eyluld-e 

Sofyaya gele
rek kral Bo
ris ve krali
~e Joanna ile 
goriite· 
ceklerini ga-

' 

zetecilere bil
dirmi,tir. Yu
goslavya kra· 

Bu ay Sofyaya gldeceklerl teeyyOt eden Slrp 
krall ~deksandr ve krall~e Marl Hz. 

hnm Sofyay1 ziyarete karar verme-~ 
si iki Slav hiikumeti araatnda gun
den giine iyiletmekte olan miina· 
sebatm ~ok ilerilemit oldugunu 
'isbat ediyor. 

Kral Aleksandrm bu iyi miina
sebatln stlu bir dostluga donmeai
ni kolaylathrmak i~in Sofyaya 
hareketinden evvel Sup Ma
kedonyaamdaki mevkuf Bul
garlara bir aff1 umumi ilan ede
cegi muhakkak addolunuyor. 

Bundan batka iki memleket 
ar lStnda temas ve miitekabil zi
yaretlerl kolaylathrmak i.izere 
Yugosla vya hiikfuneti pasaport 
muamelatmt son derecede sade
lettirecektir. 

Bulgarlar ile S1rplar arasmda 
Iiaan ve mezhep birliginin mev
cudiyeti son yakmlatmaya ~ok 

yarchm etmittir. ~iinkii yekdige
rine kartt ~ok soguk ve ~ekingen 
duran S1rplar ile Bulgarlar ara
smda ilk temast tesis edenlerin 

bathcaal iki tarafm alimleri ve 
kilise adamlar1 ve gazetecileridir. 

~urast da dikkate tayandir ki 
Yugoalavyanm bir taraftan tark 

komfUIU Bulgaristan ile miinase· 
ball iyiletirken diger taraftan ce

nubu garbi komtusu Amavutluk 
hiikUmeti ile de miinasebab, bil
hassa iktisadi aahada gayet iyilet· 
mittir. 

-----------------------------------

y 
~porcularimiz dOndiiler 

DOn Rusyadan dCnen sporculanm•za Harkof latasyonunda 
yap1lan lstlkbal resml 

Sovyet sporcularile bir aydan- cu arkadatlari tarafmtJan liar&• 
beri Rusyanm muhtelif f.ehirlerin- r.etli bir surette karttlanmitlarchr. 
(le, miiteaddit m.a~lar yapan spor· Sporcularlmtz, Rusyada gor• 
cu kafilemiz, diin aabah Odesa• Cliikleri hararetli ve kardet~e Mi ... 
dan tehrimize dollllliitler v~ 1por- nu kabul ve miaafirperverliktoq 
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"Avrupa, 
«Filcin claire miidiirii tetkikat 

yapm.ak iizere Avrupaya gitmif· 
tir .. . », «.Maaril vekcileti bu •ene, 
tah.il i~in Avrupaya fU kadar ta
lebe gonderecektir ... », «.Doktor 
lalma bey Avrupadan avdet et
miflir •. ». «Avrupm:lan 1ehrimize 
Jiin gelen seyyahlar ... » iltil:zhare .• 

Her giin gazetelerde, hatta res
mi mumnelelerde bu «Avrupa» 
kelimesine rasgelinir. 

Tiirkiye nerededir ki, buradan 
Fransa, yahut Almanyaya giden
ler ccAvrupaya» gitmi1 oluyorlar? 
Bazt garplrlm- T iirkiyeye «Asya 
memleketi» dedikleri zanurn hak
lt olarak kiiplere biniyoruz, son· 
ra da kendimiz «Avrupa» yt mem
leketimiz harici bir krta aJJeJi
yoruz. Bir Yunanlr, bir Bulgar, 
bir ltalyan Parise giderken «Av
rupaya gidiyorum ... » der mi? 

Biz, Avrupayr kendimize J,, 
iilke culdetmekle Tiirkiyenin J\v
rupa harici bir memleket olduiu· 
nu ilcin etmi1 oluyoruz ve trplu 
bir lranlt, Cinli, Japonlu, Mrsrrlr 
gibi «Avrupaya» talebe gonderi- • 
yoruz! 

'Avrupada oldujumuzu evvela 
kendimiz kabul ve tasdik edelim, 
ve mesela Mrsrra giclerken «Airi
luzya gidiyoruz ... » diyelim de 
(hizlbuki, her nedense bunu boy
le hi~ Jemeyiz!) Berline, Parise 
giderken «Avrupa» yerine o mem
leketlerin isimlerini kullanmaya 
altfalun! 

M. Bar thou miihim 
miizakerelerde 

Romanya hariciye vekili 
ile miihim meseleleri 

gorii~iiyor 

Paris 1 (A.A.) - M. Barthou 
M. Titulesco ile Sovyetlerin Mil
letler cemiyetine girmesi, Avus· 
turya vaziyeti ve tark misak1 mii
zakereleri hakkmda griitmiittiir. 
Pariste, Sovyetlerin Milletler ce
miyetine girmesi i~in bat-hyan 
miizakerelerin neticesi bakktnda 
nikbinlik gosterilmektedir. 

Bu it miinhas1ran Assambleye 
taalluk etmekte ve iki suliis ekse
riyet kafi gelmektedir. 

Bundan batka ~ark misak1 bak
kindaki noktai nazar teatisine ali
kadar devletler aras1nda devam 
edilmektedir. Fakat bu mi.izake
relerin daha bir miiddet devam 
edecegi anlattlmaktadtr. Bu iki 
nevi miizakere arasmda hi~ bir 
mi.inaaebet yoktur. M. Barthou ile 
M. Titulesconun 7 eylul taribinde 
Cenevrede ba,hyacak olan mi.iza· · 
kerelere iki memleketi baghyan 
11ki dostluk ruhu dabilinde ve 
miittereken hazulandtklari 2an· 
nedilmektedir. ·· 

M. Barthou Romaya gldecek 
• Paris 1 (A.A.)'- M. Bartliounun 
sonbaharda Romaya gideceil te
yit edilmektedir. Cenevre Millet
ler cemiyeti miizakereleri liaridn
Cle yap1lacak goriitmeler kiameii 
hu C:liplomatik miilikatin ihzarina 
liaared ilecektir. 

<·" :t. 
Karilcatiiristimlz Cemal Nadir 
beg blr ha/ta lzinlidir. 

• 

Rusyantn Milletler ceml

yetine girmesl l~in miiza
kereler devam ediyor 

Tele/on: 24240 (I dare)- 24249 (Tahrir)- 24248 (Matbaa)- 20113 (Kli~e) 

Kadrkoy tramvaylarz i~liyor 

Fenerbah~e . tramva}r1 
bu ay bitiyor 

•• 
Uskiidar §irketi tramvay iicretlerinde 

yiizde 20 ye yak1n tenzilat yapb 
.. 

DOn Kad1koyde ltlemete bafllyan tramvaylardan blrl 
Oakiidar .. Haydarp&f&- Kad1· . dar .. Kadikoy iltihakm1n si.iratle 

koy tramvay hattl diinden itiba· temini i~in, Oakiidar cihetinde 
ren itlemege hatlamlfh. HattiD 3 kilometreye yakm bir sahamn 
Kadtkoyiinden Bostanctya uzan· ~ift hatta ~evrilmesidir. Oskiidar 
ma11 ameliyesi de hiimmah bir au· tebekesinde ~ift ktsimlarda fi· 
rette -devam ediyor. Bu intaatla len itletmeye a~Ilmttbr. 

birlikte eyliil ayt i~inde Fener- Tramvay Ocretleri indirildi 
beh~e hattmm intaah bitirilecek 
ve hatlln Modaya temdidine bat
lanacakbr. 

~irketin Kadikoy muhitinde 
miinakale i,lerini seyriisefer em· 
niyeti ve matlup intizamt temin 
i~in hatlarmi ktstm k1s1m itlet
meye karar vermesi ve bunun tat
bikine batlamast, balk ve ali.ka
·dar makamlar tarafmdan memnu· 
niyetle karttlanmttbr. 

~irket, Bostanct hathmn tetri· 
nievvel ha,mda itletmeye a~Ilma
at i~in az.imi surette ~aht•yor. 

Diier batlar ile beraber, biitiin 
tebekenin itletmeye a~Ilmast rea
mi 29 tetrinievvel Cumhuriyet 
bayrammda yaptlacakhr. 

Hatlar Gifte Gevrildl 
' Yeni hatlarm intasi suretile de 
Oskiidar tramvay tirketi 25 kilo
metrelik bir tebeke iizerine fa
e!iyetini tetmil edecektir. 
~ Bu yeni tebekenin biitun husu· 
aiyeti, hatlarm ~ift ola.rak inta 
~ilmesi ve ayn1 zamanda, Oskii-

· ~irket idaresi tesisat devresin
de, ve binnetice biiyiik masraflar 
yiikii altmda bulunmasma rag· 
men balk• ucuzca tattmak i~in 
bugiinkii tarifesinde yiizde yil'o 
miye yakm tenzili.t ve aym za
manda mmhkalarda da tadilit 
yapmtthr. Tenzili.th tarifenin 
diinden itibaren tatbikine batlan-
mtthr. 

Eski tarifeye gore Oskiidardan 
Haydarpafaya kadar olan mmh· 
kay1 Kadikoyi.ine kadar uzatmif 
ve bu uzalhht i~n yolculardan 
ayr1 bir iicret almamifhr. Y eni ta
rifeye gore b.u ktsim iizerindeki 
yolcu biletlerinde on para indiril
mittir. Bu arada Oskiidar cihetinde 
Dogancharda bulunan mmtaka Pa
takapisma nakledilmek suretile 
halka bir kolayhk gosterilmittir. 1 

~irket idaresinin batmda bulu- ' 
nan murahhas iza Necmettin Sahu 
bey miiesseaenin halk lehine olali 
bu hizmet ve kolayhklartni genit
letmek i~in ~ok ~htmaktadar. 
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Aym dert! ... 

~ ~ih~!eJ giizel bir ~parbmag bulduk, her odast kanalizasyona ' 
•J:iazid •• ; -
~ "' ..... (Avrupa karihtiirii) 1 
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Balkan olimpiyadr 
bugiin bitiyor ( Bu. Sabahki •J.•elgral'lar ) 

Umumi tasnifte 

B~:::~:~:y~:~:~:::n de Sosyalistlerle anla~mak istiyor 
ievam edilmiflir. Bugiinkii tas- . 
pifte betincilikten dordunciiliige M 
~1karak vaziyetimizi biraz dii- • 
•elttik. Neticeleri bildiriyorum: 

Uzun atlamada birinci Yugos
lav, ikinci Yunan, ii~iincii Yu
~slav. Mesafe 6,85. Tevfik 
~,10 yaphg1 i~in se~meyi kaybetti. 

Mussolini sosyalistlere milli i§lerin 
kontroliinii teklif etti 

5000 metre birinci Yugoslav, 
ikinci ve u~iincU Yunan. Rekor 
16 dakika bet saniye 4/5. 

Giille: Birinci ve ikinci Yugos· 
lav. O~iincii lrfan. Mesafe 14,22. 
lrfan 13,10 attt. Veysi 13 ile be
tinc:ri geldi. 

200 metre: Birinci Yugoslav, 
Drinci Yunan, ii~iindi Yunan. Re
kor 23 sainye 2/4. 

400 mania: Birinci Yunan, 
ikinci Yunan, ii~iincii Yugoslav. 
~ekor 55 saniye 7/1. 

Balkan bayraii: Birinci Yu
~n, ikinci Yugoslav, ii~iincii Ro
•en. Rekor 3 dakika 23 saniye 
9/10. Umumi taanif Yunanhlar 
94, Yugoslavlar 90, Romenler 38, 
jl'iirkler 21, Bulgarlar 17, Ama
vutlar 6. Yugoslavlar Yunanh· 
lar1 9ok y.akmdan siktthrmakta
CIJrlar. 

Y arJn .on mUsabakalar yapila
~ak ve Balkan olimpiyad1 bite-
cektir. 

Sarrede reyiam 
Almanlar reyiamt lehlerine 

temin i~in ~ah~tyorlar 
Nev York 1 (A.A.) -Reuter 

•janSI muhabirinden: Gelecek se· 
ne yap1lacak olan arayi umumi
yeye ittirak ettirmek ve lehe rey 
~erdirmek ve bu suretle Alman· 
larm Sarre avdetlerini kolaylat· 
t1rmak iizere «aslen Alman olan 
eski Sarhlar cemiyeti» reye it· 
tirake haklan olan kimselerin bir 
listesini yapmifllr. 

Kaza neticesinde olen 
ltalyan gemicisi 

:Ankara 1 (A.A.) - Bir kaza 
beticesinde vefat eden ltalyan 
aemicisinin istirahb ruhu l~ID 

Molad1baride agustosun 13 iincii 
pazar giinii yapalan iyine, ma· 
halli hiikumetin daveti iizerine 
~rk konsolosunun da ittirak et
tiii haber ahnmitbr. 

Paris - Moskova telefonu 
Paris 1 (A.A.) - DUn Pariale 

Moskova arasmda dogru telefon 
coriitmeleri a~tlmltbr. M. Barthou 
bu miinasebetle Frans1z hUkume
tinin Sovyet hUkumet ve milletine 
hitap eden bir ~yannamesini 
okumuf.lur. 

lanimarka milll sosyalist f1rkas1 
Kopenhag 1 (A.A.) - Dani

marka milli sosyalist fukas1 fes
hedilmittir. -------

Sporcular1m1z 
" (Ba, Wah 1 inci aahifede) 

sok iyi intibalarla donmiitJerdir. 
Sporculanmizm beyamna gore, 

Rusyada futbol ve umumiyetle bii

tu1l sporlar, ecnebi mem
leketlerle ma~lar yapdmamasma 
ragmen ~ok terakki etmittir. Rus• 
yanm butiin biiyiik tehirlerinde, 
biltiin fenni ve asri te~hizat ile 
mUcehhez, ve on binlerce kiti is
tiap eden muazzam atadyomlar 
~ard1r. Bu atadyomlann en bii
~kleri ve en asrileri, Moskova ve 
~ingratta bulunanlard1r. 

' j 

f Milano 1 (A.A.) - Deyli Tel
graf mubabirinin oirendiiine gO
re, M. Muuolini, sosyaliat maha• 
filini, bu f1rkan1n fatiat f1rkasmda 
yeni bir sosyalist faJiat cenabt 
yapmas1 hususunda yoklamtthr. 

Buna mukabil, sosyalistlere, 
ftrkada miihim ve bilhassa milli 
lti kontrolu altiDda bulunduran 
ldari tubelerde vazifeler verile
cektir. 
l Dahili siyasef tarihinde, bu te-

Y eni valiler 
Munhal vilayetlere tayin 

edilen zatlar 
f Ankara 1 (Telefonla) - Ko
c.aeli valilijine miikliye miifettit· 
Jerinden Hasan F aik, Cank1r1 
~ali vekiUijine miifettitlerden 
Dervit HUsnii, Giresun vali ve· 
kiletine mUfettitlerden Tevfik 
Talit, Burdur vali vekilligine lz. 
mir vali muavini Saip beyler ta

yin edilmit, Kastamonu valisi 
Fuat beyin birinci umumi miifet
titlik batmiitavirligine tayini, 
yerine de vekileten miilkiye mii
lettitlerinden F azd beyin tayini 
aliltasdika arzdilmittir. 

Hariciye vekilinin fe§ekkUrU 
Istanbul 1 (A.A.) - Hariciye 

vekili doktor T evfik Riittii beyle 
refikalar1 hammefendi, kerime· 
lerinin izdivac1 dolayuile her ta
il'aftan aldiklari tebrik tel ve el 
y.aztlarma kartl tetekkiirlerinin 
iblagma Anadolu ajansmt tavsit 
buyurmutlardir 

T ekirdaA 1arap fabrikast 
Tekirdagt 31 (A.A.) - ~arap 

fabrikasi 15 eylulden itibaren 
baicilarimizdan fenni teraite mu
vaftk iiziim alacak ve yeni mah
sulden tarap imaline bathyacaktJr. 

Belediye intihabat1 
lntihap enciimenleri diin 

faaliyete ba§1adtlar 
lstanbulda yeni belediye inti

habah devresi diinden itibaren fi-

li surette batlamtthr. Her beledi
ye tubesinde intihap itlerini mii-

rakabe edecek olan intihap en
ciimenleri dUn kaza merkezlerin-

de toplanan balk miimessilleri ta
rafmdan se~ilmitJerdir. lntihap 

enciimenleri diinden itibaren 
miintehiplerinin isimlerini aoste

ren defterl~ri tetkik etmeie bat
lamitlardtr. 

f Bir gazete, tetkikatm bir aiin 

f~mde ikmal edilecejini yaziyor
Ciu. Bizim ald1gimlz malumata &O-

re bOyle emir yoktur. Ancak inti
Lap enciimenleri bu tetkikah bi-

tirdikten sonra defterlerin ne za
man ask1ya ahnacaima dair be
lediye reisliginden emir bekliye-

ceklerdir. Bu emir verilince def
terler alt1 aiin miiddetle mahalle

lere astlacak ve rey sahipleri ken
«<ilerlni alikadar eden isimler iize
rine itirazlarini intihap. encii-tn· 
lerine bildireceklerdir. 

tebbiis M. Mussolininin en cUret
kir tetebbiisiidiir. 

Sosyalistlerce M. Mussolininin 

teklifi kabul edilip edilmiyeceji 
haldnnda efkar1 umumiye ~ok 

~uhteliftir ve M. Mussolini ile sos

Jalist lideri M. Kaldera arastnda-

ki son miili.kat hakkmda bi~ok 

taYialar dolqmaktad1r. Ezciimle, 
M. Mwsolininin M. Kalderayi' 

carkadaJ» olarak selamlad•i• ve 

Yeni doviz 
kararnamesi 

Harice gidenler yanlartnda 
ne kadar para 
ta$tyabilecekler? 

Ankara 1 - 11 numarah kam-
biyo kararnamesi yarmki resmi 
gazetede netredilecektir. 

Bu kararnamenin yeni biikiim· 
lerini bildiriyorum: 

1 - Ecnebi memleketlere seya-
hat etmek istiyenlere asgari yiiz, 
azami 200 lirahk bir doviz verile
cektir. 

2 - Ecnebilerin TUrkiyedeki 
kazan~larmdan ~tkarabild ikleri 
miktar her tiirlil vergi ve tevkifat 
~Ikhktan sonra kalan miktarm 
ii~te biridir. 

3- Tiirkiyede irad1 olan ve ec
nebi memlekette oturan tahislar 
her ay azami 100 lira ~lkarabile
ceklerdir. 

4- Eski kararnamenin 12 inci 
maddesi kaldntlmtt-tlr. 

Bankalar doirudan dogruya do
viz veremiyecekler ve bilumum 
doviz ihtiya~lar1 hambiyo miidiir
liigiiniin emrile temin edilec~ktir. 

Bundan sonra ihracat tacirleri 
giimriik beyannamelerinin bir ki· 
tastDI da kambiyo miidiirliiklerine 
tevdie mecbur olacaklard1r. 

5 - Devlet memurlannm hari~ 
memleketlere yapacaklar1 aeyahat 
i~in kendilerine liz1m olan doviz 
ibtiya~lan icra vekilleri he~ti ka
rarile verilecektir. 

Bir vazife ile hari~ mernleket
lere giden kuriyelerin doviz ihti
ya~larl bu hiikiimden mUstesnad1r. 

Kararnamede daha bazt husu· 
sat hakkmda sarahat vard1r. 

Tiirkofis miidiirii 
-

Faik bey tetkikatJ hakktn-
da iktisat vekiline rapor 

verecek 

Ese mmtakasmda incir ve 
iiziimlerin istihsal ve ihra~ vazi
yeti hakk1nda tetkikat yapan 
Tiirkofia miidiirii Kurtoilu Faik 
bey lzmirden tehrimize gelmittir. 
Faik bey, miiatahsiller ve ihracatJ 
~1larla yaphgt temaslardan edin
diii kanaat Ye intibalan bir ra· 
poria lktisat vekili Celal beye ar
zedecektir. 

Ofis miitavirleri Naci, Servet, 
Siireyya beyler, tetkikte devam 
ve incir, iiziim vaziyetini yakJD· 
dan tetkik etmek i~in lzmirde 
kalmttlardir.l • 

M. Kalderan1n, ltalyada hiirriyet 
iade edildigi takdirde fatiat firka
stna cirmege hazlr olduiunu soy
lediii vakit, M. Mussolini «tahsi 
hurriyeti deiil, kollektif hiirriyeti» 
~ermege hazirlandljlDI soyJediji 
rivayet olunmaktadu. 

( Milanoda efkir1 umumiye, M. 
Kalderanm duriistlUiii ile nUfu
zunu birletme tahakkuk ede1'1e, 
sermaye ile ite ayni zamanda yar
dJm edeceii kanaat1ndad1r. ---

Bulgar hulyas1 
Bu1garlar, Trakyayt 
almak istiyorlarmt§ 

Atina 1 (A.A.) - Proia gaze· 
tesinin Sofyadan ald•i• bir mek
tupta Sofyada «Bulgar barici si-

yaseti» isminde bir kitabm netre
dildigi bildirilmektedir. Kitabm 

muharriri Trakya iii icra komite
si reisi Ivan Ormancieftir. 

Muharrir, Bulgarlann 1878 ta· 
rihli Ayaatafanos muahedeaine 
gore tesis edilmesi liztm celen 

biiyiik Bulgaristandan ve ayni za
manda mUstakil ve muhtar bir 

Makedonyadan da bahsettiklerini 
ve Dobri~enin, diger baz1 garp vi-

liyetlerinin ve T rakyanm iadesini 
de istediklerini bilhassa tebariiz 
ettirmektedir. 

Proianm muhabiri, kitabm Bul
gar matbuat biirosu tarafmdan 

muhtelif ecnebi gazete muhabir
lerine dagiblmlf oldugunu bilhas
sa kaydettikten sonra matbuat bii

rosu memurlarmdan Aasen Bozi
nofun netrettigi diger bir kitaptan 
da bahsediyor. Bu kitapta, bilhas
sa, Yiirkiyenin Bulgaristandaki 

Turk ekalliyetlerine mukabil 
Trakyayt Bulgaristana vermesi li
Zim gelecegi ileri siiriilmektedir. 

lsve~ prensi 
T e§rinievvelde An karaya 

gelecek 
Ankara 1 (A.A.) - Ankaranm 

lsv~ orta el~isi M. E. Boheman, 

Vartova orta el~iligine tayin edit
mit ve lsve~in Paris orta el~iliii 

miistetari olan M. Vinter, M. Bo
hemanm yerine Ankara orta el~i

ligine naklolunmut.tur. Fakat bu 
deiitiklik, lsv~ prenai hazretle

rinin tetrinievvelde Tiirkiyeyi zi
yaretini miiteakip yapilacakllr. 

Y ahudi dii~manl1~ 
Hitlerci avukatlar, yahu

dilerin davalar1nt 
alamJyacaklar 

Berlin 1 (A.A.) - Hal'as mu
habirinden: M. Hitlerin resmi 
miimessili M. Rudolf Hess, fuka 

azasmdan olan avukatlara, yabu .. · 
diler tarafmdan fuka izasmdan 

birine kart• a~tlacak davalarda, 
yabudilerin vekilliklerini yapma• 
i• yasak etmittir. 

M. Hess, yahudilere karp yap
hi• ittihamlar1 tekrar eylemittir. 

Dil cemiyetinde 
yeni te~kilat 

Nizamnameye gore yeni 
te~kilabnt yapb 

Dil cemiyetinin yeni umumi 
merkez heyeti nizamnameye gore 
tetkilihm yapmithr. Sekiz it ve 

~ahtma kolunun baf.lar• :e~ilmit, 
iki hatkan vekilligi se~imi yapii
mithr. 

Bu suretle yeniden kurulan 
umumi merkez heyeti tetkilah 
toyledir: 

1 Batkan Saffet bey (Erzincan 
mebusu), umumi kitip ·Ibrahim 
Necmi bey, muhasebeci Besim Ata

lay bey (Aksaray mebusu), Len
gUiatik kolbattst Ahmet Cevat bey 
(Canakkale mebusu), filoloji kol-

haJlll ve batkan vekili Ali Canip 
bey (Ordu mebusu), Etimoloji koJ ... 
bat••• ve batkan vekili Hasan R~ 
tit bey (Mut mebusu), Gramer -
Sentaks kolbatiSl Y akup Kadri 
bey (Maniaa mebusu), Lugat kol-

baflll Celil Sahir bey (Zongul
Clak mebusu), 1atilah kolbatJsi Re
fet bey (UrEa mebusu), Derleme 

kolb&f.lll Nairn Haz1m bey (Kon
ya mebusu), netriyat kolbatiSI lz
zet Ulvi bey (Afyon mebusu). 

Hasta bulunan Celal Sahir be
ye iyiletinciye kadar Ali Canip 
bey, seyabatte olan Y akup Kadri 
beye de gelesiyedegin Ahmet Ce
vat bey vekillik edecektir 

. 
Cumhuriyet refikimiz 
Gazi abidesinin a~Jima 

resmi diin yaptldt 
Cumhuriyet refikimiz, onuncu 

yJldoniimil mUnasebetile ilkba
harda idarehanesinin bah~esinde 
temelini koymut oldugu Gazi abi
desinin a~1lma resmini diin me· 
rasimle yapm•tbr. Abide, mer
merden ~ok giizel ve sanatki.rane 
bir surette yapilm•tbr. 

A~1lma merasimine Biiyiik Mil
let Meclisi reisi Kaz1m pata Hz. 
riyaset etmit, bir ~ok mebuslar, 
ve gazeteciler de haztr bulun· 
muttur. Program mucibince ev
veli Cumhul'liyet rdikimizin bat· 
muharriri Yunus Nadi bey gUzel 
bir nutuk irtat etmif, miiteakiben 
Xaz1m p&fa Hz. kordelay1 keaerelc 
abideyi a~mltbr:. 

Ziraat vekili 
Karstaki siit tozu 
fabrikas1n1 gezdi 

Kars 31 (A.A.) - ~hrimizde 

bulUDan Ziraat vekili Muhlis bey 
diin hiikiimet dairesini ve bilu
mum tet.ekkiilleri ayr1 ayr1 ziya

ret etmitlerdir. Vekil bey miitea
kiben siit tozu fabrikasiDl gezmit, 
miiesses~ sabiplerini fabrikanm 
faaliyet ve istihsal kabiliyeti 
yiiksekliginden dolay1 lebrik et· 
mittir. 

Muhlis bey bu_giin a~dacak ser
gi itlerile mctgul olduktan sonra 
yanlarr•1da vali Cevdet beyle bay
tar ve orman umum miidurleri o!
duiu halde Gol kazas1na hueket 
etmitlerdir. 

Bugday lhracatl devam idlyor 
Ziraat bankas1 tarafmdan bug• 

'day ihracah devam etmektedir. 
$imdiye kadar muhtelif memlP .. 
ketlere 17 Hn tondan fazla bug• 
day sahlmitbr. Bunlar1n i~inde 
tsvi~re, Almanya eibi m~-:nle::Cet· 
ler de yarchr. Ahna.n haberlere 
gore llar'i~ten Z!raa~ bankasana 
gene talepler Yardtr. 
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AK~AMDAN AK~AMA 

Bizde ve 
kom$ular1m1zda 

Memleketimizde hayat pahalt
IIgmdan ~ikayet ederken, duydu
gumuz teessiirii ve ac1y1 arbracak 
mukayeseler de ileri siiriiliiyor. 
(;iinkii komtularimizda hayat biz· 
~eki kadar pahah degildir. Ni~in? 
Onlar tabiatin miistesna bir lutfu
na m1 mazhar oluyorlar? Bu imti
yazlari neden ileri geliyor? Yok
aa ittihaz ettikleri bazt iktisadi ve 
idari tedbirler aayesinde mi ha
yatl ucuzlatmak imkimm hulmut
lardlr? 

Hayat pahahhgt temmuz s1caii 
gibi gelip ge~ici bir fey o1madigt, 
bu giditle bir tiirlii yakamJZI hi· 
rakmiyacagJ anlat•ldJgi i~in bu 
mesele ile ciddi surette, etrafhca 
mef.gu.l olmak mechuriyetindeyiz. 
Onun i~in, uzak memleketleri, ln
giltereyi, FransaYJ ve saireyi dii
tiinmeden bize her cihet~e ~ok 
daha yakm olan komtularlmizm 
ballerini tetkik ederek bunlardan 
,tkacak deraleri derin derin dii
tiinmemiz icap eder. 

Yunanistana aeyahat etmit bir 
dostumuzun verdigi izahata gore, 
hayat pahahhgt arumdaki fark 
daha vapura girerken ve ~tkarken 
kendisini gosteriyor. 

Bizde yolcular sandalciiarm 
tazyikine maruz hir halde idiler. 
.$imdi usul ittihaz edildi. Pazarhk 
helas1 ortadan kalktl. Bu, eskiye 
nishetle tetekkiir edilecek bir in
tizamdir. Fakat hizde bir kiti rib· 
tJmdan vapura gitmek i~in hine· 
cegi «dolmut» sandala elli kuru' 
verir. Yunanistanda bir Iimanda 
vapurdan ~1k1p tehri gezmek ve 
sonra vapura donmek i~in sandal
ctya, gidip gelme, yirmi drahmi 
verilir ki hizim paramtzla yirmi 
bet kurut tutar. 

Aradaki bu fark neden? Fara
za Kavala limanmdaki sandalc1 
vapurdan ~tkardtgi bir yolcu i~in 
on, on bet kurut alarak yaftyabil
digi halde, hizim sandalctlanmtz 
ni~in elli kuruf. almak mecburi
yetinde bulunuyorlar? Bizde san
dalctlarm yattyabilmesi i~in bu bir 
mecburiyet midir, yoksa hakktn· 
dan ve liizumundan fazla verdigi
miz bir iicret midi!·? 

Yunan kumatlartniD en iyilerin· 
den umarlama yaptlmtt bir erkek 
kostiimii bizim param1zla nihayet 
yirmi lira tutuyor. Bunun aehehi 
ne? 

Bir kere, fU tahakkuk ediyor ki 
Yunanistanda amele ve esnaf biz· 
dekinden daha az para ahyor. Bir 
ipek erkek gomlegini el dikitile 
Yunanidam!a iki liraya diktiri
yorsunuz. lstanhulda hunu ii~, 

dort liradan &fag•ya dikmiyorlar. 

Avrupa etyasmt mukayese et
miyoruz. ~iinltii hunda giimriik 
resimleri arasmdaki fark biiyiik 
bir rol oynar. Fakat yerli f.eyler? 

Yunanislanda lokantalar da bi
ra ve yemek te binnisbe ucuz. Ha
ath, komtulartmtzm dahili iktisat
lart vaziyeti tetkike deger hir 
mevzudur. ~iiphesiz ki hizim i~in 
bunlarJla iatif ~de edilebilecek bir 
~ok hakikatler vard1r. Bunlart dii
~iiniip aramak, hulmak ve kabilae 
istifade etmek vazifesi bizde aca
La kime terettiip ediyor? 

Ak~amcz 

Sadri Etem bey 
Bir miiddettenberi \lehrimizde 

matbuat i~lerile metgul olan mat
huat umum miidiirliigu memleket 
itleri miitavici Sadri Etem bey ar
kadatimlz dun aktam Ankaraya 

areket etmittir. 

Kesim resmi 
Etin kilo ba~zna 

10 kuru~ ucuzla
masz muhtemel 
Mezbahada hayvan batma ah· 

nan kesim resminin kilo iizerin-

den almmaai, helediyenin mezha
hada yaptirdtgl baskiiliin tecriibe

leri mallup neticeyi vermedigi i~in 
gecikmi,.ti. Bu husustaki tecrube

ler ikmal edilmittir. Yeni tehir 
mecliai a~thnca kilo iizerinden ah
nacak riisum hakkmda helediye-

nin tarifesi tehir meclisine verile
cek ve bu tastik edildikten sonra 
resmin miktar1 ilidirilecektir. Ka
saphk hayvan ticaretile metrul 
olanlarm iddialarma gore mezha-

hada ahnan riisumdan batka pay 
mahalli, soguk hava depoau iic
retleri de fiatlerin yiikselmesine 

amil oldugundan yeni tarife tab
min edildigi tekilde tadil edilirae 

kilo hatma et fiati on kurut- dii
tecektir. 

Y alova belediyesi 
Reis ile iki aza mahkemeye 

verildi 

Y alova civartnda bir otobiia 
aeyriiaeferi itinde yolsuz muame-

1e yap1ld•i• iddiasile vilayete hir 
tikayet vukuhulmuttur. Bu iddia 
iizerine vilayet idare enciimeni ta

rafmdan tahkikat yap1lmif ve ne

ticede Yalova kaymakami $efik, 

helediye reisi Hiiseyin, azadan lz. 
zet ve Ahmet heylerle polis Akif 
efendi haklaranda liizumu muha

keme karart verilmittir. ldare en· 

ciimeni tarafmdan tanzim olunan 

evrak heraYJ muhakeme ii~iincil 

ceza mahkemeaine verilmit-tir. 

Aldtglmlz miitemmim maluma

ta gore meaelede Y alova kayma

kami $efik heyin su~una delalet 
ecl~cek hir vaziyet yoktur. Y alntz 

bir otohiia meaelesinden dolaJl 

Y alova belediye heyeti hak1unda 

takihat yapllmif, ancak $efik hey 
helediye beyetini murakabe etme

diii iddia edildiiinden hu tahki
kata dahil edilmittir. 

~ehrin imar1 
0~ mutehaSSISID p)anda 

birle§tigi noktalar 

lstanbulun miistakbel planmi 
haz1rhyacak olan tehircilik mii
tehautslart tarafmdan verilen ra· 
porlarm tetkik edilmekte olduiu· 
nu yazmltbk. 

Vali beyin riyaaetindeki komia
yon bu tetkikat neticesinde evvela 
miitehass1slarm planda hangi 
noktalarda ittifak ettiklerini tef
rik ediyor, ondan sonra biribirine 
yak1n fikirleri ayu1yor, en sonun
da ii~ miitehass1sm da hiribirle
rinden ayriidtgl noktalari tesbit 
ediyor. 

Evveli her ii~ miitehassis ta ls
tanhulun haztrlanan yeni plana 
gore tanzimi, yani miistakhel teh
rin viicud.a gelmesi 1~1n yanm 
aatrl1k bir zamana ihtiya~ goste
riyorlar. 
~hir miitehasstslari, lstanbui

Cla imar itine hatlamak i~in Sa
raybumundan Hali~ F enerine ka
dar uzanan hiitiin sahillerde yeni 
caddeler a~Ilmaami ve hilhana 
bu sahada bulunan biiyiik tarihi 
hinalarm, bu meyanda Siileyma- . 
niye, Ayasofya, Y enicami gibi 
abideler etrafmm tamamile te
mizlenmesini 1srarlar tavs.iye edi
yorlar. . 

Plan yaptld1ktan aonra beledi
ye, ii~ miitehasstsJn da fikri hu 
noktada birlettiiine gore evvela 
biu aahada pl.imn tathikine bath
yacak ve her feyden evvel Sirkeci 
istasyonu timdiki mevkiinden kal
dullacakhr. Bu saha Istanbul ima
rrntn mihrak noktasrnt tetkil ede
cek ve burasi parklar i~ine alma
cakhr. 

Afyon hakkanda mDzakere 
son safhada 

Uyutturucu maddeler inhisar1 
miidiirii Ali Sami. heyle Pariate
ki afyon karteli arasmdalci mii· 
zakerat son safhaya girmittir. Bu 
miizakerat eanasmda Tiirkiye • 
Yugoalavya miitterek biiroau de
legeai de hulunmaktadtr. 

Piyauya gelen bir habere gO. 
re, afyon miizakeratinda eaaa iti
harile kartelle anlatma haatl ol· 
muttur. 

Yalntz teferriiat iizerinde blr 
ka~ giin daha konutmalar devam 
edecektir. 

----

K nser at ar 
Belediyeye 

400 bin.liraya 
mal olacak 

Plint miisabakaya konan yeni 

konservatuvar binast Istanbul teh

rine dort yiiz bin liraya malola
cakbr. $imdiye kadar bu plant 

yapmak i~in miisabaka ~artlarml 

alan mimarlara yeni konservatu

var hinasmm ne fekilde olmasi 

liz1m geldigi izah edilmittir. 

Y eni hina, dahili taksimab iti

barile son sistem modern hir bina 

olacag1 gihi aynca Tiirk mimari 

tarz1mn en giizel bir niimunesi 

olacakhr. Belediye yeni binanm 

hir sanat eseri olmasma hilhassa 
ehemmiyet verdigi i~in jiiri beyeti 
verilecek planlan intihap husu

aunda ~ok mii~kiilpesent davrana
cakhr. 

Ka~ak~1 kadtn 
c;antas1nda ka~ak kagatlar 

ve ~akmaklar bulundu 
Seniye hamm isminde bir ka

dm elinde hiiyiik hir ~anta oldu

iu halde Betiktat civartndan ge
~erken polislere tesaduf etmif ve 

kadm fiipheli bir vaziy-ette ~an· 
tasm1 arkasma sakhyarak polis· 
lerin oniinden aavutmak istemittir. 

Kadmm bu hareketinden tiiP· 
helenen memurlar kendisini yaka
laYJp merkeze gotiirmiitler ve elin

Cleki ~anta a~1hnca ka~ali aigara 
kagttlart, ~akmak tatlart ile dolu 

oldugu goriilmiittiir. Kag1tlar ve 

tapar miisadere edilmit, Seniye 
han1m sekizinci ihtisaa mahkeme
aine verilmittir. 

Bu kadtntn kendiaine ebe aiisii 
vererek ~antasile boyle ka~ak et

ya laflYIP otede beride aattag1 an
lattlmtthr. 

60mD1 mecidiyelere · dair 
1 eylul 1934 tarihinden itiba-.. 

ren eaki giimiit mecidiyelerin ver

li borcu i~in otuz aekiz kurut iize
nnden kabulii maliye vekiletin-

Clen defterdarhklara hildirilmit
tir. 

"' IstanbuiCiagizli nufu-sun-yaz1fmas1 yoklamasrna -ba~lanm~~hr. Aile reisl ve velilertnl evlerinde gizli 
nUfus varsa, hiikiimete bildirmeleri i~in duvarlara beyannameler asllmitbr. Yukaraki resmimizde, bu 
beyannamcleri alaka ile okuyan halktan bir grup gorilnUyor. 

n ir Cl'•a;.P da I 
Fen adamlar1 

ve 

hokkabazlar 
Fen artik bir hokkabazhk hali

ni tamamile ald1, hatta biraz ge~t!. 
de ... Hokkabaz me,hur: 

- Ne aihirdir ne keramet .• 
Diye holj bir hokkamn i~inden 

koskocaman bir ipekli mendili ~·
karadunun, Fransada Albert Sa
heur isminde hir miihendia bir 
makinenin bir tarafma hir litre 
deniz suyu dokiiyormuf, oteki ta
rafmdan bir litre benzin ~Ikty?r· 
muf .• 

Franstz gene: 
- Ne sihirdir, ne keramet.. te

ranesile hir litre deniz suyu ah
yormu,., bir horuya dokiince oteki 
taraftan bu seferde petrol alnyor-
mus .. 

Bir hokkahazm marifetini dii
tiiniin, hir de Albert Saheuriin ma• 
rifetini. Her halde deniz suyunu 
petrol ve benzin yapmak bir ipek• 
li mendili turaela burada saki~ 
maktan ~ok daha miihimdir, 

Bugiin arllk fen adamlarr ta
mamile hokkabazlara rekabet edi. 
yorlar, bir giin gelecek ki fen te
rakkileri kar~Ismda hokkabazlara 
hi~ bir it kalmtyacak. En miihim 
hokkabaz numaralan, fen numa
ralart yanmda soniik, manastz, su: 
dan, entipiiften kalacak.: 

Fen adam1 Avrupamn her 
hangi bir yerinden diigme
ye has1p Avusturyadaki elektrik
leri yakllktan sonra, fen adamt 
karada bir masa ha,mda oturup 
Okyanoslardaki gemi!eri idare et
tikten sonra arhk siz - ne kadar 
harikulade oluna olsun - hokka
hazm numaralarma taf.ar mistntz! 

Londrada soylenilen tark•y• la
tanbulda kendi salonunuzda din
ledikten aonra hokkamn i~inden 
ipekli mendil ~Ikmtf, giivercin ~tk· 
Mlf kime ne? .. Zavalh hokkabaz
lar .. Fen adamlarmm gadrine ug· 
radllar. Arhk hundan sonra hu it
ten de ekmek kazanamJyacaklar •• 
Ciinkii fen onlar1 fersah feraah g~ 
ride buaktt. Hikmet Feridun 

Htrs•z misafir 
Ahmet efendinin 100 

lirast n 1 a~trmi§lar 

~emberlitat civannda bir han· 
da oturan Ahmet efendinin oda· 
atna evvelki gece Em in ve F aik 
liaimlerinde i!.d kiti ~isafir olarak 
gitmifler ve gece odada yatmit: 
lard1r. 

Sabahleyin Ahmet efendi uyan
dtgl zaman iki miaafirin odadan 
~Ikmtt olduklarmt gormiit ve ken
disi de kalktp giyinmittir. Bu sl• 
rada Ahmet efendi elini cehine 
sokunca ciizdanile yiiz lirasmm 
attnlmif oldugunu gormiittiir. 

Ahmet efendinin miiracaati iize
rine zabtta tahkikat yapmJf ve 
yiiz liranm Emin ve Faik isimle
rindeki misafirler tarafmdan ~a
hndtgl anlaftlmtfltr. tki misafir 
yakalamp adliyeye teslim edil
mitlerdir. 

Zavalh ~ocuk merdivenden 
dU§mU§ 

Balatta oturan on yatlarinda 
Ratel isminde hir ~ocuk diin evia 
iist kahnda merdiven batmda oy· 
narken ayag1 ~iviye talnlm1' ve 
merdivenden yuvarlanmtfllr. Kii· 
~iik Ratel merdivenlerden alt 
kattaki tathga kadar yuvarlan· 
Mlf ve muhtelif yerlerinden agJr 
aurette yaralanmtthr. Ratel bay
gin hir balde hastaneye k~ldtrtl• 
nttfllr. 
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Tefrlka No. •as a Eyl01193 .. 

lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi 

II Yakup Oemil Diqia ve na.sll oldtlrtlldtt J 

J.L....iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii- Muharrlrt: M. R. 
Talat bey, hiikmiin siiratle in- mege ~ahtarak: 

fazam emretmekle, istanbula av· - Yakup bey, dedi, sizi yukandan 
istiyorlar .. detinden evvel, Enver pafaya 1 

kaTfl, bir emri vaki ihda• etmek Yakup Cemil, nasal iUdUrD e· 
istiyordu: Harbiye naztrJ, kendi cegini soruyor .. 
hayabna kastetmek iatiyen bir MahkUmun dudaklan arasmda 
mahkumun idamile kartalatmakla ac1 bir tebessiim belirdi ve soguk 
beraber, Yakup Cemilin oliimile kanhhkla hie; iimit edilmiyecek 
«ittihat ve Terakki» dahilindeki sakin, munis hir tavtr takmdt. Ya· 
mesnetlerinin tamamile y1k1hp kup Cemil, sag elile kendi boga-
~oktiigiinii gorecek, hiribirine ztt zmJ s1kar gibi i~.aret ederek sor-
vaziyet ve vak1alara maruz kala- du: 
cakh! Bu netice, Talat beyle ar- - Ilakktcl'!Jm, bovle mi) .. 

Ve sonra bir silahm tetigine dokadatlarimn senelerdenberi mu-
kunur gihi ,ehadet parmagm1 oyartzlarma kartl takip et~ikleri hat-
natarak gosterdi ve: b hareketin tam bir muvaffakt· 

yetle tetevviis: eden son bir aafha
SI idi.. 

Bundan ba,ka T alat bey in 
bu cevabt, ftrka ve hiikUmet 
dahilindeki hakiki vaziyetile Y a
kup Cemil hadiaesi karft•mdaki 
diifiincelerini tamamile tebarUz 
~ttiriyordu: 

Y akup Cemilin idann i~in urar 
eden Talat bey, kabine arkada,la
rmdan his: kimae ile isti,are et
mekaizin, verdigi cevapta cezaat
mn kiirege tahviline «heyeti hii
kumets:e imkan ve icap olmadt
il)) m zikredecek derecede hii
kiimet ve hrkada ne kadar nafiz 
ve miiessir oldugunu tamamile 
gosteriyor ve bun dan ba~ka Y a· 
Jmp Cemil beyin arkadaflarmJ da 
5erbest bnakmamakla muartzla
rma kartt kati darbeyi indiriyor
du!.. 

Merkez kumandam, arbk her 
·tiirlii iimidin mahvoldugunu an-
1amt'h !.. Emir sarih ve kati idi: 
Y akup Cemil behemehal ve der
hal kur,una dizilecekti !.. 

¥- ¥- :(. 

-- Yoksa bovle mi?.. dedi. 
Ismail Hakkt bey oziir dilerce-

aine hiirmetle mukahele etti: 
- A man beyef endicigim, sizi yukan

dan istiyorlar.. Benim malumahm bun
dan ibarettir .. 

Hapishane miidiiriiniln bu ce-
vabJ, Y akup Cemile hayatmm ilk 
tevekkiiliinii vermif, fakat meta
net ve cesaretini kumamtttl •• 
Mahkiim hemen sordu: 

- Bana mi.isaade eder misin Hakkt 
bev) Bir abdet!O alay1m .. 

Yakup Cemil bey koridordaki 
musluga gitti, kollarmt stvadJ, YI· 

kanmaga ha~ladt. Sonra dudakla
rmt sessizce ktptrdatarak giyindi 
ve odadan dtfart c;tktJ.. Adtmla
rmda kii~iik bir sendeleyi,, haHn
de korku ve helecandan eser yok
tu! Hala ba•• dik ve nazarlart kes
kindi .. 

Koridorlardan ba~.ltyarak hina
mn dif kapuma kadar her taraf 
yi.izlerce polis ve inzibat memur
larile dolmuttu. Y akup Cemil bey 
sert adJmlarla ilerlerken: 

- Silahs1z bir <!dam ic;in bu kadar 
kalabal1ga ne li.izum gordi.ini.iz? diyor4 

du .. 
Kapmm oniinde mehip bir 

vekarla duran itfaiye boliigiiniin 
silaha tak1lmt~ siingiileri, siivari 
kttasmm kmmdan s:tkmtf kth~larl 
aabahm ilk ktzilhklarile parhyor
du .. Y akup Cemil bey, his: kimse- 1 

nin ihtarmt heklemeksizin, kapah 
arabanm kaptsJm elile as:h ve i~i
ne siiratle atladJ! .. Mahkiimun so-
luna gardiyan tlmer ~avut otur-

Feci bir kaza 
Bir kapJcJ, itfaiye otomo
bili taraf1ndan ~ignendi 

$itli civarmda feci bir otomo
bil kazas1 olmuflur. Istanbul itfai
ye kumandanhgma a it ktla vuz 

otomobili $itliden Pangalhya ge
lirken caddenin bir tarafmdan 
karftya ges:mek ist-iyen bir ada-
ma ~arpmtsttr. . . 

Otomobil ~oforu ani olarak yo-

lun ortasma ~tkan bu adam1 gO
riince derhal fren yapmttsa da 

siiratli gittigi is:in durmak kabil 
olamamtf ve adam tekerlekler 

arasmda bir kas: metre siiriikle
nerek agtr yaralanmJ~ttr. Yapt· 
Ian tahkikatta bunun o civarda 

bir aparbman kaptctu Abdullah 

oldugu anlattlmt,hr. Abdullah 

hastaneye gotiiri.ilmiifse de yolda 

olmiisti.ir. Otomobilin aoforii Kad-. . 
ri efendi yakalanarak kaza etra
fmda tahkikata batlanmttbr. 

BUrOcek yaylasmda yangm 
Ge~enlerde Adanada Biiriicek 

yaylasmda Amerikahlara ait bir 
evin yandtgt yazilmtfll. 

B·ir kas: giin evvel gene bunla
ra sit bir ev daha yanmt,ltr. Yan-

gmtn mutfak bacasmm kurumla
rmm tutusmasmdan ileri geldigi 

' 
~oyleniyor. Y angm iist kattan ~~k-
tlgt i~!n yalntz o k1s1m yanmtthr. 

Bodrumdaki e~yalar kurtanlmt'· 
hr. NiifusQa zayiat yoktur. Tahki
kata devam olunmaktadtr. 

Kumar oynryan ~ocuklar 
$evltet ve Yakup isimlerinde 

on be~ yatlarmda iki s:ocuk Fatih

te bir hamn odasmda zarlarla leu
mar oynarlarken ciirmii methut 
·halinde yakalanmi,lardtr. 

Masa iizerinde kumar paralart 
da bulunmu~ ve miisadere edil

miftir. Zah1ta bu iki kii~uk ku

marhazt yakahyarak tahkikata 
baslamtshr. , , 

-----
Yugoslav krahnm Paris ziyareti 

Paris 1 (A.A.) - Yugoslavya 
krah Aleksandrtn Paris seyahati 

is:in ahnacak tedbirler Belgradla 

hararetli noktai nazar teatisine 
vesile o]maktadtr. 

Buzlar iizerlnde 60 gUn 

<;elyuskin vapurunun 
heyecanb sergiize§ti 

Molokof, bu hususta ~ektigi tel
sizde diyor ki: 

« 11 nisan giinii, W ankarenden 
dort defa ~mit karargihtna ut;
tum. Dordiincii defasmda, biiyiik 
bir tehlike atlathm. Bu seferde 
heyeti seefriye reisi profesor $mi
ti de naklettim. Kendisi agtr su
rette haata hulundugu cihetle, 
tayyarenin yamna ktzakla getir
diler, kendisini tayyareye biner hin
mez, bir s:uvahn it;ine sardtk, di
ger bir s:uvaldan da kendisine bir 
yatak yaphk. Profesor, bUtiin ar
kadatlan kurtarJlmadik~a hi~ bir 
suretle kamptan ayrtlmak istemi-
yordu. Fakat arkadaf.lan tarafm
dan vaki olan ricalardan sonra 
hukiimet tarafmdan da kati bir fe• 
kilde davet edilince avdete raz1 
oldu. 

T ayyareci Molokofun tahlisiye 
ifinde kuliandaga R-5 numarah 
tayyare, hacmi haaebile, pilot ve 
makinistten batka iki yolcudan 
fazla tafJyamazdi. Bu vaziyet kar· 
fUtnda tayyareci Molokof, toyle 
bir tedbir aldt: iki siperi sukut ile 
torba ,eklinde iki hamak yapmtf 
ve onlan, tayyare kanatlarma sag
lamca bagladtktan sonra it;lerine 
hirer kazazede yerlettirmit, bu 
suretle her seferinde dorder ki~i 
kurtarmaga muvaffak olmu11tur. 
Bu tekilde seyahat, hamaklara bin-
dirilen kazazedeler i~in s:ok zor 
bir l}eydi. 

T ayyarenin siiratile daha fazla 
,.iddetlenen kutup ruzgarlart, yol
culan donduruyordu. Maamafih 
bi.itiin bu mahzurlara ragmen bu 
tedbir parlak neticeler verdi ve 
hu sayede Molokof tek ba~ma 39 
ki,i kurtardt. T ayyarecinin ketif 
ve tatbik ettigi bu usul, sefer ade
dini indirmekle beraher, kurtan
lanlarm adedini s:ogaltmtfhr. Tay
yarecilikte, ~imdiye kadar boyle 
hir ~ey ke~f ve tatbik edilmemi~.tir. 

Wankarem 12 nisan - Bugiin 
de tayyare]er, ~mit kampmdan 23 
kazazedeyi huraya nakletmitlel\'o I 
dir. ~imdiye kadar 84 kiti kur- ~ 
tartlmttbr. 

.... 

~ayet hava mi.isait giderse, yn .. 
rm bi.itiin kazazedeler de kurtart• 
lacak ve hunlarm Wankaremden 
Wellene naklile metgul olacag1z. t 

Jmza: Kurtarma heyeti reisl 
Pctrof '· 

' · 12 nisanda tayyareci Vodopb• 
nof yedi, Kamanin ile Doronin en 
alb kiti kurtarmatlardtr. Kampta 
yalmz alb kiti kalmlthr. Wankz:• 
remden W ellene kazaklarla Cel
yuskin kazazedelerinden 13 kiti 
gonderilmi,tir. 

Buz kampmda son gece 
Biitiin gece goz k1rpmadtm. Ca4 

dxnmtztn i~ini bir fener aydmla•, 
byOTdu. : 

Ocag1 alefliyerek a1k s1k ~·Y. 
. ' 1 1 t' . d I J~tyor, etya an, yer et trtyor um. 
Bahriyelilerin adeti ve~hile, hu 
huz deryas1 iizerinde aergUzette 
ahlacak bir adama kifayet ede
bilecek yemeklik ve saireyi· ~a· : 
dtrda buakbm. latiyordum ki, sa• ' 
kinleri tarafmd.an terkedilmit olaq 
$mit, -diger ecnebi heyeti seferiye . 
kamplarmm tamtaktr haline ben-. 
zemes1n. , 

Giin agar1rken ~adtr-dan d•tari 
f1rla-dtm. Hava sakindi. Her tarafH 

I 
ta derin hh· siikiinet hiiki.im sii• 
ruyordu. Biraz sonra t-elsiz me
murlar• bizi almaga memur edi .. 
len ii~ tayyarenin gelmekte bu .. , 
lundugunu haber verdiler. . 

Beyaz bir aymm ~dmmda hi. 
rakacagtm erzak ve zahireleri gi• 

1 

rip yememesi it;in ~ad1r1mm met .. 
halini simstkt bir s.urette kapa• 
maga batladtm. Az bir zaman 
sonra hu is te bitti. Ve s:admn 

t 

methali ttkand1. Fakat garabete 
hakmtz ki, ben bu it ile m'8~gul 
iken stgmagm Utinde kiirklii kas- 1 

ketimi unutmuttum. Binaenaleyli 
onu almak i~in methali ttkama~t · 
i~in kulland1glm tahtalardan bir 
ka~mJ sokmege mecbur kaldtm. '! 

lmza: ~elyuskin kaptani 

(Bekiraga boliigii) niin ~ahst 
·altma barman mevkuf, aerbest 
herkes, yirmi dort saattenberi, 
korkun~ bir kabus is:inde bunal
mi,ti.. Her t;ehrede elemli bir 
somurtkanhgm, asabi bir heyeca· 
nm ifadesi okunuyor.. HiicreJe
rin kapiSI onune dikilen nobett;i
ler daha tetik, kogu~larla koridor
lar arasmda mekik dokuyan gar
diyanlar daha uyantkhlar .. 

du.. ,.. '\ 

Yakup Cemil, yolda bir karpuzdan ! Ak$am kitaphanesi ne$Tiyatz 

Buz kampmda arttk faaliyet 
gevtemi,ti. Arhk mutfak iQlemi
yordu. Sekenesi tayyareler ile kur
tanlan on ~adtr bulunduklart 
yerde btrakJlmt~lardt. Miiflerek 
bir hayat siirmege ahfRlif olan 
miitebaki kazazedeler, iki iit; ~a
duda toplanma~lar, ~afagtn sok-

Voronin 
(Mabadi var )' 

Merkez kumandanhgile polis 
-miidiirliigii mii~terek tedbirlerle 
fehrin inzibnti vaziyetine bir kat 
daha ehemmiyet vermi~.ler, devri
yeleri, noktalan arhrmt~lardt 

Ruhlart stkan bu sinirli faali
yet, bir oliim hukmiiniin infazma 
a it ilk hazt:rhklara thlildi: «itti· 
hat ve Tera~:ki» idaresi, ertesi sa
bah kendi fedaiisine bir olum ~u
kuru kazacakh! .. 

Her ~ey haztr, biitun tertibat 
yerinde .. Binbir t;e~it kan ve oliim 
maceralarile canlanan bir varhk, 
arhk bir adam boyu topragm i~i
ne aktp yok olacak! .. 

Sabahm ilk beyazhklan soker-
~ken hapishane mudiirii Ismail 
Hakkt bey, Siileymaniyenin muh
te,em kubhesine bakan idam 
mahkUmunun demir parmakhkh 
hiicresinin kaptstnt hafifc;e bktr· 
dath .. Ve ic;eriye girdi .. 

Divam harpt;e veri!en hiikmiin 
kendisine teblig edilmemesile mu
karrer akibetini anhyan Yakup 
CemiJ, o gece kasvetli hiicresinin 
geni,Iigini asabi adtmlarla ol~

miif, me~um sabaht sabtrstzhkla 
beklem!t:.ti.. 

Hapishane miidiirii sesine daba 
mii,fik ve yumu~ak bir ahenk ver· 

,. 

son grdastm ahyor.. 1 Bu Perdenin 
Miiddeiumumi muavini Resit I 

mesine kadar uyumuyorlar, derin 
hasb1hallere dalmtflardt. 

'DeyoGiunda kirahk £part1man 

ve miidiir Ismail Hakkl beyl~r Arkasinda Bunlart en s:ok alakadar eden, lstildil caddesinde ~tk sinema 
ertesi gun havanm nasJI olacag1 kar~tsmda 156 No. Ia 1stiklal 

ikinci bir arabaya yerlettiler .. 
Tahkik heyeti azasmdan Veli 
(f:imdi Ankarada noter) inzibat 
boliik kumandam ihsan beyler de 
mahkumun arabas1 yanmda at 
iistiinde gidiyorlardt .. 

Birer si.ivari miifrezesi onden 
ve arkadan mahkiimun arabasmJ 
muhafaza a1tma aldtlar. Bu 
kafile, bir oliim yolcusunun son 
diinya seyahatini degil, parlak 
ai.ingiilii muhaftzlar arasmda iler
liyen bir hiikiimdann saltanat ala
ymt andtrtyordu!.. 

Hali~ sahilini takip ederek 
Eyiibe gelmi,Ierdi.. Yakup Cemil 
bey, yol i.istiindeki sergiden bir 
karpuz ahnmastm lhsan beyden 
rica etti! 

Y akup Cemilin araba it;inde it
tiha ile yedigi bu karpuz, son ga
dasmt tetkil etmi~ti. 

(Devam1 var ) ' 

Istanbul belediyesl $ehlr 
tlyatrosu 

Tepeba~t belediye bahc;esinde 
Bu ak~am saat 21,30 da 

Yalova TiirkiisU 
3 perde 

keyfiyeti idi. Sabahm saat dor- aparhmamnda bir daire kira-
l\1erakh hiiyiik polis diinde, ~ad1rlarmdan ~Ikarak e~- hkbr. Gormek i~in kap1c1ya 

I romant I yalarmt tayyare meydanma ta,J- kiralamak i~in Bah~ekaplda 

I 
n b - k maga ha,Iamttlardt. Bu ut;Uf, tay- I Ta§ Han 29 No. Umiim Em· 
rer~em e giinii p zyor 1 k A t · " t 

~ # yarelerin son sef.eri olacakh. a cen esme muracaa · 

~-- ~~::::::::::::::::::~:: I Y olda~ Kamaninin tayyaresi ilk ; 3 

I B 0 R S A-~ olarak geldi. Y olculart, ytld1r1m 
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( Ak§am kapam~ fiatleri) 
Esham ve Tahvlllt 

fst. dahill 9u,
t93S 

97,-

t!il B. Hamilina 
• Mnessis 

T. C. Merkez 

10 
lOG Kuponsuz 

istikraz1 
'Onttnrk I 28,45 Bankast 65150 

., II 
• IJI 

Mumessil I 
• li 
• III 

1~ Bankas1 

Para 

Paris 
Londra 
Nev York 

27,4G nadolu hisse 27,10 
27,4G Telefon 10,50 
4:8,75 'ferkos 17,50 
4:7,70 ('imento 12,15 

lttihat de~lr. 13,50 
10 ~ark • 0,80 

( Cek flatlerl) 

12,06 
618-
80,72 

Sofya 
Pra~ 
Berlin 

Milano 9,~37,o4 
Ma<lrit 
Belgrat 

67,96,:5 
19113,50 

2,05,75 
5,81,40 

81,87,10 
.Atina. S3,82 
Cenevre 2,43,75 
Bruksal 8,39 
Amsterdam 1,17,60 

Zloti 
Pengo 
Bokre-? 
:Moskova 

4,20,75 
8,96,50 

79,20 
10,71,50 

si.iratile tayyareye bindirdikten 
sonra derhal havalandt. 0 sira

da Doroninin· tayyaresi d~ gele
rek yere indi: 

Bu tayyare, daha diin W anka
reme gelmitti. Oc; yolcu ald1ktan 
sonra havalanuken, yanhf hir he
sap neticesinde buzlara ~arph ve 
tasisi kuddt, derhal heyeti sefe
riyenin kampta kalm1• olan ma
kinistleri, ktrtlan fasiyi tamir et
mek ·i~in faaliyete koyuldular. Al
b saat tamirden sonra tayyare, 
tekrar yolcularmt alarak hava
landl. 

Giiniin msf1 ahirinde tayyareci 
Vodopianof, Anadir buz dagla· 
rm1 miifkiilatla a~arak kampa gel
mi~ ve iistiimiizde bir kacr daire 
crizdikten sonra muvaffakiyetle 
kampa inmi,tir. 

AK~AM 
llan tarifesi 

Sahife Kuru, - -
t s~tUn 4oo 
2 • 250 
3 » 200 

4-5 :t 100 
k ehildude :t 60 
Son ilan sahifelerinde a. 30 

Gazetemizde ne~redilecek 
ilanlar i,.in miiracaat yeri: 

"'ilinCihk kollektif §irketi 
Ankara caddesi, Kahraman II 
zade han. Tel. 20094-20095 J 

Miilkiye mecmuas1 
Her MyJsmda memleketimizin en 

de~erli kalemlerini toplamal\la olan 
Mnlkiye mecmuasmm 41 inci EayJst pek 

, dolgun mOnderecatla inli~ar etmittir. 
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GU UN 
ulgur, irmik 
kontenjanl 

Fransa, bulgur, irmik ve 
saireyi kontenjana 

tabi tuttu 
• 

Tiirkofis reisliginden bildiril· ' 
cligine gore Fransa hiikumeti ye
ni bir kararname ile bulgur, irmik 
~e saireyi ltontenjana tabi tuta· 
.cal{hr. 

1934 s~nesi ii~iincii ii~ ayhk 
ltontenjan miktart: Bulgur., irmik, 
hububat ~ehriyesi, bugday, ktztlca 
bugday ve melez bugday mii\dak.
kabndan gayri hububat mii~ak
ltatr 5650 lrentaldrr. Bu karama
menin meriyete girmesinden ev
vel Fransaya sevkedilmit olan w 
ou memlekette depolarda bulu· 
nan mnllar kontenja:1 miktarma 
mahsuben ithal edilecektir. Yuka
rlda ge~en maddelerin 100 kilo 
iizerinden (gayri san) 10 frank· 
ltk lisans resmi, tane halinde ka· 
ra bugdaylaTID 100 kilosundan 
'(safi) 27,5 frank, ku1lml' taneler 
v-e yiizde 10 dan fazla unu ihtiva 

den degirmen dokiintiileri 100 ki
losundan (safi) 40 frank, alelu
mum unlarrn yii.z kilosundan 45 
frank Iisans r~smi ahnacakttr. 

Ecnebi ustalar 
S nai i§lerde e~nebi 

miitehasstslann miiddeti 
uzahlmadt 

fktisat vekiieti fabrikalarda ve 
alelumum sanni iflerde ~ahtan 
miitehassrslar i~in verilen miid· 
deti yenilememittir. Bu suretle sl· 
nai muesseaelerde miitehassts na
mt altmda ~alu:an ecnebi ustaba~i 
ve ameleleri, yerlerini Turk unsu
runa terketmektedir. 

Aldigtmiz malfunata gi)re Zon
guld k ha vzasmda baz1 ecnebi 
~irketleri, bu kabil ecnebi amele
sini miitehass1s stfatilc ~ahv.nrmak 
hususunda 1sra:r ebnekted · r. Bu 
yijzden miitehassrsm tarifi etra
fmda, maden miidiiriyetile, fir· 
ketler arasmda ihtilaflar bile c;tk
ma~br. Bu arada ecnebi bir rna· 
den ~avufu kuyu miiethassisl ismi 
altmda ~al1~mak istemit ise de va
zifesine nihayct verilmi~tir. 
. Diger tarnftan ogrendigimi7.e 
'gore Ayancrkta Zingal ~irketinde 
~ah~.an ecnebi amelenin de mikta· 
r1 azalmaktad1r. Bir ka~ sene ev· 
vel Zingal tesisahnda 400 ecnebi 
amele ~ahftrdr. ~imdi bu mi!dar 
40 ameleye in~i,tir. 

lneboi ~a bir ka~aka• yakaland1 
ineboiu 29 (Hususi) - Gerek 

ltasallam1z ve ger.ekse Kastamo
nu vilayeti halktnt lstanbuldan 
getirmekte: oldugu esra.rla zeliirle
mekte olan Kadir uamanda bi 

h " "k lL ~ fa IS gumr.u muaafu:za memur-
lari taTafmdan yakalanarak adli
yeye teslim edilm~tir. 

Yakalanma hadisesinden ve bil
L ssa muhafaza memur:la-r1mn bu 
nmvaffaloyetinden biitiin kasaba 
h lin son derece memnun olmut
la dtr. 

Vumurtacllar. birligi 
Yumurtactlar ara-smda bir bir~ 

lik te§kil etlileceginden bahsedil
mifti. Dun birligi kuracak olari 
yum.u 1ac1lardan miirekkep bir: 
hey-ct kendi nralarmda toplanmif· 
lardar. Bu toplanllda. birligin ni· 
zamnnmcsini ana hatlan tesbit 
c dilmi~tir.t 

Cako ihtilafl • 
hakeme verildi 

Paraguay, ihtilaftn 
hakeme havalesini 

kabul etti 

Vatington 1 (A.A.)" - Para· 
guay lliik:Umeti, ~ako harbine ni
hayet vermek i~in kaYlt ve ~artsiz 
olarak bal{emi kabul cttigini bil
dinniftir. Bolivyanm dn kabul ct· 
mesine intizar etmektedir. Boliv
ya iki kayd1 ihtirazi koymaktadtr. 
Bunlardan biri Paraguaya ait Rio 
Iimam iizerindeki hukukuna mii
tenlliktir. Resmi mahafil Bolivya· 
nm nihayet kabul edecegi fikrin· 
dedirler. A'rjantin, Oruguay ve 
Brezilyanm miitaleast da bu mer· 
kezdedir. 

Asampsiyon 1 (A.A.) - Res
mi bir teblig, Paraguay k1talan· 
mn 14 U:ii~iik kaleyi ve 185 mit
ralyoz; 35 otobiia zaptettilderinl, 
25 zabit ile: 2899 asker esir aldtk
lannt bildirmektedir. Bolivya kt· 
talart gcri ~ekilmektedireo 

Dfiny,a yUzme maraton yar111 
Toronto 1 (A.A.) - Dunya 

yuzme maraton yar1~1 Amerikah 
Nelson tarafmdan kazamlmt~tlr. 

Deniz toplart 
fngiltere ile Japonyantn 
anla~bkla~J soy1eniyor. 

l.ondra 1 (~.A.) - lngiliz res
mi mahafili, bu sabah ~IKan bir 
Amerika gazetesi tarafmdan deniz 
toplan ~aplarmm tahdidi hak· 
kmda lngiltere ile Japonya ara· 
smda aktedildigi bildirilen itilaf 
hnkkmda kati olarak ademi rna· 
lumat bey,an ctmektedirler. 

Ticaret filolarmrn tahdidi 
l!.ondra 1 (A.A.) - Sir Jolin 

Simonun b~hca deniz devletleri· 
ne biitiin ticaret gemileri tonaj1• 
nm tenzilini teklif ettigi teyit edil
mektedir. Teklif, bu devletler.in 
ancak kendi ticaretlerine laz1m 
olan miktarda gemi muhafaza et
melerine matuftur. 

Lomira 1 (1\.A.) - Resmi rna· 
hafil, ingiltere liariciye naztrmtn 
biitiin deniz devletlerine bir muh
tlra gonderdigini teyit etmekte· 
dir. Muht1rada, hariciye naztrr, 
devletlerden bugiin deniz ticareti 
yapan gemiler.in sayalarmt indir
mek ihtimalleri hakkmda noktai 
nazarlarrn1 sormaktadar. 

Ticaret nazarmm 3 temmuzda 
Avam l<amarastnda lliikiimetlerin 
bu hususta fikirlerini sormak ni
yetinde oldugunu b1ldirdigi hatlr· 
lardad1r. 

Bu§day konferansmm karartan 
Londradaki bugday konferan-

1 dagtlmt,t'tr. .istanbul ticaret 
odas1 tetkiRat ~ubesi, bugday kon
fearnsr mukarreratant tetkik ede
rek Tiirkiyeyle alakadar olan ci
hetlerini arattlrmaktadtr. 

Man~uride 1ekavet 
Haroin 1 (A.A.) - Haydut• 

larm bir Danimarkah ile bir Ame
rikahya kald1rdudar1 teyit olun
maktadtr. t1lenler arasmda 9 Ja
pon, 2 {:in!i vardtr. 21 kiti ya.ra· 
lanmtthr. ---

Tayyareye lld1r1m ~arpm1 
Sen Jozef (Missouri) 1 (A. 

A.) - Evvelki gece, bir yolcu tay
yaresine yildirim dii~miif, tayya· 
re yanmt~llr. l~indeki 4 yolcu ile 
pilot olmu§lerdir. 

lspanyad ay lma 
ereyanl rr 

lspanyamn ~mal eyaletlerinde hii
kumeti merklez.iyeden aynlmak hareket 
ve cereyanlan fevkalade ~idedt peyda 
etmiftir. Bu ·eyaletlerden Katalonya 
Madrit hiikumetini sJkl~tlrorak muhtari· 
yetini alm1~1. Bu hiikumetin ~mdi ken· 
disine mahsus kanunlan ve parlamen· 
to,su vard1r. Biiyiik arazinin taksimi me· 
selesinde Katalonyanm kend.i bapnn c;1• 
kard1g1 koanun, Madritte {liddetll iti
razlara sebep olmakla beraber niha· 
vet hiikumeti merkt•ziy.e bu kanuna goz
yummu,tu. 

~imdi de lspanyanm ~imalindc Bask
lnr_ile meskfut_eyaietler de muhtariyct 
ve lhtimal istiklul almak ic;in hareketo 
gelmi~lerdir. Bu ~eyaletlcr, miistakil mec
lislerini bu hiikumeti merkeziyenin .mu· 
halefetine ragmen gizli ve ka~amak 
yollarile intihap ettiler. F akat ~mdi 
hiikumeti merkeziye bunlan toplntmnk 
istemiyor. 

Bunu karfl biitiin Bask ey letleri 
helecliyc re.isleri miittefikan istifnlan· 
m vermekle hiikiimeti merkeziyeyi teh· 
dit ediyorlar. Boyle bir hulin vukuun· 
da biitiin Baaklann aleni olarak iayan 
edecekleri muhakkakttr. 

Hiikumeti metkeziye Bask eyaletleri· 

ne muhtariyet verecek olsa bunun ar· 
kasmdu gene ~maldeki (Astorya) ve 
( Calic.y.a) cyaletleri de muhtariy~t is· 
tiyecek f.erdi r. 

ispanyadan hirer iki~jer rah1talanni 
gev{letmege ve koparmnga hnz1rlenan 
bu ~mal ~yaletleri hakika.t halde la
pnnynnm en miiterakki yerl:eri ve s:t• 

nay.i merkezleridir. Bunun i~n 1spany,a• 
daki va~iyet c;;ok vahim addolunuyor. 

Alma moratoryomu 
Af. ~ahbn beyanab ~iddetli 

bir. intiba uyandtrdt 

- Bale 1 (A.A.) - Beynelmilel 
lediyat bankast maliafili M. ~ahttn 
tam bir Alman moratoryomunu 
haber veren beyanah liakkmda 
tefsiratta bulunmaktan imtina 
ediyo~lar. Bununla beraber bu be
yanabn tevlit ettigi 'iddetii inti
ba hissedilmektedir. Bankantn 
miidiirii miistal{bel tediyat hakkm· 
da Ray,bankm Berlindeki riiesa
aile goriitmii~.fiir. 

illetler cemi~etinde ingiliz 
muraflhaslar1 

Londra 1 (A.A.) - Eylulde 
Cenevrede toplanacak olan Mil
letter ccmiyeti heyeti umumiye
sinde tngiltercyi hariciy:c naz1r.1 
Sir John Simon ile lord Eden tem• 
sil edecekler.dir~ 

A eri a grevi 
Va~ington 1 (A.A.) - Yiin it~· 

~ileri reisleri, pamuk mensucatt 
grevine i,tirake R-arar vermi~ler
dir. Bu knrar. 150,000 i~~iye ~
mild-ir .. 

ICozluda spor sahas1 
Zonguldak (Hususi) - Koz

luda yeni bir spor sahas1 yap1l· 
mitttr. Bundan ba~ka Kozlu gen~
ler birligi i~in bir liliip llinas1 da 
jn~a. e~ilmiftir. 

Yeni saha miinasebetile, cuma 
giinii Eregli Gen~ler birligi ile 
Kozlu Gen~ler Birliii taklmlar1 
arasmda futbol ma~lan yaptl-
mttb'r. ___ ,.J 

Zonguldakta bir mOsamere 
Zonguldai (Husu&i) - If ban-

kas.mm onuncl.k ylldonumii miina
sebetile, Tiirkif tirketi Ozulmez 
mevkiinde bir mi.isamere tertip 
etmi,tir. Bu miisnmer.ede nmele 
~ocuklan tarafmdan temsilletT ve
rilmi~, ~arkilar soylenmh;;tir. 

Tiirki§ memurlnrma ait olan 01-
ku tcnis kliibii taTafmdan nm~lar 
tertip edilmi§tir. Gece de Tiirkit 
bah~elerinde gece eglenccleri ya· 
pllmiftU'. 

HAFTALIK SIYASIICMAL ~ 

Italyan1n biiyiik askeri manevtralan - ussolinini 
yeni beyanab - Sarre meselesi tel<rar alevlendi - M. 

Hitlerin Fransaya kar~t uzla~ma sozleri - Cihan 
yahudi ve hiristiy,an konferanslan 

Avusturyadaki hadiseleri miite
akip ltalyan ordusunun 400,000 
kit.ilik hazari ve ihtiyat Ruvvetleri 
ile yapttgt biiyuk manevralnr zi. 
yadesile nazar1 dikkati celbetti. 
Malumdur ki A.lmnnya ordusu bu 
sene tasarruf maksadile harp ma
nevralart yapmamt,hr. Lakin bu 
manevralardan ziyade manevra· 
larm sonunda M. Mussolininin ec
nebi ve ltalyan zabitlcrine hita
ben irat eyledigi bir nutuk fevka
lade alaka ve heyecan uyandtr
mtfhr. 

Mumaileyh bu nutkund Avru
pada her an harp ~tkmak ibtimali 
oldugunu ve bunun i~in ltalyamn 
yann i~in degil, belki bugiin i~in 
harbe miikemmel sur.ette haztrlan· 
makta oldugunu ve italyanm yal
mz a-skeri bir devlet degil, biitiin 
idare ve siyaseti miinhastran as· 
kerligin ihtiya~ ve icabma uygun 
militar.ist bir. devlet olmast laztm 
geldigini soylemiflir. 

Bu nutuk Avrupada hayli heye
can uyand1rmt~hr. M. Mussolini· 
nin bu miiheyyi~ sozlerinin bida
yette ltalya gazeteler!nde netre
dilmemesi ayrtca nazan dikkati 
celbetmittir. Maahaza bu sozlerin 
nutkun resmi metninde her balde 
netredil~cegi muhakkak addolu· 
nuyor. Bu sozler ile sureti mah
susada ~lmanya ile Yugoslavya
mn kastediHiigi ftalyada tasrih 
edilmesi bu devletlerin tehdit edil
digine alamettir. 

Sar meselesi 
M. Mussolininin sozleri Avus

turya meselesinden sulhiin ne ka
dar biiyiik tehlikede bulundugunu 
bir. daha iabat etmi~tir. Halbuki 
A:vusturyanm bu suada kcndisini 
tophyamamas1 tehlikeyi bir kat 
daha arttrmaktad1r. Viyana civa
rmda Eiordadodta ~mdiki Avus.
turya hiikumetinin yegiine istinat
gaht Heimwehr milis te~Kilatt 

i~inde kanh bir isyan ~1k"iagmdan 
hiikumet hari~ten polis ve askeri 
kuvvetler celbederck bu isyam kan 
ve alef ilc bashrmu~ta~. Bu hadise 
Avusturyada tnbii ahvalin avdet 
etmekten ~ok uzak oldugunu gos
teriyor. 

Avusturya meselesi boyle Av
rupa sulhi.inii tehdit edip durur: 
iken Sar: meselesi tekrar. alevlen
di. Almanya ile Fransa arasmda 
kain olup haltn Alman olan liu 
maden havzasmi Cemiyeti akvan1 
namma idare ~den komisyonun 
reisi lngiliz Knoxun a£ayit; ve in
tizamt muhafaza i~in 2000 ki~ilik 
bir jandarma kuvvetini istemesi 
Almanyada frans1zlarm tazyik 
siyasetine yeni bir vas1ta olarnk 

telikki edilmi~ ev biiyiik bir gale
yan uyanmt~.ttr. 

Bu s1rada havzamn halkt lOs
men Almanya ve k1smen de Fran

sa hududu dahilinde muayyen nok
talarda toplanarak tezahiirat yap
mt,Iardu. Almanya taraf1ndaki 
tezahiirata biiyiik bir R:alabahR if· 
tiraK: etmi' ve ha vzanm Alman
yaya iadesi talep edilmi,tir. 

Bu tezahiirat esnasmda M. Hit
lerin miihim bir nutku dinlenmi~
tir. Mumaileyh Almanya ile Fran· 
sa arasmda iki taraft dogrudan 
dogruya alakadar eden yegane 
mesele Sar oldugunu ve bunun 
halli ile iki komfu devletin ebedi 
sulh ve dostluk tesis etmelerini 
teklif etmi~tir. t Hitlerin bu dost
luk ozleri F ran.snda biiyiik bir 
chemmiyetle t~lakki cdilmif ise 

de yaptlan nefriyat Almanyanin 
siyasetine bir tiirlii itimat edile• 
medigini gostermektedir. 

Avusturya meselesinden At · 
manyanm italya ile arast bozul• 
masandan dolay1 M. Hitlerin ciddt 
surette Fransaya dostluk elini 
uzatbgi da tahmin edilmektedir. 

Havzamn Fransa tnrafmda nii· 
mayi'i yapan Snrhlar yetmit bin 
kitiye balig olmu~tur. Bunlar hav
zamn Almanyaya iltihalhm iste
mcmi,ler ise de Fransayn da ilti-

. hak1 lehinde bulunmnmi~lardtr. 

Bunlnr ~;mdiki idarenin yani hav
zamn Cemiyeti akvam idaresi al
tmda kalmasmt talep etmi,lerdir. 
Reyiiima ittirak edecek halkm 
esami listesi 25 agustosta kapan
mtf.hr. Reyiam gelecek senenin 
ilk pazar giinii yapiiacaktir. 

Yahudi ve hiristiyan 
konferansla 1 

Cihan yahudi konferansi Ce
nevrede ve cihan htristiyan kon· 
ferans1 da Danimarkada Fa no 
fehrlnde topland1. Her iki konfe
ransta dini meselelerden ziy:ade 
siyasi ineseleler gorii,uldii. Y a .. 
hudi konferansiDda Almanyadaki 
yahudilere kar"1 yap1lan takibat
tan dolaYl Almanya emtiasma h~ 
ri~te yap1lan boykotun bi1hassa 
Amerikada muvaffaluyet goster· 
digi kaydedilmi~ ve boykotun de
vamt kararla:~.bnlmt,ttr. F akat di
ger taraftan Almanyamn musevi
ler.e kar;t yeniden tazyik ve talei• 
be ba,hyacaiJ, soyleniyor. 

H1riatiyan konferansmda n:k 
meselesinin din ve mezhepten iis· 
tun tutulmasma ve htristiyanhl!-
fun evvelki devirlerde Avrupada 
cari putperestlik adet vc merasi
minin iadesi temayiillerine kar.'1 
~iddetli vaziyet ahnm•,hr. 

lspanyada iftirak harekefi 
fspanyamn ~imal eyaletlerind 

merkezi ispanyol hiikumetinden 
aynlmak cereyanlan h-uvvet bul
maktadn:. Katalonyanm mulitar;< 
yete nail olmasa ve kendi ha~na 
bir hiikumet tesi .. eylemesi Bask· 
larla meskun eyaletler halkma es· 
ki muhtariyetlerini tesise ve rna• 
halli meclislerini hodheliot topla
maga cesaret vermift;r. Merkezi 
liiikumet fevkalade askeri ve po

lis tedabiri almii!tr. ~imaldeki di
ger eyaletlerin halklart Basklara 
muzaheret gostermektedir. 

zart arlt gerginligi 
~imlai Man~uri demiryolunda

ki Sovyet direktorleri ile diger 
l>iiyuk memurlarm an~uri ve Ja
ponya memurlart tarnfindan tev
kifi ve bunlar1n ~etelere silah ve
rerek yard1m etmekle maznun bu
lunmalari Japonya ile Sovyetl r 
birligi arasmdaki gerginligi arhr
MJfhr. Bunun i'rin Sovyet biiku
meti Japonyaya ,iddclti bir nota 
vermif, tevltifleri ve ittihamlar 
protesto etmi' ve &u hallere niha
yet' veriln:aesini istemi~ti~ 

Japonya hiilrumeti ise derhal 
verdigi cevapta bu i~lere miidaha· 
leye salahiy;~ti olmadagt ve mese· 

· lenin SoV}·etler i!e Man~uri hii· 
kumeti arasmda balli laztm geldi
gini bilairmi{:.tir. Halbuki Japon· 
ya Man~urinin miittefiki ve ha· 
misi oldugundan meselenin doniip 
dol ~ap gene Sovyetler ile Japonya 
arasmda h l1edilmesi icap ede
cektir. Bu srrada iki taraf ta hu. 
dutlarda fevknlade askeri tedbir
ler nhyorlar. Gerginlik arttyor, 



Memleket haberleri 
Mazgirtte yaz • mevs1m1 • 

Kaza merkezinde doktor yoktur, balk 
basit bir hayat ya§ar 

Mazgirt 28 
(Elaziz ve ha
valiai muhabiri
mizden) - Vi
layetimizin ka· 
zalarmdan biri
si de Mazgirttir. 
Mazgirt bir dag 
eteginde ve Mun· 
zur suyunun iki 
saat ilerisinde 
farkt ~imalisi 
yal«;m kayalar
dan miite,ekkil 
hir kasahad1r. 
Mazgirt merke
zinde asart ati .. 
kadan sayJlan ... 

hir kale ve Eltihatun namile bir 
cami vardtr. Kadm hu cami avlu
sunda vaki tiirbesinde yatmakta
dtr. Camiin arkasmda 308 tari
h inde yaptlan hafriyatta bir ha
mam harabesi hulunmuf ve i~in
den hir de tat ~tkmtfbr. Mazgir
din Pah, Tiirii,mek, Muhundu ol
mak iizere ii~ nahiyesi vardtr. 

Sthhi vaziyet: Mazgirtte mev· 
sim itibarile s1tma faz1adar. Sari 
}.astahk yoktur. Y az mevsimle
r inde goz hastahklanna da tesa
diif edilmektedir. Salgm halinde 
ytl «;tham denilen miistekreh ve 
alelekser yiizlerde ~irkin izler bt
rakan hir yara vardtr. Bu 91ban 
daha fazla ~oouklart sever. Ka
zada en basit iptidai, sthhi ted
birlere yarar ne malzeme ve ne 
de hatka vasttalar yoktur. Dcktor 
da yoktur. 

Mazglrdln umuml gllrUnDtD 

lktiMUii vaziYet: Mazgirt halk1 
heniiz medeni ihtiya~lar1 duyma
mttbr. YataYlf baait ve muhafa· 

• zakirdtr. 
Pah, Tiiriitmek nahiyeleri halkt 

hayvan healemekle ittigal eder, 
ciizi nisbette de ziraatle uirattr• 
lar. Ektikleri arpa ve dar1d1r. Mu
hundu nahiyeai ise kendi eker, 
kendi yer. Ve iktisadiyat kavai
dini yalmz bir "Senelik zati yemek 
ihtiyacmt tatmin suretinde telak
ki eden ziraat«;ilerdir. Bu nahi
yede hububab miitenevvi ekilmek
tedir. Bu havalinin araziai miin
hit ve mahsuldard1r. 

Bunlar mahsullerini Elaziz ve 
Paluya gonderirler. En ~ok ka
zandtklart mahsul bugday ve be
yaz nohuttur. Mazgirt ahaliai 
zengin olmakla beraber tarz1 
maitetleri pek sefilane bir vazi-

yaziyettedlr. El· 
biselerini yer~J 
bezlerden yapar
Jar, pek az k1s· 
m1 da Ellziz ve 
Paludan temin 
ederler. 
Kazantn vaziye· 

ti ticariyesi pek 
lyi degildir. 

Maari/: Mazgirt 
merkezinde bir 
ilk mektep mev• 

cuttur. Halk zeki· 
dir, fakat beaUz . 
esklden 18rd6k· 
lerl Adetleri terk• 
edememl,lerdir • 

Nalia ifleri: Pertek ile Mazgirt 
.aras1nda·ki Munzur auyu iizerinde 

koprii olmad•imdan hayvanla 
yiiriiyiitten batka, bir vae1ta yok

tur. Munzur suyuna kadar mun· 
tazam tote v.ardtr, fakat Munzur 
auyundan Mazgirde kadar olan 
yol pek fenad1r. Ukbaharda aula

rm ~ogalmast 11ralarmda Munzur 
auyundan Mazgirt tarafma ge~· 

mek pek miitkiil oldugundan yol
cular ~ok zahmet ~ekmektedirler. 
Bu su ilzerinde bir koprii yaptlma· 
11 yolcularlD ve halkm hem ko
layhkla ge~meaini temin ve nem 

de gelirlerini haric~ gotiirmek 
cihetinden pek liizumlu oldugun
dan nazam dikkati celhederiz. 
Mazgirde diger cihetlerden gide
cek yolcular da. ayni miitkiilit 
karttstnda. kalmaktad1rlar. 

~anakkale ma~lari l lzmir -Aydin hatt1 I 
I 

Cocuk yurtlar1 
Jandarma ve Turk gi.icii 0~ bu~uk saatte Ayd1ndan lsmet pa§a, zay1f ~ocuklar 

rakiplerini yendiler lzmire gidiliyor . yurtlar1D1 begendiler 

;anakkale 3 (Hususi) - C•· 
nakkale mmtakas1 lik ma~larma 
hu hafta da Cimenlik aahasmda 
devam edilmittir. 

Ilk ma~ Ezine spor kliibile jan
darma mektepleri taktmlan ara-

•mda olmuttur. Oyun (2·0) jan• 
darma tak1mmm galibiy~tile bit
miflir. 

lkinci ma«; Biga idmanyurdu ta
ktmile ~anakkale Turk giicii spor 
kliipleri arasmda olmuttur. 

Oyun tamamen Tiirk giiciiniin 
galibiyetile devam etmit ve (4-0) 
fdmanyurdunun maglubiyetile ue. 
ticelenmittir. 

TekirdaDI camilerinin tamiri 
Tekirdag1 1 (Hususi) - ~eh

rimiz evkaf idaresi tarafmdan 
cami1erin tamirine ha,Ianmlfllr. 

Bu meyanda Mimar Sinanm eser
lerinden olan T ekirdag Riistem 

pata camiinin 500 lira ketifli ha· 
rici tamiratl da miinakasaya ~~
kartlmlfbr. lhale 16 eylulde ya
pilacaktlr. 

Altay Bahkesir tak1m1m yendi 
l.zmir 31 (A.A.) - Bugiin AL

aancak atadyomunda Bahkesir 

ldman birligi lzmir tampiyonu 
Altay ile kart•lattt. bmir fampi

~~nu hakim bir oyunla 4-2 galip . 
'c:.d i. 

Tire ve Aydmdan gelen haber
lerde bet giin aonra Aydmdan mii· 
him miktarda incirin bu yeni yol· 

dan kamyonlarla lzmire nakledi
lecegi bildirilmittir. Bu maksat 
i~in Aydm ve Tire hududundaki 
miiteabhit ve koylii gruplart gece 

ve giindiiz devamh faaliyetle a~1l· 
mlf olan yolu 6-8 metre daha ge
nialetmektedirler. • 

Tenezziih otomobilleri ve bazi 
kamyonlar yeni yoldan ltJemek
tedir. 

Bir hu«;uk saatle Aydmdan Ti
reye ve ii~ bu~uk aaatte de Aydm
dan lzmire ten~zziih otomobilleri 
gelebilmektedir. 

Bu yolun uzunlugu 134 kilomet
redir. 

Jzmir kurtulu1 bayram1 
fzmirde 9 eytul kurtulut bayra· 

m1 i~in haztrhklara devam edil· 
mektedir. Haber aldigtmtza g8re 

Istanbul milli talebe bfrligine da
hil 25, yiiksek ticaret mektebln
den 50 gen«; gidecek ve lzmirin ' 
hayramma i~ttirak edecektir. 

Gazi enstitDsU 
Gazi terbiye enstitUsUne aire

cek talebenin imtihanlart 8 ve 10 

eylulde yap1lacakbr. Maarlf ve
kaleti; imtihana fzmirden talip 
olanlarm miktarnu aormuttur. 

lzmir 30 - Batvekil lsmet pa
t• Hz. fzmirde bulunduklara eana· 
da Bozdag, Golciik yaylaaanda 

1520 ralumh ~am ormanmda ikl 
hu~uk aydanberi kamp hayata ya· 
flyan ova koylerinin zaytf ~ocuk
larml kurtaran Kinderhaym {Co
cuk yurtlara) m pek begenmitJer 
ve takdir etmialerd.ir. . 

lzmir viliyetinin muhtelif dai· 
larmda ve plajlartnda kurulan ye
di kamp i~inde 350 ~ocuk yafa· 
makta ve kurtartlmaktadtr. 

f~timai bir teaaniit ile bu tetki
lit miinhastran koyliiler tarafm· 
dan idare olunuyor. 

Batvekil Hz. ile Hariciye vekiU 
doktor T evfik Riittii beyefend~, 
bu te,kilat tizerinde vali Klzi.m 
pafanm izababm dikkatle dinle
mi~ ve takdirlerini izhar edereli 

adetlerinin ~ogalblmastnl tavaiye 
etmitlerdlr. 

Trakyada panaytrlar 
T ekirdag 1 (Htlwsi) - Her 

sene olduiu gibi hu a.ene de Mal
kara ve Hayrebol·uda hayvan ve 

etya panay1rlan kurulacakbr. 14 
eylulde bathyacak olan Malkara 
panaytrt bet gUn devm edecek ve 
panaytrda ayrtca pehlivan giiret
leri de yapdacakttr. Hayr'ebolu 
panayw1 15 eylOide bafllyacaJc ve 
3 giin devam edecektfr. 
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Atzadoluda Ak~am 
•• 

·Odemi§, Egenin ticareti 
en ileri §ehirlerindendir 
Sehrin geni§ c~ddeleri, ~irin binalart, 

gazino, otelleri vard1r 
'I 

GDzeJ Udemlt tehrlnln umumt gGrUnOtU 

~demit (Umumi mubabirim~z- : 
den) - lzmirin en biiytik ve en 
ticaretgah kazalarmdan blri de 
HdemiJtlr. Htedenberi t6hretlni 
ltittiiim bu methur tehri pek gor
mek ittiyordum ve blr &tin Tireye 
veda ederek Catal ittaayonuna ve 
oradan da aktarma ile Hdemite 
seldim, ve Tireden bana tavsiye 
ettikleri miiteahhit Mehmet F ahri 
beyi buldum ve aktam Uzeri bu
ranm tohretli bir yeri olan havuz· 
lu bab~eye giderek kaymakam, 
jandarma kumandant ve belediye 
reisi beyler ve aaire ile· goriittiim. 

odemi, nasll bir yer? 
tldemi" lzmirden 100 kilomet

re uzakta ve genit bir ovada ku
rulmut biiyiicek bir tehlrdir. Ge· 
nit caddeleri, tirin binalart, gazi
nolart, bah~elerl, otelleri, tinema· 
••, lokantast, mekteplerl, ~artJSJ, 

pazar1 ~ok hottur. Bir ka~ ~ene 
evveline kadar tehrin sokaklari 
karma kartttk ve her taraf1 peri
tan iken timdi hir dereceye kadar 

yoluna konulmut ve giizellettiril
mittir. 

Kaymakam Ha1im 8erif bey 
Hatim beyi ge~en sene Turgut

luda kaymakam iken tanJmlf.llm. 
Mumaileyh Istanbul belediyesi 
muavinlerinden $erif beyin oglu· 
llur. Hatim bey yiiksek seciyeli ve 
yiikaek bilgili bir idare adamtdtr. 

Sesaiz ve alayitsiz ~ahtan ve fU· 
urla hareket eden balk~• bir kay
makamdlr. Onun i~in btitiin ka
za halkt ona kotarlar ve candan 
aeverler . 

dandarma ~umandan1 llyas bey 
Hiikfunet erkanmm sevimli si

malarmdan birisi de jandarma ku
mandam yiizhatt llyas heydir. Bu
ranm jandarma vazifesi diger ka
zalara benzemez. Burast bir talim 
merkezidir. Kutadasile Tor bah, 

Baymdtr ve Tire jandarma efra· 
ch burada talim ve terbiye goriir
ler. ~anakkale mekteplerinden bu 
liavaliye gonderilen jandarmalar 

hurada ikinci safha talimlerini ik
mal etmektedlrler. ls.te bunlann . 
muallimi llyas beydir. llyas bey 

Clurmaz dinlenmez, gece ve giin· 
Hiiz uirattr, herkes uykuda iken 
kalkar, talime kotar, geceleri de 
efradm derslerile metgul olur. 
Biiyiik bir kazamn jandarma if
Jeri, tehrin inzibatJ, yiizlerce ktr
~asl muameleler bu gayyur yiizba
'mm kavraYJ.th ve kudretli f.ahsi· 
)'etile bir intizam dairesinde ce-

,,_teyan eder. 

11 bankasa 
Banka miidiirii Morahzade Rl· 

fat beyi hundan ii~ aene evvel Mi· 
'laata tanimatbm. Bankasma yeni 
tatmMif olan Rifat hey odalan 
tabii giizelliklerile aiislemif, ber 
tarafm1 ~ok cazip bir tekle koy. 
mut-tur. Banka burada ~ok itler 
gormiit ve halka da faydah olmut
aa da mahsulahn son zamanlarda 
para etmemesi yiiziinden balk 
bor~lartm odiyememittir. Bu ka
zada 80 kalem mahsul ~Jkhgt hal· 
de para etmemesi vaziyeti bozmut
tur. Binaenaleyh hanka herkeae 
ve bor~lulara elden gelen kolay. 
hklan esirgememektedir. 

Halkevi 
odemit halkevi ge~en tuhatta 

a~tlmttbr. Binalar1 icarladtr. Ve 
tayyareye ait geni~ bir bah~e i~in .. 
de kubbeli, tara~ah ttk bir daire
dir. Az zamanda yedi tube a~JJ ... 
mttbr. (400) e yakm aza51 vardtr. 
Burada Albnova ve Menderea adl
le iki spor talumt varken halkevt
nin a~dmasmdan sonra bu iki ta• 
ktm birletmi,lerdir. Halkevinden 
80 kitilik bir kafile ile Soke ve 
Kutadasma gitmitler ve orada 
galip gelmi,Ierdir. 

Halkevinde frans1zca ve alman· 
ca kuralar1 da a~tlmttbr. Bu kurt· 
lara 105 kiti ya~tlmt,trr. 

lnhisarlar blnalan 
$ehrin en giizel hir yerinde ve 

duvarlarla «;evrilmi~ giizel bir hah
~e i«;inde ii.~ par~adan miirekkep 
~.1k binalar vardtr. Bunlardan h iri
si miiduriyete, digerleri de ambar 
ve sabf depolarma aittir. Bunla
rm hepsi kur~uni boyah zarif da· 
irelerdir. (23,250) metre murab
hamda olan bu arazi mezarhk ve 
mezbelelik iken inhisarlar saye
sinde bugiin mamur bir hale ko
nulmu~tur. Deposu be~ kat iizerine 
muazzam hi~ binadtr ve yar1m mil

,YOD kilo tiitiin alacak biiyiikliikte
dir! Hergii.n 300 amele ~ah~tr. 

Bu sene mevsiminde yagmur ye
ti,tiginden tiitiinler «;ok giizel ol
mu~. ; hastal1k ta kalmami~br. Bu 
nefasetten dolay1 bankalar, ziir
raa yardtma ba~lamt~Ia:rdtr. Hal
buki ge~en sene bankalar pek naz· 
h davramyorlarmt'! Bu kazadan 
2l milyon kilo tiitiin ~1kar ve Ame
r ikahlarla inhisarlar idaresi bunun 
hararetli ahctsldtrlar. 

Miidiir Mehmet Ahdi bey ~oli 

iyi kapli ve i~giizar hir zatbr. Ma· 
iyeti kendisinden memnun o]dugu 
gibi halk arasmda da ktymet ve 
itibart yiiksektir. 

Ragrp Kema1 
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Aman; bu bahsi acma! 
·1 I b . /sminin aksine sessiz, MS an eg . •.•• , .. 

miinzevi, biraz kzizbzk 
bir adam. 

Re#t beg. . ••.•••• Miithi~ kolleksigon me
raklzsr: Memiekette 
pkan biitiin gazeteleri 
loplar. 

Tablo: 
[Asian beyin evl: Olduk<;a temiz ve ~k bir oda, Aslan 

bey, misa!ir gelen Re~it beyle konu~maktadu:] 

Asian beg 
Re~itt.. Anlat, bakalamt Havadis ne var, ne yok? 
Elimde, aenin 1ibf, bOyUk bir bazine yok: 
Toplu gazetelerden baber alamu<orum!. .• 
DUnyanm kaygusundan uzak kalamayorum: 
Evimde dursam bile ben ilemden irakta, 
Neier oluyorf ... Diye, gene kalbim merakta! ••• 
Me§bur kolleksiyonun degilse de beraber, 
Olan, biten i§lerden gene veriraio haber? •• 

Re#t bey 
Son zamanda dUnyada ayle i~ler oldu k~ 
Y ani aulh ufuklar1 o kadar bozuldu ki, 
OIUmUn kemik eli bulutlar1 sagacak: 
Hava boyle giderse, harp yagmuru yagacakl. •• 

Asian bey · 
(Elinin b11 l~aretile soznnn keserek:] 

Netem tam yerindeyken, i~ime keder u~ma, 
Kulaklartm duymasm: Aman; bu babs1 a~maL. 

Re#t beg 
Alai.. Bunu ge~elim, sana geliyor ac1 ••• 
IngiJterede ~akmst bir ispiritizmaa: 
Hemen konuouyormut bu adam abireti.J .• 
Dogruau kartaladam bu baberi bayretle ••• 

Asian beg 
[SOznnn keser: ) 

Orada kayoanam var .• Aman; bu bahal a~maL. 
Re#t bey 

Dinle; insamn bir gUo nasal talii doner: 
Bir fakir k1z1 aevmi~ yetmi~Jik blr milyoner, 
Bu ya~ta, deli gibi, ona abaya yakma~, 
OimU§' .. Bntiin varJm bu gen~ kaza birakm•t·· 

Asian beg 
[Gene atlhp soznuo kest'r:] 

Belki babam da yapar.. Aman; bu babai a~mal .. 
Re#t bey 

:Afrikada avcalar didinmq, yorulmu~lar, 
Diinyada nesli pek az bir bayvam bulmutlar: 
Mantoya elveri1li gi.izel bir knrk8 uarmlf, 
Moda olmuJ.. K1ymeti: 0~ bin lira kadarmatl.. 

Asian beg 
[Gene at1larak:) 

K•z•m duyarsa, yandak •• Aman; bu bahal a~maf .• 
Re#t b~g • 

Okudum: Fransada yenl bir ill~ ~kmlf, 
Voronof atasmJ devirmit yere yakmat: 
Bu iiA~tao i~erse sekaeolik bir ihtiyar. 
Bir anda gen~leterek, oluyormut babtiyar ... 

Asian beg 
[Yerlnden tuhyarak:] 

Annem duyaraa azar.. Amao; bu hahai ap~al .. 

Re~it bey 
Bir adam1n etrafa fazla birikmi~ borcu, 
Zavallmm, vaktinde verememekmit 1u~u!.. 
Bakkal, kaaap toplanap, eo nihayet ~atm1J1ar. 
<;ar!janm ortasmda ona dayak abDt§lar!.. 

Asian beg 
[Korkuyla ba~tnr:) 

Bizlm eanaf duymasm.. Amao; bu bahtli a~mat •• 
Re~it bey 

[ Sabn tllkeniyor gibi : ] 

Herfeydeo kutkullusun .• Bilmem sana ne deyim?l •• 
Bari kU~Uk feylerdeo bir par~a babsedeyim : 
Avrupada blr ~ocuk, yapbga bir aletle 
Kibritsiz ate1 yakm•f; herkes gormUt hayretl-: •• 

Asian beg 
[ Gene sOzllnll keser ] 

Bizimki evi yakar.. Aman; bu bahsi a~ma 1 ••• 
Re§it bey 

Pek AlA 1... Haber aldam : Fransada bu sene 
Kadmlar arasmda bir moda ~akm•f gene : 
Hatta ge~kinler bile, bakmadan bu ~agma, 
Kocasaoau ~kayor yollarda kucagma, 
Y ani bir ~ocuk gibi, kolda gez.iyorlarma~ I 
B6yle, her 0~ adamda, gUriiJeu bir ~ift varm•t·· 

'Asian bey 
L Tekrar atlhr : J 

Karim bana aemer kor.. Aman; bu babsi a~amal •• 
Re~it beg 

[ Artlk olanca sabn biter. Hrr~m ve sinirli ba~m : J 
Haogi babaa a~arsam bemeo kapabyorsun, 
Her sefer, pi~mit •1• soguk au katayorsun 1 •• 
Ne korkakam, be adam! •• Hi~ bu yatta bir erkek 
Havadan oem kapar ma ?J.. Olur mu b6yle Orkek?t •• 
Y abu 1.. Mevzu kalmada.. Konutulmaz aeniole.. 

Asian beg 
Carum; Haklon var amma, bu kadar lazma •. Dinle: 
Bilirsin zevkalaram aenin ben her IAhodan, 
Son defa bir kapa a~ neteli taranndan f •• 

Re~it beg 
Birader !.. <;ok kazanm sazumn kim keserse, 
Ben selAm bile vermem akbma bir eserse 1... 

[ Wsa.flr, yar1 darg1n bir yQzle, bir slgara yakar. Be~ 

dakJka kadar tats1z bir sllkO.t olur. Yav&\f yavaf Re~it 
beyln sene eski ne~esi selir. Gt'ne anlatm$ ba~llar:) 

Evil bir ahpabaman bir beslemesi vard1, 
Kauo gUzelliiioe hayran oluyorlarcb 1.. 
Arkadatam bu k1zla Gnce biraz oynatma~, 
Soora, bu el petrevi, aon bududuou atm•t I 
lti arbk azJtmat : Olmut bir tOn blr kaza, 
Klz mabkemeye Kitti, yedi okkala ceza, 
Hlldm &ZJID herlfin anas1n1 atlatta : 
Aleme rezll oldu, alb ay hapia yatb •• 

[ Re~lt bey daha aozane denm edecekken, n eahtbl, 
&yDl aklbete Ulflyacalwn~ 1ibl torku ve utanma He klp· 
k1rmw kesllerek, Refit beyin nzerine atlhr. Elile agz1m 
kapatap b&amr : J 

A5lan beg 
Sua I •• Hizmet~i duymaaan •• Amao; bu bahsi a~maJ ••• 

Necdet Rii,tii 

· Londra civannda Brayton plajtnda kalabal1~ 

Bu aono •arp memleketlerinde 
)'az menimi, ,ok tiddetll devam 
ediyor. Sacaklann ge~en sene lie 
kiyas kabul etmiyecek derecede 
tiddetli olmaa1, milyonlarca hal
lmn temiz hava almak ve biraz 
serinlemek i~in plaj yerlerine 

veriyor. . ....... _..__ ... 
Bilhua.a lngllterede cumarleal ... 

giinii ~ileden aonra bathyarak 
pazarteai aabahma kadar tiiren 
hafta tatilini deniz kenarmda ve 
plaj yerlerinde ~~iren aileler 
binlere balig oluyor. 

. 
tlya9larini ve lionforunu temin et· 
lllek i~in lizun aelen biitiin te
•iaat yaptlmlf Te bu hususta hi~ 
bir feY ihmal edilmemi,tir. 

Reamimiz lngilteredeki Bray
ton plajmda, denizde yiizen ve 

aahilde serinlemege ~ahtan halk1 

Sahife 7 
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Loyd Corcun harp habrab 
Umumi harbin esran 

Evvelce zikrettigim ve~hile ce
neral Nivelle Jofru istihlaf eyle
digi zaman her Fransaz asker ol· 
aun, aivil olsun «nihayet if de
iitti! >> diye yeni iimide diitmiit· 
tii. Fakat bun1ar deiiten teyin, 
maaallardaki leylek yerine kara
batagtn kral olmasma benzedigini 
anladtklarl zaman yeisleri hiddet 
ve gazaba tahavviil etmitti. Bu 
infial de siperlerde ve parlamen· 
toda isyana miincer oldu. 

Cephe hattmm gerisindeki si· 
vii ahali arasma dag1lan miithif 
zayiata ait tayialar, salahneye 
siiriilmek iizere nobet bekliyen 
kamplara dahi yaytldt. Neticede 

, asker arasmda vasi mikyasta 
memnuniyetsizlik peyda ve otede 
beride asker arasmda isyan va
kalart zuhur etmittir. 

Nivella daGiltirildi 
Nihayet Fransa mebuaan mec-

liai de batkumandamn aleyhine 
isyan etti. Bunun fizerine Fransa 
hiikumeti ceneral Nivelleden is
tifaama istemit ve yerine ceneral 
Petain tayin edilmittir. 

Ceneral Peta.in vaziyeti haztra 
ile ugratabilecek evsaf1 mahsuaa• 
y1 haizdi. 

Mumaileyh fevkalade aaude ve 
ukin ve akli selim sahibi hir ku
mandandi. lhtimaJ bu kumanda
nm, fena aurette tatbik edilen ve 
Fratlslzlara pek azim zayiata 
malolan hiicum planma muanz 
ve muhalif bulundugu da bu s•
rada orduya malum idi. 

Binaenaleyh Frans1z askerleri 
ceneral Petainin batkumandanli
ia t9inini, ii~ senedenberi 
Franstz gen~ligini israf eden kan
h taarruzlarm yapilmiyacagma 
teminat olarak karttlamtfbr. 

Hakikaten ceneral Petainin fe
taneti, muhakeme ve temyiz kud
reti ve metaneti Fransadaki or
dularm emniyet ve itimadmt ia
de etmi,ti, lakin bu ordular hicr 
olmazsa tam bir sene i~in vasi 
mikyastaki taarruzlar i~in bir mu
harebe makinesi olmak kudret ve 
mabiyetini kaybetmitti. 

Onuncu k1s1m 
Rusya ihtiiAii 

[Mister Loyt Cor~ hatlrahmn doku
%uncu ktsmmda ceneral Ntvellenin hu
cum planmtn nastl alum kaldtgmt ve 
Franstz ordusund~ isyanlar ~tkhgmt 
anlatmt~tt. Onuncu kl!lmda ise yeni bir 
,abneye yani Rusyaya doniiyor. 191 7 
klnunusanisinde Petrograda bir lngiliz 
heyeti sefaretinin gelmesi miinasebetile 
1arplt miittefikler ile Rusya arasmda 
eon bir konfetans aktedildigini ve bu 
flr&da Rusyanm siyasi sukutunun gol
ceai bir klibus gibi c;okmii, oldugunu ve 
~ann acmacak surette yalmz kald.gmt 
ve <;aric;enin ni.ifuzunu kumaga c;all~
tJimt ve arbk Rusyanm uc;urumun kena
nna geldigini ~ auretle anlattyor:] 

Petrograd konferans• 
1917 kanunusanisinde lort Mil

~erin riyaseti altmda hususi bir 
tngiliz heyeti sefareti Petrograda 
gitmittir. lngiliz heyeti 1917 se
oeai muhare~ plam hakkmda 
Ruaya hiikumeti ile goriitmege 
ve Car ordularma fena halde 
muhta~ bulunduiu muhimmat ve 
na.kliye veaaitini temin edecek 
tedbirleri kararlashrmaga memur . 
e'd.ilmitti. 

Bir Fran&lZ heyeti murahhasa· 
11mn dahi ittirak eyledigi Pet
rograt toplantial Rusya ile garp
h miittefikler arasmda aon aktolu
pan konferans1 tetkil etmittir. 
~iinku Rusyada ihtilal artJk bur
~umuzun dibine gelmitti. 

Rusyada siyasi hinamn sukut 

tarafmdan hissedilmekte oldugun
dan konferans bunun golgesi ve 
tesiri altmda kalmtthr. Miizake
re zabttlan ve bilhassa ingiliz riiu
rahhaalan taraftndan haztrlanan 
muhtualar ve mahrem raporlar 
Ruaya.da um11mi bir kanatkhk ve 
inbilal haJi biikiimferma' oldugu 
ve a~lk bir au~~ette irtisa bulun
dugu ve millete yap1lan 'rehberlik 
ve liderligin ehliyetsiz ellerde kal
dtgi tesir ve intibam1 veriyordu. 
Bu hal konferans meaaisinin ~o
iunu yere ~ivi ekmek gibi bey
hude ve faydastz buakmathr. 

Sarayda ve bahusus Cari~e iize~ 
rinde niifuz icra eden ke'i' Ras
putin 1916 kanunuevvelinin otuz 
hirinde yani fngiliz sefaret he
yetinin Petrograda muvasalatm· 
dan bir ay evvel oldiiriilmii~tii. Bu 
hadise millet ile saray arasmdaki 
eski hesaplar1 apatacak yerde o 
.zamana kacle:JT bir derece gizD 
olan hotnutsuzlugun biisbiitiin 
a~1k bir surette meydana vurul
maama ve daha serbes izhar ve 
ifade edilmeaine vesile teskil et· • 
mittir. 

Rusyadakl dahiiT gerginlik 
ingiliz mur.ahbaslan Petrograd• 

da kaldJklari miiddet zarfmda 
her yerde ve batt& en yiiksek 
mahafilde Car ile Cari~enin kat
li ihtimal ve imkim a~tk olarak 
mevzuu bahaoldugunu miitema· 
diyen ititmitlerdir. Hatti baz1 
mahafilde miittefikler konferan
smm Car ile Cari~eyi hirer vesi
le ile Rusyanm haricine ~Ikara
cak ve umuru hiikumeti iktidar
h bir eJ j}e cern ve tanzim ve ida• 
re edecek bir naibi hiikumeti ta• 
yin edecek tertibat alacag1 hak
kmda yiiksek iimitler beslendigi 
malumah bile teranuh etmi,ti. 

Fakat fUrasl ~ok gariptir ki ln
giliz murahhadan bu gibi aoz• 
leri ve rivayetleri ciddi olarak' te
lakki edememitlerdir. Birer ih
tar tetkil eden bu tayialardan haf«t 
ka lngiliz heyeti, Petrograttaki 
Jngiliz biiyiik el~is.i sir Cor~ Buc• 
hanan tarafmdan Carm talep olu
nan ~ok serbes ve liberal yeni 
kanunu esasiyi vermekte, yahut 
Rusya parli.mentosu Dumay1 da· 
g1tmakta miitereddit bulundugu 
ve lakin ikinci t•kka kart• biikiim
darm daha ziyade miitemayil ol
dugu keyfiyetinden haberdar edil
mitti. 

Duma reisi Rodzianko dahi lort 
Milner ile gorii~mii~ ve Car tara• 
fmdan bu meclis dagtblacagi za
man bunu kabul etmeyip hiikiim. 
dara kar~l durmaga azalann ek· 
seriyeti tarafmdan karar verildi
gini bildirmit idi. Bu ihbar saray 
ile halkm maruf liderleri arasiD• 
da a~tktan acr•ga ibtilaf ve mii
nazaanm batlad•gml gosteren bir 
ihtar idi. 

lngiliz murahhaslar• as•l mii. 
him ve manidar malumah lngiliz 
ata,emiliteri miralay Knoxtan 
almitlardi. 

Cok a~Ik ve serbes soz soyliyen 
bu tngiliz zabiti gordiigii teYleri 
oldugu gibi soyledikten ba,ka 
bunlan bilatadil tescil ve mafev
kine raporla teblig etmi,tir. Fil
vaki mumaileyhin hakikati ogren
mek i~in her ~areye ba~ vurma-
11 ve her ise burnunu sokmas1 ve . 
hakikati olduiu gibi soylemesi 
biitiin cephelerde miittefikler ara· 
smda hiikiimferma olmasJ matlup 
olan hot ge~inmek esasma muha-
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Sad1k pa§a "Hal' bOyle mi olur?, 
• diyince Abdiilhamit m1m koydu! 

Ali Suavinin bir giin evvelki 
yaZISIDl gazete.sine derceden 
Basiret~i Ali efendi de istintak 
alhna ahn:h. 

Ali efendi yanm as1rhk miihim 
ve kalara dair kaleme aldtgl kii
~i.ik bir risalede miistantiklerden 
hirisinin bir muhacire i,kence es
nasmda goziine isparma~et mu
mu sokarak yakttgrm, bir goziinii 
kor ettigini gordiigiinii, bi~arenin 
crtesi giinii diri, diri bir kuyuya 
ahhp defnolundugunu haber al
digtm yazmaktadtr. 

Mevkuflar divant harp~a mu
hakemeleri esnasiDda muhtelif 
cezalara, kiirege, kalebentlige, 
hapse, nefye mahki'im oldular. 

Birinci derecede miirettipler
den saydan Hafiz Nuri efendinin 
idarnma hiilanedildi; Filibeli Ah
met pa~a Kutahyaya, Haf1z Ali 
efendi Ankaraya, Haskoylii Hact 
Ahmet aga Kastamonuya miieb
heden nefi; 

V aka esnasmda yarah olarak 
ele ge~en Kara Ahmedin on, Rum
elide Pazatc1kh, Filiheli, Edirne
li, Haskoylii olmak iizere 35 ki
ti ile Kar..erili Halil oglu Abdiir
rahmanm be~ten ii~er seneye ka
d·ar ki.irege konulmalarma; 

lzzet patazade Siileyman bey 
ile me,rutiyetten sonra harbiye 
nazrrt ve sadr1azam Mahmut ~ev
ket p&f&DID babas1 Bagdath Sii
leyman beyin ii~er sene Sak1zda 
kale bent olmalanna; 

Sultan Muradtn kilerciba,tsi 
Kangtrtlt Ali ile ah~tba,tst Bolu
lu Ha·s·aniD, Nev~irli Ali ile Ah
met agantn ailelerile beraber 
memleketlerine tebitlerine; 

Vaka esnasmda biedebane soz
ler soylemesine mebni istinaf 
mahkemesi hulruk ktsmt mukayyit
Lerinden Hakk1 efendinin ii!r ay 

hapsine; Basiretc.i Ali efendinin 
vakaya ittiraki tebeyyiin etme
mekle beraber vakadan bir gun 
evvel dercettigi f1kradan dolay1 
25 lir-a para cezasile gazetesinin 
miiebbeden iieas;na hiikiim -.eril
di. Kendisi de 'Sonra Kudiise nef
yedildi. 

(Sultan Hamidin devri salta· 
nah) valta esnasmda Sultan Mu
rat ile Hasan p~a arumda kt
h~la bir miibareze oldugu yolun· 
da bir rivayet daha kaydediyor: 

(Sultan Murat saraym icindeki 
velveleden iirkerek ve duvarda 
asth murassa kabzah bir k1hc1 
alarak d1~an ftrhyor, kendisi i~in 
olmege gelenlerin kar,lsJDa ~lkt

yor. Muhacirler Sultan Muradt 
merdiven ba,Inda asker kaf11Sln· 
da miidafaa vaziyetinde goriiyor
lar. Hasan pa~anm rniikafat va
dile te'ci ve te,vik eyledigi as
kerin elinden rnerdiveni zaptet
mek, Sultan Muradt askerin te
caviiziinden kurtannak iizere ah· 
hyorlar. Fakat askerler Hasan pa· 
fanm emirlerine itaat etmiyor, 
Sultan Murada karfl silah kullan· 
mryorlar. Bunun iizerine Hasan 
pa~a bizzat merdivenin basamak
larml athyor, Sultan Murat ile 
aralarmda bir mi.ibareze vaki olu
yor. Hasan patanm kthct Sultan 
Muradm elbisesini kesiyor. Niha-

rek Sultan Muradt Hasan papn1n 
kthcmdan kurtartyorlar! Bu ha
diseyi Sultan Hamide anlatan ya· 
vcrlerden Mahmut bey hapis ve 
sonra nefi. ediliyor.) 

Bu rivayete Sultan Murat taraf· 
tarlann.m bir hayalinden ziyade 
ktymet verilemez! 

Hadiseden haberdar olur ol
maz ba,vekil ve nafia naztrt Sa
dJk pa~a (15 rabiulahir 1295 - 26 
cemaziyiilahir 1295) Y Ildtz sara
yma filap etti. Diger viikela ve 
viizera da gelerek ,a,kmhk i~in· 
de Ahdiilhamidi temin ve tesli
yeye ~ah~tllar. 

Saraya gelince Sad1k pa,aya: 
- Zah ~ahane (bu fesadt vii

kela yaphrmttbr!) buyuruyorlar. 
Denilmcsi iizerine Sad1k pafa 
zimrnetini tebriye kasdile: 

- Viikela yaphrmtt olsa boy
le mi olurdu? 

Soziinii agzmdan ka~udt (I). 
(Sadullah pa,a) eserinde Meh

met Galip bey 'u hadi.;;eyi zikre
diyor: 

(Sadtk, miitercim Riittii, Na
mik, Ahmet Vefik, Saffet patala· 
rm bulundukla.r1 odaya damat 
Mahmut p&fa geldi; iki kolunu 
kapmm iki yan pervazma dayt· 
yarak: 

- Efendimiz buyuruyorlar ki 
bu Suavi hadisesi mernleketin se
lameti i<;.in endi;eyi muc$ bir 
feydir. Bunun tekerriirii muhte
meldir. Bu cihetle hakam sab1km 
bir c;aresine bakthrsa miilk ve 
millete hizrnet edilrnif olur! 

(Damat Mahmut pataDin bu 
sozii kendiliginden soylemege ve 
kendi miilahazastnl Abdiilhami
de atfeylemege ciiret edebilecek 
kabiliyette bir zat olduguna bu
rada nazan dikkati celbetmek is
terim.) Bu sozleri i'iten Namtk 
pafa Sultan Muradm ci.ilusunda 
mi.itercim pa~aya soylediklerini 
habrladt ve rniitercirnin kulagl
na egilerek: 

- Nastl? dediklerim £tkiyor 
mu? 

Dedi. Miitercim de: 
- Am an soylemeyiniz. Y arala

rxmm iistiine tuz ekmeyiniz. Ne 
yapahm? Allahm mukadderah 
boyle imi~! 

Cevabm1 verdi. Mahmut pa,a
nm teb)igi ge~i~tirildi.) 

Sadtk pafa huzurda da merakl
nt tahfif ve teskin i~in Abdiilha
mide: 

- Efendim hal' boyle mi ob.n·? 
Bir mavuna dolusu karga deme
gi ile oyle bir emri cesim busul 
bulur mu? 

Sozlerini sarfetti (2). 

«Miratl Hakikab te Mabmut 
Celaleddin pa~a Sadtk patantn 
bu mecliste: 

___:_ Artdc Sultan Muradtn ~are
sine bakmahdtr! 

Diye sablk hakanm izalesine 
kasb havi tefevviihatta bulundu
gunu kaydeylemektedir. 

Sadtk pa,a bu sozleri soylemit 
ise rnuhakkak ki damat Mahmut 
pa,anm tebliginden curet almlf, 
bununla padi,aha arzusunu ter
vi~ ve bulundugu vekalet maka-

(1 AsvRtl sudur. 

mmda bu biiyiik i,in mesuliyeti
ni deruhde edebilecegini anlat
mak istemit olacakbr. 

F akat ne olursa olsun Sadtk pa
f& (hal' boyle rni olur?) 1ozlerile 
Abdiilhamjt nezdinde «mimlen· 
mi11» idi. 

AbdiiJhamit hu sozden ( viike
la yaparsa daha tertipli ihtilal 
meydana getirir!) manasm1 istih
ra~ etti ve nefsi i~in ernniyetsiz
lik duydu. Evvela zaptiye naz1n 
azledildi. Takayyiitsi.izli.iklerinden 
dolay1 Istanbul ve Oskiidar zab1ta 
riiesast arasmda aziller, tebeddiil
ler yap1ld1. 

Hadiseden vaktile haber ala
mlyarak vaka mahalline yeti,e
miyen serasker izzet (15 rabiiila
hir 1295 - 23 cemaziyiilevvel 
1295) ve bahriye naztn Morah 
ibrahim (15 rabiiilahir 1295 - 18 
cemaziyiilevvel 1295) pat-alardan 
da emniyet miinselip olmuflu. 

Morah lbrahim pafa azledile
rek bahriye nezareti Hac1 Vesim 
pataya verildi. Az sonra lzzet 
pafa yerine de damat Mahmut 
pafa serasker oldu. 

Esmayi iisti.ine ~u~ratmlf olan 
Sad1k palfa ha,vekaletten ablarak 
ve batvekalet namt da kaldtrila
rak miitercim Rii,tii pa•a betinci 
defa sadaret miihriinii aldt. (26 
cemaziyiilevvel 1295 - 3 cemazi
yiilahir 1295). 

Sadtk pata Cezayiri Bahrisefit 
valiligile uzakla,hnldt; bir da
ha lstanbulun yiizi.inii goremedi. 
Yirmi dort sene sonra Limnide ve
fat etti. 

Ali Suavinin dostu ingiliz Sait 
pata da azlolundu; has sa mii,iri 
Gazi Osman pata mabeyin mii~iri 
o)du. (Arkasl var) 

FaJk Sabri 

HAYVAKL.A.B 
ALEMI 

I I31ly0k kltada 280 sahife · 350 re::.1m I 
.4 renkli lavha · 8 metin llarici tablo 

Bu merakh, e~Ienceli k:•abi oku junuz mu? 
Fiyeti: 

IIeryerue 150 I Tn~ra ;~in po!'lta 
kuruy•ur. r ncreti ahnmal. 

Tcvzi ve sub~? merk zi ) a.Imz: 
AK$AM KiTAPHANESI 

AK~AM 
Abone iicretleri 

f'ttrktpe 

SENELIK 1400 lmra, 2700 1n1n1t 
6 A YLIJC 750 • 14!50 • 
3 AYUK 400 • 80Q • 
lAYUK 150 • 

Posta Htihadma dahll olmnyan 
ccnebl memlekatlt~r~ Senelt~i 
3600, alti ayhgt 1900, tlQ 

ayllgt 1000 kuru~tur. 

Adres tebd1li i((in yirmi be~ 

kuru~nk pul gOndennek l:iZimdlr. 

Cemaziyelevvel: 22 - RuzihlZlr: 120 
~ lmsak GOne, ~e lkindi Ale~ Yaut 
E 9,oo 1o,t6 s,n 9,15 n t,36 

Va. 3,U 5,~8 12,U 1S,S4 18,42 20118 

1uarebane: Bab1ali civan 
Aciruu::.luk Sk. 

13No. 

2 Eylill 1934 

:-Ak~am, 1n edebi le/rikasz: 79 

------·- BDrhan Cahit ------
Seviye onun gozlerindeki ilk 

enditeleri sezmitti. Delikanhmn 
bu geliti de pek tabii degildi. 

Diin geceki ayr1h~ aralarmda· 
ki arkada,hk kararlarm1 bozan 
ilk miisademe olmustu , . 

Onlarm bu arkada,hk ittifak1 
ikisini de gizli gizli takip eden bir 
dii~manm miidahalesi ile bozul
mu~a benziyordu. ~imdi mesele 
bu diismam kes.fetmekti. . . 

Devam eden siikutu ilk defa ev 
sahibi nezaketini gostermesi la
zim gelen Seviye bozdu: 

- Ne var ne yok, bakahm, de
di. Giinii nas1l g~irdiniz? 

Bu bir sahrhk &ual kuvvetli 
bir motore verilen cereyan tesiri
ni yaph. 

Suat Rahmi yaval? yava, soze 
hafhyan, fakat gittik~e a~1lan 
profesyonel bir konferans~1 gibi 
gi.iniin tarihini anlatb. Yalntz bir 
noktada sendeledi. Bebekten al
drgl mektuptan bahsetmedi. 

Misafirini dikkatle dinliyen 
gen~ kadm o :;ustuktan sonra bir 
zaman dii~iindii. 

Sonra gozlerini ona cevirdi. 
Dikkatle bakb ve sordu: 
- Pazar giinii gidecek misiniz? 
Omitsiz, kararstz omuzlarml 

kaldtrd1: 
- Gitmek hazulanmtf bir vazi· 

yeti kabul etmek de gil mi? 
- ~iiphe yok! 
- 0 halde! 
- F akat bugiinkii vaziyeti ka

bul etmezden evvel size bu ,art 
ima edilerek teklif edilen 'irket 
miidiirlilgunii reddetmeniz laz1m 
degil miydi? · 

- 0 zaman vaziyet pek vazih 
degildi. 

- Habr1mda kald1gma gore 
mis Lidyamn arzularmd.an bahse
derken baba.11mn arhk itten c;e
kilecegini soylemi,tiniz. 

- ~oyle, iistii kapah. 
- Sonra babasmm miidiirli.ik 

teklifleri arasmda bu aile miina
sebetind·en bahsettigini de ha hr

hyorum. 
- Ayni ~ekilde dogrudan dog· 

ruya hir teY a~madt. Yalmz diin· 
kii davet biraz dokunakh idi. 

Seviye biraz diisiindiikten son-• 
ra cevap verdi: 

- Mesele anlathgiDIZa gore 
~u ~kilde ba~ladt. Mis Lidya siz
den hoflandi. Patron da illerdeki 
muvaffakiyetinizden memnun 
kaldt. Bugiin memlekette it gO
ren her ecnebi tirket sizin gibi 
iyi yetifrni~, it bilir ve emniyetli 
Tiirk evladma muhta;br. Patron 
sizi ~irkete daha s1k1 baglamak 
i~in k1,zmm da arzularmdan isti
fade etmeye karar vermi,tir. 

Onlar fiiphe etmemi,lerdir ki 
bu kadar kiSa zamanda biiyiik 
bir tirketin baftDa ge;rnek ve pat
ronun k1zile zengin bir izdiva~ 
yapmak reddedilecek bir devlet 
degildir. Ve dogrusunu isterseniz 
hayatta bu kadar etrafh ve kult
vetli bir nimet herkese nasip ol-
maz. 

Suat Rahmi giildii: 
- Siz de bu fikirde misiniz? ... 

- Bu biraz da ask meselesi· 
·dir. Fakat her ~eyi ~addi cephe
den gorenler i~in dogrudur. 

- Siz bu iJife bir ticaret mua
melesi kokusu !ezmiyor m:usu
nuz? 

- Patronun cephesinden oyle. 
Fakat bilinmez ki mis Lidya bu 
alakas.mda babasile ortn.k mtdtr? 
Eger bunun aksine ise i~li bir gO-

rine mahvetmit olursunuz. Bunu 
ke~fetmek laz1m. 

Suat Rahrni diiliiiniiyordu. 
Seviye devam etti: 

I 

- Evet mia Lidyamn alakasmt 
babasmm teklifinden ayumak La .. 
ztmdtr. · 

Suat Rahmi giili.imsedi: 
- Bunu anlamak pek kolay. 
- Nas1l? 
- Pazar davetine gitmem ve 

bu miinasebete taraftar olmadtc 
g1m1 ihsas ederim. 

- Evet, o zaman patronun ala
cagi yeni vaziyet size bu isteki 
samimiyeti isbat eder. 
~imdi ikisi de bu neticeyi dii

tiiniir gibi dald1lar. 
Suat Rahmi yukartda adeta bu

nalmrftl. Seviyeyi gormek ve onun
la dertle,mekle hafiflemif ve a~tl• 
mlfb. 

Siikfitu bozan gene seviye oldu. 
Ona masadan kiiciik bir kadehe 

~ . 
menta doldurup uzath: 

- i~iniz. iyi gelir. 
Delikanh izinsiz kalmaktan kur

tulmut bir mektep ~ocugu ne,e .. 
tile aTbk her ~eyi renk renk gorii
yordu. 

Kendi meselesi hallolmus sa· . 
ythrdt. Bu sevin~le sordu: 

- E, siz ne yapt1nnz bakainn. 
Gunii nasil ge~irdiniz? 

- Bugun itlerimiz ~oktu. ~a
ma~trcL geldi. Oti.ide hizmet~iye 
yardtm ettim. 
Gen~ kadm ne zamandanberi 

Hulu·si beyden bahsetmiyordu. Ve 
zengin madenci meyde.nda goriin-
miiyordu. 

Suat Rahmi biraz atk1larak sor· 
du: 

- Misafiriniz gelmiyor mu? 
Zeki kadm bu misafirin kim 

oldugunu anlam1~h. 
- Hayn·, dedi. Zonguldakta. 

On giin daha kalacak. Diin mck· 
tup aldtm. 

Ve biraz durup devam etti: 
- Avdette Avrupa seyaha:tine 

~1kacagm1, beraber gitmemiz i~in 
haztralnmaml soyliiyor. 

- Gidecek misiniz? 
- Heniiz karar vermedim. 
Diin gece Seviyeyi lcoltuga 

mrhbyan act siikut ~imdi Suat 
Rahmiye gebnifti. Delikanh alas
tikiy~tini kaybetmif gibi koltuga. 
gomiildii. 

Ve dakikalar .akmaga ba,ladt . 
Koridordaki duvar saati agrr 

ai'lf bir matem hava~n gibi on iki
yi ~ahnca Suat Rahmi l{endine 
geldi. 

Mii~kiilatla kalktJ. 
- Sizi uylrusuz btrakbm. Ar

tik gideyim. 
Gen~ kadm itiraz etmedi. tlci 

golge biribirine sokulmaktan korc 
kar gibi kaptyt buldular. Korldo
run ka.ranhgmda kaybolan Suat 
Rahminin sesi duyuldu: 

- Yann aktam goriitebilir mi· 
YIZ ..• 

Aydmltktan gelen bir ses ka.. 
ranhga gomiildii: 

- Tabii. 
lki kattn iki kaptSl birden ka• 

pand1. J 

• :to .Ito 

Pazartesi giinii 'Sabahleyin her 
2amanki gibi itinin ba,Ina gelen 
Suat Rahmi patronu yerinde bul
madt. 

Biraz sonra i~eri giren mister 
Did is haber verdi: 

- Patron rahats1zd1r. Bugiin 
inmiyecek! 

Bu haber Suat Rahmiyi dii~iin
diirdii. 
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Kaptan pa$a, l\1urada bir mektup uzatb.. 1\lektupta 
§U sat1rlar yaz1bydt: "YtiJardan beri insafs1z bir 
canavartn elinde esirim, Sinyor! Vatan hasreti 

beni ~dd1rta cak .. ~, 

( JDzeHa) y1 kailrtyorlar m1? 
Murat saraydan i~eriye airer

ken, herkesi deiitik goriiyordu. 
Harem aialarmdan birinin du

-daimm ucile giiliimaeyiti bile Mu- • 
rada manah goriinmiittii. 

Murat reis kaplan patantn ya
nma girdiii zaman, ~ok beyecan
hydt: 

- Beni ~agtrtmifllDIZ? -~ . 
Diyerek pafayi seli.mladi. -· -1 
Ahmet pap divan ki.tibi Fey-

zullah efendinin odasmda yalntz 
oturuyordu. 

Kaplan paf&Dtn ~ehresinden 

bir fey sezmeie muvaffak olamt
yan Murat bey: 

- Gene bir yolculuk mu var, 
patam? 

Diye sordu. 
Ahmet pafa giiliimsiyerek: 
- Otur bakahm, dedi, seninle 

biraz konutmak istiyorum! 
Murat bir kanapeye oturdu. 
Ahmet pafa soze batladt: 
- Kar1m buldun mu? 
- Hayrr ... 
- Ka~ giin oldu k:\ybolah .. 7 
- Bugiin ii~iincii giin .• 
- Aramadrn mr? 
- Aramadtgrm yer kalmadt. 
- Nereye gittiiini tahmin edi-

yorsun? 
- Hi~ ... Dostlanmm hepsinin 

kaptlartm ~aldtm. kiliselere, ma
nashrlara bat vurdum. Bulama
dtm. Sihirbaz (Y ani) Tekfur sa
rayma bakmam1 aoyledi. Halbuki 
orasr ytlan ve haterat yataitdtr. 
(Jiizetta) karancadan bile korkar. 
tiyle yerlerde bir dakika otura
_maz. 

Ahmet pafa birdenbire ka,Jan
DJ ~atarak Murat retsm yiiziine 
bakh: , 

- Bu meaeleyi Sultan Beyazada 
da aksettirmif.ler. Bugiin beni sara
ya bu it i~in ~agutmt,. Senin hak
kmda hayli ac1 li.flar itittim. (Mu
rat reis gibi methur bir kahrama
Din kanstnl kaybetm-;si his. de hot 
bir {.ey de gil!) dedi. 

Muradm cam stkt!dt: 
- Peki amma, patam, bunda 

benim ne taksirim var?! Kartm 
bana ktzmif .. Ba~mt ahp gitmit. 
Ben ne yapaytm? Boyle bir feli.
ket sizin batmtza gelse, ne ya
pardmtz? 

- Ben, ele ge~irdigim zaman 
gebertirdim ... Namuslu bir kadm + 

evini, kocasm1 terkedip nereye gi
_debilir? 

- Fakat, ben kanmm namu
sundan ~ok eminim ... 

- Allah i~in ~ok namuslu bir 
kadm! Ben bu yattma kadar bir 
kadmm yuvaaana terkedip gittiii
ni ilk defa ititiyorum. Boyle bir 
kadm insana yar olur mu? Sen 
hala kadmlardan vefa, aadakat 
mr bekliyorsun a budala .. ?! 

Muradm tepesi atmifh. 0, (Jii
zetta) hakkmda o giine kadar 
kimaeye soz soyletmemi,ti. 

- Kanm ~ok namuslu ve ~ok 

ali.kast kalmamtthr. Ben ona Tiirli
liigiin asil kamnt &ftladtm.. On
Clan doian, Turk oilu Tiirk bir 
s.ocuiumuz var. (Jiizetta) bana 
dartlsa bile, Tiirk topraklannda 
can verecektir. 

Murat soziinii tamamhyama-
mtfh. 

Ahmet pafa koynundan ufali 
bir kigtt par~as1 ~tkardt: 

- Kulagmt iyi a~ .. Okuyacagtm 
sahrlar1 iyi dinle! I 

Dedi. ~ 
Murat hiddetinden titriyordu. 

Eier Ahmet p&fanm yerinde bir 
batkasi olsaydt, Murat odadan 
s.tkip gidecekti. Fakat, Ahmet pa
f&Din kendisini ne kadar ~ok aev
diiini biliyordu. 

- Dinliyorum .• 
Diye martldandt. 
Ahmet pata elindeki mektubu 

okudu: 
«- Yrllardt~nberi inaalftz bir 

ctJntJvartn elinde esirim, .inyor !. 
Artrk zztrrap ve ifkenceye lt~ham
miiliim kalmt~dt. Size son delt1 ri
ca ediyorum, beni lstanbuldan Ve
nediie gondermek i~in, ne miim
kiime yapzmz! Size oradt1 bt~bam
'clan intiluJ eden biitiin servetimi 
blliz,Iayorum. V alan htuTe-li beni 
~ok yalranda ~aldarltlcak. Bu yti

INmca toprtllJarda olmek istemi
yorum ... » 

Muradm g~zleri dt,artya ugra
mtfh .. Bir tey soyliyemiyordu. 

Bu mektubu yazan kimdi? 
Ahmet paf.& elindeki ki.itdt 

uzatb: 
- Karmm yazastnt tamrstn, de

iii mi? 
Muradm s.eneleri biribirine gir-

mitti.. Agztm a~amtyordu .• 
Mektubu aldt .. 
Bir daha gozden ge~irdi .• 
imzasmt gordii .. Ve: 
- Jiizettanm yaztst ..• 
Diye bagtrdl. 
Ahmet pafa: 
- itidalini muhafaza et! Tela

fA liizum yok, dedi, sana her za
man: «Kadmlara giiven olmaz!» 
derdim de ban a ktzardm! ltte mi
sali. F akat, ben derhal tedbir al
dtm .. I~ ve dttlimana emirler ver
dim .. (Jiizetta) nm her hangi bir 
vastla ile ka~trtlmasma meydan 
vermiyecekler. Biitiin deniz kol
larl faaliyete ge~mittir. 

Murat derin bir tatkmhk i~in-
de bocahyordu. 

- Bu sinyor kimdir acaba? 
Diye sordu. 
Ahmet pafa cevap verdi: 
- Venedikli bir tacir. Fakat, 

bu adamm su~u yoktur. (Jiizet
ta) nm timdiye kadar vaki olan 
saytstz miiracaatlanna daima ret 
cevabt vermit. Bu mektup iizerine 
dayanamamif: (Haydi gel, seni 
ka~1ray1m!) demit. Anladtn m1 
timdi sadtk ve fedakar karmm 
i~yiiziinii .. ?! (Arkasi var) 

AKBA mDesseseleri 
aktlh bir kadmdtr, pa~.am! Size Aokaranan modern tUrk~e 
(Jiizetta) y1 fena tamtmttlar. frans1zca ve ecnebi lisanlarda 
Onun yalmz bana degil, Tiirkliige, kitap, gazcte, mecmua, fotograf 
donanmamtza da biiyiik hizmet- levazamt ve modellerini temio 
Jeri, fedakarhklart vard1r. eder. 

Merkezi: JJa:uif vekaleti kaqasm· 
- Yrllardanberi goziimiizii oy-

da telefon 8377 
maga ~ahtan Venedildilerden ha- ~ubesi: Samanpazanmla 
)'tr mt beklenir ... ? ' ... _________ ,p 

- .Pnun arhk _ ~nediklilell!) 

YENI NE$RIY AT 

Yenl kltab1m 
dolaylslle 

r fntitanDID aenei devriyesinde 
kiitiiphanede ancak bir kolleksi
yon i~in liztm olacak derecede 
kalan istikli.l harbine ait birinci 

kitabtmm ktrdtit rekordan bir ya
Zicmm duyabileceii biitiin mane
vi zevkleri hiuederek ikinci kita
btmm intitarmt seyrediyorum. 

Kitaplart okuyanlarla yaphgtm 
konutmalarda bana miihim bir 
aanat atfeden dostlartm ~tkhgt gi
bi kitaplartmda harbi tath, zevkli 
bir teymit gibi gO.teriyorsun diye 
tariz edenler de bulundu. Hem bi
rincilere ve hem ikincilere cevap 
olmak iizere aoyliyeyim ki; ben 
kendimdeki yegi.ne aanah aami
mi olutumda bulmaktaytm. Kitap
lartmt yazdtgim zaman kara giin 
arkadaf.tm olan Tiirk yavrulartni 
goziimiin oniine getirir, candan 
arkadatlartmt zihnen kal'ftma 
oturtur ve ne hiuedersem onu ay
nen, alikasiz, tasnifaiz, hatti ~ok 
defa tashihsiz yazar ~tkarutm. 

Ben i~eriaindeki kii~iik riitbeli 
bir zabit olarak s.alkandtitm on 
senelik harpte his. bir vakit Re
markm yesini duymadtm. Bunda 
belki benim ten tabiatimin, her 
feyin biraz da hot taraftnt arayt
t•mtn tesiri vardtr, fakat daha zi
yade kendimi ve etraftmdakileri 
bir miitearrtz vaziyetinde deiil de 
bir «metru miidafaa» halinde gor
mekliiimin tesiri olmu~.tur. 

Bunlartn hepainin iistiinde beni 
sevindiren b.ir fey varsa o da hal
km kendi oz ve milli davalarrna 
kartt gosterdiii baibhkhr. Kitap
lartmm fazla okunutunu her fey
den evvel ben burada bulmakta
ytm. Tiirk gens.liginin dedelerin
den miras kalma ve oz mah olan 
kahramanhk, yurdu koruma, ceaa
ret gibi biiyiik hasletlerin ocagt 

1
; olan orduya ve askerlige kart• 

duydugu sevgi ~ok derindir. ltte 
benim kitaplartmm fazla okunu
fUDun en biiyiik sebebini burada 
aramahdtr. Ciinkii onlar hilesiz, 
hurdastz ve gosterif.siz olarak Tiir
kiin kahramanhgm1 hiki.ye etmek-
tedirler. M. $evki 

Radyo 
2 Eyliil pazar 

Val'fOva ( 1345 m.) - 20.45 dans 
musikisi, 2 I ,45 senfonik populer kon
ser, 21,5.5 haberler, 22,45 Lembergten 
naklen ne~eli nesriyat, 24 dans mus.ikisi, 
24,30 dans musikisi. 

Bukre, (364,5 m.) - I 8 ork-estra. 
19.20 taganni ve populer dans, 20,20 
plak, 2 I radyo orkestra"t, 22 spor, 
22, I 0 muhtelif milletlerin danslanndan, 
23 haberler. 

Budapqte (550,5 m.) - 20 ne&eli 
sozler, 20,35 ilim musikisi, 21, I 0 x~ii
same~. 22 spor haberleri, 22.30 ke
man konseri, 23, I 5 ~gan orkestrasx, 
24,20 salon kuarteti. 

Viyana (507 m.) - 20,20 iki piya
no ile Rus musikisi, 21 {liir, 21,05 
Burggartenden naklen konl!"'r, 2 3 ha
berler, 23,20 dans musikisi, I plak. 

3 Eyliil pazartesi 
var,ova (1345 m.)- 17,5 hauf 

musiki, 18,25 piyano konseri, I 8,50 
opera par~lan, 20 c;ocuk musxkisi, as
keri ne~riyat, 21,45 hafif musiki, 21.5 5 
haberler, 22,45 senfonik popiiler kon
ser, 23 fenni n~riynt, 23,15 reklamlar, 
musiki par~alan, 24 dans musikisi. 

Bi.ikref (364,5 m.)- 18 radyo or
kestrasJ, 19 haberler, 19,20 Lehann 
cPaganini~ operetinden bir popUli, 20.20 
plak, ~I oda musikisi, 2 I 30 taganni, 
21,50 konferans, 22,05 sonatlar, 22,30 
Harpa konseri, 2 3 haberler, 2 3, 30 
kahvehane musikisi. 

Budape!ifte (550,5 m.) - 20 kon• 
ser, 21,10 koro konseri, 21.55 haber
ler, 22, 15 opera orkestrast, 23,45 ~igan 
ta~1m1. 

Viyana (507 m.) - 20 Viyana bu
) iik operaamdan nalden Verdin in Aida 
opera temsili, 23 Tirolliilerin milli bay
rama 'enlikleri, 23,30 haberler, 23,50 
dans musikisi, J muaiki. 

... 

( 
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l!'! .... :( ~ .,...,. ""' "' ... 
• - Alo! Alo, alo! Bonjur liani- Cliyecektim, itte bu bir ite yara· · 

mefendi... maz gen~ timdi bir tiiccar oldu, 
~ 

- Bonjur efendim . .'. 
- T antmadtntz, aaliba? 
- Bilmem ki. .. Vallahi ... Af-

federsiniz. • 
- Kulunuz ... 
- Hangi kulum 7 Hiiinmek ol-

masm amma, erkeklerde bu als.ak 
toniilliiliik varken bir kadtntn o 
kadar ~ok kulu oluyor ki ... Arbk 
insan kullartm bile tantmaz olu-

yor ..• 
- Beni ta01mak pek sade, pek 

kolay hantmefendi ... Hani sizin 
fU hi~ bir ife yaramaz kulunuz ... 

- Yaramaz m1 dediniz? Bakt
ntz boylelerinden korkartm ... 

- Benim korkulacak his. bir 
9eyim yok ... 

- Kim bilir? lnsan dii.,mantnt 
hi~ bir zaman istihfaf etmemeli... 

- 0 diitmanlar hakkiDda .Oy
lenmit bir aoz. Siz beni her za
man istihfaf ettiniz ... 

- Estaifurullab .. ~ 
- Bu strf nezaketen .Oylenmit 

Lir soz. Bakmtz, bana verdiiiniz 
ebemmiyet sesimi bile tantmama
ntzdan belli ... 

- Belki tamdtm da mahaus 
yaptyorum, ne biliyorsunuz? 

- Rica ederim, yiiregimi ~arp
bnnaytmz ... 

- Bunda o kadar sevinecek ne 
var ki? 

- ~ok! Ben bu S.Ozlerinizden ne 
manalar ~tkardtm bilseniz ... Ooo, 
fU sabit oluyor ki bana kart• kork
tugum kadar li.kayt degilsiniz. 
Cunkii oyle olsa takaya liizum gor
mezdiniz. Sonra, kim bilir, belki 
gizli bir korkunun da bunda tesiri · 
var derim ... 

- Matallah hayaliniz pek va
si. Bakmtz, size yeni bir meslek 
ke~Jettim. ~air olsantza ... Pek is
tidadmtz var gibi goriiyorum ... 

- Neden? Cok sa~ma ml soy
liiyorum? 

- Arasua ... 

- Buna da tiikiir. Ben sizin bul-
dugunuz tairlikten daha iyisini 
buldum. Size onu baber vermek 
i~in telefonu a~mtthm. Hi~ bir 
baltaya sap olamtyacagimt kas. 

kere soylemi, durmuttunuz. ltte 
f.imdi oyle bir baltaya sap oldum 
ki bin yal diitiinseniz ... 

- Bir dakika bile buna zihin 
sarfedecegime ihtimal vermryor
santz ... 

- lltifahmza binlerce tetek
kiirler hammefendi ... Her zaman
ki gibisiniz. Hi~ deiitmiyorsu
nuz ... 

- Bundan memnun olsamza ... 
Erkekler deiitmiyen kadmlarr 
ararlar da bulamazlar ... 

-lyi amma, bunun i~in bir tart 
oldugunu unutuyorsunuz. 

- Ne tartt? 
- Evvela, o kadm bizim olma-

hdir, ondan sonra degitmemelidir. 
Y oksa kar~.tm1zda alay eden bir 

hammef.endinin hep bu alayda de
vam etmesinde bir fayda olur mu? 

- Her halde, istikbal i~in gene 
bir iimit tetkil eder ve bir kere 
kendinizi sevdirmege muvaffak 
oluraamz, arhk sonrast i~in emin 
olabiliujniz demektir. 

- Hammefendi, aiz bu sabah 
beni aahi.hten ~Ildtrtmaia azmet
mitainiz. Halbuki bilseniz ben ne 
kadar masum masum telefona sa
rllmttbm. Size sadece, yalmz, her 
zaman istihfaf ettiginiz haylaz, 
yaramaz, eglenceden, liiks aervet 
ve tangodan batka bir tey diitiin
mez ~adammz ... Pardon, ~adan 

giizel bir yazthane a~b diyecek-
tim. ~ 

- Y azthaneniz ne tarafta? f 
Mutlaka Park otelinin karfiSI~l 

dadu! 
- Ah, maatteeuiif, deiil. Ga .. ~ 

- I 
yet ciddi bir muhitteyim. Galata .. 
da, ~inili R1hhm hanmda 864 Cr)e 

.. d \ 1 cu numara a ... 

- Ne ticareti bu? Sin~ma ytl•' 
dtzlart ithalib mt yaptyorsunuz?. 

- On dan iyiaiui... 1 
- Villi Frici, Fredrik Martt, 

Garri Kupuru Jstanbula getire
rek... · 

..... 
- ~imdi de beni ktskans.hktaa 

kudurtacakstntz. 0 dediiiniz uiur~ 
suz herifleri bulaam bir kat•k 
auda boganm. 

- Vallabi merak etmege bat-
ladtm. Ne ticareti bu yapttgtntz? 

- Hararet sabyorum, baDimf!
fendi ... 

- Ne dediniz, anlamadtm. 
- Hararet aatayorum dedim. 

.. 

T abiat kadtnlart ve erkekleri ya
rallrken, bazaa biiyiik bir kusur 
irtiki.p etmittir. Ozene, bezene 

diinyaya getirdiii bu siislii bebek .. 
lerden ~oiunun hararetini eksik 
btrakmttbr. Bunlar diinyaya yal
mz cali bir aktorliik etmek i~in 

gelmitlerdir. Giizeldirler, sevimli
dirler. Fakat kalpleri yoktur. Var• 
dtr amma is.lerinde hararet deni
len teyden eaer yoktur. Onun i~in, 
yatarlar, sonerler, giderler, atka 
bisaetmeden... ltte ben, boyle 
mahrum, bedbaht, nasipsiz kalp
lere hararet vermek yolunu bul
dum. Hararet saltyorum ... 

- Aman en birinci miitteriniz 
ben olurum ... 

- Ona ne fiiphe!. BOyle bir te
ye ~ok ihtiyacm1z var ... 

- Vallahi ~adan bey, s;ze doi
rusunu soyliyeyim mi? Belki de
diginiz feye ihtiyactm var. Fakat 
onu 'Sizin temin edebileceginize 
hi~ itimadtm yok ... 

- ~imdi zannediyorum ki pek 
kolay anlatabileceg.jz, hamme
fendi... Siz bir kere yaz1haneye 
te,rif buyurunuz. Ne olur, denize 
karti bir limonata i~er, bir don
durma yers1mz, limamn manza
rast i~inizi a~ar. 0 zaman tath 
tath konuturuz... Boyle telefon
da miinakatadan bir fey !ftkmaz 
lci ... Eger istediginiz harareti ben 
temin edemiyorsam ... 0 zaman 
kendimi maghip olmut addede-
cegim. 

- ... 
- Neye sustunuz? Sizin ziya

retinizi ayni zamanda buyiik bir 
ugur addedecegim... llerideki 
muvffakiyetler i~in en biiyiik de
Iii... 

- • 
-Gene mi siikut, kuzum hant

mefendi ... 
- Peki ~adan bey, yartn ogle

den sonra iis.te yaz1hanenizi ziya
rete giderim. 

~adan o gece keyfinden uyuya
madt. Ertesi giin yazthane s.i~ek
lerle siislendi. Bu kadar zaman
dtr ~ektiii iziyet bota gitmiyecek
ti. Nihayet sevgili Tiraje kendisi
ne getiyordu. 

Filhakika, tam -saat ii~te kapa 
a~tldt, Tiraje hammefendi biitiin 
cazibesi ve guzelligi ile i~eri gir
di. Arkasmdan iki hantm ve iki 
erkek ve koca bir heyet, kimse
aiz gen~ ktzlart bimaye cemiyeti 
namtna para toplayorlardt! 

Hikayed 



Zafiyetl umumlye, 1$tahslzlik 
ve kuvvetslzllk halattnda bU
yiik falde ve tesiri gorlilen 

1 ~ark 

'
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', I AK~AM KiT APHANESiNDE 

1) Tophanede levaztm Amirligi 
I) satm alma komisyonu i1Anlar1 

~imdiye kadar ne~redilen eserler 

Kn~nk llanlar 
Deli / 
Y ala ~apk101 
KtVIrc•k Pata 

1 ltalyadan Amerikaya nasal u~tular? 
( Bilytlk Taarruz Nas1l oldu? 
I Dliifin Gecesl 
( YardJmci Tarih HlillsaSJ 

Sumer Ktz1 
Kadan asker olursa 
Don Ki~ot 

t Arzm Merkezine Seyahat 
Pembe Matlahb Hanam 

1 
1 Hayvanlar Alemi 

( lstanbuldan Londraya tilebile 
1 

1 blr yolculuk , 
I Bir Kadan Ge,ti SelAml lzzet 

1 J AraeD Ltlpenn (BiriDci cilt) ., 
J , {lkinci cilt) ., 

l , (O~uncO cilt) .. 
1 ., (Dordlincil cilt) , 

~ 

r 
I 

1 Aayadan bir gftnet doguyor lakender Fabreddin 

1 
latiklll sava§a nas1l oldu M. ~evki == 25 Kuru§a tam bir roman serisi == 
Dipaiz Kuyu VA-NO. 
Pembe P1rlanta Vl·Ntl 
lki Cinayet Gecesi Hikmet F eridun 
Karacaahmedin Esrara VA·NQ 
Kardet Katili VA·Nii 

Bu eserler ,ok meraklr polis maceralartm ihtiva eaigor. 

Bu kitaplar 

Y alntz AK~AM KIT APHANESI nde sabbr. 
Ta§radan isteyenler dogruca kitaphanemize 

bildirmelidir. 
Ta~ra i,in posta iicreti alrnmaz. Para verine posta pulu 

kabul olunur. 

istanbul ithalat Gumriigii 
MiidiJrliJgiJnden: 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cinsi etya 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

9 

f;uval Antep 

.. .. 
" 

" •• 

.. " 

•• •• 

4 Sun'l lpekli pamuklu ISrme caket 

1 
6 600 Ynn 6rme caket ve g6mlek itlmenm{J 

600 lpek itlemeli ylln 6rmo caket 
l 17 500 Pamuktan 6rme don ve sriSmlek 

2 36 YDnlU pamuklu kutak taireden 
3 21 700 Ynnlil pamuklu ve tal aaireden 

\ 

17 700 YUnlB pamuldu ve yOu bat ISrtnall 
4 14 930 Pamuktan yazma yorgan yllztl 

1 150 Pamuk mendil kenarlan bastJr&lmlf. 
5 34 550 Pamuktan 6rt0 ltlemesl 

6 

7 370 Zeminl pamuk ltlmeli itlemesil yor-~ 
gao yOzO arto ve boh~ 

14 100 milatamel ipekli pamuldu kumattan 
adt kDrkltl Ye kiirkaOz manto ye c:aket. 

4 800 Milstamel yUnltl Ye pamuklu lutr 
talrlidi kuma;tan l~i pamuk astarh 
kDrksUz manto. 
Mtlatamel yUnlU pamuklu tutfsi tak· 
lidi kumattan yakasa adt kUrldU 
aatarla lpekU manto. 

., ., 7/15 350 500 MUstamel yiin elbise. 
Yukarada yazdt on be1 kalem mal artbrma ile 10/9/934 Pazar• 

tesi gUnU saat 14 to sablacagmdan, isteklilerin o gOD l.tanbul 
1thalit gUmriigUnde 6 No. b sabt anbaranda haZir bulunmalarJ Uln 
olunur. 1114975, 

Muallim aran1yor 
Tiirk Maarif Cemiyetinin Bursadaki Liseslnin orta mektep ve Use 

lnsmanda vu dersleri okatacak daimi muallimler aranmaktad1r. 
"Riyaziye, "Fen bilgisi, Tabiiye, Biyolojf, "Fizik, Kimya, "Tiirk,e 

Edebiyat., "Yurt bilgisl, l~timaiyat, Felsefe., bilhassa Riyazlyo ve 
Fen bilgisi derslerinde logilizce bileoler tercih edilecektir. 

Lazamgelen va~tflara haiz mnallimlere mente, ktdem ve ehliyetle
rile milnasip Ucret verilecektir. lsteklilerin vesikalarile beraber Anka· 
rada TUrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine mOracaatlar~. "4717, 

Leyll ve NeharT 

Sen Jorj K1z Orta Mektebi 
TUrk~e - Almanc:a • Fransu:ca • lngilizce 

Kay1t muamelesi Cuma ve Pazardan mada her gUn yapaltr. 
.. _. lkmal imlihanlan 10 Eylfilde ve derslere 11 EylO.lde batlanaca.ktlr. --~~ 

Istanbul Levazam Amirligine 
bagh kataat i~in 250 ton un 
18/9/934 sab gUnti aaat 14,30 da 
kapalt zarfla almacakbr. ~artna• 
mesini goreceklerin her itlD mtl· 
nakasasa i~in de belli saatten 
evvel teklif mektuplannan T opha· 
nede Satanalma Komlsyonuna 
vermeleri. (236) (5067) 

* Maltepe Piyade Abt mektebi 
i~in 150,000 kilo ekmek 18/9/934 
saJa gUnil saat on bette kapala 
nrfla ahnacakt&r. ~artoamesinl 
roreceklerin her gUn mDnakasasl . 
i~in de belli saatten evvel teklifle• 
rinin Tophanede SabDalma K~ 
misyonuna vermelerL (234) (5068) 

* Harbiye mektebi ve merbut 
mektebin ihtiyaca i~in 
(62,000) kilo koyun 
(18,000) , ••itr 
(2,500) ., kuzu etl 20/9/934 
per~embe gUnii saat 14 de kapala 
zarfla ahnacakbr. ,Sartnameainl 
goreceklerin her gUn vo taliplerin 
belli saatinden evvel tekliflerini 
Tophanede Sabnalma Komisyo· 
nuDa verilmeleri. (226) (5017) 

* Karakkale askeri saD'atlar mek· 
tebi i~iu 17 kalem euaka mat· 
buaya verilen fiat pahala glSrUI· 
dOilinden pazarltg1 4/9/934 Sah 
gtlnl aaat 14,30 da yaptlacakbr. 
Taliplerin Tophauede Komisyona 
gelmelerl. (253) (5252) 

';.J( 
Istanbul Levaz1m Amirlijine bajh 
lat'at i,in 25 ill 30 ton kadar 
arpa 4/9/934 Sala aOnU aaat 15,30 
da pazarbkla ahnac:akbr. Talip• 
lerin Tophenede Komisyona ael· 
meleri. (254) (5254) 

* Istanbul Levaz1m lmirlijl i~ln 
35,000 kilo beyaz peynire talip 
"kmadJgJDdan pazarlaga 4/9/934 
Sah iUnU 1aat 14 te yapdacak• 
br. Taliplerin Topbanede komis-
yona relmeleri. (255) (5256) 

I , * Harbiye mektebi ihtiyaca i~in 
diSrt yUz elli bin kilo Lavemarin 
k&mUrilntin 16/9/934 Pa1ar aiinll 
aaat 14.30 da kapab zarfla ah• 
nacakttr. ~artnameslnl ,arecek· 
Ioria her ann ye taliplerJD belli 
aaatten evvel tekliflerini Topha• 
oede Sabnalma komisyonuna ver· 
melerl. "240,. "5123,. 

~ 
Maltepe Piyade Abt mektobl 

ile Gedikli KO~Uk Zabit mektobi· 
nin matbah ocaklanmn maden 
k8mDrU yakmak Uzere tadili pa· 
zarbfa 6/9/934 Per~embe gUnO 
nat 14,30 da yaptlacakbr' Talip
lerin Tophanede komisyooa ael· 
meleri. "261., "5321., 

* Kulell liseai i~in 100 kilo Val· 
Yttlin ve 700 kilo makine yaga 
6/9/934 Per§embe gilnO saat 15 te 
pazarlakla ahnacaktar. TalipleriD 
Tophanede komisyona gelmeleri. 

"260., "5322 .. 

* Y e~ilkoy Hava Makinist mektebi 
i~in 40 ~ift barici fotin 8/9/934 
Cumartesi gUntl saat 14,30 da 
pazarhkla abnacakbr. Taliplerin 
Topbanede komisyona aelmelerL 

"259, "5320, 

Dr. Mehmet lzzet 
l!mraz• dahlllye ve aariye 

mutahauaa~ 
.Kuayeneha.ne: ~alo~lu Nuruosmaniye 

Caddesi No. 17 Baha Bey Apart1mam 
Cumadan mada. hergO.D 1B·17 hastaJarw 
kabul eder. Telefan: 28926 .. 

• 

alt Hulasast Kullan1n1z. 
Her eczane· 
de sat1llr. (2246) 

Nafta Vekilelinde • • 
Merzifon • <;orum - f;erikli yolunun katettigi Delice suyu iize• 

rinde bulunan "18553.30,. lira bedell ke~ ifli Karabekir koprnsn 
in,aab kapah zarf usulilc: mUnakasaya konulmuitur. 

MUnakasa 22/9/1934 tarihine mtisadif cumartesi giinU saat "15,te 
aaha vekiletinde yapllacakbr. 

Talipler mUnakasa evrakaru g6rmek Uzere nafaa vekileti: ~ose, 
kiSpriiler ve binalar reisligine, Ankara ve istanbul naf1a batmil· 
bendisliklerine mUracaat edebilirler. 

Mnnakasaya girmek isteyenler ~imdiye kadar yapm11 olduklan 
lqaata dair vesikalara01 mlinakasadan en az "8, gun evvel 1oseler 
rei&ligine vererek bir ehliyeti fenniye vesiliasa almalarJ lizamd1r. 

MOnakasa evrak1 bir lira mukabilinde nafta vekileti malzeme 
mUdlirlDgiinden ahnabilir. 

Milnakasaya i~tirak edeceklerin hanrhyacaklara teklif mektupla· 
Ianni 22 eyllil 934 taribine mlisadif cumartesi gilni.i saat 15 e 
kadar uahna vekileti mUsle~arhk makamma tevdi eylemeleri ilan 
olunur. (5289) 

Naf1a V ekiletinden: 
Ankara'da Yenitehirde Nafaa Vekileti binasman cenup tRrahna 

iD~a edilecek istinat d1var1, mutfak iki yemek aalonu, tat merdiven 
ve transformator mahalli kapah zarf usulile mUnakasaya ~tkaral
m•tbr. Ke1if bedeli "55454, lira "73,. kuru1tur. 

Miinakasa 23 Eyliil 1934 tarihine miisadif pazar gllnli aaat 15te 
Nafia Vekileti Miistetarhk Makammda yapalacakbr. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret odasa ve
. aikalara ve 114159, lira 10 kuru§luk muvakkat teminatlarile ayna 

pn ve saatte komisyonda bmlunmalara lAnmdu. 
F azla ta fsilit isteyenler Naf1a Y ekaleti ,Sose, Kopriiler ve Bin a• 

Jar Reisligine milracaat edebilirler. (5291) 

Naf1a V ekiletinden: 
Mugla - Fethiye yolu tlzerin=le " 63814.82 , lit'a bedell ke,ifll 

Dalaman ~·YI koprUsilnUn betonarme olarak in~asa kapah zarf usu
lile miinakasaya konulmu~tur. 
• Miinakasa 22 Eylill 934 taribine mUsadif cumartesi giinU aaat 
•15" te Nafta vekaletinde yaptlacakbr. 

Tallpler mUnakasa evrakma gormek Uzere Naf1a vekileti: ~ose, 
K6prUler ve Binalar Reisligine, Ankara ve Istanbul Ba,mUhendis• 
lilderine mUracaat edebilirler. 

Miinakasaya girmek isteyenler ,imdiye kadar yapm11 olduklan 
lllf&ata dair vesikalaranl milnakasadan en az "8, gun evvel ~oseler 
Reialigine vererek bir ehliyeti fenniye vesikaaa almalara lizamdar. 

MUnakasa evrakl "3.50., lira bedel mukabilinde Nafta Vekiletl 
Malzeme MUdilriUgUnden ahnabilir. 

MUnakaaaya i1tirak edeceklerin haZirhyacaklara teklif mektuplartna 
22 EylUI 934 taribine miisadif cumartesi gDnii saat "15,e kadar 
Nana VekAJeti MUstetarhk Makamana tevdi eylemeleri ilan olunur. 

•5290, 

Nafia V ekiletinden: 
BursaniD GcUba11 mevkiinde yaptlmakta olan Toprak _bende alt 

dip sava11n muhammen bedeli 14840 Jira olan Vana, Kapak ve Boru 
tertibab kapab zarf usuliyle miinakasaya konulmuttur. 

Munakasa 17/9/934 tarihine mUaadif Pazartesi gUnti aaat 15 te 
Nafta VekAleti mDstetarlak makam10da icra edilecektir. -

Talipler mukavele ve tartnamede muvazzah oldugu Uzere malze
menin dna ve oev'ine gore toptan fiat teklif edeceklerdir. 

TalipleriD tekliflerinl "2226, lirahk muvakkat teminat ve Ticaret 
odaaa vesikasile mUnakasa saabndan evvel mUnakasa komisyonu 
riyasetine tevdi etmeleri icap eder. 

Talipler bu husustaki tartnameleri parasaz olarak Ankarada Nafaa 
Vekaleti Malzeme MlidUrliigUnden alabilirler. "5149, -

Giimriik Muhafaza umum kumandanl1~ 
Istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - GUmrilk Muhafaza memurlara i~in 2429 metro ceketlik 
kuma~la 1612 metro pantalonluk kuma1 kapah zarfla 17/9/1934 

pazartesi giinU saat on dortte eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Tasdikli §artnamesi her gi.in Istanbul Giimriik Muhafaza 

Bat:niidUrlUgil binasmdaki Komisyondan ahnabilir ve nilmuneleri de 
sr6riilebilir. 

3 - lsteklilerin hangi mUessese sahibi veya vekili olcluklarlna 
dair vesika ile muvakkat teminat olan "1324, lirabk vezne makbuzu 
veya banka kefaletnamelerile birlikte teklif mektuplartna belli 
saatten evvel Komisyona vermeleri. "5036, 

Lise ve Orta Mektep mezunu Hantmlara 

Alt1n Bilezik 
Tafsilit i~in f;apada Sel~uk K1z San'at Mektebine miiracaat 

edilmesi. (5305) 



:t-. Eyiiit 1934 

Deniz yollan 
ISLETMESl 

Ace-nteleri: Kars.kOy • XOprU&fl 
Te-1. 4!!362 - SlrkecJ llGh1lrdar.z:adt 

- Han Tel: 227'0 

• 
lzmir siir'at 

lskenderiye yolu 

E G E vapuru 
4 Eylul 

Sail 11 de Galata rahtammdan 
kalkacak. Dogru hmir, Pire, 
lskenderiyc'ye gidecck ve da-
necektir. ..5331, 

Bart1n yolo 
BURSA vapana 

3 EyHil 
Pazartesl 19 da Sirkaci 
rahtamandan kalkacak mutat 
lskelelere ugrayarak Cide'ye 
kadar gidip d6necektir. (5330) 

T rabzon yolu 
V A T A N 4•~;i:1 

Sail 20 de Galata nhhmaa
dan kalkacak. Giditte Zon· 
ruldak, fnebolu, Sinop, Sam· 

. aun, Fatsa, Gireaon, Vakhke· 
bir, Trabzon, Rizeye. DanOtte 
bunlara ilAveten SUrmene, Or
duya ugrayacakbr. (5329) 

Scandinavian Near East Agency 
Galata 8 nc1 Vakaf han (Sablk 

Arapyan han) 4 Onco kat 
Tel. 44857 -a. 40813 

Svenska Orient Linien Gothenburi 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dausli, 

Gdynia Copennllag Abo Rent n 
bOttln balbk lJmanlar ~ark ve Kara· 
deniz ba~llca limanlan arasmda 16 
tDnde tfr a?.imet n avde~ !~in mnn· 
hu~am pcstalar. 

Gdynia · Dtwzig • Gothenburg ve 
06]odnn beklenen vapurlar. 

Blaland Yapuru So agustosa do~ru 
Hemlancs vapuru 11 Eylule dogru 

Vasaiand 2 T. evYele do~ru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter· 
dam • KopEnhag, Gdynfa Gotenburg, 
Dantzlg • Stokholm, ve Oslo, llmanlan 
i~ln hareketedecek vapurlar. 
Blaland vapuru 2 Eylnle do~ru 
Ylklngland vapuru 8 Eylfile dogru 

Hemland vapuru 13 Eylflle dol!ru 
razla tafsiiAt i~in Galata'da 6 mc1 

VaJC~f han (eski Arapyan banmda) • QncQ 
htta k!ln acentabgma mnraeaat. 'l'tl. 
•• 4957 • 8. 928. (2239) 

-- BEBEK'fE - .. 
7 odah vo her nevi meyva aga~;lan 
havi bah((esi ve asri konforu halz 
gnz.,l 'bir kO~k mobilyah veya mo· 
bilyas1z klrahk veya satlhkt1r. 

Taliplerin H. V. rumuzile lstanbul 
210 numarah posta kutusu adresine 
tahriren mOracaatlan. (2120) 

lst.anbul be~inci tcra memurlu~undan: 
Bir alacat;m temini l~in haczzedillp 

bu kero paraya ~;e,•rilmesine karar veri· 
len 200 ~ift erkek iskarplni S/9/984 
tarihino mllsadif pazartesi gnun saat 
lS to Kapah~~U~Ida Tekkeciler sokagmda 
101 No h ma~azanm onnndo a<;tk art· 
tuma Ue saulaca~ndan talip olanlarm 
mahalll mezktlrda haZir bulunacak me
mura mnracaatJan fiAn olunur. 

9SMANLI BANKASI 
TORK ANON1M S1RKET1 

TESlS TARlH!: 1863 

Sermayesl: 10.000.000 lngiliz lira~:~~ 

Tnrklyenln ba~llc& ~ebirlerile 

Paris, MarsUya, Nia, Londra Te 

Man~ester'de, Misir, K1bns, lrak, 

Iran, Fillstln ve Yunanlstan'da 

lubelerl. Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunani&tan'da FilyRllerl 

vard1r. --
Her IOriO banka muamelelerl 

yapar 

SAINT BENOIT Ni~anta~mda • Tramvay ve ~akay1k caddesinde 
ERKEK LISESI 

Resml mektepler ders mllfredat 
program1 mucibince tedr!sat yapthr. 
Tork bakaloryasma. haz1rlar. Fran· 
SlZcay1 Ogrenmek i~in ihzart 61mflar 

1 LEYLi 1 $i$1i T erakki Lisesi 1 NEHARi 1 
ANA· ILK-ORTA. L1SE 

vardtr. (827) 

Doktor 

66 sene evvel Selii.nfkte teals ve 1919 da Istanbul'a nakletmi~, TOrklyenln en eski husust mektebldir. 

Resmi Lise/ere muadeleti 'lie muamelatmrn diizgiinliigii Maari/~e musaddaktzr. 

NI$ANYAN 
Hastalanm her glln ak~ama kadar 
Beyoglu Tokatllyan oteli yamnda 
Kektep sokak So No.b muayeneha· 

KIZ VE ERKEK TALE BE If; IN yanyana ve geni~ bah<;ell 1k1 binada A YRI LEYLI TE!JKILATI vardtr. 
Jlevcut Frana1zca, Almanca, lnglllzce kurlanna dokuz ya~mdan fttbaren her talebe t~tlrak eder. Resmt 
mtlfredat programlanna gore talebeainl ciddt ve muvaffak blr surette bakalorya lmtihanlanna hazuhyan mnessese 
20 kl,llik bir Maarif Encnmeninin nezaret ve himayesine mazhard1r. llektep her gQn saat 10. 11 aras10da a01ktu. 

Kay1t t~lerino Cumarteal, Pazarteal, f;artamba gtlnlerl bak1hr. Telefon: ~2617. 

nesinde tednl eder. Tel: 408(3 

I · I Istanbul beledlyesl llinlar• • 
Darnlaceze i~in Inzumu olan 2000 kilo kuru llzOm ve 12,000 kilo 

kuru aoj'an kapab zarfla ayr1, ayra mOnakasaya konulma,tur. Talip 
olanlar prtname almak tizere Leva11m Mndnrlngnne mnracaat et
meli, mOnakanya girmek i~in de teklif edilecek bedeUa yOzde 
yedi bu~uj'u niabetiade teminat makbuz veya mektubu lle tekllf 
mektuplanna 3/9/934 pazarteai ronn aaat 15 e kadar Daimi Encn-
mene vermelidirler. ..467 4" 

• Beber metre murabbaana 2,5 lira k1ymet konulan Akaaray Y anJ1n yeria-
de Mimar Kemalettin maballesinde Cami aokaganda 59,40 metre mu· 
rabbaa Belediye mab arsa satdmak Ozere a~ak mnzayedeye kODul
muttur. Talip olanlar 1eraiti anlamak Ozere bergin, mOzayedeye 
arirmek i~n de 11,5 lirahk teminat ak~eai makbuzu ile 4/9/934 Sala 
arnnn taat 14 de kadar Emin6n0 Kaymakamhjl ve B. S. EncOme-
nine mOracaatlar•. ..4796" 

• 
Ayasofyada kain Belediye levaztm anhar1nda 

mevcut 4036 kilo hurda demir, 224 talnm eski be
lediyc polis elbisesi, 110 adet n1iistamel otomobil d1~ 
lastigi, 75 adet eski otomobil i~ lastigi, hurda pirin~ 
demir dirhemler, pirin<; dirhemler, kirin~ rekorlar' 
218 adet ~irnento ~uvah, pirin~ tala~ ve sair 73 ka
lem muhtelif kohne e~ya n1ahallen n1iizayede ile 
satJiacaktJr. SatJ~ giinii 3 Eyliil 934 tarihinde saat 
ondan on ikiye ve on ii~ten on altiya kadard1r. Talip 
olanlar tayin olunan giin ve saatlerde orada bulu-
nacak heyete n1iiracaatlara. "5315, .. 

Beyoglunda Yeni1ehirde Keresteci aokak 22 numarah ev harap 
ve yak1lmaga mUbeyya bir halde bulundugundan taribi llindan 
itibaren 15 gUn zarfmda hedmen mahzuru izale olunmadagl takdir• 
de belediyece hedmi cibetine ridilecegi bilcOmle alakadarlarma 
ve sabiplerine ibtarname makamma kaim olmak Uzere illn olunur. 

Hariciye V ekaleti Miibayaat 
Komisyonundan: 

VekAletimiz mnstahdemini i~in dikilecek elbiseler ile paltolarm 
pazarhga 18 Eylfil 934 cumartesi gUnii saat 15 de Hariciye Veki· 
letinde yapalacakbr. Taliplerin niimunesini gormek ve tartnameyi 
almak Ozere Levazam MiidUrlOgOne mUracaatlan. (5288) 

TrakyaJUu tan1nm1t pa.na.J'lrlarlndan 

<;ORLU 
Hayvan ve Emtia Panay1r1 

<;orlu Belediye Reisliginden: · 
Dort gUn devam etmek Uzare 25/EylUl/934 Sabl gOnU a~lacakbr. 

Her sene oldugu gibi Panayar maballi Elektrikle tenvir edilerek 
te,rif edecek zevabn istirabatlara temin ve i§lerine aon derece ko-
laylak g6sterilecegi ilin olunur. ..5334, 

Giizel San'atlar Akademisinden: 
Akademimizin miinhal bulunan §ehri "60, lira ticretli kltJp ve 

daktilologu i~in 19/9/934 ~ar§amba gfinii aaat onda mUsabaka 
imtibam yaptlacakbr. Asgari ortamektep mezunu olmak tartbr. 
Ecnebi lisam bilenler tercib edileceklerdir. Talip olanlaran pazartui 
ve ~artamba gUnleri bir istida ile Akademi ldaresine mOracaatlarL 

.. $294" 

Ktzlarintzin istikbalini dii§iiniirken 
gorenege kapiimayin 

Sel~uk K1z San'at Mektebl 
Saglam aeciyeli, yUksek terbiyeli, dOzglin malQmatb 

Ev kad1n1 ve San'atkar Han1mlar 
yetittirir. Mektep meccanidir. Temrin masraflara mektepten veritir. 

Lise, orta ve ilk mektep mezunlan i~in ayra program ve 
tetkilit vard1r. llk mektep mezunlara aynt zamanda orta tahsil
lerini de yaparlar. Bir defa mektebi ve programlaram aBrUn, 
karannaza aonra verin. 

Mektebin yeni ve hususi te~kilib mezunlarJDa atolye a~abile
cek kO~Uk bir aermaye ve ~ehlz temin eder. lo "5306" 

K1zlannin refah, saadet ve istikbalini 
dii§iinen Anne ve Babalar 

Bir defa SELCUK KIZ SAN'AT MEKTEBINI 
zlyaret etmelidir. . 

Mektep Lise, Orta ve ilk mektep mezunlarma kabul eder. 
Meccantdir. Temrin maaariflerl mektepten •erilir. 
Talebeyi modern dn,nnce Y6 lhtiya~ara uygun bir bayata 

hiWrlar. 
Mektebin yenl ve huausi tetkilib mezunlanna at61ye a~bile-

cek kU~Ok bir sermaye ve ~ebiz te•in eder. (5307) 

~-- Takalm Ayaapatada SARA Y BAHyESJNDE--.. 

MECCANEN SUNNET 
6 Eylnl 98{. per~embe gnnn lbnynk blr snnnet dnannn tertlp edilml~tir • 

Qocuklar bu dn~onde meccanen sonnet edllect~k ve yemekleri de yine mec· 
canen verilecektir. Arzu eden a1ltlerinin I Eylnl ~ar~mba gnno ak~mma 

kadar bah~e mndnriyetine m1lra.caat eylemeleri. 

Akay ifletmesi Miidiirliigiinden: 
Levazam anbarmda mevcut 35 adet bof makine yag, f1~asa ile 

takriben bin kilo uki tente bezleri 6JEylOl/934 tarihinde saat 
lklde a~ak arbrma lie aablacakbr. lsteklilerin mezkur gUn ve 
aaatte Azap Kap1da Levazam ambannda sabt heyetine miiracaaalarJ. 

Ynksek Orman Mekfebi Rekt6rl0j'linden: 

Orta Orman Mektebi talebe kadrosu 
dolmu§tur. Miiracaat edilmemesi (5302) 

T ayyare Cemiyeti Laleli 
Apartmanlar iclaresinden: 

Tayyare Cemiyeti LAleli AparbmanlarJOda li~, dort, be~ odah 
dalreler, her keseye elveri~li bir aurette kiraya verilecektir. lste· 
yenlerin apartmanlar idaresine milracaat eylemeleri (5209) 

Deniz Lisesi 
Miidiirliigiinden: 

Mektebimize •tos. lira Ocretli bir ltalyanca muallimi almacakbr. 
Madde 1 - Mutlaka Onivenitede bilimtiban ebliyetnameyi baiz 
veya maarifte mllaeccel ltalyanca muallimi olacaktu. 

Madde 2 - 1atekli bulunanlardan hi~ bir yerde vazifedar olma
JADiar terclb edUecektir. 

Madde 3 - Anu edenlerin nihayet 5 eyUU 934 taribine kadar 
Heybeliadada bulunan mektebimize mUracatl•r•. 114872" 

I 

~- AK§AM KIT APHANESI N~§RIY ATI --. 

.&SY.&D.&X 

BiR &ONE$ D06UYOR 
Yazan: /SKENDER FAHREDDIN 

Bnynk ~~ten ve kurakbktan enelkt devirlere ait 

BUyUk tarihi roman 

Yeni ~1kt1 
Bu eser muha"irin en /tula rajhet gormii~ tarihi roman/arm

dan birldlr. Turlclerin ( Bugfllc ~~) ten 'lit ( Kurakl1k) tan 
lfJflel orla asgadalci ga1t19111m fJt ( Biigiilc go,) ii hazrrltyan 
lcuraklrgm nasrl "' n~red1n 6a,ladrjm• genl tarihi 'llesikalara 'lie 
( Turk tarihinin ana hatlarrna ) fOTI fJt piiriizsiiz bir Turk,e ile 
anlatan bu lcltap fdniin fn ".!rihlm eserlerinden sayzlabilir. Bu 
ltibarla ( ASYADAN BIR GUN£S DOCUYOR ) romanrm hem 
g1ni nesle, hem Je roman meraklrst lcarilerimize hassatan 
tavsiye ederiz. 

Romanda on bin &eneUk bir TUrk des tam olan AYDIN lle YILDIZ m 
{ Attlnda~) da uzun seneler kald1ktan sonra ( Uyemutluk kuvvetf ) nl nas1l 
bulduklarm1 ve Bnynk gO~te bfr ~oban k1z1 olan ( Yll.DIZ) m ( Alageylk ) ka· 
bUealnln ba~ma. ge~erek garbe dogru nas1l Jndltlni boynk bfr zevk ve 
merakla okuyacaks1mz. 

Biiyiik kdada 172 sahife - Fiyeti : 80 kuru§ 



· Sahife lZ AK$AM 

Be$eriyete beli olan 
fareleri lmha ediniz. 

FAR HASAN :ec:~i 
ile bir samyede Olduronuz. Hasan fare zehiri bir parc;a ekmek 
veya un lie mamul tathlara az bir miktarda stlrUlUrse ve fare
ler1n bulunduklan yere b1rak1hrsa. her tUrin fareler ve s1c;anlar, 
seve seve i~tiha 11e yerler ve derhal O!Urler. BiltO.n fareler, Olen 
fareyi gOrUnce korkulanndan bir daha katiyen <;tkmazlar ve 
diger bir mahalla naklederler. Bunun ic;indir kl farelerden 
kurtulursunuz. Fare zehirlnin bugday ~eklinde de <;lkmt~br. 

l!acun halindeki ile blrlikte bugday zehirinden farelerin bulun· 
duklart mahallo serpilirse farelerin ve s1c;anlann botnn ana ve 
bava ve ecdad1 ve silsilelerlnden eser kalmaz. 25 kuru~tur. 
Taklitlerincten sakmtruz. Hasan Ecza Deposu. 

FAR HASAN markas1na dlkkat 

Her Tiirkiin elinde bulunmas1 laz1m bir kitap 

BU KITAP 
Tiirkiin kara ve ak giinlerinin bir 

aynastdu. Eser bir ltalyan alaymm 
fl~tna aalma Konya}t'a girmesile ba~
lar. l,galler hep biribirini takip ed•er. 
Ordu dagtlmt!1tlr. Bunlara kar~1 ko
yacak hi~; bir kuvvet yoktur. Omit
eizlik, karars1zhk ve yeia bir kabus 
gibi vatanm her tarafm1 sarmt~br. 
Kimse ne yapacagm1 bilmiyor, der- . 
ken Ti.irki.in Ulusu bir gi.inet gibi 
ufuktan doguyor, ufak hoareketler, 
~ebe muharebeleri ba~ltyor. Bu hare
ket gittik~e htzlamyor, biiyiiyor, 
ecnebi i~gallerinin etrafmda ~ember
ler has1l olmaya ba,hyor, derken 
Milli ordu kuruluyor, fakat arkasm
dan i~ ve dtf di.i,manlann hiicumu 
ba,Ityor. Bunl! is~lar takip ediyor, 
bizzat bu !Oetelerin en giivenenleri 
i~yan ediyor. Bunun arkast sua mu
vaffakiy~tler ba,Ityor, birinci ve ikin· 
ci inonii zaferleri bu dahili dii~man
lan yere seriyor, Sakarya harici dii~
manlarm iimidini kmyor ve nihayet 
biiylik zafer - biiti.in p;aasile vatam 
ternizliyor V'e siz tekmil bunlan 
cMehmet~;ik:. muharririnin aade ve 
.;ekici iislubilc yalmz dinliyor degil, 
birlikte yaftyoraunuz da. 

iSTiKLiL. SAVA$1 
NASIL OLOU 

Yazan~ M. liiBVK.i 

,. Yeni ~1kt1 

Gazi Hazretlerinin giizel bir kumanda resmini 
ta~1yan zarif renkli bir kapak i~inde resimli 

ve haritah 14 biiyiik forma 

l'iyeti= SO kuru, 

AK$AM KiTAPHANESi ____ , ____________________________________ __ 
121, Ankara caddesl - Istanbul 

T~O.KiYE, 

l\RAAT 
BANKASI 

-- - -- -~ ~f.ll 

2 Eyliil 1934 

,Hakilci, saf, kafi festrli ASPIRiN, E9 marka• 
stnt ta~"· A(jr.tar• ~abuk ve emniyetle gider.' 
melt i~in ba~vuraca(jm1z deva, dunyada 
me~hur ,,. ~ "mustahzan olmaltdu1 

lsrarla tASPiR • 
ve 20 komprim elik ambalajlarda bulunu 

~=-....... 
Ambalajlarda ve kompfi· 

, mererin uzerinde EB 
markasm.n mutlaka 
bulunmasma dik· · 
kat ediniz l 

Beyotlu - TUnelba!il - Yeniyol 

~·kek Alman Lisesi v:e~~:bit 
Maarif Vekaletince Miisaddak: 

1 • Tam devreli lise 2 • Orta Ticaret mektebl 

3 • Lisan ogreneceklere ihzari smtflar. 
' 

Tiirk~e .. Almanca .. Franstzca mecburi, lngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resml bakaloryasma haz1rlar. 
Terblye ve tedrlsalmm clddlyetne tanmm•fbr. 

Tedrisat 10 EylUlde ba~hyacaktar. Kaytt i~in: 3 EyiUl pazar• 
tesi giiniinden itibaren ogledeo evvel 8 den 12 ye kadar miira• 
caat edilmelidir. F azla tafsilat i~in her giin mektep idaresine 
miiracaat edilebilir. 

Giresonda Piyade Askeri Sat1nalma 
Komisyonu Reisliginden: 

1 - Gireson Garnizonunda bulunan ve bulundurulacak olaD 
kttaat ve miiessese i~io bir seneJik ihtiyact olan 310,000 kilo Ek· 
meklik Un kapab zarf usulile mUnakasaya konmu~tur. 

2 - lbalesi 22/9/934 Cumartesi giinu saat 14 te kumandanhk 
Dairesindeki Sabnalma Komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Talipler ~eraiti ogrenmek ve arzu ederlerse tartoamenin 
aureti musaddakasma almak fizere her gfin komisyon Reisligine mil
racaat edehilirler. 

4 - Bedeli mubammenin muvakkat temioah 2383 liradtr. 
5 - MUnakasaya i§tirak edecek zevat teklifnamesini bir zarf 

i~ersine koyup miibUrledikteu ve ~smini iizerine yazdaktan sonra bu 
zarf1, teminah muvakkateye ait makbuz ilmiihaberi veya banka 
kefaletnamesile beraber ikinci miihiirlii bir zarf i~ine koyup Uzerine 
teklifnamenin hangi i~e ait oldugunu yazarak ikinci maddede yazah 
tarih ve saatin bitiminden evval makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri ve taliplerin ibale saatinde komisyonda bulunmalar& ilao 
olunnr. ..5040, 

1 Tiirk ~1aarif Cemiyeti idaresinde: 

Bursa K1z Lisesi 
Yata • Giindilz 

Tam te§kilath Orta ve Lise k•s•mlarmt bavidir. Mektep binasa 
Amerikahlardan satan ahnan Kolej binastdtr. Resmi Liselere mua• 
deleti tasdik edilmi§tir. Lisan dersleri Ecnebi miitehasstslar tara• 
fmdan verilir. Talim Heyeti en gUzide ve muktedir Muallimlerden 
miite§ekkilidir. Milli terbiyere bilhassa ehemmiyet verilir. Senelik 
yah licreti 185 giindiiz iicreti 35 liradar. Taksitle ahnar. Memur 
~ocuklarma ayrtca tenzilat vard1r. Kaytt muamelatma 15 Agustos 

934 de ba~lanacakhr. F azla maliimat i~in Bursada Mektep 
MUdiirliigUne miiracaat edilmesi. (4419) • 

RA$ DERDiNDEN NASIL KURTULURSUNUZ? 
Arhk biitiin milletlerin kullandtgt bJ~ak 

BEYNELMILEL 
bra, h•~agtdtr. Onun i~in ENTERNASYONAL 
ismi verilmi~tir, Alman yiiksek teknigioin hari· 
kast olan bu bt~ak, ancak bir ku§ tiiyU kadar 
yiiziiniizii ok~ar. Ilk bir tecrii be sizi bayretlere 
dii~urecektir. Adedi 7 kuru~tur, her yerde sa

1 

bhr. Ba§h~a Bahcekapasmda ZAMAN 1tr1yat ve IIP"""'~~B. ....... P!. 
ecza d osunda. Toptan sab$ ketencilerde. 

OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIJIIIIIIIIIUIIJIIJUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIJIIDIIMtnllllliiiiiUIIIIWJIIIIIIllllllliiUUIUI .. 

Sahibi ; Necmeddin Sacbk Umumi ne,riyat miidurii: Em. Tahaia .. 
IJqam Matbaaa 



lstlklal sava91 nasll oldu? 
O kuyahm ve ~ocuklaramaza okutahm. 

Okumanan tadmt ahr ve daha candaa 

~ah~arlar. Fiati 80 Kuru~tur. 

Sene 16 - No: 5712 - Fiatr laer gertfe 5 lcurrq 

V aziyetleri §iipheli 
gazeteler kapablacakbr 
Matbuat umum ntiidiirliigii daha bazt 

gazetelerin vaziyetini tetkik ediyor 

·Maarifi Umumiye 
' Oa lkf.act Nae 

llunO "--?• ~ 
o.p.. 

llat•u~urtrl 1 M. RAIF HAKKI 
.. Lt Llpo riHAit 
.... tnllft Ill ........ 

No. 182 Ul'IUM MO'I' I!:UAIOINI AHKEHIVI!: CEMlVETl Uflri ......... 

Agustos. Zaferi t z~;~koka 
--- ediJ' VC DO.lfC yarar? 

Atustoo a,..,Y•nf Tdrk tar~b ftdo feYotO b r 111tztoale tetl<n ed~~ . -
~OyQk •• tbemllltJtlh bar d6nUm n~kl&.,d•r &1kl bir 111Akakmb:4~ -
• kk.wnwo h l&bll etrvet Uf• 

MUHA&[REl MES[lESi 
Ill 

Amerik:uun mnhnn·rf't 

TURKiYE iHRACAT &AZETEii 
Sene : 1 •o : 15 

z,,..,, 6a/tU(,. : :f/ml ,,, ••• , ... 

Agztstos Zaferi MeyankokQ 
ncdir ve nc i~c ynrar? 

Anu.•riknmn mullacr ret 
• •i• lr mi ' e ,Ja,,on) ·• 

Aluttos •r•.Y•n• Tilrk llhbuvle f•>ltl• blr merbale tttkil edeo 
bO yOk >t tb~m•)rth bar d6nUII\ ookl&lld•r Bqka btr maka!emizdo .,,., 

Ayn1 mDnderlcatla takat ayr1 ayra ba,llklarla ~1kan ve 
hDkOmet~e kapatllan lkl mecmuan.n ~afllklarl 

Ankara 30 (Hususi muhabiri- tantaj ve dolandtrtcthkllr. Sebep-
mizden) - Mathuat umum mii- ler, mathuat umum miidiirliigii ta· 
diirliigii, yazJlarile efkar1 umu· raf1ndan pek a~ak bir tekilde tes-
miyeyi bulanduan, ilan kabulii ve bit olunmut ve bir ~ok vesiKalar 
abone kaydi ile de resmi ve husu· elde edilmittir. 
si miiesseseleri, ticarethaneleri Bundan sonra hu ciddi miicade-
dolandtran gazete ve mecmualar- le ile boyle ~irkin bareketlerin te-
la ~ok esash ve ciddi bir miicade- kerriiriine asia mahal kalmtyacak-
leye giritmittir. br. Matbuat umum miidiirliigiinii 

Bu miicadele etrafmda malu- bu nokaam da kapam1' ol.masm

mat almak iizere goriittiiium mat· 
buat umum mudurii V edat Nedim 

"bey: 
- Biz- diyor- gazetelerin gayri 

metru bir tekilde para getirmege 
alet olmasmt degil; memlekete 
mufit olmasmt istiyoruz .. Vaziyet
leri fUpheli goriilen gazete, mec
mualar derhal kapahlacakllr. 

Matbuat umum mudiirlugii nez
Clinde yaphg1m tetkikata gore; 
rnucadeleye batlandtgt gunden 
itibaren latanbnlda ~1kan 12 ga
zete icra vekilleri heyeti kararile 
kapahlmttbr. Bu gazete ve mec
mualann kapablmaama sebep 

dan tebrik ederiz. 
Umum miidiirliikten aldtglm 

malumata gore; daha bir ay ev
veline kadar son giinlerde kapa
ttlan bir gazetenin memuru bir 
bank.a miiduriine giderek: 

-Biz~ bet yiiz lira veriniz..Ak
ai takdirde aleyhinizde net.riyata 
bathyoruz .. 

, Diyerek miidiirii tehdit etmittir. 
Hiikumetin girittiii bu ciddi 

miicadele sayesinde bundan son
ra tantajctlann, ilan ve abone av
cllartntn at oynatmalarma miisa• 
ade edibniyecektir. 

(Devanu 2 nci aahifede) 

.Tiirkiye - M1s1r ikamet 
muahedesi aktediliyor 

Mtstrda ya~1yan Tiirk tabaast 
kapitiilasyonlardan istifade edecek 
Paria 1 (Huauai) - Tempa sa

zeteaine Kahire muhabiri yaz1yor: 
Tiirkiye ile M111r hiikiimeti ara

llnda bir muhadenet muabedeai 
ve bir ikamet mukaveleai akti i~in 
aylardanberi muzakereler cere
yan etmektedir. ~imcliye kadar hu 
muahedelerin aktine bi~ok miit
kiiller mi.ni oluyordu. 

Evvela, Turkiye hukumeti MI
••rda oturan Turk tebaast i~in di
ier ecnebiler gibi kapitiilasyon
lardan istifade etmek hakktnt is
t ihsnl etmek istiyordu. 

Saniyen Tiirkiyede miitemek
kin bulunan M1s1r hanedam kra
lisine 

du. Bu miitkiilatm en bariz miaali, 
prena Seyf'eddinin ge~enlerde ak
tetmit oldugu izdivac1 M111r ha
nedam aaltanat mecliainin taatik 
etmemiJ olmalldtr. 

Maamafih uzun ve devamh mil
zakerelerden aonra M111rda yafl• 
yan Tiirk tebaaa1n1n tabi tutula
caklart muamele hakkmda, iki 
hiikUmet araamda mevcut olan 
noktai nazar fark1 , kal.kmak iize
redir. Tiirk konsoloslartna M1s1r
da ya,tyan Turk tebaast iizerinde 
kapitiilasyonlardan istifade eden 
diger devletler konso!oslan gibi 
hakkt kaza verilecek ve pek ya
kn~da bu hususta itilaf imzalana-

PAZARTESl - 3 Eyl6l 1934 

Muhtelif 
memleketlerde 
gefim masrafr 

En ucuz memleketlerden 
biri Tiirkiyedir 

Beynelmilel ticaret odaa1 muli
telif memleketlerde g~en sene 
ge~im masrafmt gosteren bir iata· 
tistik netretmif.tir. Umumi harp
ten evvel ge~im masraft vaaatial 
100 rakkamt ile ifade olunuraa 
1933 seoeai muhtelif memleket· 
lerde g~im rakkamlan tunlardtr: 

Polonya 71, Cin 107, Macaria
tan 92, AYUaturya 117, Tiirkiye 
t 04, Alman~ 1 18, Yugoalavya 
119, lsvi~re 131, lngiltere 138, 
Japonya 145, Bel~ika 175, Iapan· 
ya 182, Romanya 238, ltalya 450, 
Cekoslovakya 696. 

japon donanmast 
Tokyo kabinesi, filosunu 
~ogaltmak yolunu buldu 

Londra 2 (Husuai) - Londra 
vo Vatington deniz muahedeleri 
ile bahri intaab tehdit edilen Ja
ponya devleti, donamaatnl istedi
ii kadar biiyiilitmek yolunu bul
muttur. Miiatakil bir devlet ad
deyledigi miittefiki Ma~urya 

imparatorlugu namma yeni bir 
biiyiik donanma vucuda getirmek
tedir. 

J4ponyantn bu hareketi Sov· 
yet Rusyasmda fevkalade nazart 
dikkati celbeylemittir. Moskova• 
dan bu mesele hakkmda Eat 
Express ajansma ~ekifen bir tel
grafnamede deniliyor ki: 

Japonyamn Man~urya hiikU· 
meti namma bir harp donanma-
11 viicuda getizmek iizere ha· 
zarladti• planlar Moskovada aon 
derecede alaka uyandtrmtttlr. 
Buna dair Pravda gazetesi atide· 
ki malumatl netretmittir: 
Man~urya hiikumeti anmiDa 

yap1lacak harp donanmaamtn 
planlart ikmal edilmittir. Hatta 
yeni harp gemilerinin inf&ll bat
lamtthr. Man~urya besabma Ja
pon intaah bahriye tezgahlartn· 
da bir ~ok yeni harp gemileri 
yaptlmaktadtr. Bundan batka Ja· 
ponya eski tip harp gemilerinin 
heps-ini Man~uryaya devrede
cektir. .. 
· Liautung korfezinde Man~ur· 
ya i~n bir uaaiibaJui vucuda ge
tirilecektir. Diier bir iisaiibahri 
de Kore eahilinde te~ia oluna• 
eakttr. 

Yenl tetrlkam1z 
Kibar Aleminde ie~en ve 

herkesi alikadar edecek bir 
macer a: 

ilk kad1n 
En ince kalp tahlillerinl en 

cazip bir uslupla onUmOze 
doken bir eserdir. 

ilk kad1n 
Sihirli, giizel, tecrUbeli bir 

kadmm yeni erkekle~mi~ bir 
delikanla iizerinde yaphgt tesiri 
naldeden harikulade bir eser
dir. Bu gUzel tefrikamn ya· 
kanda ne§rine ba§hyacag1z. 

lstlklal sava91 nas11 oldu? 
Ogrenin vazifedir. Bu eseri okumak 

\'azifelerin en zevklisidir. Bu zevkteD 

mahrum kalma! Fiati 80 Kuruf. 

Tile/on: 24240{1dare) • 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa) • 20113 (Kiite) 

Batvekilimizin lzmlr •eyahatindea lki lntiba : Yukanda Kartfyaka 
c;ocuk bakam yurduncb minimini yavrulann lamet pata terefine 
verdikleri balodan bir klSte, atagada : Batvekil lsmet pata ile 

hariciye vekili Tevfik Ru,tn bey baloda 

Busene bugday ve fasulya 
ihracabm1z ~ogalacak 

Romanya ve Bulgaristan bize bu sene 
rekabet edemiyecekler 

Beynelmilel bugday vaziyeti, vaziyet iyi olmad1gt i~in Romen 
Tiirkiye bugday ihracallnt daha sert bugdaylart pahahdtr. KO.. 
musait bir hale getirmittir. Bal,. tencede teslim edilmek tartile 
kan memleketlerinden Bulgaria- sert bugdaylann fiati 5 kurut-
tan sort bugday ihra~ edemiye- tur. Tiirkiye sert bugdaylart S 
cektir. Bu1garistanda kurakhk va- kuruttan daha ucuz oldugu i~ia 
ziyeti dolay•sile, hiikumet ihra- Romanyantn bize rekabet etme-
cah menetmittir. ai pek miitkiildiir. 
' Romanya son zamanlarda ti~ Bu terait altmda Ziraat ban· 
mal mmtakasmdan mahdut mik- kas1 vaa1tasile Tiirkiye bugday-
tarda sert bugday ibra~ edebile- lar1 merkezi Avrupada biiyiik 
cektir. Fakat Romanyada zirai (Devanu 4 tindi aahifede) 

-IUIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIUIIIIIIII.-.niii..._UIIUIIUIURIIIIIIIIIIIaMMIIIIr .lllllllfiiiiiS'RIL. '"II .... IIIIIIIIIIIUIIAI ..... 

Can stkan erkek - Param olsa burada bir dakika durmaz, gi.
derdim . .. 

Cam sllnlan ktz - Ostiimde on liram var, size versem bende* 
ne kadar uzaga aidebillrainiz7 

Franstz karikatii rii) , 


