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Aziz misafiri • 
IZ 

lki devlet reisinin tel3kisi 
~ok saminli oldu 

Muhterem misafirimiz gOrdiikleri 
kabulden ~ok miitehassis olmu~lardtr 

- - ' -

,. 
J 

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

Ankarada 
Deniz in dibinde .. 

Define merak1 lzmirden 
Istanbula sirayet etti 

Istanbul limanintn· dibinde batm1~ 
ka~ gemi var? 

Define merakt nihayet lzmirden 
Jstanbula sirayet etti, bir hafta
danberi Naci efendi isminde bir 
adam lstanbulun en eski, en ma
hir dalgt~larma miiracaat ederek 
yalntz kendinin bildigi bir yerde, 
deniz altmda Bizans zamanmdan 
kalma eski bir gemi harabesi i~in· 

,l de define oldugunu iddia etmek
tedir. 

' 1 Relatcumhur Hz. ve muhterem mlaaflrlmlz 
~ 

i- Ankara 17 (Huausi) - Aziz 
:ve muhterem mi afirimiz ~ahin· 
·' h Hz. bugiin saat on dort bu
~ukta Ankaraya vastl oldular. ~e
birde daha sabahtan faaliyet hat
lamJ~h. Her taraf Tiirk ve Iran 
bayraklarile donahlmtf, istasyon 
civartnda ve giizergahta laztm ge
len tertibat ahnmtfll. 
· lstaayonda bir tabur asker, mt· 
21ka, polisler mevki almttJardt. 
Saat on dorde dogru, istikbal res
minde bulunacak olan hiikiimet . 
erkam gelmege batladtlar. 

1 • Saat on dordii yirmi bet ge~e 
Reisicumhur Hz. istasyonu te,rif 
~ttiler, halkm alkttlarile karttlan
dtlar. Mtztka istiklal marflnt ~al
dt, asker selam resmini ifa etti. 

Reisicumhur Hz. sag tarafla-
l'tnda B. M. Meclisi reisi Kaztm 

1 
P&fa, baf.vekil lsmet pafa, vekil
.!er, Media reis vekilleri, Ftrka 
katibi umumlsi Recep bey, ~ol ta
rafmda biiyiik erkam harbiye re· 

Gelecek muhacirler 
Vekalet iskanlan i~in 
geni§ tedbirler alacak 
Strbistan, Bulgaristan, Roman-

Y• ve adalardan Tiirkiyeye gele
c:ek olan Jrktatlartmtz, hareketle-
f~inden evvel, bulunduklart yerler
deki Tiirk konsoloshanelerine mii· 
racaat ederek Tiitkiyenin ne tara· 
ftna gitmek istediklerini bildire· 
cekler, mali kudretlerini de bir 
lisle ile beyan edeceklerdir. 

Bu gibiler, topraklanmtza ayak 
hasttklart giinden itibaren ii~ ay 
2arfmda hiikumete miiracaatla is
ltanlarmt istiyeceklerdir. Miiraca
a.t etmiyenler, iskan haklarmt kay. 

· bederler. 

, Dahiliye vekaleti, memleketi
hlize gelecek olan muhacirlerin, 
Uerhal iskanlarile, az zaman i~in

. de miistahsil bir vaziyete sokul
Jnalarl i~in genit tedbirle~: almak 
li~eredir. 

iai F evzi pafa, ali askeri tilra aza· 
at, biiyiik erkini harbiye ikinci re
isi, askeri temyiz mahkemesi re
isleri, miidafaa veki.leti umum 
miistetart, kara, hava, deniz miis
tetarlan, umum jandarma ku· 
mandant, Ankara mevki kuman· 
dam, askeri protokol tefi bulun
dugu halde istaayon dahilinde tre· 
nin duracagt mahalde misafirimi
ze intizara batladtlar. 

Selam resmini ifa edecek ktta· 
attn sol tarafmda temyiz, tiirayt 
devlet, divam muhasebat reisleri, 
sair hiikUmet erkint, Iran sefareti 
erkim mevki almitlardt. 

Tamam saat on dort bu~ukta 
tren yavat yavat istasyona girdi. 
~ahintah Hz. nin bulunduklan 
salonlu vagon, Reisicumhur Hz. 
nin iotizar buyurmakta olduklan 

noktada durdu • 
. ~ahintah Hz. vagondan inerek 
Gazi Hz. ile pek samimi surette 
miisafaba ettiler ve maiyetleri er· 

Katil kad1n 

Cocutunu denlze atmakla 
. maznun Fatma KadddSy 

lskelesinde 
[Y azil\1 2 nci sahifemizdel 

kinmt Reisicumhur Hz. ne tak· 
'dim eylediler. Gazi Hz. de refa· 
katlerinde bulunan zevab takdim 
etti. Bu srrada toplar abldt, mtzt• 
ka Iran ve lstiklal martlartnt ~aldt. 

~ahin,ah Hz. selapt resmini ifa 
eden askeri tefti& ettikten sonra . . 
Reisicumhur Hz. ile birlikte istas-
yondan ~tkttlar. Bu strada halk 
misafirimizi ,iddetle alkttladt. 

Reisicumhur Hz. ~aglarmda mi
safirimiz oldugu halde otomobile 
bindiler. Otomobilin on, yan ve 
arkasmda mtzrakh siivari miifre
zeai bulunuyordu. Erkamn hindi .. 
gi otomobiller bu otomobili takip 
ediyordu. 

Reisicumhur Hz. ~ahin~ah Hz. 
ni ikametlerine tahsis edilen H~l
kevine isal buyurdular. Halkevi-

nio oniinde askeri kttaat mevki al
mlfb. Mtztka evveli. Iran, sonra 
lstiklal martlarmt ~aldt. Gazi Hz. 
misafirimizi dairelerine isal ettik-

[Devauu ikinci a&hifede] 

Pahaliiiga kar§I 
Kabzimallar heniiz 
belediyeye miiracaat 

etmediler 
Halkm sebze ve meyva ihtiya~· 

larmt ucuzca tedarik edebilmesi 

i~in kabztmallar cemiyetinin ,eh· 
rin muhtelif yerlerinde toptan fi. 
ate mal satmak iizere meyva ve 

sebze pazarlar1 kuracagt ve bu 
maksatla belediyeye miiracaat 
edecegi yaztlmt,h. 

Y aphgimtz tahkikata gore be· 
lediyeye heniiz boyle bir miiracaat 

'yaptlmamtftlr, Miiracaat vaki 

olunca belediye bunu memnuni
yetle kart-thyacak ve -hemen iste
nilen miisaadeyi verecektir. Za .. 

. 4 

ten dahiliye vekaleti, halkm dog-
.rud~~ dogruya miistahsille kar••· 
latmaal icrin bu kabil pazar yerle· 
;inin a~tlmastnl otedenberi em• 

j retmektedir. 

Naci efendi en derin sulara da
labilen istanbulun iistat dalgt~
larmdan Mehmet ve Ismail efen .. 

dilere gosterecegi yere dalmala
nm teklif etmittir. iki dalgt~ ta: 

- Define aramamn kanuni bir 
muamelesi vardtr. Onu yaptmn. 
Bizim iicretimizi verin. Dalahm! 
cevabtnt vermi~tir. 

Naci efendi bunun iizerine: 

- Ben lzmirde de define art• 
yorum. Oradaki itlerimi bitireyim, 
doniitte kanuni muamelesini yap
brutm. Hemen aramaga batlanz. 

Naci efendi bunun iizerine lz
mire hareket etmi,_tir. Define ara· 
ytctsl bu eski gemi harabesi i~in· 
de kiilliyetli miktarda altm bulu
nacagma kaildir. 

Fakat Hali~i, limam, Bogazi~i
ni, Bogaz dt~mJ, Adalar sulannt, 
Yetilkoy, Yedikule, Samatya, Ye
nikapt, Sirkeci onlerini, biitiin is
tanbul denizini kart' kartf bilen 
Mehmet ve Ismail efendiler bu 
arathrmadan hi~ bir !ley ~·kacagi• 
nt iimit etmiyorlar. 

[Devanu 4 iincii aah!fede] 

Soy adt kanunu 
Diin layihan1n heyeti 
umumiyesi A1ecliste 

kabul edildi 
Ankara 17 - Dun Biiyiik Mil

let Meclisinde soy ad1 kanununun 
miizakeresi yaptlmtt Refet bey 
.(Bursa) bu kanunun ge~ kalmtt 
oldugunu, kanunu medeni ile be
raber yaptlmast laz1m geldigini 
soyliyerek li.yiha ile kanunu me
deni arasmda baz1 tezatlar hu· 
lunduguna itaret etmit ve li.yiha
'nm kanunu medeni iie telifi i~in 
enciimene havalesini istemittir. 

Buna dahiliye vekili ~iikrii Ka
'ya bey cevap vererek bundan 
maksat soy admm kullamlmasantn 
mecburiyetini temin oldugu, ve 
soy adt mevcut ise kullamlmast, 
'degilse soy adt almmast li.ztm gel
digini soylemi~tir. Kanunun he
yeti umumiyesi kabul edilmif, 
.maddelerin ayn ayrt miizakere· 
si pazartesi giiniine otraktlmtsbr. . . -----· · Torpitolarlmtz dtindO 
- Iran ~ahin~ahs ·Hz. ni kar~thyan 

torpitolarsmu:, Trabzondan limaoi· 
mtza doomii~lerdtr. 

Dalgt~ Mehmet elendl 
denlzden ~tkarken 

V enedik miilakat1 
Hitler ile M ussolini 

aras1nda verilen kararlar 
Venedik 16 .(A.A.), - Havas 

ajanst bildiriyor: 
M. Hitler ile M. Mussolini ara

smdaki miilakatta iki taraftn tez. 
leri arasmda mutabakat goriil· 
miittiir: 

1 - Sili.hstzlanma ve Millet
ler cemiyeti: Almanya bu sili.h
stzlanma konferansma ve Millet .. 
·ler cemiyetine ancak miisavi hu· 
kukla donecektir. 

2 - Tuna havzasmm tenaiki: 
Almanya, 15 martta Romada 
ltalya, Avusturya ve Macaristan 
arasmda imzalanan iktisadi itilif· 
namelere ittirakten imtina etme
mektedir. 

3 - Avusturya meselesi: AI .. 
manya, A vuaturyantn istiklili ve 
bu memlekette siikunun tesisi lii
zumunu tamamile kabul etmek• 
tedir. Milli sosyalistler propaga~t
dalarmt mutedil bir tarzda yapa· 
caklar, buna mukabil ltalya milll 
sosyalistlerin Avusturyada aonha• 
harda yaptlmast muhtemel intiha
bata ittiraklerini temin edecektir. · 



Sahife 2 

Tevfik 
Bir bulgar gazetesinin 

~ok takdirkarane makalesi 
Hariciye vekilimiz Tevfik Riit

tii bey, Sofya istasyonundan ge
~erken Bulgar gazetecilerine baz1 
beyanatta bulunmuftu. 

Sofyada ~1kan Slova gezetesi 
bu rnunasebetle bir makale yaz
mtttJr. Bu makalede diyor ki: 

«Tevfik Ruflii beyin beyanatJm 
tetkik edecek degiliz. Y almz bir 
noktay1 kaydedecegiz. 0 da Turk 
Hariciye vekilinin beynelmilel me
seleleri tetkik ederken gosterdigi 
vuzuh ile kar~tsmdakiler iizerin
de biiyiik bir tcsir yapbgtdJr. Bu
nu inkar etmek kabil degildir. 

T evfik Riittii bey i~in kor dii
gum yoklur. T ereddiit ve yenilmi
yecek mutkiilat mevcut degildir. 
Geni~ bir fikir te~bbiisii ve An
karada kuvvetli istinatgaht olan 
bu iyi diplomat, Tiirkiyeye teref 
veren ve bir ~oklarmda gtpta hissi 
uyandaran bir harici siyaset takip 
ediyor. 

Muhterem Turk hiikumet ada
mt Sofya istasyonundan ge~erken 
bu his ~ok kuvvetle tezahiir edi
"yordu. Bizim temenni edecegimiz 
yegane fCY Tiirk Hariciyc vekilile 
yeni Bulgar hiikumeti arasmda 
temaslarm daha stk olmast ve sa
mimi bir te,riki mesai arzusile 
gorii~iilmesidir.» ----
Takas suiistimali 

On tacir ve komisyoncu 
' tevkif edildi 

Bir miiddettenberi devam eden 
takas suiistimali tahkikah f&ya
m dikkat bir safhaya girmi,tir. 

Tahkikatla mefgul bulunan giim
riik teftit heyeti miiddeiumumili
ge miiracaatla bu itte alakadar ol
maktan maznun yiiz elliden fazla 
tahiStan yirmi bir kitinin tevkif
lerini istemiflir. 

0~ bu~uk milyon liraya balig 
olan bu suiistimal i'inde bir ~ok 
tiiccar ve komisyonculardan maa· 
da memurlar da bulunmaktad1r. 
Tahkikat evrak1 iki kamyon dol
duracak kadar olmu,tur. 

Giimruk beyeti tefti,iyesinin 
~osterdigi liizum iizerine miid
deiumumilik tevkifi istenenlerin 
evrakam Sultanahmet sulh ceza 
mahkemesine vermif, bikim Refit 
~y evrak1 tetkik ettikten sonra 

resmi evrak tahrif ederek giim
rLik ka£ak~thgl yapmaktan maz
nunen bu eth~stan onunun tevkif
lerine karar vermi§tir. 

Haklarmda mevkufen tahkikat 
yaptlmasma karar verilenler ke
reste tiiccart Hristonidis, bunun 
komisyoncusu Ziihtii, tiiccar Veh
bi, Cemil Hayri, limon tiiccart 

Diyamandi, tiiccar F aik, komis
yoncu Faztl, Perikli, Yusuf Ziya 
ve Arman Kovo efendilerdir. 

Bunla~ hakkmdaki tevkif mii
zekkeresi emniyet ikinci tube mii
durlu.gune verifmittir. Bunlarm 

bir kiSml tevkif edilmittir. Miite
hakisi de bugiin tevkif edilecek
!erdir. Mevkuflardan bir k1smi 

tevkif kararma itirazla tahliye ta
lehinde bulunmutlardar. Bu ci
het te tahkik ediliyor. 

Mallanm1zm ucuz -nakli i~in 
tedbir ahnacak 

Ankara 15 (Hususi) - Turk 
ofisi ihracat mallartmtzm ucuz 
tarife ile naklini temin i~in tedbir 
almaga ha,ladt. Bu tedbir neti
cesinde bilhassa lzmirde seneler· 
der.~eri fikayeti mucip olan va
p\r:-c"":ar trostii ktrilacakbr. 

AK~AM 

( iiu. abah'iri. •J.•elgraflar ) 

Gazi Hz. nin ziyafetleri 
Gazi Hz. nin nutku ile Iran Sahin~ah1 

Hz. nin cevaplart 
Ankara 17 (Hususi) - Reisi

cumhur Gazi Hz. nin iran ~ahin
tah• Rtza Han Hz. .ferefine ver
dikleri ziyafet, ge~ vakte kadar 
devam etmi' Gazi Hz. ziyafetin 
sonunda fU nutku irat eylemi~tir: 

«- Buyuk dostum ve aziz bi
raderim ~ahin,.ah Hz, 

Kardef Iran milletinin ulu rei
sini Turkiyede selamlamakla duy-

dugum sevin~ ~ok buyuktur. Zi
yareti tahaneniz biitiin Turk mil
letini bahtiyar etti. 

Tiirkiye • Iran miinasebetlerinin 
tarihi gozden ge~irilirse_, bu iki 
memleketin dostluktan aynldtkla
n zamanlar en mii~kiil devreleri 

yatamtt olduklan goriilur. Halbu
ki milletimizin labii temayiilleri 
ve yuksek menfaatleri icabt olan 

dostluk baglara kuvvetlendik~e 
her iki millet kuvvetli hale geldi 
ve refah buldu. Tiirkiye cumhu
riycti bu hakikati tamamen idrak 
e.derek Iran dostlugunu, siyaseti
nin en esash umdelerinden biri 
haline getirmi~tir. Nas1l ki, zah 
tahanelerinin kudretli idaresi al
tmda komtu ve karde~ memle
kette de ayni duygulara, ayni go
riitlere k1ymet ve ehemmiyet ve
rilmi' ve boylece .sarstlma.z vc si
linmez bir Tiirkiye - Iran dostlu
gu kurulmu~tur. 

~ahin~ah Hz.! Memleketinizin 
biitiin terakkilerini alaka ve mu
habhetle takip ediyoruz. Yiiksek 
iradenizin yaratt1g1 eserleri, en 
derin hiirmetle kar,thyoruz. Tur-

Gayrimiibadiller 
Yunan 
sab~a 

emlaki siiratle 
~1ka n)acaktu 

- - --
Maliye vekaleti tarafmdan alm-

makta olan tedbirler gayrimii
badil bonolan fiatleri iizerine 

miihim bir tesir yapmtfbr. Bono
larm bugiinlerde daba ziyade yuk
selmesi bekleniyor. 

Diin Ziraat bankast Istanbul 
.. ubesinde maliye vekaleti namt
na Ankaradan gelen emlaki mil
liye miimeyyizi Sadeddin beyin 

ittirakile bir i~tima yaptlmt~hr. 

Bu toplanbda mesele etrafh su
rette goriitiilmiit ve alikadarlara 
tevzi edilen bonolan karttlaya-

cak miktarda emlakin satata ~~
karllmast i~in tedbirler ahnma,tlr. 

Bonolara kar~ahk gosterilen 
emlikin tapu kayttlan siiratle p
'kartlacak ve muhtelit miibadele 

komiayonunda mevcut miibadil
lere mahsua emlak en kua za
manda Ziraat bankasmdaki sat•t 
komisyonuna verilecektir. Bu su-

retle mcmleketin her tarafmda 

komiayona devredilen mallann 

bepsi birden salt~ ~akartlacakhr:. 

Miizayede.nin her giin yaptl
mast ve tikiyetlerin oniine ge~il
mesi kararlafbrtlmif.llr. Her giin 
en az ktrk par~a emlak saltfa ~~· 
kartlacakbr. 

Miizayedeye konulan evleri 
gayrimiibadillerin gorebilmesi i~in 

zabttaca kolayhk gosterilmeai 

kaymakamhklara bildirilmittir. 

kiye ve iran hinlerce senelerden
beri derUhde etmi~ olduklan yiik
selme ve yukseltme roliinde bu
giin de kuvvetli ve kudretli ad•m
larla ileriliyorlar. Bu iki kardef 
milletin bu defa ziyareti ,ahane
nizlc bir kat daha yakmla~an dost
Iuklan, medeniyet i~in, insaniyet 
i~in, liuphesiz en sevinilecek neti
celerden biridir. Sulh ve miisale
met i~inde inkitaf etmekten baf· 

ka gayeleri olmtyan milletlerimizin, 

ayni zamanda umumi s1::he ha· 
dim olmay1 en terefli vazife say
dtklarma fiiphe yoktur. 

Turk milleti i~in unutulmaz bir 
habra btrakacak olan bugiinii 
tarih, yalmz Turkiye - Iran muna
sebatmda degil, fakat cihan aul
hunde sayth giinlerden olarak 
kaydedecektir. 

IYost ve karde~ milletin biiyiik 
hukiimdara, Tiirkiyenin ulu dostu 
olan zatt fahanelerinin daima re-

fah ve saadetini temenni ederek sth
hati tahanelerine, karde~ mille
tin ikbaline ve Tiirkiye - Iran 
dostlugunun feyizli inki,aftna i~i
yorum.» 

'ahin§ah Hz. nin nutku 
~ahinfah hazre\leri atideki nut-

ku irat etmiflerdir: • 
«- Biiyiik dostum ve aziz kar

detim Tiirkiyenin azametli Reisi-
cumhuru hazretleri, • 

Memleketinize viirudumdanbe
ri Tiirk devleti ve milleti tara
fmdan gosterilen hararetli kabul 
ve samimi hissiyatla aziz karde-

Bir krz bir 

ttmm meveddetle mali beyanab 
bende biiyiik bir tesir hastl et
mittir. 

Dost ve·komf.U milletin buyiik 
rehberi olan zah devletinizin va
tanperverane rehberligi altmda, 
fevkalade siiratle inkitnf ve sa
adet yolunda ilerlemekte ve azim 
terakkiyata mazhar olmakta bu
lundugunu hir ~ok zamandan beri 
memnuniyetle goruyordum. 

Reisicumhur hazeretleri, zima
mt devleti clime aldtgtm ilk gun
den beri, Tiirkiye ile dostluk lii
zumunu hissettim ve bugiinkii 
mesut vesile ile goriiyorum ki, 
Tiirkiye ile lran arasmda ~ok sa
mimi rabatalar mevcuttur. Ve 
ifin esas1 o derece saglamdn· ki 
bu dostluk istikbalde her tiirlii 
tezelziilden masun bulunacakhr. 
KomfU ve kardef iki millet ike
mali itimat ve itminanla yekdige
rine dayanarak terakktyab ida
me etmek, medeniyetin tevsiine 
~ahfmak ve diinyanm umumi sul
huna hiz~t eylemek mukadd""ea 
vazifesini ifa edeceklerdir. ·-

Aziz kardetimi tekrar gormegi 
~ok arzu eder ve imkin husuliin
de iram tetrif buyurmak suretile 
beni mesrur edeceklerini iimit 
eylerim. 

Samimi kalpten aziz kardet-i· 
min saadet ve selametini ve lra
mn doat ve komJU miiJetinin te
rakki ve azametini dilerim ve 
seli.metii an dosti muazzam cami 
hodra biilend mikiinem.» 

Sine malar 
delikanllyl kacrrdr Dahiliye vekaleti be1ediye-

Adanan•n bir koy~nde den malumat istedi 
garip bir vaka Belediye ile ainemac•lar arasm· 
--- da Dariiliceze hissesinden dolayt 

Adananan Dagct koyiinden ~Ikan ihtilaf heniiz halledileme-
Havva isminde ve yirmi ii!r ya,. 
lar~nda bir luz tarafmdan ayni 
koyden ismail isminde bir deli-

• 
kanh ka~ualmttbr. Ka~tr1lan deli-
kanh Y&f.~a k1zdan kii~iiktiir. 

Vakay1 miileakip k1zm ebevey-

ni jandarmaya miiracaat etmi' ve 
her ikisi hakkmda tahkikat yapi
ltp mevcuden adliyeye teslim edil
mitlerdir. 

Adliye koridorunda k1z kendi
sile goriiten gazetecilere demittir 
ki: 

- Efendim, yaftm ilerledi. 
Vaktim ge~iyor. Anam babam be
ni istiyenlere vermiyorlar. Ben de 
boyle yaphm. 

---- --.c--
Katil kad1n 

c;ocugun cesedi denizde 
ara~hnhyor 

Trabzondan gelip Kasampafa
da oturan Fatma bani~ isminde 
bir kadmm iki yatmdaki ~ocugu
nu Kadtkoy vapurundan denize 
ahp bogdugu yazllmtflt. 

Bu feci cinay.et etrafmda tahki
kata devam et~ek!e olan miiddei
umumilik denize ablan ~ocugun 
cesedinin ara~tartlmast i£in zabt
taya tezkere yazmttbr. c;ocugun 
cesedi Kadtkoy ve HaydarpafA 
sahillerinde arathrilacaktlr. 

rnittir. Baz1 gazeteler, Darulice
ze hissesini vermiyen -sinemacl
lara beledienin verdigi miihletin 
bittigini ve biitiin sinemalarm 
ayni giinde kapahlacagtna yazt· 
yorlardt. 

Bizim yapbgamrz tahkikata gO.. 
re belediye, sinemalarm kapalll
mast i£in boyle bir miiddet tayin 
ederek kaymakamlara tebligatta 
bulunmamttbr. Kaymakamlar 
kendi mmtakalarmdaki vaziyete 
gore hareket edebileceklerdir. 
Binaenaleyh tehrimizdeki butiin 
sinemalarm ayni giinde kapabl
mast mevzuu bahia degildir. 

Sinemactlar, kendi noktai na
zarlarma miidafaa etmek iizere 
F erah ainemast aahibi ~adi beyi 
Ankaraya gonderdikleri gibi doi· 
rudan dogruya dahiliye vekaleti
ne de telgrafla miiracaat etmit
lerdir. 

Dahiliye vekaleti telgrafla be
lediyeden malumat istemittir. 

Belediye vekalete verdigi ce
vapla 311 tarihli (meni teseiil)" 
nizamnamesinin yedinci madde
sinin zeyline gore ha.reket ettigi· 
ni bildirmi,tir. Bu madde tudur: 

«Dariilaceze varidatma vermek
len istinkif veya ketmeden liibi
yat mahallerinde liibiyat icraSl 
zab1taca menolunur.» 

17 Haziran 1934 

(Bat tarah 1 inci nhifede) 
ten sonra ~ankayadaki ko,kleri· 
ne avdet buyurdular. 

~ahintah Hz. bir miiddet istira• 
batten sonra saat 16,15 te Reisi
cumhur Hz. nin kof.klerine gide· 
rek Gazi Hz. nin ziyaretlerini i:i· 
de ettiler. Burada da asker se1im 
resmini ifa etti, m1zaka Iran mar• 
flnl ~aldt. 

~ahin~ah Hz. Gazi Hz. ile ya· 
rtm saat kadar goriifliikten sonr~ 
Halkevine a vdet etmek iizer-e 
kotkten ~tktalar. 

Saat 18,45 te Meclis reisi, ha:· 
vekil, biiyiik erkim harbiye reisi, 
vekiller, C. H. F1rkas1 umumi kil· 
tibi misafirimizi ziyaret buyurdt:
lar. ~ahin,ah Hz. hukumetimiz cr< 

ltinile samimi surette goriittiiler. 
Aziz misafirimiz memleketimi· 

ze girdikleri giindenberi Ye bil
hassa Ankarada gordiikleri sami· 
mi kabulden ~ok miitehassistirler. 
Bunu bir ka~ defa soylemi~.lerdir. 

Saat 20,45 te Gazi Hz. tarafm
dan kotklerinde bir ziyafet ve
rilmittir. Ziyafette meclis reisi, 
batvekil, erkam harbiye reisi, ve• 
killer, ftrka umumi katibi, askeri 
ve miilki erkan haztr bulunmu,
lardtr. 

Bugiin batvekil lamet pa~a, ~a· 
hin~ah Hz. ,erefine hususi bir og• 
le yemegi verecektir. Saat on dort• 
te biiyiik bir ge~it resmi yaptla
cakbr. Aktam hariciye vekili ta
rafmdan Ankarapalasta ibir zi
yafet verilecek, bunu bir kabul 
resmi takip edecektir. 

~ahin§ah Hz. lstanbulda diirt 
giin kalacak 

Ankara 16 - ~ahinJah haz~ 

retleri istanbulda dort giin kala· 
caklar ve oradan Ege ile TraO. 
zona gideceklerdir. Bu defa Trab'• 
zon - Karakose yolile lrana av• 
det buyuracaklardtr. 

Tiirkiye -ltalya 
Tiirkiye ile ltalya arasmda 

1928 de yaptlmtf ve sonra uzahl· 
Mlf olan bitarafhk hakem ve uz
latma muahedesinin 1942 sene
sine kadar meriyette kalmaat ka
rarlathgml yazmttttk. ' 

Bu karar miinasebetile ltalyan 
gazeteleri bir ka~ giindenberi dos .. 
tane ne,riyatta bubulunuyorlar. 
Bu ne,riyat memleketimizde her1 
kes tarafmdan memnuniyetle kar~ 
ttlanmlfltr. 

Hikimiyeti Milliye refikimiz 
bu miinasebetle diyor ki: 

c:Turkiye cumhuriyetinin harici aiya·-' 
I 

setinin urndelerinden en osashst, kom• 
,ularile ve diger memleketlerlc sulh ve 
dostluk siyasetini takip ve idame et .. 
mektir. Denizden kom\lllmuz olnn h al .. 
ya ile mevcut dostlugu her ti.irli.i sui te .. 
fehhi.imlerin fevkinde olarak yiiriir gor• 
rnek bizim iccin 'iiphesiz ki umdelere 
sadakat itibarile memnuniyetj rnucip:ir. 
ltaJ,yan gazetelerinin bu tecdit hakkm .. 
daki do~tane ne~riyahm ayni dostlul( 
hislerile kar~tlanz.~ -----

lskln suiistimali tahkikafl 
lskan suiistimali meselesinde~ 

maznunen bazt kimaeler hakk:n• 
da yaptlan tahkikatm bir ktllDl• 
ntn mahkemeye- intikal ettiiini 
yazm•tb.k. Ayni mesele ile ali.ka•/ 
dar olmak· iizere diger bir kunm 
memurlar hakkmda da tahkiltai 
devam ediyordu. 

lstintak dairesince yap1lmal.ta" 
olan bu tahkikat ta ikmal ediln•i# 
ve evrak ikinci ceza mahkemcsi.J . 
ne verilmittir. -----

lspanyada grevler 
Sevil 16 (A.A.) - Dnn ak{arn 

ziraat i!}~ilerile tesanndn temin i~l# 
illn edilen umumi grev bitmi$tir. · 
KomUnist sendikalar, kendi aza· 
larma tekrar ite batlamalannl 
bildirmi,tir. Ticaretbaneler, tekraw 
a~llmathr. 
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AKSAMDAN AKSAMA . , . ·-
Iran transiti 

Tiirkiye tark ile garp arasmda 
-pek miihim bir transit ticaretini 
lc~ndi elinde tutabilir. Bu, tabia
tin, cografi vaziyetin bize ihsan 
etmit olduiu bir nimettir. Ne ol
aa, diinyanm cografi diizeni de
gifmedik~e kimse bu imtiyazi 
lfiirkiyenin elinden alamaz. 
. Bunu alabilecek tek bir kuvvet 
r 

~ardtr: Bizim ihmalimiz. Biz iste-
Dlezsek, biz ehemmiyet vermez
'sek, biz zamamn gidi~ine, ihtiya
cma, ~artlarma uymazsak, bizim 
battnmtz i~in dunyanm yiiriiyutii 
Clurmiyacagt i~in transit te, biraz 
gii!r, biraz pahah ve uzun olsa da 
ba~.ka yollardan akar gider. 

iran transitinin buyuk bir kts• 
mt diinyamn ta en eski zamanla
rmdanberi bizim memleketimiz
Clen yap1ld1g1 halde, bu ihmalimiz 
Yiiziinden Batuma, Kafkasyaya 
~e Hazer denizine ge~ti. Batum
aa pek guzel tahmil ve tahliye va• 
attalart vardtr. Oradan bathyan 
o§imendiferin bir kolu Colfa ve 
lf ebrize dayamr, bir kolu Bakuye 
gider. Avrupadan gelen mallar 
Bakude vapurlara yiiklenir, ora· 
aan bathca Iran limant olan Peh
Ieviye teslim edilir. 

Ruslar timali iran transitini 
hu sayede kendilerine ~ekmek i~in 
~ok ~ahttllar. Fakat, hizim hesa
bimtza bereket versin ki, ticari 
zihniyetle ~alu:mak yolunu bilme
oikleri i~in kimseye emniyet tel
kin edememitlerdir. Giri.,tikleri 
taahhiitleri ifa etmemeleri ticaret 
i.lemini korkutmuttur. Batum yo
lile nakliyat yapmaktan tuccar 
~ekiniyor. Sonra, Ruslar her teyin 
ge~mesine miisaade etmiyorlar. 
Bazan tarifeleri yiikseltiyorlar. 
Oyle ki bir giin Hamburgtan Bas· 
:ra korfezine ve oradan kamyon· 
Ia Tahrana nakliyat yapmak hur
numuzun dibindeki Batum tariki
le sevkiyatta bulunmaktan ~ok 
Ucuza geliyor! 

Biz Trabzonda tahmil ve tah· 
liye islerini dunyantn bugiinkii ih-, 
tiyacma ve icaplarma uyacak su
rette tanzim edip Tehriz fOSesini 
islek hir hale sokarsak timali iran , 
transiti kolayhkla tekrar memle-
ketimizi tercih eder. 

italyadan yap1lan sevkiyabn bir 
lusmt Beruta gidiyor ve oradan 
kamyonlarla Bagdada, oradan 
'da T ahrana gonderiliyor. Kara 
yolculugunun zorlugu ve pahahh
i• dusiinulecek olursa, Trabzon, 
rr ebri~ ~osesinin ktsahgt hasebile 
Lu sevkiyatm bir k1smman da mem· 
leketimizi daha miinasip bulmasi 
kahildir. 

fran transitini yalnlz ithalat 
noktasmdan degil, ihracat itihari
le de diifiinmelidir. lramn kuru 
Yemit, iptidai maddeler, bah ve 
aaire gibi ~ok ihracat efyasi var
'dar Biz bu isi memleketin yiiksek . . 

Ytldtz davas1 
Bef bufuk mil yon 

liral1k talep 
reddedildi 

.Uzun muddettenberi Y Ildtz 
musteciri M. Maryoseranm ala
cakhlan ile belediye arasmda 
devam eden bet bu~uk milyon 
lirahk zarar ve ziyan davast ne
ticelenmittir. 

Ydd1z gazinosunun miiddeiu
mumilik~e kapalllmastnt miitea• 
kip M. Maryosera, muk:avelesine 
gore otuz senelik intifa bakkmdan 
mahrum edildigi i~in belediye 
aleyhine bir dava a~mtt ve bele
diyeden bet bu~uk milyon lira za
rar ve ziyan istemi,ti. 

Bilahare belediye ile Maryosera 
arasmda .bir anlatma olmut ve 
M. Maryoseraya otuz iki bin lira 
tazminat verilmek suretile Maryo
sero bu da vadan vaz ge~mitti. 

Fakat hu esnada M. Maryose
ranm alacakblari ltalyada mah· 
kemeye muracaat ederek Mar· 
yosera aleyhinde iflas karar1 al· 
miflar ve ticaret mabkemesine 
muracaatla yapdan .sulhiin ka
nunsuz oldugunu ileri surmiitler· 
air. 

Dordiincii hukuk mahkemesi 
belediye ile Maryosera arasmda 
yaptlan sulhiin kanuni mahiyette 
oldugunu kabul ederek, belediye 
lehinde olarak, davamn reddedil
mesine karar vermittir. 

Davantn bu suretle r-e(Jdedilme
.si, belediyeyi biiyiik bir yiik al
tmdan kurtannuhr. Bu bususta· . 
belediye avukatlartmn mesaisi 
takdire liyikllr. 

Kimin mali? 
Bakukoy belediye bah~e

sine bir sahip ~1kb 
Senelerdenberi belediyenin ma

h olan Bak1rkoy belediye bah~e
sine Zehra hamm isminde biri ta· 
sarruf iddia etmiJ. ve mahkemeye 
mi.iracaat ederek bir de senet gos· 
termittir. Zebra. hamm, bah~enin 
kendisine ait oldugunu ve beledi
yenin on senelik icar bedeli ver• 
mege mecbur bulunduiunu iddia 
etmektedir. 

Bah~enin vaziyetioi ve kime ait 
oldugunu tayin etmek iizere mah
kemece bir heyet intihap edilmit
tir. Heyet pazartesi giinii mahalli
ne giderek tetkikat yapacakbr. 

.IIORHUUIUIIIIIUIUUUIIIIIIIDI1Uitlllllllllflllllllllllllt1UIIII1111111111 ..... 

menfaati baktmmdan ciddiyetle 
telakki ederek iktisat siyasetimi
zrn esash noktalariDdan biri adde
dersek sarfedecegimiz himmetle
rin semeresini pek goze ~arpacak 
tekilde elde ederiz. Ak,amci 

AK~AM; 

Tepeba~I bah~esi 
Bah~enin bir aile toplanb 

yeri olmas1na dikkat 
ediliyor 

~ epebati :bah~esi pertembe gii
nii a~IlnnJ.br. Evvelce de yazdtgl• 
m1z gibi bah~eyi ~hir tiyatrosu 
kooperatifi a~IDifbr, Kooperatif 
gazino kisiDIDl bu itten anhyan 
birisine kiralamifhr. Kendisi 
kontrol vazifesini gorecektir. 

Bah~ede her aktam ~algi ~i
nacak, muayyen geceler varyete 
ve operet bulunacakttr. Burast· 
DID bir aile toplantt yeri olmasi 
i~in i~ki bulundurumnyacakttr. 
Fiatlerin ucuz olmastna da dik· 
kat edilmittir. Diihuliye bet kurut, 
kahve, ~ay, limonata on kuruttur. 
Bu suretle 15 kuruf.ll mtz1ka dinli· 
yerek serin bava almak kabil ola· 
cakbr. 

Varyete ve tiyatro olan gece
ler kahve, limonata 25 kuruta ola
cakhr. 

1Tepebaft bah~esindeki eski sah· 
ne tamir ettirilmistir. Sahnenin . 
onunde, Taksim bah~esinde oldu-
iu gihi, bir dans yeri yapdmtftlr. 
Burada arzu eden dansedebi
lecektir. 

Bugiinden itibaren bah~e de bi
ra da verilecektir. Gelecek hafta
dan itibaren de yemek yenilecektir. 

Adalar yaz tarifesi 
Adalar hatbna mahsus yaz ta• 

rifesinin ayan yirmi be,inden iti· 
bareD tatbik edilecegi haber 
altnml§br. 

-------~ 

H1rsiz k1ptiler 
Paralar1 pay la§Irken 

aralar1nda kavga ~1kb 
Kti~iikpazar civaranda bir oda· 

da oturan Niyazi ve Etref efendi 
isimlerinde iki ki~i dun sokaga ~tk
ttklan suada odalanna htrslz gi
rerek ikisine ait bir ~ok paray) 
attrm•Jilardtr. Ogleden sonra eve 
giden bu iki arkadat vaziyeti go• 
runce derhal haber vermitler ve 
zabtta tahkikata batlamt~hr. Bu 

"suada iki kiti. polis merkezine gi· 
dip Kii~iikpazar civannda hir so
kak i~inde kadmh erkekli bir ka~ 
ktptinin ellerindeki bir deste pa• 
rayt paylatmakta ve bu yiizden 
kavga etmekte olduklanm soyle
miperdir. 

Polisler derhal bu sokaga gil· 
mitler ve burada Emine, Yatar, 
Gido ve diger Y atar isimlerinde 
bir kadmla u~ kipti erkegi yaka
lamitlardlr. 

Niyazi ve Etref efendilerin oda
larina girip pa.ralar1 ~Ian bunlar 

olduiu anlatllmif, hirstzlar ciiriim· 
lerini itiraf etmiperdir. 

A mea. bey Yalovada ! .• 

Yang1n yerleri 
Caplar verilirken 
arsa sahiplerile 

anlafrlacak 
Belediye aleyhine ikame e'di· 

len davalardan bir ~ogu yangm 
yerlerinde ~aplan sahiplerine ve· 
rilen arsalarm eski ve yeni k•y
metleri arasmda ~tkan ihtilaflar
dan ileri geliyor. Bir ~ok mal sa· 
hipleri eski arsalarile yeni ~ap 
iizerine verilen arsamn arasmda 
lbiiyiik fark oldugunu iddia ede
rek fiat farkm1 istemektedirler. 

Son zamanlarda Mollagiiranide 
bir aNa i~in, onunde bir yo} ~II• 
dtgmdan, 3100 lira fark isten
mistir. Belediye 400 metre ge
nitiiginde bir arsa i~in bir yol 
a~1lmasmdan dolayi bu kadar 

yiiksek bir fark bas1l olamtya
cagtm iddia etmittir. 

Belediye, fuzuli yere bu kahil 
iddialarla kar~nlatmamak 1~1n 
~aplar1 verilmiyen arsa sahiple
rile evvelce pazarhga giri,mek 
ve fiat hususunda mi.ivafakatini 
aldtktan 80nra ~apm1 vermek fik· 
rindedir. 

Ev kiras1 
lki kad1n kavga ederken 

merdivenden yuvarlanddar 
Bak1rkoy civarmda oturan Ay

fe hamm isminde bir kadm evini 
madam Poliksina isminde bir ka
(hna kiraya vermi,tir. Bir ka~ ay· 

Clanberi madam Poliksina ev kira
lannt geciktirmege ha!llamlf ve bu 
yiQ;den Ayfe hammla aralar1 a~tl· 
mtftlr. 

Ayfe hamm bu ayin kirasmt al
mak iizere hir ka~ defa madam 
Poliksinaya gitmif, fakat kiract 
kadm parasl olmadrgml soyliye
rek ev sahibini bat•ndan savnu~ttr. 

Diin Ane hamm gene eve gi· 
uip para isteyince madam Polik
sina kendisini i~eriye almlf ve ka· 
ptyt kapadtktan sonra kavgaya 

batlamlftlr, Merdiven baJ.Inda 
hunlar ~ekitirlerken Poliksinanm 
ktzl Eftimya da gelip kavgaya ka· 
ritmlf ve ii~ kadm biribirlerine 
girmitlerdir. 
• Bir arabk madam Poliksina ile 
Ay~ han1m biribirlerini dovmek 
isterlerken ikisi birden merdiven
lerden yuvarlanmltlardi-r. Evdeki 

gii.riiltuyu duyan komtular polise 
haber vermitler ve zabtta memur· 
lan gelip kavgact kadmlan yaka
lam•tlardir. Kavgada muhtelif 
yerlerinden yaralanan Poliksina 
ile Ayte hantm tedavi altma ah· 
narak tahkikata batlanmitbr. 

If :un- -;.rp•d.a II 
Bir mektep 

Dun sayd1m. Alb aaatte tamam 
alh kiti bana methur muktesit 
Celal Muhtar heyden bahsetti. 
ilk rasgeldigim tehir tiyatrosu 
artistlerinden I. Galip bey: 

- Biiyiik muharebede Hilali· 
ahmerde idim. LevaZ'lm amba
rmda... tBir giin Celal Muhtar 
bey heni yanma ~ag1rd1. .. diye 
batladi. 

I. Galip beyden sonra me,hur 
ve hayrrperver bir doktora ras· 
geldim: 

- Biiyuk muharebede Hilali
ahmerdeydim. Levaztm ambaru:t. 
da ... Bir gun Celal Muhtar hey 
beni y~ma ~agtrdi. .. diye bat
lad•. 

Ayni giinde bir edebiyat pro
fesorii gene: 

- Bir giin Celal Muhtar bey 
beni yamna ~ag1rd1! .• diye batla .. 
(h. 

Celal Mubtar bey bir kiitlenin 
iizerine oyle tesir etmit ki seneler 
ge~tigi halde bir ~oklart onu 
unutamtyor. Bugiin Jstanbulda 
miikemmel bir «Celal Muhtar bey 
mektebi» var. Bu mektepte, Ce
lal Muhtar beyin «rahlei tedrisin· 
de» yetit~mler bir araya geldiler 
mi: 

- Hani bir giin Celal Muhtar 
bey ... 

Diye batlayip ustadm hususi
yetlerini, kendi hakkmdaki hika· 
yeleri, fikralart, vakalan hirer bi· 
rer say1p dokiiyorlar. 

Celal Muhtar bey hikayeleri, 
ftkralart, hususiyetlerile aramaz· 
da buyiik bir kiilllyat halinde ya· 
flyor, 

Harp zamamnda Celal Muhtar 
beyle birlikte ~ah,anlar ayni mek
tebin ayni samfmda okumu~lar 
gibi aralarmda adeta bir smtf ar .. 
kadathgt has1l o1mu,. Ve Celal 
Muhtar bey bu stmfm hocast. 

Celal Muhtar beyin mektebin· 
den yetifmi, olanlar i!rinde ben 
henuz musrif olan kimseye ras
gelmedim. Mesela hu mektepte 
bulunmUf oyle gazeteciler hili
rim ki ideal hirer if adatmdular. 

Ben 'imdi gen~ ktzlara rasge-
liyorum. Kii~iik .bir boya par~asi 
i~in a vu~ dolusu para veriyorlar. 

Miimkiin olsa evlenecek gen~ 
k1zlara, evlenecek kadmlara hat· 
ta beylere bir mektep a~mah. 
Bunlara Celal Mubtar bey alh aJ. 
lCadar ders vermeli. Her halde 
mesut hirer yuva lturarlar ... 

Hikmet F eriJun 

Ooztepede bir h1rs1zhk 
Hiiseyio Kimil beyin otur

dugu Goztepede Rifat pa~a ko~kii· 
nUn seiAmhk k1smmda <;ar~amba 
gecesi bir hJrs1zbk vakas1 olmu~· 
tur. Htrstzlar pencereoin ~er~eve
sini ~akarmak suretile i~eri girmi1· 
ler ve odada bulunan ii~ duvar 
haust ile elbise ve saireyi a1mp 
gitmi~lerdir. 

- .lktibu ye teJciime balli' mahiuz'dur -
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Yali, yanma bir aivil memur a~tktt: ~ayet Hiisrev Sami bey 
yererek ve adeta tevkif ettirme- bir an j~in itidalini kaybederek 
mit bir vaziyette Hiisrev Sami be- memura kar,t tiddetlice mukabe-
yi yola ~1kard1. ~ le ederse bittabi bu hareketi der-
"H . S . · ? K" • 7 h ang1 ami SIR. 1msm ••• , al bir vesile olacak, (hiikiimet 

Hiisrev Sami bey, Band1rma.. kuvvetlerine tecaviiz ve tahkir) 
dan kendisini getiren vapurdan ,eklinde bir telakkiye imkan ve-
~·kacagl zaman yanmdaki sivil rilecek ve bu ciiriim ile hemen 
memurun da vazifesi bitecekti. orada tevkif edilecekti. 
~iinkii Rahmi bey, sivil memurun Halbuki Hiisrev Sami bey, ve-
ancak r1hllma kadar Hiisrev Sa- sikanm her yolcu gibi usulen tet-
mi beye refakat etmesini emret- kik edilmesinden ve kendisini iz .. 
rni11ti. izmir vaJisi, Hiisrev Sami mirden gelen sivil memurundan 
beyin serbest veya mevkuf olarak teselliim i~in talep eden bulunma-
aevkedilmesi hakkmda sarih bir masmdan da anlamlfh ki o, diva-
ip.r vaki olmadigmt diitiinerek ntharp tarafmdan lzmirden getir-
tayet hakikaten tevkif edilmesi tilmesine ragmen heniiz hakkmda 
mukarrerse Hiisrev Sami beyin tevkif muamelesi cereyan etmi-
Jstanbula vasll olacagt giin ve sa- yordu .. 
at malum olduguna gore r1hhmn Vaziyet hu merkezde iken rth-
ayalc hasar basmaz zah1ta nezare- tJmdaki polis memurunun bu tar-
tine almacagm1 tahii goriiyordu. Zl hareketi, kendisini tevkif ede-
Rahmi hey hu diifiince ile izmir bilmek i~in yeni vesile bulmak 
aivil polisinin istanbul rthhmmda i~indi. 
vazifesinin bitmesinde mahzur Hiisrev Sami bey buna imkan 
gormedi. Ayni zamanda hu mua· 
melesile eski arkada~ma kart• ne
zaket ve kolayhk gostermitti. 

Hiisrev Sami bey, resmen lev
kif edilmedigi i£in vapurdan ~~
kar s•kmaz serbest~e hareket ede
cegine, istedigi yere gidecegine 
ve kendi ayagile divam harbe 
rniiracaat edehilecegine emindi. 
Halbuki Galata nhhmmda gayet 
garip bir vaziyet kar,JSJnda kaldt: 

0 zaman harp dolaYJsile seya· 
hat etmek i~in mutlaka polisten 
vesika almak lazJmd1. Y olcularm 
elindeki vesikalarm, hareket ve 
muvasalat iskelel~rinde, vapur 
i~inde polis tarafmdan kontrol 
edilmesi usul ittihaz edilmitti. 
Hiisrev Sami beyin bindigi vapu· 
run yolcularmm vesikalan usulen 
'Yapur i~inde haktldJgl gihi vapur
dan ~1kan yolcular, serbest bJra· 
kllmamr~.lar, rrhbmda ikinci bir 
kontrola tabi tutulmutlardt. Bu, 
ilk defa tathik edilen hir muame· 
le idi. Hiisrev Sami bey, usul ha• 
ric~de ittihaz edilen bu tedbirin 
s1rf kendisi i~in yap1ldtgm1 his
setti. Nitekim kendi vesikasmm 
kontroluna s1ra gelince, nhhmda· 
ki memur, vesikay1 uzun uzad1ya 
tetkik ettikten sonra Hiisrev Sami 
beye: 

. - Senin kim oldugun hu vesi
kadan belli de gil!. Hangi Sami· 
a in? Kim sin? ~eteci Sami misin? 

Dedi. Hiisrev Sami heye kar•• 
birnz hakaretkarane bir tavtrla. 
aorulan bu sual, aleyhinde alman 
itedhirleri gosteriyordu. Maama· 
fib Hiisrev Sami bey, hiiviyef .ti 
izah ettigi, bir mesele ~1karmak 
istemed igi hal de polis memuru 
hala miitkiilat s1karmak, Hiisrev 
Sami beyi ~iipheli bir muameleye 
tabi tutmak istiyordu. Burada me
murla aralarmda hararetli hir mii· 
nakava cereyan etti. 

Maksat, tevkifine sebep 
tlaztrlamakl't 

Fakat Hiisrev Sami bey itin far
luna vardt; memurun ald1g1 tali
mat dairesinde hareket ettigini, 
bunun i~in liizumsuz yere miitkii· 
)at ~tkardtibn• anladt. Vesikayi 
r1hhmda ikinci defa kontrol eden 

polis o kada.r ileri gidiyor, o ka
dar ha~in davramyordu ki adeta 
Hiisrev Sami beyi kendisine kar'1 
tecaviiz ve tarruza tahrik ve tet· 
vik cdi);ordu .. Bundalti maksat 

vermemek i~in sinirlerine hakim 
olmaga ~ahftl. Y almz, polisin bu 
diirii~.t muamelesi iizerine hiisbii
tiin lakayt kalmag1 da miinnsip 
gormedi. ~iinkii hu takdirde ken
disine isnat edilebilecek mesuli
yetlerden korkup sekindigini his
settirecekti. Kendisine diger yol
culardan farkh bir surette mua
mele yapan polis memurunun nu· 
maras1m ve ismini almakla iktifa 
etti. 

Vesika muayenesi bittikten son· 
ra Hiisrev Sami hey, nhtlmdaki 
polis amirlerine miiracaat etti ve 
uzun uzad1ya tikayet etti. Bu ti· 
kiyet iizerine kendisine daha mii· 
layim bir tav1r alan polis merkez 
memurunun sozlerinden de anla
mifh ki tevkif edilmesi i~in di
vant harp£e bir emir verilmemifti, 
istedigi gibi hareket edehilirdi. 

Hiisrev Sami bey, lstanbuldaki 
vaziyete dair hi~ bir malumata 
malik olmadtgmdan, divam har· 
be gitmeden evvel Hakkt beyle 
gori.i~inek istedi ve nhbmdan dog· 
ruca Hakkt beyin Ni~ant_a~tndaki 
evine gitti. Hiisrev Sami bey bu
rada Hakk1, Y akup Cemil beyle
rin ve daha bir tak1m kimse1erin 
tevkif edildiklerini mevkuflarm 
ihtilattan menedildiklerini ogren
di, vaziyet etrafanda tamamile 
tenevviir etti. (Devam• var) 

a:ntUIIUJIIIIJUIIIIIIIIURIIIIIUIIUIIUIUUJUJUII:UiliiiiUIIIUUJUIIIIU lUll. 

Bir ~ocuk s1cak su tenceresi 
Dzerine dD§Ui 

Kocamustafapafa civarmda otu
ran on dort yaflarmda Serafeddin 
efendi isminde bir ~ocuk diin oda· 
da dolatnken iizerine fenahk gel· 
mit ve ortadaki mangalm iistiine 

diitmiittiir. 
Bu diifmede mangalla iistiinde 

kaynamakta olan su dolu tencere 
de devrilmis ve steak sular $era· . 
feddin efendinin iizerine dokiile-
rek bir ~ok yerlerinden ag1r suret
te yaralamttbr. 

~erafeddin efendi hastaneye 
kaldtrtlmi~hr. 

Aleni te$ekkiir 
Orman miihendisi sevgili Nured

dinimizin aram1zdan ufulu dolaya· 
sile gerek tabrireo, gerek tifaben 
taziyette bu1unan ve son hizmetine 
bizzat i~tirak eden dostlaram1za 
te~ekkUr ederiz Ef. 

Ailesi namana karde~leri: Dr. 
Ali lbsan, yuzha~1 Bahaeddin 

lhsao 

iJZ TORK~E: -

Dumluprnar 
Ey bir inci dizisi denlu pnrlak, tusturu. 
cy giimii~ten bir goz.gii gibi aaydtm gi.i· 

~ zel au. 

0 saytsiz ytldiZlar sagi~tnca y-tllardtr Iii 

Sessiz, tmtl ap agtr .. , t 

Ak1~ina ant verdim; <lile gel Dumlupmar, 
Ey altm kumlu pmar. 

lc;ti mi kaynagmdan kana kall'a bir yagi, 
Sen Tiirki.in yaglstna olmaz m1ydm agt} 
Ne yamt vereceksin Tiirke ey ulu pmar; 
Ac1 tath andac;la dort yant dolu pmar. 

Dii~iinmecli salanlar senin iistune ordu. 
Bo~ ycre k-endisini hupalathrd1 yordu. 
Soyle senirt varhgm, .Oyle senin degerin· 
J"anmd1 m1ydt azu:>. Ne idi dune degin? 

Bir gun ba~un ucunda cTiirk~ C:lenen 
biiyiik ordu • 

Yenilmez sancagm1 dikerek otag kurdu. 
Kurtard1 yag1lara su olugu olmaktan. 
Oniine gdenleri devirip, kuan, yskan • 
Co~kun sulardan utan. 
Ak.s1zlarm ba~tna olamaz m1ydm boran? 

Seni yurdun gogsiinden kopanp almnk. 
i~n. 

Tiirki.in oz ellerinde yerle~ip kalmak i~;in
Akm akm gelenler -
<;ok ge~meden hep hirer .. 
Birer tutsnk oldular· 
Yarhlarm buldular. 
Pmar ni~in bogmadm ta~arak bu akmt? 
Anlad1m bekliyordun o yiice (gok~a-

. kmt). 

Pmar s<iyle ne duydun? Soyle ne duy
dun ptnar • 

Yanmdan gec;erken o ctlasm athlar? 
Kar; pmarm ba~tnda boyle sava~ ol· 

mu~tur; 

Kac; Budun olmii~Uken kalkmtp kurtul
mut~tur? 

{}gun pmar sen Tiirkiin altm pmari oldun 
(I aytldt yeryiiziine adm, biiyiik ~n 

buldun. 
Tiirkiin kara yaz1si orada silinmi~tir. 
;r'eni ba~tan soyumun degeri bilinrm~tir. 

Besim Atalay 
Denlii = Kadar, Cozgii = Ayine, 

Saydam = ~effaf, Sag~mca = Adedin· 
ce, lmii = Sakin, Yag1 = Dii{lman, 
Yamt = Cevap, Anda~ = 11ahra, 
Azu = Acaba, Ak = Hak, Aks1z = 
Hakstz, Tutsak = Esir, Yarh = Ceza, 
Ct!as.m = Levent, Budun = Millet, 
San = $ohret. 

Ka~ak rak1 
Taksimdeki gizli fabrika yt 

i~leten yakalandt 
Bundan dort giin evvel muha

faza ve zab1ta memurlan J'aksim 
civarmda hir evde ka~ak raka ~~
kanlmakta oldugunu meydana ~~
karm•tlar ve evde kazanlar ve ra
ktlar hulunmu~tu. 

0 zaman memurlar eve girdili
leri sarada kasak~t da arka kapl• 
dan ka£hgt isin yakalan~mamtttl· 

Yaptlan tahkikatta bu iti idare 
edenin Tevfik isminde birisi ol· 
dugu anlafJlmi~ ve zab1ta kendi
sini yakalamJ~hr. Tevfik ihtisas 
mabkemesine verilecektir. Bunun 
ba~ka arkada~lan da oldugu anla· 
ftldJgmdan tahkikat devam ediyor. 

M1s1r kredi fonsiyesi 
Kahire, 16 (A.A.) - M1s1r 

kredi fonsiye tahvillerinin &on 
~ekili§inde 1886 taribli 62.552, 
1908 taribli 740,393, 1911 tarihli 
96.521 numerolu tahviller elli§er 
bin frankkazanmt~lardtr. 

Askere ~at1r1lanlar 
Oskudar askerlik tubesi riyasetincien: 
1 - 316 iii 327 (dahil) bir buQUk 

aenelik ve iki senelik bakaya efrat ile 
328 ve 329 dogwnlu bir bu~uk ve iki 
senelik efrat haziran 934 aya zarftnda 
~agmlarak ask ere gonderiJec:eklerdir. 

2 - Birinci maddede yazsb doium 
ve nntflara mensup olan efrat i~in lop
lanma giinii 26 baziran 934 sala giinii
diir. Bugiinde saat 8 de fubeye muracaat 
edilmesi Hiztmdar. Gelmiyenler bakaya 
kalacaklanndan baklannda 2053 No. lu 
kanuna gore c:eza tahsil edilec:ektir. 

3 - Bedel vennek utiyenlerin be
delicti 25 haziran 934 alqanuna ka· 
dar kabul edileceginden miiddeti mez
kure zarfmda tubeye miiracaat edil
mesi. 

4 - Y ukanda suuf ve dogum)ars 
yazth fube mmtakasmda oturan yab::tn· 
cJ1arm da i~bu celp ve sevke dehi! oldl.lk
lan i~1 olWlur. 

Denizin dibinde .• 
'(S., tanh t iDc:i eahifflde) -

Dalg1~lar deniz altmda batan 
biitiin gemileri isimlerile, cisimle
rile bilmektedirler. Bu gemiler· 
den hepsinin i~ine girmitler, iist· 
lerinde dolaf.Mtflardtr. Istanbul 

limaninin temizlenmesi meselesi 

mevzuu bahsolurken dalgi~lar bir 
daha limanda ve Hali~te uzun hir 

kola~an yapmitlar, deniz dihinde
ki gemi leslerini tetkik etmialer-• . 
dir. Bu dalg1~lardan Ismail efen• 
di diyor ki: ' E 

- Istanbul limani ve Hali~iri 

i~i eskiden batmtt gemiler ve bun
lann iskeletlerile, telme par~ala
rile doludur. Bu gemilerin miihim 
bir ktsmt denizin dihinde biitiin 
olarak, oldugu gibi yatmaktad1r. 

Bunlann bir ~ok zararlan olu
yor. Mesela bir vapur demir atar 
atmaz ~apa mutlaka a~ag1daki en· 
kazdan hir par~aya tak1hyor. ~a
payr s1karmk i~jn atagiya dalgr~ 
indirmege liizum goriiliiyor. Bil· 
hassa. limanda hulunan biiyiik ge
miler kalkacaklan dakikada 'de
mir almak istedikleri zaman ~a· 
panm hir yere taktldigmt gorii· 
yorlar. Ge~ kalmamak i~in demi
ri kesiyorlar, ~apayt btrakmak 
mechuriyetinde kahyorlar. 

- Liman.m dihinde biitiin ola· 
rak ka~ gemi var? 

- Liman i~i Ortakoye kadar 
gemi enkazlarile doludur. Biitiin 
olarak limanda 12 gemi vard1r. 
Limanda tamandtra a~tklarmda 
biiyiik bir gemi dipte yatmakta· 
d1r. Bunun ismi Diyana vapuru
Clur. Onun bira~ ilerisinde gene 
biiyiik bir vap\!r yan yatmaktad1r: 
Espuar vapuru, Sarayburnu oniin· 
de bir Rus vapuru boylu hoyuna 
uzanmlfhr. Sirkeci aevkiyabntn 

tam oniinde bir ltalyan gemi:si yat
maktad tr: Marietta vapuru.. Va
rangel vai?uru onun ilerisindedir. 

Tophane oniinde yosun tuttugu 
i~in denizin dihinde ismini oku· 
yamadtg1m1z bir vapur vardtr. 
Daha ileride biiyiik bir vapur Ka
dikoy .. Haydarpafa yolunda va· 
purlarm dogru posta yapmalarma 
mini olmaktadtr. Bu biiyiik Vien
na vapurudur. 

Hali~ busbiitiin CJoludur. Bura
Cla 20 par~aya yakm vapur yat• ' 
maktad1r.» 

Bi.itiin bunlardan ba~ka gerel[ 
limanda ve gerek Hali~te 500 se
nelik eski kiil~eler vardtr. Bilbas
aa Halic;te tahta kadugalar, asar1 
atikadan denilecek tahta gemiler 
vardtr. Bu gemilerdeld toplardan 
bir tanesini bahriye miitekaitle
rinden biri c;tkarml~hr. Bu zata al
bn madalya verilmi~tir. Bu topla
rm dokiinunde altm da karlttktlr. 

Bu altmh toplar ~tkar1lacak 

olursa miihim hir para tutar. 
Halic;t~ Haskoy, Unkapam, Ba

lat, F ener a~tklarmda bir ~ok ge
miler yatmaktad1r. Denilehilir ki 
liman ve Hali~ten ~tkar1lacak en
kaz temizleme masrafmt kat kat 

~1kard1ktan sonra hazineye de 
ehemmiyetli bir para kalabilir.• 

Ilk mektepler talebesine roujde 

Tarib derslerinlzi kolayca ve herkeston 
daba iyi Ogrenmok i~iD alaca~IDIZ kitap: 

Yard1mc1 Tarih 
Hulisast 

124 sahife -·yalmz 10 kuruo 
Posta ncretl S kuru~ 

Satl~ merkezl : 

AK$AM KIT ~lPHANESI 
121, Ankara caddesi 

'~~.m--~~--~~~ 
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Ankarada biiyiik 
at yarrflarr 

Ilkbahar yarJ§IarinJD 
sonuncusu diin yapdc:b 
Ankara 15 ,(A.A.) - Bugiiril 

ilkhahar at yar•flarmJD sonuncusd. 
yaptldt. Y ant yeri ~ok kalabahk· .' 
b. Meclis reisi ve batvekil pafa•J 
larla vekil beyefendiler .de y~rlf 
yerinde idiler. ~ 

. Birinci kotu: 934 senesi zarfin- j 
lla 250 liradan fazla miikafat ka) 
zanmamtf yerli yar1m kan arap J 

'!le hal is kan arap at ve ktsraklara I 
mahsustu. Meaafeai 2000 metre I 
idi. Kotuya alb at it-tirak etti. Bi:.\ 
rinciligi Ahmet efendinin Tayya• 
r1, ikinciligi yine Ahmet efendini~ 
.:Vnliisii kazandt. ' 

' 
lkinci kotu: u~ ya,'indaki ya-r 

rim kan lngiliz taylara mahsustu~ 
Mesafesi 1600 metre i.di. Ko,uya~ 
ii~ tay ittirak etti. Bir kafa farkla:/ 
Salih efendinin kii~Uk Klast hirin:, 
ci, Ahmet efendinin Ceylam ikiD..4 
ci geldi. ... . .. 

O~iincii kofU: Gazi kofUSU. u~· 
yapnda ve memlekette dogmu' 
halis kan lngiliz taylara mahsus· 
tu. Mesafesi 2400 metre idi. 

~ 

Bu kotu memleketimizin en b~ 
yiik ko~usu oldugu gibi giiniin de . 
en giizel kofusu oldu. Kotuya yedi 
tay kaydedilmitti. Fakat M. Bi· 
nesin Orgam ayag1 actdtgmdan 
ko~turulmad1. 

Hareket yerine dizilen alb tay 
olduk~a toplu bir vaziyettc ~·k•t 
yaphlar. Salih efendinin Kosemi, 
Ismail Hakln beyin <;elengi ve 
Celal beyin <Szgesi onde gidiyor· 
lar, digerleri de arkadan takiP. 
ediyorlardt. Viraja geldikleri za 
man ondekiler gerilediler. Ko~u· 
yu en ziyade kazanmas1 ihtimali 
olan Conk yavat yavaf yanattyor· 
du. Diiz yola ge~ildigi zaman Sa• 
lih efendinin Ecesi hiraz onde idi. -Conkun hinicisi ihsan bey Ktr• 
paca hiicum etmege ba~lad1. F a• 
kat Conk kupacm teairile saga 
sola ka~maga ~ahfh ve bu esnada 
Ece aray1 iyice a~b. Conkun son 
andaki ikinci bir hiicumuna r~g· 
men Polun hineyi Ece hirinciligi 
kazand1. Conk ikinci, <;elenk 
ii~iincii oldu. 

J 

Dordiincii kofu: Dort ve dalia 
yukan ya!taki halis kan arap ve 
k1sraklara mahsustu. Mesafesi 
3500 metre idi. Kop1ya bef at i11ti· 
rak etti. 

Hareket i,areti ilc bernber on~ 
ge£en Salih pafanm Serdar1 sorrl 
ana kadar hu vnziyetini muhafaz 
etti ve en tehlikcli rakibi olan 
prens Halim beyin Burujunu ya• 
rJm at hoyu farkla ge~erek birind 
geldi. 

Besinci kosu: Dart ve daha yu

kan ~a~taki ~anm kan lngiliz at 
ve k1snklara mahsustu. Mesafesi 
2800 metre idi. Ko~uya ittirak 
eden dort attan Ziya be yin Y avu• 
zu ~tkt~ yapmad1 ve ko,u ii~ at 
ara:anda oldu. Ahmet ve Fikret 
beylerin Ytldtrtml ~ok rahat hir 
ko,udan sonra birinci geldi. Prens 
Halim beyin Semiri ikinci oldu. j 

Ko,ulardan sonra binicilik mek· 
tebi zabitamnm mani atlama mii• 

j 

sabakalar1 yap1ldt. 

On iki maniden miirekkep 1,30 
luk birinci miisabakada miilazim 

Sadettin bey birinci, binba'1 Avni ' 
bey ikinci, miilazim Eyiip bey 
ii~iincii oldu. 

12 maniden miirekkep 1,50 Iili 
miisabakada birinci miilazim Sa• 
lih bey birinci, Cevat bey ikinci. 
yiizba~: ,Cevat hey ii~iincii oldu. 
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ticari miinasebatt Hayvan sevkr. 
talimatnamesi 

Y eni talimatnamenin 
yak1nda tatbiktna 

baslanftcak . 
~ Ziraat vekaleti, koyun, ke~i, at· 
g1r gibi hayvanahn bulatik has· 
tal.klardan kurtulmast i~in hay· 
Yan saghk zab1tast kanun ve ni· 
zamnamesine miisteniden yeni bir 

talimatname haztrlamtstir. Ta· 
Hmatname yakmda net~edilecek
jir. ~ 

« Siirek talimatnamesi>> ismini 
ta~tyacak olan hu talimatname 
Lilhassa hayvan nakliyahm yeni 
kay1tlara tabi tutmaktad1r. .$im· 
diye kadar her iskeleden, her ~
tasyondan hayvan sevkedilebili
:tordu. Yeni talimatname, hayva
nat i~in irkap istasyonlanm ta-
:Yin etmi,tir. 

Bundan baska memleketimizde 
her yoldan ha;van siiriilerinin ge-
~irilmesi yasak edilmistir. Kara· . 
dan gelecek hayvanlarm yollart 
Jnuayyen olacagt i~in hu yollar 
iizerindc hirer muayene merkezi 
bulunacak, hayvanlar sdu aurette 
rnuayeneye tabi tutulacaklard1r. 

~ehir ve kaaabalara ~tkacak 
hayvaat evveli. dogrudan dogruya 
rnezbahaya sevkedilecekler, orada 
rnuayene edildikten sonra ya doi
rudan dogruya kesilecekler ve ya
hut civar kasa·balara ihtiya~ nis
betinde osevkedileceklerdir. Bu 

tedbir ka~ak~thgm meni i-~in de 
miihim telakki ediliyor. 

~~~i biirosu 
Belediyenin te~ebbiisii 
tnemnuniyetle kar~1landt 

Belediye tarafmdan bir i~~i bii

rosu te,kil edilecegi yaztlmtftl. 

Boyle bir biironun kurulmasm

daki ihtiya~ giin ge~tik~e a.rtmak

tadtr, lstanbulda in~aat faaliyeti 

ve yeni yeni fabrikalarm a~Ilma· 

ti, Anadoludan buraya bir ~ok 

kimse!erin gelmesine sebebiyet 
vermektedir. Bunlarm ekserisini 

tarlalarda ~alrtan ufak miilkiyet 

.sahibi olan koyliiler, tarla ame

leleri veya trgatlar tetkil etmek

tedir. 

«lstanbulda fabrikalar ~ogah· 

ior, it~llere ~ok ~htiya~ van> diye 
Anadolu koylerinde miibalagah 

bir tarzda kulaktan kulaga bazi 

baberler gitmektedir. Bu haber

lere inanarak, oradaki itini bt

l"aktp, buraya gelenlere ~ok te

aa.diif ediliyor. Bunlann i~inde it 
J>ulamaytp, kiifecilik ve hamalhk 

gibi itlere karttan ve bu sahada 

it yapmagt beceremiyen kimseler 

~ard1r. 

~ istanbul muhitini bilmiyen kim

aelerin burada sefalet i~inde kal

diklarmi goriiyoruz. 

IKi biirosu, bu eibi insa.nlara 

frehberlik edecektir. .., 
HergUn bir ala s~zQ; 

Srvasta kac , 
sanatkar var? 

S1vas odas1, sorulan 
suallere cevap verdi 

Sivas 14 (Hususi) - Sivas ti· 
caret odast, yiiksek iktisat meclisi .. 
nin Sivasta ne kadar sanat erbabt 
bulunduguna dair sordugu sualle
re cevap vermittir. Bu cevaha gO
re Sivasta 48 kundurac1, 45 ~iz· 
meci, 30 marangoz ve dogramac1, 

35 terzi, 27 ~ilingir ve sobact, 13 

tenekeci, 26 baktrcl ve kalayci, 

32 tat~•, 12 h1~a~l, 2 dokmeci, 2 
~ubuk~u, 28 berber, 3 debag, 15 
dogenci, 5 araba tamircisi, 9 saat· 
ci, 6 sarac vard1r. 

Kundurac1bk, ~izmecilik, bt· 
~ak~1hk, dabaghk gibi sanatlar, 

gunden giine scnmektedir. Halk 

daha ziyade hazu ayakkabilara 

ve i~lere ragbet gostermektedir. 

Ticaret odasmm fikrine gore bu 

sana.tlarm inkitaf etmesi bir ka~ 

sanat mcktehinin a~tlmasma, ~if
~ilcrde sahn alma kabiliyetinin 
artmastna bagltdtr, 

Budape§le ziraat kongresi 
Budape,te 16 (A.A.) - Cene

ral Gombot diin ak,am on altmc1 

ziraat kongresi azasl t-erefine bii· 
yiik bir resmi kabul yapmitbr. 

Hababurg artidiikii Joseph ve 

Albrecht, M. Dolfuss, hiikumet 
erkam, sefirler heyeti ve bir ~ok 

~ahsiyetler bu resmi kabulde haztr 
bulunmuflardir. 

Alman moratoryomu 
Ingiltere ciddi tedbirler 

ahyor 
Londra 16 (A.A.) - Maliye 

naZlrl bu sabah Avam kamarasm· 
da beyanatta bulunmu,tur. Bu be
yanata nazaran, Alman hukumeti 
tarafmdan verilen moratoryom 

karan iizerine, 1 temmuzdan ev
vel memnuniyeti mucip bir tesvi

ye sureti bulunmadtgl takdirde, 

ingiltere hiikumetinin Alman es
hammi hamil lngili:zlerin hukuku
nu himaye i~in tngiliz - Alman 
miibadeleleri iizerine bir takas 

t:and1g1 tesisini diifiinmekte oldu
gu, tngilterenin Berlin sefiri tara· 
fmdan Alman hiikumetine bildi
rilecektir. 

Bu takas sandtgmtn faaliyeti o 
suretle olacakhr ki ingiltereye ya
ptlan Alman ihracatmm tutan ev· 
velemirde ingilterenin Almanya
ya olan ihracabm odemege tahsia 
edilecektir. Malumdur ki, ingiliz. 
Alman ticari miivazenesi Alman
yaya pek miiaait bulunmaktad1r. 

Amerikada umumt grev 
tehir edlldi 

Piltsbourg 16 (A.A.) - Uzun 
miizakerelerden sonra maden 
sanayii murabhaslara, gece yans1 
i~in ilanma karar verilen umumi 
grevi tehire karar vermi§lsrdir. 
Tarafeyn arasmda mUzakerata 
devam edilecektir. 

$ahln~ah Hz. run Tiirkiyeyi ziyareti 
her saha_da oldugu gibi, iktisadi sahada, 

bilhassa piyasada da ~iiyiik hir ehem

miyetle kar~nlanmaktadtr. Bu ziyaret vc

silesile, TiirJOye - han arasmda ticaret 

miinasebetlerinin ve traMit i.~lerinin da
ha ziyade gcni~liyeccgi iimidi pek ku, •• 
vetlidir. Bu m~nasebetle iki kom~u ve 

dpst memleket arasmda cereyan eden 

ticari munasebetler hakkmda alakadar 

mahafilde tetkikat yapt1k. Bu tetkiki 
B.{lag1ya naklediyoruz: 

932 senesinin 9 ayhk. ~a 

istatistiklerinde Tiirkiyeden lra-
na I 7 bin kiisur lirahk ihracat 

olmu~tur. Bu miktar 9 3 3 senesinin dokuz 
aymda daha ziyade azalarak I 0 bin lira 

<!enecek bir miktara inmi;ttir. Oiger ta· 
raftan han ithalatJ diger senelere na· 

zaran azalmaktad~r. Gene 9 32 senesi· 
nin 9 ayhk istatistiklerine gore lrandan 

Ti.irlciyeye 2 7 8 bin lirahk e1_1ya gelmi~tir. 
933 senesinin 9,aymda bu miktar 35 
bin liraya inmi~tir. 

Ti.irktye • iran arasmdaki ticari mii

nasebetleri bu ufak ithalat ve ihracat 
rakamlart i.izerinden tetkik etmek kafi 

dcgildir. Tiirkiye • fran arasmdaki en 
biiyiik ticari miinasebeti, transit ticareti 

te~kil eder. Denilebilir ki, Tiirkiyede 

tran_sit ticareti sahasmda en biiyiik mev
kii Iran i\lgal etmektedir. 

T ransi~ miinascbetleri, a!!trlardanberi 
Tebriz - Trabzon yolu iizerinde cere· 

yan ediyor. Eski ticaret devirlerinden 

kalma ananevi kervan yolu, Tiirkiye -

iran arasmdaki en biiyiik bagl te~kil 
etmektedir. Bu yol iizerinde bulunan 

K1Z1ldize, Erzurum, Bayburt, Gii

mii~hane, Trabzon gibi ticari mevkiler 
asulardanberi han ticaretlne sahne ol
mu~tur. 

~on senelerde ba~ta T rabzon ticaret 
odast olmak iizere, b!:l yo! iizerinde bu

lunan ticari mi.iesseseler bu transit yo· 

lunun inki~af1 it;in en hararetli arzula· 

Tmt g'ostermi~lerdir. Cumhuri:yet hu· 

kumeti de bu yol iizerinde idari tedbir· 

ler almaktan ged durmadJgl gihi, bu 
yolu otomobil ve otobiis nakliyatma 
miisait bir hale getirmi,tir. Son yaptlan 

deniz nakliye tarifelerinde de, han 

transit ·~~yasma biiyiik bir ehemmiyet 
verilmi~tir. 

Nakliyc tarifelerinde, Iran transit e~· 
yas1 ic;in azami derecede tenzilat yap1l· 
m1~hr. 

Buti.in bu tedbirlere ragmen, T ebriz • 

T rabzon transit yolunun ~imdilik harp
ten evvelki vaziyete donmesi, im.kim hari
cindedir. Bu imkans1zhk, diinyamn gec;ir· 

mekte oldugu iktisat bu.hranmdan ileri 

gelmektedir. iran ewasmm bilhassa bey

nelmilel piyasalarda hah ticaretinin da
ralmasJ, umumiyet hibarile, memleket

ler arasmdaki ticari miinasebetlerin bir 
c;ok zaruretlerle azalmas1, pek tabii ola· 
rak tesirlerini, transit ticareti iizerinde 
gostermistir: 

Tiirkiye • han transit mi.inasebctle

rinden bahsederken, buhramn tesirlerine 

bi.iyiik bir yer ayumak laz1mdn. Ticari 

mahafil her iki kom~u memleketin bu

gi.inkii transit yolundan daha ziyade is
tifade etmek imkanlanm arachracakla-
rmdan pek emindir. . 

Deniz konferans1 ve ltalya 
Londra 16 (A.A.) - ltalyan 

hiikumeti, 1935 deniz konferanat 
i~in Londra hiikUmeti tarafiDdan 
teklif edilen iki taraflt miizake
relere i,tirake amade oldugunu 
bildirmittir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Han1mlar1n nazar1 dlkkattne: 

YAKUT 
Gn!.ellik .mnstahzaratJ; gllnden gllne 

fazla ra~bet kazanmakta ve tanmm1~ 
hammefeodiler taraflndan kemaH mem· 
nuniyette kullamlmaktadJr. Siz de bu 
mnstahzarlan kullammt.. 

Bl~hca parfOmOrilerde sat1hr . 

'Zen ceye kadar:: , ... J:'_ ~- ·,!-.!.n .. ~-~ r·'--·' r 
... .. '-d .. l ~··· ........ 
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HAFTALIK SIYASIJCMAL 

Silahlart h1rakma konferans1ndaki 
miibarezenin miihim safhalari - Hi~ 
bir taraf1 rnemnun etmiyen bir karar-

Hitler ile Mussolini miilakah 
Silahlan h1rakma konferanst· 

nm umumi komisyonunda ingiliz 
ve Frans1z noktai nazarlanmn ta· 
ban tabana ztt olmast ve konfe
rans reisi Mister Hendersonun da· 
ha ziyade ingiliz noktai nazarma 
taraftarhk goster,mesi, diger dev
letlerin ikiye ayrtlarak hir kiSmt· 
nm ingiliz davasmt, diger ktsmi• 
nm Frans1z noktai nazannt ilti
zam eylemesi iizerine konferan
sm feci bir surette dagtbp gitme
sine ramak kalmtsb. . 

Konferans reisi miizakere ve 
miinaka~alartn neticesiz olarak 
uzamp gitmesinde Fransayt mesul 
addeylediginden bu devletin ha· 
riciye naz1n M. Barthounun ya 
yirmi dort saat zarftnda miizake
reye esas olabilecek bir mesai 
projesi vermesini yahut konferan
sm dagthp gitmesini istemi~ti. 

Mister Hendersonun bu iiltima
tomu iizerine Fransa hariciye na· 
ztrt yirmi dort saat ge~meden bir 
proje vermi,tir. 

Bu projenin birinci maddesine 
gore Almanyamn avdetile konfe
ransm nihai muvaffaktyetini ko
layla,brmak i~in devletlerin ya
pacaklart hususi miizakerelere za· 
rar gelmemek 'artile ve umum ta• 
.rafmdan kabul olunabilecek ter• 
ki teslihat mukavelesi viicuda ge
tirmek maksadile riyaset divam 
muallak mesailin halline istedigi 

vesaite miiracaat ederek yol an· 
yacakbr. 

tkinci maddesinde hazt mese
lelerin tetkiki ve halli ehemmi
yeti mahsusayt haiz bulundugu 
kaydedilerek mevzii emniyet iti
laflarmm hususi bir komite tara· 
fmdan tetkiki mukavelenin icra 
zamanlar1 ve kontrol hakkmda 
huausi bir komitenin tetkili ve 
bava ve ailah ticareti komiteleri
nin faaliyete gelmeai kararlatbrll· 
mttltr. 

tl~iincii maddeye gore konfe
~ans reisi umumi komisyonu bir 

daha topladtgt zaman miimkiin 
mertebe tam bir mukavele proje
si hazulamif olacakhr. Son olan 
dordiincii maddede sulh konferan
si namt altmda daimi bir miiesse
senin viicuda getirilmesine ait 
Sovyet teklifinin konferans reisi 
tarafmdan devletlerin tetkikine 
vazolunacagt kaydedilmi,tir. 

Bu son karar projesinin konfe· 
ranst ~ahttyor gibi gostermekten 
ha,ka ameli hir ktymeti yoktur. 
Binaenaleyh bu karar sureti hi~ 
bir taraft hakiki surette memnun 
ve tatmin etmemittir. Franstzlar 

Almanyanm konferansa avdeti za
ruri gosterilmesinden memnun ol
mamttJardu. Sovyetler ise daimi 
sulh konferanst ve miitekabil mu
avenet tekliflerinin devl~tlerin na
zan tetkikine konulmast gibi gayri 
miisbet bir akibete maruz kalma
smdan miiteessir olmu,tur. 

lngiltere ile Amerika silahlari 
azaltmak itinin tekrar siiriinceme
de kalmasmdan dolayt gayri mem
nundurlar. Almanya ise miiaavat 
esasmtn ihmal edilmesinden ve 
sonu me~hul bilavastta miizake
relere btraktlmasmdan miinfail ol
muttur. ltalya ise terki teslihat 
ve emniyet i,lerinin halli i~in pra
tik yol addettigi Almanya ile iti
laf edilmesi esasmm ihmal edil
mesinden ve Fransantn Sovyetler 
;1 ... rni;t~~"hH mm•vP.11et misakt 

tetmek istemesinden fena halde 
kizmifbr. ltalya hiikumeti bu in 
fialini izhar i~in karar suretini bi· 
le kabul etmemittir. 

Karar suretinde zikredilen ko
mitelere italya yalntz miitahit 
gonderecektir. ingiltere hiikumeti 
bu komitelerde Lokamonun hari
cinde hi~ bir tahhiide giri~iye
cegini bildirmi~tir. Ma.caristan da 
karar suretini ademi kabule mua• 
dil kaydr ihtiyati serdetmittir. 

Hitler • Mussolini mUIAkah 
italya devleti konferansm ald1· 

gt bu tekli Avrupamn ve italya
nm atisi ve mevcudiyeti i~iq teh· 
likeli buldugundan Almanya ile 
birle,mek icrin derhal filiyata gec;
mi!ltir. M. Mussolini ile goru~mek 
arzusunu evvelce izhar etmi' olan 
M. Hitler derhal Venedige davet 
edilmi~.tir. Memleketlerinin m\!
kadder~tmt ellerinde bulunduran 
bu liderler beraberlerinde siyasi 
hirer heyeti murahhasa da getir
mi,Ierdir. 

Bu miilakatta Fransa, Sovyetler 
ve kii~iik itilaf muhtemel blokuna 
kar~t bir ltalya - Almanya ve Ma· 
caristan ve ihtimal Avusturya 
blokunun te!jkili esaslan goru~ii
lecegi anla~thyor. Bu suretle si
lahlari buakma konferanst bir la· 
raftan Avrupa devletlerini muha
stm iki grupa ayumtf ve diger ta
raftan bir silahlanma yar1'1 dogur· 
mu"tur. 

italya bir taraftan hava ve de
niz biit~elerine milyarlarca liret 
zam yaptlgt gibi donanmastnt 
diinyanm en biiyiik z1rhhlart ile 
takviye ic;in muazzam deniz in~a
atma girismistir. Fransa da hal-. , 
ya, Ahnanya ve Bel~ika hudutla-
nndaki tahkimah takviye ve ha
va ordusunu tec;hiz i~in ii~ milyar 
frank yeni tahsisat almttbr. Av
rupa ~imdi gerek teslihat gerek 
siyasi ve askeri ittifaklar husu
sunda harbi umuminin arifesinde
ki vaziyete donmiif oluyor 

Rusya - Ku~uk itilaf 
Konferanst takip eden siyas~ 

faaliyetler 'arki Avrupada da te· 
belliir etmi~tir. Kii~iik itilaf dev
letlerinden Romanya ile Cekoslo
vakya Sovyet hiikumetini tamdt
lar. Bu tastike ait vesikalar mek· 
tup feklinde ii~ devletin hariciye 
naztrlart arasmda teati edilmi'-tir. 

Lakin bu vesikalar yalmz tam· 
maktan ve sefirler gondermekten 
ibaret degildir. Ayni zamanda bu 
devletler yekdigerinin hukuku hii· 
kiimranisi sahalartna rhlyet ede
ceklerini ve tahrikatta bulunmt
yacaklarmt taahhiit etmitlerdir. 

Bu itten en ziyade istifade eden 
devlet Romanya olmuttur. Eski. 
RusyaniD gayet miihim bir eyaleti 
bulunan Basa.ra.byay1 harpten 
sonra itgal ve ilhak eden Roman· 
yanm bu hareketini Sovyet hiiku· 
meti ~imdiye kadar tantmamt._h. 
Londrada miitecavizi tarif eden 
misak ile Sovyet hiikumeti Ro
manyanm i,gal ve ilhak hakkmi 
ztmnen kabul etmitti. ~imdi hu
kuku hiikiimrani sahalarma na
yet kaydile biisbiitiin kabul et
mi,tir. 

Bu suretle Sovyetler ile Roman
ya arasmdaki hudut mesaili orta· 
dan kalkmit oluyor. Ku~iik itilaf 
devletlerinden Yu1osla vyamn 
Sovvet hiikumeti"i aonra tan•ya• 
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ISTANBUL HAYATI 

''Ben de to run 
biiyiittiim amma .. ,, 

~ocugunun elinden tutan, c;tkt
ntm koltugunun altma stkt.bran 
aktam iizeri biraz hava almak 
iimidile sokaga fuhyor. Fakat ne 
miimkun!.. Daha kaptdan c;tkar 
~tkmaz suratlara c;arpan kesif bir 
toz bulutu ortahgt zindana c;evi
riyor, goz gozii goremez hale ge
Hyor. Nerede ise in.;anlar da biri
birlerine c;arpmamak ic;in ellerine 
hirer otomobil kornesi ahp ottii
recekler. 

Hava almak iimidile e•.rinden 
c;•kanlar yol boyunca bir hayti toz, 
toprakla c;enelerini ttkadtktan 
sonra aksua, oksiire kendilerini 
parklara dar ahyorlar. 

En rahat yer Sultanahmet ve 
Giilhane parklar1. Agac; golgele
rine yerlettirilmit kanapeler hk
hm hkhm doluyor. Grup, grup ha
raretli miinakatalar koyula,tyor. 
Harpten bahsediliyor. Pahahhk
tan dem vuruluyor. Gelinler, da
matlar c;ekittiriliyor. Kom~unun 

radyosundan, tahta kurularmm, 
pirelerin miinasebetsizliklerinden 
t-ikayet ed iliyor. Y edi mahalle aft· 
r1 yabanctlar burada derhal ahbap 
oluveriyorlar. Hemen stkt ftkt 
dostluk kuruluyor. Bir aile efrad1 
arasmda goriifiiliiyormuf gibi bi
ribirlerine ic;yiizlerini ac;tyorlar, 
dertlerini dokiiyorlar. 

Ko,edeki kanapenin ucuna ilit
mi~ ya,hca bir hamm oteki kana
pede o!uran yeni tam~hgt hamma 
dogru uzamyor, elile agzmm bir 
yamm kap1yarak yanmdaki gene; 
k1za if,ittirmek istemiyormu~ gibi 
hafif sesle anlabyor. 

«- Ah hammctgmm.. Meger 
elalemde neler varmtf. Bizim ma
hallede Ziyneti hamm isminde bir 
Jcomtu vardtr. Tam bizim evin 
lcarfJSIDda oturur. KaptlarJmtz bi
ribirine bakar. Ondan sonra efen
dicagzim. Ne diyecektim. Ha, i,te 
o Ziyneti hammtn ktzt komfunun 
delikanh oglu ile yiiz goz oluver
memitler mi?. K1zm elinde ogla
mn mektuplanm yakalamttlar. 

Aman diin gece babast ktza bir 
dayak ath, bir dayak attt ki, fer
yadt ar~.,alaya c;tktt. - Yanmdaki 
gene; k\zt i~aret ederek • ben de 
torun biiyiittiim amma, c;ok tiikiir 
Allahtma tim"iye kadar kafiDI kal
dutp ta kimsenin erkegine bak
mamt,hr.» 

Biiyiik hamm hart) hartl anla
hrlcen gene; ktz da oniinden gec;en 
bir delikanlmm kaf, goz ifaretle
rine tath tebessiimlerile cevap ve
riyor, delikanhnm beraber gez
mek ic;in yapbgt davet ip.retine 
karfl yavatc;a biiyiik annesini gos· 
tercrek yaka silkiyor. - C. R. 

lzmir iDrk ofisi 
lzmirde Turk ofis tubesi mO· 

dlirlilgOne Aldl Emrullah bey 
tayin edilmi~tir. 

Falk Sabri 

.... 1111o .... YV A:N LAB 
LEMI 

Bnynk k1tada 280 sahffe · 350 resim 

4 renkli lii.vha • 8 metin baric! tablo 

Bu merakb, e~lencell kitab1 okudunuz mu? 
Fiyetl: 

Herycrde 150 
kuru~tur. 

Ta~ra i~in posta 

Ocreti ahnmaz. 

Tevzi YO sab~ merkezi yalmz: 
AK$AM KITAPHANESI 

121, Ankara caduesl, tstanbul 

Para yerine posta pulu dn 
g0nd6rebilirsiniz. 

AK$AM 

~·- =- · -= · -c:.-· 

1 Memleket ·haberleri 
.... 

·- · -----------~ - - - -=-~ · -'-

Bursadaki tarihi abideler 
Halkevinde mimar Sedat beyin eser~ 

lerinden miirekkep bir sergi a~ddt 
Bursa 10 (Hu-

susi) - Maarif 
vekaletinin r;ok 

isabetli bir ka-
rart iizerine, teh
rimizdeki tarihi 

abidelerin plan 
ve resimlerini 
yapmaga memur 

.edilen mimar 
Sedat bey, Halk- '-'-'--"~ -~~~~'"--'"·--

canh bir misal 
halinde duruyor. 

Bursa eserle· 
rinde, mimarimi• 
zin dogu~ ve 
yiikseli~ aeyri 
~ok bariz olarak 
goze ~arpar. 

;..;..-..__..._....NliliMol.mi;o.--~!:.i.' Mesela ilk eser· 
ler arasmda kU· 
~iik bir ornek 
olan Hisardaki 

evinin delaletile Mlmar Sedat beyfn aergldekl reslmlerlnden: Buraada Bey han• ( Alaeddin) ca· 
miinde, bizde istalakitlerin nastl 
baflad•im• kolayhkla gormek 
mumkiindiir. Suleymaniyede en 
olgun ve ince halini bulan istala
kitler; bu kii£iik camide ~ok ba
$it, fakat biitiin ana hatlar1, do
gu~ c;izgilerile goriiniiyor. 

bu r~imleri bir sergi halinde tet· ..-----~--~~~.
hire batladJ. 

Halkevinin bir salonunu aiisli
yen eserler, hiiyii.k bir merakla 
seyredilmektedir. Mimar Sedat 
bey; bir y1ldanberi siiren c;ahtma 
devresinde, yiiriidiigii ilmi ~tglr• 

da milli tarihimiz ic;in c;ok kty· 
metli vesikalar toplamtf, bir ~ok 
karanhk noktalar1 aydmlatacak 
neticeler elde etmi~tir. 

Osmanh Tiirklerinin mimarhk 
baktmmdan dogum yeri ve hat
langtc; mimarisinin oz yatag1 olan 
Bursa, denilebilir ki timdiye ka· 
dar laytk oldugu gibi ilmi bir ara· 

maya mazhar olmam1~h. 
Maarif vekaleti, Turk tarihi 

tetkik cemiyetinde de iza olan 
mimar Sedat beyi Bursaya yol
lamakla, mimarhk tarihimizin ana 
hatlarmt esash bir tetkike tabi 
tutmut oldu. Bursahlar ve tarihi 
eserlerimize sevgi besliyenler bu 
karan siikranla karslladtlar. . . 

Sedat beyin tetkiklerinden c;t-
kar•lan manaya gore, Tiirkler 
Bursada batladtklart mimariyi, 
en basitten, en olgun tekillere ka· 
dar kendi ba,larma yiiriitmiitler 
ve milli seciyelerini, yaphklart 
biitiin · eserlerde gostermi,Jerdir. 

Sinanm ~aheserleri, o kemali 
bulunctya kadar tabii seyrini Bur
$a betiginden itibaren daima mu-

Gizli niifus 
Afyon vilayetinde ~imdiye 
kadar 21,000 niifus yazJid1 

Af kanununun tatbikindenberi 
Afyon merkez kazasmda 17,000 
kiisur ve Sand1kh, Dinar, Bolva
din, Emirdag kazalannda da 4000 
kiisur niifus kayttlarim yapbrmit· 
lardar. Bununla beraber heniiz 

niifus kiitiiklerine kayitlartm yap
brmamtf daha bir ~ok vatandat
lar mevcuttur. 

Afyon vilayeti niifusu bugiinkU 
vaziyetine gore hemen hemen 
300,000 i bulmu,tur. 

Muglada zerlyat 
Mugla merkezinin bu aeneki 

zeriyab ,oyledir : 
Bugday 7500, arpa 5000, ~av· 

dar 2280, yulaf 101, bakla 200, 
bogrnlce 210, nohut 40 hektar 
arazi ekilmi~tir. 

Oonende yagmur 
Gonen 13 ( Hususi ) - Dun 

bardaktan bo§anarcasma yagmur 
yagmt!J, ufak fmdak tanesi kadar 
da dolu dii~mli§tiir. Yaz mahsul
leri bu yagmurdan ~ok bUyQk 
istifade etmiitir. 

l • 

Mlmar Sedat bey 

hafaza etmittir. 
Bu aramalarla da sabit oldu ki, 

Turk mimarisi Bursada ilk tatt 
koydugu zaman bile medeniyetcri 
seciyesini, silinmez bir damga 

gibi her esere vurmut; -sadece ca· 
mi degil; koprii gibi, ticar~t han .. 
lart gibi miiesseselere imar saha
smda biiyiik bir yer aytrmttbr. 

Y akma kadar bir siivari kt,Iasa 
zannedilen me~hur Beyham (Emir 
ham), miikemmel bir ticaret mer-
kezidir. Osmanh Tiirklerinin ilk 
yaphrd1gt bu biiyiik bina, Tiir· 
kiin medeni seciyesini gosteren 

Karamiirsel -
Y a/ova yolu bozuk 

Bu ~ose iizerinde iki 
tehlikeli koprii de 

mevcuttur 

Karamiirsel (Hususi) - Kara
miirsel - Y alova fOsesinde yaptl· 
m1yan kistmlar strf Y alova kazast 
hududu dahilinde bulunmaktadtr. 

Hergiin iic; dort sefer yapan Ka
ramiirsel otobiisleri Yalova hudu-

dunda, tesviyesi bile yapilmiyan ve 
tahminen 9 kilometrelik kastmda 

~ok miitkiilat c;ekiyorlar. Seneler
denberi ikmali i~in ugrafdan bu 

miihim yolun bitmeai hayli bir za
mana miitevakktfbr. 

Y alovaya 9 kilometre mesafe
de iki tehlikeli koprii mevcuttur. 

Bu miihim yol yapJlmasa bile kop- · 
riilerin muvakkat bir miiddet i~in 

istinatlarmm kuvvetlendirilmesi 

laztmdtr. ~iinkii bu kopriiler 
iizerindcn ge~en biiyiik otobiisler 

ileride bir kazaya sebebiyet ve· 
rebilir. Istanbul viliyetinin ve ala
kadaranm nazan dikkatini celbe
deriz. 

imarcihkta kadmlarlmtza da 
biiyiik bir hisse ay1rmak Jaz1mdtr. 
Bursa mimarisinin ilk ehemmi
yetli eserlerini Tiirk kadmmm 
himmetine bor~luyuz. Nilufer ha
tun, Beyhant ile Nilufer kopriisii· 
nii yaphrdtgl gibi, Sel~uk hatun 
da pek c;ok eserler btrakrntfltr. 

'f. 'f. 'f. 

Sergi miinasebetile mimar Se
Ciat bey, ak,am bir konferans 
vermi~ ve Turk mimarisinin nas1l 
tefekkiil ettigini, nas1l ileriledigi .. 
ni, abidelerimizin teknik hiiviyet· 
lerini anlahntfllr. 

fnktlip mimarisine intizar dev-
resinde cJldugumuzu i,aret eden 
Sedat bey, abidelerimizi koruma 
ifinden bahsetmi~ ve konferansmt 
foyle bitirmiflir: 

- Abidelerimiz milli 'erefi
mizdir. Koruma heyetini doguran 
kuvvetli bir t~tkllr. Medeni ya· 
rahh'-1 ~ok yiiksek olan milleti
mizin her ferdi, abidelerimize 
hiirmet edecek ve onlart - kendi 
ferefini korur gibi - daima koru
yacakhr. - R. R. 

Aile facias1 
Evini satmad1g1 i~in 

zevcesini oldiirdu 
lzmirde, E~refpatada, bayram 

yerinde bir aile facias1 olmutlur. 
lzmirde c;tkan Anadolu refikimiz .. 
de okudugumuza gore timer efen
di, zevcesi Muriivvet hantmt ol
diirdiikten sonra kendisi de ol
mii~tiir. Vakanm tafsilab ,udur: 

Orner efendi vaktile bakkal, 
son zamanlarda ifsiz idi. Bundan 
evvel yirmi dort yatlarmda Mii
riivvet hamm nammda bir dul ile 
evlenmistir. Miiriivvet hammtn iki . 
~ocugu ve evvelce olen kocasmdan 
kalma bir evi vard1r. 

Orner efendi i~siz kalmca, ken
disine sermaye tedarik etmek i~in 
evini satmasmt karJStna teklif et
mi~, fakat Miiriivvet hamm, bu 
teklifi kabul etmedigi cihetle ara .. 
Ian a~tlmtf ve iki aydanberi kan 
koca dargm ya~amaga ba,Imt'· 
lard1r. 
0~ giin evvel Miiriivvet hamm, 

evinden ~1karak bayram yerinden 
ge~erken kocasmm kendisini ta
kip ettiginin farkma varmt,, ve 
elinden kac;mak ic;in metruk Ka
yanizadc mezarhgma girerek ko,-
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KARl MEKTUPLARl 

Radyo ne§riyah 
Divant muhasebat miirak1planndan 

~iikrii Siileyman bey yaz1yor: 
Ge~enlerde istanbul radyo.sunu t~n· 

kit yollu ne!lnolunan ~aZJlanntz Ak~m 
karilerini ~ok memnun etmi~tir. Bu pek 
yolunda ve isabetli olan ya~:_Jlanmza de· 
vam edilirse muhakkak radyo li!}leri yota 
girecektir. 

Bizim isyasyonlanm1z vas1tasile, hil· 
hassa su snalarda ilmen ve mevkien en 
yiiksek adamlanmJZJn ink1lap der.~leri 

ve muhtelif konferanslannm neuolun· 
masm1 ne kadar derin memnu~iyetle 

kar{nhyorsak, istasyonlanmJZJn bu netJrfo 
~ah muntazam ve piiriizsiiz bir surette 
verebilecek kuvvet ve kudrette olmad1· 
gm1 gormek te o nisbette yeislerimi:.c.i 
arthnyor. 

Ankara ne,riyahm yalmz Ankara 
i~indekiler ve istanbul ne~riyahm da 
yalmz istanbul halk1 dinliy~b3liyor. Bu 
rki ne~riyah mesela BiikretJ kadar para
zitsiz ve mazbut olarak dinlemek kabil 
olmadtgl g~bi Ankara ve istanbul ne~
riyatl varken Avrupa i:.ta5yonlannt era· 
mak vaziyetinden miistagni bulundura· 
cak kudrelli gosteremiyorlar. 
-Bu sahada merciinin d:kkatini celbet• 
menizi rica ~derim. 

Tiyatro caddesinin tozlar1 
Gedikpat~ada Sara~ishak mahallesin

de <;e~me sokagmda oturan Ali bey 
yaz1:yor: 

<;al'!}tkaptdan Kumkaptya inen mr 
yoku~ vardu: lsmi Tiyatro caddes.'dir. 
Kumkapl belediyesi bu caddenin bo· 
zuk yerlerini tamir ettirdi. Ynln1z yer· 
lerdeki kumlar fena halde toz yaptyor, 
otomobil ge9tigi zaman kalkan toz hu· 
lutlan ortahgt duman ic;inde buaktyor. 
Gozlero berbat ediyor, evlerin i~i tozla 
doluyor. Acaba bu kumlann ortadan 
kaldmlmas1 miimkiin degil midir~ 

Halk1 uyutmryan cazbant 
Ayaspa~ada Pala~ aparhmanmda 

4 l':o: da oturan Me~t Re~t be~ 
yaztyor: 

Taksimd.e Ayasp~~ada b:r bahc;C<le 
~alan cazbant ak~am saat on ~ckizden 
sabahm ikisine kadar devam ediyor. 
Oturdugum aparhmnmn kar,Jsmda bu
lunan bu cazbandm kulnklan vc dimagl 
htrpahyan sert, kuvvetli t>edasmdnn 
uyumak degil, oturmak bile kabil ola
mtyor . 

ikametgahlar ortasmdn olan bu ycr-
deki caz.bandm istirahati bozm1yacak 

surette ve mahdut saatlerde mcsela ni· 
hayet on hire kadar c;nldmlmasmt; ve 
oralarda bekliyen otomobillerin de 
miisteri almak rekabetile giiriiltiiyii art• 
hr~amalan esbabmm beled~ece temi· 
nini rica ederim. 

Ah§ap evler 
Gedikpa~ada Sara~ak mnhallesin· 

de <;e~me sokagmda I 2 numarab evde 
oturan okuyuculanmtzdan /\y~e hamm 
yaZIYO!": 

Beleniyenin ban mmtakalardn. baz1 
serait altmda ahsap ev in~atmn miisaado 
~dcoegini gazet~lerde okudugum Z'il· 

man, gec;en hafta bir buc;uk saat i~inde 
kocaman on evj kiil eden yungm man· 
7aTUSl gozi.imiin oni.ine geldj, <;unku otUT• 
dugumuz ev ah~aphr, mnhnllemiz s1k 
ve ah~phr. Sokak dardu, terkos yok
tur. ~uk~e~me .suyu varsa da her za· 
man akmaz. Allah suklasm yangm vuku• 
unda itfaiyeye bildirecek telcfon da 

:;·oktur. 
Ah,ap evler yiizi.inden lstanbulun bir 

c;ok mahalleleri harabezare di.inmii~ iken 
beled.iyenin baz1 ~artlar nltmdn olsa bile 
ah!}ap ev in~aatma nastl miisande ede~ 
cegin~ akhm ermiyor. 

lki humz mahkOm oldu 
~evket ve Arap Tevfik isimle

rinde iki htrstz ge~enlerde yaka· 
lamp adliyeye verilmiflerdi. Bun• 
lar ikinci ceza mahkemesinde 

mevkufen 'muhakeme edilmitler· 
dir. 

Muhakeme neticesinde ikisinin 
.de miiteaadit · hustzhklan sabit 

oldugundan ceza kanununun 493 

iincii maddesine tevfikan iki~er 

sene miiddetle hapislerine karar 

verilmistir. Hus1zlar bu kadar . 
miiddet te emniyeti umumiye neza• 
reti altmda bulundurulacaklard~ 
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maga baflamifbr. Miiriivvet ha· 
mm, ko~arken ayagt mezar ta~la• 
rma ~arparak yere kapaklanmif, 
arkasmdan yetifen timer efen· 
di, tabancasm1 ~ekerek kartsmlll 
kafasma iicr, strbna da bir kur?U11 

sikmtfhr. Muriivvet hamm, der
hal olmiistiir. timer cfendi bu ci· 
nayeti i~iedikten sonra olii buluJP 

muftur. 
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lzmir mektuplarr 

lzmir ath tramvaydan 
bir tiirlii kurtulamad1 

Milyonerlerin miktart giin 
ge~tik~e azaltyormu§ 

Amerikada senede bir milyon dolar 
vergi veren bir ki§i kalmi§ 

Elek.trik §irketinin halka iade ettigi 01 

~ bin lira tayyare cemiyetineteberrii edild 

Vaktlle Almanyantn en 
zengln adama ofan 
Yacob Goldsmith 

Bel~lka ve ltalya 
krallara kadar zengln 
olan Llmententtayn 

lapanyanan 
en zengln adam• 

March 

Amerlkanan 
bDyOk zenglnlerlnden 

Mellon 

«Zenginin paras1 ziigiirdiin ~e
nesini yorar» derler. Buhran art
bk~a, ortahkta paras1zhk ~ogal
dJk~a bu soziin dogrulugu daha 
iyi anla~1lmaktadu ... 

Son zamanlarda hemen biitiin 
diinya gazeteleri zenginlerin pa
ralarile metguldiir. En agu ba"h 
gazeteler bile huna dair malii
mat vermege ~ahftyorlar. Londra
da ~1kan me~hur Illustrated Lon
don News mecmuas1 son niisha-
larmdan birinde bu meseleye da
ir ola,n uzun bir yaz1 yazmi,br. 

lngiliz gazetesi iptida zenginle
rin azaldtgmdan bahsediyor. Di
yor ki: 

« Y eryiiziinde mily_onerlerin ade
di azahyor. Umumi harpten ev
velki zamanlara, hatta harbi umu
miden sonra ge~en bir ka~ sene
ye nazaran bugiin milyonerlerin 
adedi pek azdtr. Sonra bunlann 
servetlerinde de, eskisine naza
ran, miihim bir fark vardtr. Bir 
zamanlar milyoner deyince akla 
bir ka~ milyon ln.giliz liras1 ser
veti olan l\dam gelirdi. Halbuki 
bugiin bir milyon dolan olan ada· 
rna milyoner diyorlar. Hatta bir 
milyon frangl olan bile milyoner 
saythyor. Fransada piyangoda 
bes milyon frankh.k biiyii.k ikra· 
mi~eyi kazananlara milyonerler 
milyoneri deniliyor. 

Bunlara hakiki milyoner naza
rile bakmak dogru degildir. Bir 
:zamanlar milyoner saJilmak i~in 
mikyas hiikumete bir milyon ver
gi vermekti. Amerikada bu kadar 
vergi veren dort be, yiiz ki,i var
dt. Halbuki bugiin biitiin Ameri
kada hiikumete bir milyon dolar 
vergi verebilen yalmz ihtiyar Rok-
feller kalmif.br. 

Hakiki milyonerler gittik~e aza
hyor. Kalan milyonerleri de ket
fetmek kolay degildir. {:iinkii bun
lardan bir ~ogu servetlerini gizli
yorlar. Vergi tahakkukah ekser 
memlekette hakikati gostermiyor. 

Hintli prensler vergiye tabi ol· 
mad1klarmdan bunlan kontrol 

i~in elde mikyas yoktur. Halbuki 

Hint prenslerinin mii.him servet
leri oldugu muhakkakttr. 

Buhranlar ve iflaslardan ballka 
siyasi ~erait dahi milyonerleri 

azaltmakta ve yeni aervetler ka· 
zamlmasma mani olmaktad1r. Es
ki me,hur :zenginleri zaman tim· 
di ya fakirle,tirmi,, yahut servet
lerinden istifade edemiyecek bir 
hale getirmi'-tir. Sabtk Kayserin 

Franaanan en bDyOk zenglnlerln• 
den konyak krah Hennessy 

serveti 1914 aenesinde 753 milyon 

mark tahmin olunuyordu. Filvaki 
Kayaer bu servetin miihim bir kts
mml muhafaza ediyor. Fakat bun· 

lar malikane olarak Almanyada· 
d1r. Hitler iae harice azami olarak 

ayda 200 marktan fazla gondert
miyor. 

~imdiki halde Fransamn e~ 
zengin adamt Gillet isminde ta~ 
mnmamlf bir simad1r. Liyonlu 
ipek taciridir. Bundan sonra Hen• 
nessy geliyor. Methur konyak~1.,. 
dtr. U~uncii zengin bugday krall 
Louis-Louis Dreyfustur. 

lngilterenin en zengin adamlaq 
Zah~rof ile Deterdingtir. LakiD 
ikisi de yabancrdtr. Biri Rum v~ 
digeri Felemenklidir. 

Agahan Avrupa ile s1k1 alikasi' 
bulundugundan buranm biiyiiW 
milyonerlerinden addolunabilir. ·~ 

Lakin servetinin biiyiik krsmini 
Hindistandaki 700,000 aadtk te-e 
baasma medyundur. l 

Sabtk hidiv Abbas Hilmi pa'~ 
'da buyiik tiitiin ticaretile buhra,. 
na· galebe ~almt~tlr. 

Diinyanm en biiyiik zenginleri~· 
den biri de Bolivyanm kalay krall 
Potino ile Japonyah Susokidir. q 

Amerikada milyonerle.rin suy\1 
~ekilmi,tir. Fordun eskisi kada .. 
zengin olmad1gt soyleniyor. Laki~ 
alominyom, petrol, banka ve nak· 
liye i,Ierinden zenginle,en An· 
·drew Mellonun servetinili yirmr 
milyon lngiliz lirumdan atai• ol· 
mad1g1 muhakkak saythyor. 

Son zamanlarda bir ~ok mftnaka,alara aebebiyet Yeren Sar hav• 
zaaiDdau bir ID811Zil&: Sarbrii,kcD eehri. 

lzmlrde Kordon boyu ve alii tramvay 
lzmir 14 (Hususi) - Epeyce 

zamandanberi devam eden mu• 
nakata ve itirazlardan sonra ni• 
hayet korfez dahilinde, Konak, 
Retadiye, Turan, Bayrakh se• ~. 

ferleri kaldlrlldt. r· 
Bunun neticesi olarak Karsi• :fi 

yaka • lzmir vapuru tarifesinde, de l ' 
..... t d•J"t ld f· CUZI a 1 a yap1 l. 

Fakat huna mukabil, Konak - ! ut 

Re,adiye hath iizerinde elektrikli ·m 
. ,_ . . h lk . . k 1 ln tramvay flrKebmn a 1~m o ay • . m.,. 

hk ve tenzilat yapmast ihtimal- 1· -leri de bo~a ~1ktt. 
Retadiye deniz hath itlerken, 

vapur 'irketi, her sabah amele ve 
talebe i~in tenzilath bir tarife tat· ..- ----

.... ----bik eder, hususi vapur kaldtrtrdt. :""""'..,.... ~;;__----
Halbuki vapur seferleri kalkmca, .,__...- -
tirket, sabahleyin i•e ve mektebe .;:; ~ 

yetitmek zaruretinde bulunan ~a-~ ~ 
lebe ve amele i~in ne fazla arab a ~ ..--4. , 

~Ikardt, ne de tenzilat yapb ... 
lzmlr elektrlk ,trketl blnasl 

'Belediye, firket nezdinde te- kun itibarile on bin liraya yaklli· 
tehbii.ste bulundu. Cevap bile ala-
madt... Keyfiyeti iki, ii~ de fa 

tekrarlad1. Miisbet bir netice al
maktan sarf1 nazar, hala cevap 
verilmedi... ~irketin vurdum duy· 
mamazhgma ve ayni miiessesenin 
prensip nam1 altmda, yahut mu· 
kavelenameye istinaden ~tkardt

gl ~tit ~e,it miitkiilata kar~1 hi~ 

bir fey yap1lamamast, halk1 cid-
den miiteessir etmektedir. Kartt· 
yakada yeni tenviratta tatbik edi
len hat ~ekilmesi ~ekilleri de bu 
meyandadir ... 

~:to~ 

izmir balln, her zaman her if• 
te oldugu gibi, milli miidafaay1 
takviye hareketinde hiikumete 
tam bir miizaharet gostermekte
dir ... Elektrik tirketi, bundan ev
vel abonemanlarmdan bir depo
zito iicreti alm1stJ .. Elektrik tari-• 
fesinde yap1lan tenzilat iizerine 

1bu iicretten bir ki&mtnm iadesi 
kararlathrtlmt,_ti. Halktmtz, ye-

tan bu parayt, tayyare cemiyetin ~ 

teberrii etmi~tir. 
~ ~ :r. 

Kordon tramvaylar1. .. ~u bizir 
maruf ve methur ath tra'mvaylat 
hala ya,Iyorlar, hala son nefesle· 
rini veremediler. Gerek iktisaCii 
baktmdan, gerekse ~ehrin giizeJ
ligi ve medeniyeti cephesindep 
~ok ~irkin ve zararh olan bu ~
kil, halkm ve matbuatm bu lia
dar feryadma ragmen bir tiirl'ii 
kaldlrilamami,br.. . Mesele, lin 
tasiyecilik iizerinde siiriinup dur· 
maktad1r ... 

Kordon tramvaylan vaziyeti
nin haliedilmemesi, Gazi bulvar 
Basmahane, Kerner semtine eleJ 
trikli tramvay i~lemesi hususuna 
da engel olmaktadtr. Alakadar
lardan ahnan cevaplarm hi<; biz:ir · 
miisbet degildir... Bunu bal!ara· 
cak olan belediye, bihakkin ovil• 
nebilir. . . f;iinkii arttk bu halip 
devam1 imkans1zla~mi~tir. 

TatkoprU Himayeietfall tarafmdan altmt~ fakir ~ocuk giydirilmi~· 
tir. Resmimizde ~ocuklar ve Himayeietfal heyeti erkam (reis maarif 
memuru Hulusi, aza miistantik Necip ve Ismail Hakka beyler) 
goriinmektedir. 
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u amit mahkemenin karar1 
kktnda v ·· kelintn reyini soruyor 

Muhakemenin hitammi rniitea
kip bir ak~am Sait pafA ile dahi
!iye naztrt Mahmut Nedim, hari
ciye naztri Astm, maarif naztn 
Kamil pa~alar saraya davet edil
diler. Yemekten sonra harem bah· 
~esinde bir kii~iik kotke gotiiriil
diiler; Abdiilhamit te burada idi. 

Paditah bu viikelaya oturmala
rim i'.aret etti; Abdiilazizin kat
linden bahsetti; yamnda bulunan 

"Dliihiirlii bir boh~ayt ac;b; bohc;a 
i~inden c;1kartlan kanlt elbiseyi 
pa~alara gosterdi; gene topladt; 
bohc;allyarak iistiinii Kamil pafa· 
ya kendi miihrile miihiirletti. Pa
,alar katillcr hakkmda Ianetler et
tiler. Bu elim tesir altmda «biiyiik 
lemeden sonra ~eldlmelerine rnii· 
]emden sonra c;ekilmelerine mii
saade olundu. 

Abdiilhamit tarafmdan bu kanh 
elbiselerin boyle gosterilmesinde 
maksat itin ic;yiiziine vakrf olml· 
yan viikel"ya kendisinin ortaya 
koydugu katlin vukuu haltktnda 
kanaat ilkasmdan ibaretti. 

Abdiilhamit ricat yolunu fU su
retle haztrladr: 

Evvela hiikiim viikela meclisin
Cfe tetkik edildi. 

Bu bapta mecliste mii:zakere 
batlaymca bat.vekil Sait pafa 
mesele gayet miihim olmak base
bile tetkikinden sonra hirer, hirer 
miitalea beyan edilmesini soyledi. 

Nafta naztrl Hasan Fehmi efen
di - Bu it muntazam mahkeme
lerden c;rkb. Viikela mecliaince 
esasen tetkikine mahal yoktur. 
Ancak bu ilamtn mediate okun
mast idareye taallukundandtr. 
Bunda yaprlacnk fey padifahtmr· 
za arz ile iradelerine tevfiki mu-

n;teledir. Bu miiellim vaka dev
leti aliyenin felaket ve harabisi
nin mebdeidir. Muessis ve miiret
tipleri her kim ise diinya ve ahi
rette Ianete ma~har olsun. Ancak 
,ahts tayini ve katillerin ciiriimleri 
derecesinin tetkiki salahiyetimin 
haricindedir. 

Gazetelerde bazl 'eyler goriil
mektedir. Bu meselede dii,iiniile
cek bir ~.l."f var ise o da icraabn 
Avrupaca bir suitcsiri olup olmt
yacagrm bilmelrtir. Vakta mese
lcye dahili hir \ICY nazarile bakthr 
ise de burastnln tayini hariciye 
nezaretine aittir. 

Hariciye naztn Astm pa,a -
Elc;iler tarafmdan buna dair tim
diye kadar hi~ bir fCY soylenil· 
medi. Yalmz lngiltere parli.men
tosunda bu meseleden bahsolun
dugu Mosoroa pafa tarafmdan 
bildirilmiflir. 

Batvekil Sait paf.a - Bu gibi 
siyasi hususabn timdiden ketfi 
kabil olamaz. 

(Ne hariciye naztrr, ne de bat
vekil pafalar Mosoros patanm 
telgrafnamesini mecliste okuma
dtlar. Diger viikeli.nm da buna 
merak etmemeleri ve okunmasml 
teklif cylememeleri ~ok gariptir. 
Astm pafa bu sozlerile lngiliz el
c;isinin yaptlgt mahremane tavsi
yeyi de arkada~larmdan gizlemif· 
tir, demek oluyor.) 

Evkaf nazrrt Suphi pafa- Bu 
ife ciiret edenler memleketin fe
li.ketine baa oldular. Sebepa~ - --

bir paditaht hal' ile mahnt yaima 
ettiler. 

~urayi devlet reisi Server pa· 
fa - Hal' ifi devleti aliycyi ve 
milleti islamiyeyi pek fena sars
mt~hr. Bu devlette yetmit, seksen 
senedcnberi unutulmu~ bir fenah
gr tecdit eylemi~tir. Buna ciiret 
edenlerin diinyada en fena denilen 
adamlardan daha fena olduklart 
fiiphesizdir. Bunlar miicerret in
tikam almak ic;in bu hali tecviz 
cylediler. Velevki katle ciiret edil
memit olsa bile yaln1z hal' mese
lesinden dolayt bu adamlartn kat
li icap eder. 

~eyhiilisli.m Oryanizade Ahmet 
Esat efendi - flam usulii daire
sinde yaptlmttbr. Meselenin esa
sma gelince bu havene hal' mad
desine curet ile milleti islamiye 
ve devleti aliyeye biiyiik ihanet 
ettiler ki 'u hareket milleti isli.mi
yenin mahvma bir te,ebbiistiir. 
Buna diinya ve ahiret 'ehadet ede
rim. 

Maarif naztn Kamil paf-8- Bu 
bapta denilecek bir 'ey vat ise o 
da kryamete kadar katillere li.
nettir. 

Bahriye nazar1 Hasan pafa 
Bu adamlarr omriim olduk£a li.
netle yadedecegim. 

Harbiye nazan Osman pa•a -
Kanun hiikmiiniin tamamen icraat 
laztm gelir. istikbalin temini buna 
baghd1r. 

Ticaret naztn Raif efendi, ma
liye nazrrt Vidinli Tevfik, harici
ye naztrr Astm patalar kanun dai· 
resinde verilmit hiikmiin icrast 
iradeye miitevakktf oldugu, Top
hane miitiirii Ali Saip ve adliye 
naztn Cevdet patalar da mahke
menin hiikmii kanuni ahkama 
miipteni olmakla bu bapta denile
cek ,.ey olmadtgl reylerinde bu
lundular. 

Bunun iizerine (hiikmii nakze
decek ltanuni hir merci yok ise de 
miicazahn icras1 yahut tahfif ve 
affr paditahm hukukundan bulun
duguna dair) miittefikan hir maz
bata tanzim ve ar~ylediler. 

Abdiilhamit bununla iktifa et
medi. Mabeyinde umumi bir mec· 
lis aktettirdi. Bu mecliste viikela 
ile sadaret mazulleri, rniitirleri, 

fcrikleri hazrr bulundurdu. Sait 
pata (bu it kanttk bir fey oldu
iu ic;in) meclise riyasetten istin
kaf ctti. Riyaset esbak sadnazam 
Saffet pafaya tevdi edildi. 

Bu mediate beyan olunan rey
leri aadnazam Sait paf.a habratt
nrn birinci cildinde yazmtfbr. 

Burada reyini en aerbeat olarak 
esbak sadnazam Tpnuslu Hay· 
reddin patanm vermit oldugu gO
riiluyor. Hayreddin pafa foyle 
diyor: 

(Bu mcselede velinimetimizin 
hasrl olan tereddiitleri iizerine 
beJ:)degi.n ve ayamm cem ile mii
,avereye miisaade etmesi miisel

lem olan adalet ve merhametleri
ni bir kat daha yiikseltmit olmak
la te,.ekkiire fayand1r. Bu mesele 
bir politika rengini aldt. lcraata 
eaaa aarayda tetekkiil eden komis
yonun rey ve ittifakma bina edil-

miitareket gibi hiikmedilmittir. 
Buna mebni ilam hiikmiiniin icra
smt sad,akatim hasebile zamanm 
hiikmiine muvaftk goremiyorum. 
Af ve tahfifi paditahtmtzm mer· 
hametine baghdtr.) 

Diger reyler arasmda nazara 
tayan olanlar vardtr. 

Nafra nazrrr Hasan Fehmi pa
~ - (Hal' devlet~e felaketin 
mebdei olmu.tur. Buna sebep olan· 
lar ktyamete kadar li.netle yado
lunacaklardtr. Goniil kanun hiik
miiniin icrasmt arzu eder. Fakat 
bunda dahilen ve haricen mahzu
ru calip olmak ihtimali vardtr. Da· 
hilden emin isem de hari~te suite
sir uyanduabilir. Bunu kestirmek 
ke~if ve keramete miitevakktfbr. 
Bu iktidan da haiz degilim. Padi
sahtmszm iradesi ne 1se isabet . 
ondadrr.) 

Sabtk hassa mii~iri Rauf 
pafa- Hiikmiin icrasr farizad1r .. 
It pek miihimdir. Miiesairi ibret 
gostermek laztmdtr. Kanun hiik
miiniin tamamen icrasmr efendi
mizden rica ederim. Hal' meselesi 
fU bulundugumuz vahim nelicele
ri viicuda getirmi,tir. Abdiilizizin 
lutuf ve inayetlerine miistagra
ktm. Elan •u hal iizerine mate"! 
etmekteyim. HiikmUn mutlaka ic
rasr fikrindeyim ve bunu efendi
mizden tekrar i!tirham eylerim. 

Ad liye nazrr1 Cevdet pafa -
Adliye nezaretinde bulundugum 
cihetle ilamlarrn icrast reyinde
yim. Zaten icra bir emri tabiidir. 
Tahfif ve tebdili bir 'eye miiste
nit olmak li.ztm gelir. t1yle bir se
bep goremiyorum. Gorsem arze
derim. Mecliste batka taraftan 
da bir sebep beyan edilmedi. Yal
ntz efendimizce bir sebep var ~se 
icras1 fermanlanna baghdtr. 

Harbiye naztrt ve mabeyin mii
~iri Osman pa~a - Kanun hiik
miiniin icrast mukaddes haklar
dandrr . .$ehit merhum bir paditah 
idi. Her halde miiessir bir ibret 
icras1 lizrm gelir. Kanun hiikmii
ntin icrasmt efendimizden isth·
ham ederim. namlarda bir kusur 
ve hata var ise adliye memurlarr
na aittir. 

~eyhiilialam Ahmet Esat efen· 
di - Miiftii oldugum miilabeseti· 
le ,erial lisanmdan soylenilecek 
sozii arkadatlarla arzettik. It pek 
miihimdir. Tahkikat, istintak usu
len cereyan etti. tlam hiikmii icra 
olunmazsa aonra fesatlarm onu 
almmak kabil olamaz. llim hiik
miiniin icras1 reyindeyim. 

Mabmut Nedim paf.a - Kanun 
hiikmiiniin tamamen icraamr rey 
ederim. 

Esbak aadr~azam Saffet pafa -
Kanun hiikmiiniin icra ve tadili 
paditahm en biiyiik haklartndan· 
dtr. Bu bapta rey beyantndan ic\... . 
:ztm. 

Medis azasmdan digerleri ka
nun hiikmiiniin icrastnl veya tah
fifini hep paditahm r~yine brra
kryorlnrdt. 

Reyler stra ile imza edilirken 
Abdiilhamit sadr1azam Sait pata· 
yt, sadaret mazullerile f.eyhiilis
laml huzura ~agndt. Mesele etra
fmda ~oriiftu. Meclisin karart 
erteye k~ld1. l[\rkai. . .. , 
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----------- Biirllan Calzit -----------
Delikanh sade bir muhabere 

memuru olarak ite hatladtgr balde 
hafta ge~meden limitet tirketinin 
-sala.hiyettar vekili stfatile biiyiili 
ibir itin takibine bathyordu. 

Ankara muhiti merkezi Man
chesterde olan limitet tirketin yer· 
li ve ecnebi eski mensuplarma 
pek yabanct gcldigi halde Suat 
Rahmiye pek itina idi. Delikanh • 
iki yrl aiiren miicadele ytllarmda 
milli hareketin kaynak noktast' 
olan bu fChirde bir ka~ kere bu
lunmuttu. Ve harpte yanyana c;ar
Plfhgr silah arkadatlarinm, ku· 
mandanlarmtn c;ogu gene orada 
yeni hiikumetin tetkilahnda c;a- · 
httyorlardt. 

Tiirkiyede rnuamelc yapan ec
nebi tirketlerin en tb"iiyiigii namt
na it takihi ic;in Ankaraya gelen 
Suat Rahmi dostlarmm ve atma
larxntn arasmda elbette muvaffak 
olacakh. 

Zaten halli laztm gelen mesele 
tekle ait hir muameleden ibaret 
oldugu ic;in Suat Rahminin fir· 
rna namma goriinmesi piiruziin or· 
tadan kalkmasma k8.fi geldi. 

Daha .Ankaraya geldiginin ilk 
giinii telgrafla tirkete verdigi mu· 
vaffakiyet haberi ba,ta Mikael 
T orosyan olmak iizere biitiin ar· 
kadatlarint hayretlere diitiirdii. 

Patron ona verdigi cevapta tr
kmm diger milletlerden esirgedi· 
gi memnuniyeti hoi ve atetli te
lekkiir kelimelerile ifta ediyordu. 

Suat Rahmi tirketten aldtgt sa
li.hiyetname ile firmaya ait yiiz 
yetmit bin lirahk ~eki cehine koy
·dugu zaman kendisinde biiyiik it· 
lere karfl kuvvetli bir kabiliyet ol
dugunu anladr. Cebindeki miihim 
aervet onu hi~ ali.kadar etmiyor
du. Fakat yaphgt iflen duydugu 
haz gozlerinden tatacak kadar 
kuvvetli idi. 

Gene; adam mesleki hayab i~in 
c;.izdigi programm ilk adtmmda 
aendelemeden ve siir~med~n ileri 
atllmrfb. 

Vakta bunda onun tahsi mua· 
refelerinin, diinkii hayatma ait 
ktymetli temaslarm da tesiri var· 
d1. Fakat muvaffak bir i~ adamt 
olmak i~in nasrl bir yolda yiirii· 
mek icap ettigini ogrenmitti. Ti
caret hayatmda her teyden evvel 
diiriist ve ac;tk olmak laztmdt ve 
dclikanh aile, tahsil ve askerlik 
~er~eveleri ic;inde ge~en yeti~me 
vc haztrlanma devirlerindc bu 
meziyetlerini kuvvetlendirmitti. 

Babast miralay Rahmi bey, om
riinii muharebelerde gec;irmif es
ki bir askcrdi. Tekaiit olduktan 

~onra lzmir<le kii9iik hir ~iflige ~e
kilmit, dinleniyordu. Annesi, 'n
ee kadmhk hisleri arasmda yiik
aek kahramanhklar gosteren kor
kusuz, sili.htor, tam asker kartSI 

bir kadmdt. Onun i~in Suadm ~o
cuklugu adeta aletle barut ara· 
•mda ge~mif, taluil devreleri de 
Amerikan kollejinin s1kt disiplini 
i~inde devam etmitti. 

Fakat onun heniiz bam ve tec
riibeaiz bilgisini torpiiliyen aa
kerlik hayatt olmuttu. 

Mektebi bitirdiii gun milli mii
cadele batlamlf bulunuyordu. 
Suat Rahmi o zaman Istanbul .. 
da idi ve burada if bulmak pek 
gii~ degildi. Fakat babasr da lz
mirden Ankaraya gelmitti. Cif .. 
likleri itgal edilmitti. Delikanh 
kendisini lstanbulda o kadar ya
ibanct buluyordu ki diplomasi 
t-linde bir iki giin Sirkeci oteHerin-

de adeta sokakta kalmtt bir adam 
gibi dola~b. Arkada~larmdan bir 
Bulgar genci babastmn sabun fab
rikaamda ona it bulacagmt soylii
yordu. 

Suat Rahmi Anadolu i~inde 
kaymyan milli davamn heyecanile 
serapa sinir kesilmi~ti. Jstanbulun 
havast o:z Tiirkler is-in teneffiis 
edilemiyecek kadar aiitrla~mflh. 
Hususile ingilizceyi iyi bilen Suat 
Rahmi milletine, memleketine kar· 
fl yabanct insanlar tarafmdan ya .. 
ptlan ~irkin, igren~ hareketleri 
daha vazih surette goriiyordu. 

Maglup milletler eski devirler .. 
de zincire vurulur, sahhr, en ag1r 
hizmetlerde kullamhr, ve yahut 
kth~tan ge~irilirdi. lnsanhgm rne-
deniyet iddialarmdan uzak kal· 
d1ib eski devirlerde bu hareket 
pek tahii goriiniiyordu. Fakat fi
kir ve sanat hayahmn beynelmilel 

ktymetler ifade ettigi ve insanl.k 
hisleri hayvanlan himaye edccek 
kadar inceldigi olgun bir as1rda 
galiplerin duydugu ihtiras ve la· 
hakkiim tarihtcn evvelki ziiliim 
ve itkence eserlerinden ~ok daha 
azgmdt. 

Edebiyah, tarihi, 'erefli bir 
mazisi ve kuvvetli bir medeniyeti 
olan varhkh bir millet miistem
lekelerin ham ruhlu devfirme si
lihtorlerine ezdiriliyordu. 

Galipleria ~erefine ve ozune 
giivenerek sili.hlarmt teslim eden 
yiiksek bir milletin hiirmet ettigi 
kanaatlerine ve miiesseselerine 
hakaret ediliyor, Istanbul aokak
Jan orangotanlardan bir gomlek 
yukan mahluklarm ispirtolu sal
yalarile kirleniyordu. 

Suat Rahmi sevi~tigi candan 
arkada,larile hafhata kaldtklart 
zaman istanbulun bu teneffiis 
edilmez havasmdan tikayet edi
yor, arhk mukavemete, taham
miile takatt kalmadagml • soylii
yordu. 

Ve nihayet .silahstz Tiirk as
kerlerinin etkiya baskmt gibi ge
ce yanst yataklarmda siingiilen
digi mahuf bir gecenin aabahm
da lstanbuldan ka~h. 

Art1k Anadolunun di.itman dit· 
leri ge~rr.iyen yalc;m daglarmda 
cigerlerinin hiitiin kuvvetile nefea 
alarak, bashgr yerlerde terefinin 
agrrhgm1 ~ekecek salabeti bula
rak milli kayamm membama dog
ru gidiyordu. 

Orada ilk defa gordiigii ~ehre
ler ona en steak ve yakm knrdef• 
ler gibi goriindii, orada kimsenin 
adt, sant, ya'1 belli dcgildi. Her
kes bir kafa, bir goniil hir insan 

olmuttu ve bu insam biiyi.ik ~efin 
arzm mihveri gibi muhtini hare
ketine rameden yiiksek b&fl tem
sil ediyordu. 

Suat Rahmi bu cazibenin ic;ine 
girdikten ISOnra degitiverdi. Mii
cadelenin her safhast ve milli kt· 
yamm her ileri hareketi onun dii
fiinc~lerine batka yollar a~tyor
du. Bu miisellah k1yam mektep 

stralarmda, kitap yapraklarr ara
amda kazandtgl bilgiye adeta ci
la veriyor ve devlet, millet hakla
rma, hukuk mefhumlarma ait 
ilimden, kitaptan kazandtgr ka· 
naatleri .altii.st ediyordu. 

Suat Rahmi ilk defa biiyiik ku
mandanhk emrinde terciiman ola
rak bu1undu. Sonra hareket ba,
ladrgt zaman Afyon cephesinde 
ordu karargah yaverligine tayio 
edildi. • 

'(Arkast var) 
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(jiizetta) Akdenize Muratla beraber gitmi§ti. Bir 
giin, diimenci Hiiseyin, i§ ba§Jnda dururken, birden 
bire sol omuzuna bir b•~itn saplandaj1n1 gordiil 

Damenciyi yarallyan sahibi 9rtahk aydmhkti •• - ~ 
mevhul bir bloakl Jlutiin tayfalar itlerinin ba,ln-

- Boiazdan ge~erken beni ni- da duruyorlardt. 
~in uyandirmad1n? Murat derhal dumen yerine 

- Kamarana aeldim.. Bat1 kottu. 
ucunda durdum •• tlksurdum .. Duy- .~iddetli bir timal riizgirl esi-
madm! yordu. 

- Hava biraz aerindi. Y a tail· 
ma UZ&Dip UJUIDUfUm. Ah, ketki 
uyand1raayd1n! 

- K•yamad1m, yavrucugum! 0 
kadar tath uyuyordun ki .. . 

- Bogaz1 tamamile gc~tik mi? 
- Evet .• ~imdi ~anakkaleden 

~ok uzakJarday1z .• 
- Gemi biraz yalpahyor, degil 

mi? · 

- Riizgir, habn aay1lacak ka
dar cotkun. Fa kat dalgalar arka· 
m1zdan geliyor. Hi~ teairi yok. 

- Sahah oldu mu? 
- Coktan ... Giinet tepemizde. 
- Hile olmuf. desene ... 
- Kalkacak m1sm? 
-Evet ... 
- Rahats1z iaen yat .. Ben biraz 

aonra gelirim. Bugun beraher ye
mek yeriz, olmaz m1? 

- Ha7ar .• latemem. Sen gene 
hergunkii gibi, aemicilerle hera
her yemek ye! 

- Sen burada yalmz yedik~e, 
benim yedigim yemekler bogazJm· 
dan ge~miyor •• l 

- Bir ka~ giin daba sabrede-
lim. Nereye gidiyoruz?. 

- Limni adasma ..• 
- Orada ne yapacag1z? 
- Bir top tecriibesi. 
- Gene bir kaza olmasm .. ? 
- Hay1r .. Ben toplara teker te-

ker atacagtm. 
- Limni abalisi bu toplar1n se

bebini anlamak iatemezler mi? 
- Ziyan1 yok.. Biraz meraka 

diitsiinler. Maamafib kale kuman
danlna haber gonderecegim. 

- Limnide ecnebi var mtdtr? 
- Venediklilerden kuk elli ta-

cir vard1r. Batka yabanc1 yoktur. 
Ada Tiirklerin eline ge!rtikten son
ra ecnebilerin bir kasm1 batka 
memleketlere gittiler. 

- Limnide ~ok kalacak mtytz? 
- Hay1r, yavrum! Ancak ii~ 

giin ... 
- Gemideki arkadatlarmdan 

memnun muaun? 
- Cok memnunum. Hatta kii

rek~ilerden bile... l~lerinde hi~ 
bir esir kiirek~i yok. 

- Kiirek~ilerin bepsi Turk, de
iii mi? 

- ~uphesiz.. Zaten gemide 
send en batka ecnebi yok .. ! 

- Bu kelimeyi tekrarlamamant 
rica etmittim .• Gene soy Iedin! Ben 
ecnebi miyim? 

- Y ani i~imizde Turk olm1yan 
bir sen varsm, demek iatiyorum! 
Gemide hi~ bir yahanc1 yoktur. 

Bu muhaverenin kimler arasm
da ae~tigini elbette anlamJfSIDJZ· 
dar! Murat (Marmara Kartah) n1n 
k1~ kamaraamda (Juzetta) ile ko
DUfuyordu. 

Bu 11rada giiverteden: 
- Kaptan ... Kaptan... .A 

Diye ac1 bir ses ititildi. 
Murat reis kansmm yamndan 

aynlarak h1zla yukar1ya ~tkb. Mu
rat bu aesi tan1m1th: Diimenci 
Jluaeyin ac1 aci hayk1r1yordu. 

Murat: 
- Ne var? Ni~in bagu1yoraun ?, 
Diye aorarken, Huseyinin sol 

omuzunda saplaomlf bir bt~ak 
gordii. 

Murat reis hirdenbire tatala
mltb. 

Huseyin can actsma katlanarak 
diimeni buakm1yordu. Etrafta ka
yahklar vardt. Murat derhal Hii
aeyin_in omuzundaki b1~ag1 c;ekti 
ve diimeni kendi eline alarak: 

- Seni arkandan vuran kimdir? 
Diye bagtrdt. 
Huseyin gomleginin ucile ya

raslm basbrdt: 
- Yan1mda kimseler yoktu .. 

Birdenbire gokten iner gibi, uzak
tan attlan bu bt~ak omuzuma aap
landi. Nereden geldigini anhya· 
madtm. 

Muradm can1 s•k•lmtfb. 
- Ben tayfalardan ~ok emin

C:Iim. Yanllmttlm ... Bu hain eli bu
aiin mutlaka meydana ~tkarmah
YJm. 

Diye .Oylendi. 
Hiiaeyine dondii: 
- Haydi, kamarama git ... (Jii

zetta) yarant aars1n! 
Hiiaeyinin yaras1 tehlikeli de

iildi. Bt~ak sol omuzunun arkaal· 
na dogru kemige dokunmadan 
aaplanmtfh. 

Murat diimeni kullanuken, me
rakmdan ~·lduacaktt. 

Hiiaeyini kahpece arkasmdan 
bt~k atarak vurmak istiyen bu 
mabir nitancl kimdi? 

Murat aemideki tayfalar1n bep
aini birer birer goziiniin oniine ge
tirdi. Bunlarm arasmda tupheli 
bir kimse goremedi. Biitiin gemi
ciler Muradt sevdikleri kadar Hu
aeyini de aeviyorlard1. 

Hiiaeyin bir ~ok gemilerde dii
mencilik yapmtf, biitiin gemicile
re kendini sevdirmit bir adamdt. 

Diipnanstz adam olmaz derler 
amma, onun hayatta hakikaten bir 
diitmant yoktu. 

Hiiaeyine bt~ak atan bu e) ya
rm MuradJD can1na da ktyabilir
di. Murat biddetinden ditlerini 
gicudatarak: 

- Hele bir Limniye varahm ... 
Giipe gundiiz diimenciye bt~ak 

atan bu adam1 bulup bat direie 
aamak borcum olsun ... 

Diyordu. 

(Jiizetta) Huaeyinin yaras1n1 
sararken, zavalh diimenci, gen~ 

kadma CaDIDID &CIIInl belli etme• 
mek i~in zorla gulmege ~ahtl· 
yordu: 

- lyi ki kalbimin iistiinden vu
rulmadim. .. Denize yuvarlantp 
gidecektim de haberiniz bile ol
mlyacakb! 

(Juzetta) Huseyinin yaralan
masmdan ~ok miiteessir olmuttu. 

- Muradm emin sand1g1 adam
lart arasmda meier bat•nt kaldl
ran hir kara ytlan varmlf... Bu 
y1lam ~abuk bului\ meydana ~·· 
karma!&. 

Her aktam 
bir hikiye Zehra ~ teyze 

Zebra teyze bu sene de aayfiye
ye gitmeie karar verdi. BiitiiD bil· 
dikleri oteye beriye daillmttlar .. 
cit. Keoclisi latanbulda kabp ta 
ne yapacaktt? In san yaln1z batl· 
na olursa, kimaeye heaap yermek 
mecburiyetinde bulunmaz~a ca· 
DIDID i.tediii yere gidip gezmek 
pek hot hir feY olurdu. 

Zebra teyzenin bu keyfine ye. 
titecek kadar paru1 da vard1. 
Maamafib, Zebra teyzenin hi~ bir 
yerden eksik olmamast, itiraP 
edilmemekle beraber, bir mak
sada miis.tenit idi: Koca hulmak! 

Zebra teyze gen~ degildi. Fa
kat hi~ te ihtiyar say1lmazd1: • 
Otuz alll yaflnda idi. Biitiin dost
larJ evlenm~lerdi. Cocuklan ol
muttu. Onlan .ziyarete gittiii va· 
kit, ~ocuklara oyuncak, tekerle
me gotiiriirdu: Cocuklar Zebra 
teyze diye haykrr1sarak dizlerine . 
tnmanulard1. Hepsinin teyzesi 
idi. 

Arada Slrada annelerden bir 
mektup ahrd1: 

«ZehracJgtm, henim yarm mii
him bir itim olacak. Kuzum, bi
ze gelir de ~ocuklarla hiraz me'· 
gul olur musun?» Zebra teyze bu 
ricalar1n hi~ birine ret cevab1 ver
mezdi. Zaten yalmzd1. ~ir iti yok
tu ki ... 

Zebra teyzenin vazifesi yalmz 
bundan ibaret te degildi. Kart ko
ca arasmda ka.vga ~·karaa bunu 
haUetmege Zebra teyzeyi ~aglflr· 
lard1. Zebra teyze gelir, dinler, iki 
taraftan birine hak verir, onlan 
barttbrtr ve giderdi. Arkaa1nda 
o kadar Iatif bir menelqe kokuau 
buak~rdt ki muh;bbelerinin koca· 
Ian bile Zebra teyzeyi hayatlar1 
i~in liz1m bir unsur diye telikki 
etmege hatlamltlardl. 

Doatlar1 onu kocalar1ndan hi~ 
kMk~nmazlad1. Kocalar1 da Zebra 
t.eyzeyi ele ae~irilmeai kabil bir 
tikir diye dU,iinmemitlerdi ve ih
timal ki huna pek te esef ettikleri 
yoktu. 

Zebra teyzenin bu i~inde dertti: 
Neden kendiainin de bir erkegi 
yoktu? Ned en butiin kalbini boy
le bir ~ok dostlarma dag1tacag1 
yerde hepsini birden bir tek erke
ge veremiyordu? Ned en kendisinin 

~ocuklar1 yoktu, ninnileri onlara 
soylemiyor, oyunlart kendi ~o
cuklarile oynamtyordu? ltte Zebra 
teyze bunlar1 diifiinmege ba,Ia
ymca dunyayt karanhk goriirdii. 

Acaba ~irkin mi idi? Hay1r. De
falarca, dikkatli dikkatli, aynaya 
bakmlfll. Vucudu ~ok miitenasip
ti. Uzun ve asabi elleri vard1. Kes
tane renginde sa~lar, kurtuni goz
ler. Hota gitmiyecek hi~ hir bali 
yoktu. Piyano ~alar, her teyden 
baba.ederdi. ~u zamanda nadir 
denilecek kadar irad1 varclt. 0 
hal de? ltte bu sual cevapatz ka-

1 hyordu. 
:m~snmurl'lllt'III""'''MIPA•= '*"' ' , '" 

Diyerek, "imdi diimende ~I•· 
f&D Muradt diitiinmeie batla
mlfh. 

Acaba Murat ta bOyle m~hul 
bir el tarafmdan tecaviize ujnya
cak m1yd1? 

(Jiizetta) bu endite ile kama· 
ran1n i~inde dolatlrken, gemide 
ani bir aaramli oldu. Derin bir 
hotluia yabut agz1 geDif bir Jw.. 
yuya yuvarlan1r gibi, miithit bir 
saraJDb •• 

Hiia.eyinle (Jiizetta) hayretle 
biribirlerine bakltblar: 
._ - Ne oluyoruz? 

,(Arkasl var) 

,.. Erkekler kenc!isinin miiaahabe
ainden pek memnun oluyorlanh. 
Fakat hi~ aiikUnetlerini kaybet· 
miyorlard1. Bitiin dostlanaan eY· 
leDdiklerioi, meaut olduklarm1 
gordii. Fakat kendisi yaln1z ve 
kimteaiz kahyordu. Hi~ bir erkek
te bir atk uyand1ramamlftl. Bii· 
tiin erkekler onu bir k1z kardet 
telikki ediyorlar, gizli dertlerini, 
afklarml ona anlabyorlard1. 

ltte hayahn1n en giizel aenele
rinin boyle ge·~ip gittigini biiyiik 
hir ac1 ile dii.fiiniiyordu. Yar1nki 
ibtiyarhi1 hiiziin ve melul ile dii
tiiniiyordu. Vak1i hu daha uzakta 
idi. Fakat bu giditle bot hir ha
yattan aonra ibtiyarhyacak gibi 
gOriinuyonlu. 

Kim.eye .Oylemeden falctlara 
bat vurdu. Evet, hir k1smet vard1. 
Bir ka~ aya kadar, belki de bir 
ka~ hafta i~inde ... Zebra teyze 
cazetelerde nadiren gordiigii iz
diva~ ilinlar1na hat vurdu. Kim 
bilir, helki k1smetine iyi bir adam 
~akard1. Bir resim ~1kard1, ilin· 
daki adrese gonderdi. Fakat bir 
cevap gelmedi! 

Zebra teyze itte bu sene Bur
saya Uludag oteline gitmeyi dU.. 
tiindii. Orada biiyiik bir kalabah
ia teaadiif edecegini iimit etmi
yordu. Fakat bir ka~ gun kahr, 
can1 atk1hrsa Adaya Yat klii~e ge
lirdi. 

Zebra teyze Uludai otelinde 
pek hot ve samimi hir can buldu. 
lyi hir ka~ aile vard1. Derhal bep
ai ile ahbap oluyordu. Zebra tey
zeye heJNi dort elle sar1Hhlar. 
Herkea onu aeviyor, onu ar1yordu. 
Zebra teyze bir ka~ gun i ~in git
tigi Uludag otelinden bir tiirlii ay· 
nlam1yordu. tlteki aileler gidi
yorlar. Yenileri geliyorlard1. Ci
denler Zebra teyzenin adreaini 
ahyorlar, lstanbulda da goriitmek 
ia.tiyorlard1. 

Yiikaek dai hatmdaki bu aaf 
ve win bayat, temiz hava, Iatif 
manzara Zebra teyzenin kalbin
deki atk ibtiyac•n• biitiin btitiin 
artt1r1yordu. Bir giin otele yeni 
ibir miitteri geldi. Bu, genit omuz
lu, miitenaaip yapth, kumral sa~h 
bir erkekti. Zebra teyze kendisi
ne dikkatli dikkatli bakb ve er· 
kegin, sairleri gibi, hemen bir 
miisahabe ~esilesi aramamasma 
hayret etti. Y emegini yer yemez 
de ~ekil-di gitti. 

Zehra teyze iki giin bu yeni 
misafirin halini tetkik etti. Hi~ 
tiipbeaiz bu adamda gizli bir lZ· 
llrap vard~ Pek dalg1n goriinii· 
yordu. Slk1lmasa Zebra teyze ona 
sokulacak, derdini anlamaga ~·
hpcakb. Y a vat yavaf, hayatta 
tam istedigi, hiilya ettiii erkeiin 
bOyle biri olduiuna biikmediyor-
du. 

Nibayet bir ciin, ufak bir veaile 
~akb. Tan.,t~lar. F akat erkek is. 
mini .Oylemedi, Zehra teyzenin tie 
iamini .ormada. lbtimalki uzak bir 
kad1n ona bu kadar iztirap ve
riyordu. 

Fakat bir giin erkek pek a~1k 

bir liaan ile Zebra teyzeye hitap 
etti: 

- Sizden pek hotlanlyorum, 
han1mefendi, dedi. Biz erkelder 
yaln1z bir kad~n ile meaut olabili. 
riz zannederiz. Bu ~ok yanbt bir 
kanaatbr. Her kad1n bize saadet 
verebilir. Livantan1z ne giizel ko
kuyor, hannnefendi. . . 

Arbk beraber dolaflJOrlanb.,. 
Uludagm pzelliii ve batmeti 

17 Huiran 934 Pazar 
lst..bul : 18,30-19,20 p lak n •{lri,>dti. 

19,20-19,30 ajana baberleri. 19,~0-
2 1,20 T urk musilci ne~riyatJ. (Eliza l • .a
nun, lnci bamm, Olkii hnn1m, Sev m 
Selim hamm), 2 1.20.21,30 ajans \ e 
bona haberleri, 21,30.22,30 Bedriye 
Raaim han1m., iftirakile dans musikisi. 

9-9,30 Atet G iinet kliibi.inden nak
len T evfik R~mzi bey tarafm<lan k on-
f~~& ~ 

Biikre, ( 36<t, 5 m .) - J 8, 15 p opi'' ~ 
Romen musikiai. 19 Jan Marko orkt:..
traaa, 20,45 plak. 21 hahetler, 2 1.1 5 
~anfi)c muaiki. 22 tagannili konser. 1 

dans plaklan, haberler. dans p laklan. 1 

Buclape,te (SSO,S m.) - 19,20 ne• 
teli n ef]"iyat, 2 1,45 balet, muteakib n 
~ igan talonu, 23,45 aakeri konser. 

Prai (470,2 m.) - 20,35 Popi.i1 e~; 
orltestra konseri, 21,35 tagannili ko 
m edi. (Amerika amca) , 23,20 plak. 
24 tagannili caz. ~ 

Viyana (506,8 m.) - 18,1 5 Ric- -: 
hard V agnerin Gotterdaemmerung o;>e .. 
rasm1 nakil, 21 Silizya filarmonisi, 23,20 
haberler, 2 3,50 d ans m usikisi. 

18 Haziran 934 Pazartesi 
istanbul : 18,30-19 fransJzca ders, 

I 9-19,30 konferans, goz doktoru Hak
kl Hayri hey tarafmdan, 19,30-21 ,20 
T i.irk mus:ki n~riyat1. (Ekrem bey, Ru
,en bey, Cevd~t bey. Vecihe hamm, ke
mani Cevd et bey, .$eref bey, Ibrahim 
!>ey, Bel rna hanun), 2 I, 20·21, 30 ajans 
ve borsa haberleri, 2 I, 30-2 2. 30 stiidy9. 
o rkestraSJ, hafjf musiki. 

Buclapqte (550,5 m.) - 18,45 ope.o 
ra o rltestraa , 2 1, 30 iiniversite korosu.· 
n un konseri, 24,20 dans musikisj, 

Prai (470.2 m .) - 18,50 plak, ha
berler, 19, I 0 p lak, almanca ne,riyat, 
20,25 musikili radyo reviisii, 22. 0 
p lak, 22,40 keman sonatlan, 23,30 
pak. 

Viyana (506,8 m. ) - 2 1.45 senfo- t 

n ik konser, 23 son haberer. 23,30 y ~·11 
sazlar konseri Schubert, 24.1 5 geco 
konser, 1 kozwer. 

AK~AM 
Abone Ucretleri --

f'~Ttfve 

SENELbC 1400 "-'-' 2700 karat 
6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 • 800 • 
I A~UK ISO • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ccnebi memleketltir: Seneh~ 
3600, alta aybg1 1900, tl<; 

ayhg. 1000 kuru,tur. 

Adres tebdili ictin y irmi be~ 

kurufluk pul gOndennek lazJm<hr. 

HebiOlevvel : 5 - Ruz1bJZJr : •s 
~ . lm•Jr: Cllllet Ogl. lkialli Ak.- Y.aa 
E 6,14 8,45 4132 1,53 12 2,05 

\'a. 2,7 4,21 12,15 16,16 19,43 21,47 

ldarehane: Bab1:1l1 civan 
Actmusluk Sk. 

13 No. 

arasmda yapayalmz ve kol kola .. . 
Zebra teyze, birden, iki kolun ku~ 
diaini yakaladJgtnJ ve yerden kal· 

dtrdJgiDI hissetti. S1cak bir ag1z 
kendisinin dudaklann1 aradt. Zeh· 

ra teyze adeta bayilacakh. Ak· 
f.amdt. Otele donecekleri zaman 
erkek: 

- Y ar1n goriitiiriiz, hanunefen
di, dedi. Size pek ~ok .Oyliyecek 
teYierim var. 

Zehra teyze erteai sabab dik· 
katie siialendi. Atai1ya indi. Kim-

a.eyi bulmad1. Hizmet~i izahat 
verdi: 

- Diin aktam bir te ... raf geldi. 
C1ldum1f& dindii. Derbal bir da· 
kika bile kaybetmeden aitti. 

Zebra teyze, aiilriit ~nde, oda .. 
aana ~11d1. Yorpn bir taYJrla ken-

diaiai koltuia atb. Atk onun e!ra• 
f1nda bir an i~in hafif kaaatlarla . 

dolatm•fb· Fakat bu bile onu bo~· 
bot iyi bir hale sOkmak i~in kafi • 
celmitti. 

Zebra teyze de ayaga kalkti, 
o da arbk Uludajdan aynlmaga 
karar verdi. l~inden asabi bir kab.. ~ 

I 
kaha geliyor, gogaiinii ac11Iyor v~. 

cozlerine yat dolduruyordu. 
Hikayeci 



• 

i\K~AM 

kun Uyii g· dince ••• 
- Tarihten hikByeler -

Ba§tmazan belas1 (barut) eskiden yoktu, 
lnsanlarm silah1 yalniZ: (Kah~) Ia (ok) tul 
Kah~ malum: Vurunea din~ bilekli bir elle, 
Tekirdaga karpuzu gibi u~ard1 kelld 
Ok ta basit silahb, kullandmas1 kolay: 
Sol elde tutulurdu, ~elikten yapilml§, yay, 
Sag kolun pazusile ~ekip fulabl•rdi, 
Kuvvetli bir u~u§la §im§ir ok abhrda!.. 
• Biz de yapar1z!.." Diye, sakm aldanmay1n1Z, 
Ok atmak her yigitin kAr1dar sanmaymaz! 
<:unkil biiyiik rol oynar koiiarm hareketi, 
Ok hedefe ula§maz yoksa pan kuvvetil .. 
~imdiki ma~lar gibi, herkes giieiinii dener, 
lddiah ok abp gosterirlerdi hUnerl 
Geni~ meydanhklarda bir tat buakabrda: 
Oklar, bir ~ivi gibi, buraya ~akdardt! 
$imdiki (Ni§anta§•) eskiden bir meydand1, 
Bu semt i§te bu ismi bu sebepten kazandd •• 

• (lsvi~re) tarihinde okun mevkii vard1r, 
Edebiyahnda da bu mevki &§ikard1r, 
On dordiincil as.rda valilikti isvi~re, 
Avusturya krah (Alber) salmi§ bu yere, 
Milli hiirriyetini ahalinio kapmt§b, 
Avusturyaya tabi bir vilayet yapma~td 
lsvi~reye umumi vali olmu~tu (Gesler), 
Bu herif ahaliyi yalmz zehirle besler, 
Boyunduruk altmda, gozlerini oyardat 
(Altorf meydam) denen bir dort yol agz1 vard1, 
Haika ge~irmek i~in bUsbUtiin eakasma, 
Bu meydana dikmi§ti Diikahk fapkasmt, 
Ge~iyorken ,apkaya selim verilecekti!.. 
(Giyom Tel) deneo avea bundan kendini ~ekti, 
Bu .. hiirriyet a~ak1, eri tevkif ettiler, 
(Gesler) in &rzusile, zindanda inlettilerl 
Valinin i~keocesi son raddesini buldu, 
Serbest btrakmak i~io toyle bir ~art konuldu: 
<;ok giizel ok kullanan bir avcayda (Giyom Tel), 
Oglu varda • iodin de blitiin diinyaya bedel • 
Bu ~ocugun ba~ma bir elma koydu vali, 
Babasa Yuracakt1 .• Seyre geldi ahafi! 
Ok farlada (Giyom) un kudretli ellerindeo, 
<;ocuk degil, delindi elma orta yerindenl 
l§te o dakikada (Giyom) galip gelmi,ti, 
Biiyiik ihtilal oldu.. Vali (Gesler) degi~til 
Zaman ge~ti .• Kazandt ahali hUrriyeti: 
Isvi~rede km :lular (Federal) hUkiimeti 1.. .. 
Her okun arkasmda vardtr iki kanada, 
Erbabmm indiode bu kasmm (tiiy) diir acW 
Diimen vazifesini gorllr havada.. Fakat 
Ok hedefe varamaz bu tlly olursa sakatl 
Darb1mesel olmu§tur • bu cUmleye dikkat eb • 
''Okun tiiyii gidinee yolu 1a1arrr elbet! •••• 

• Daha ~ok anlatmaktan ~ekinir, usanmm, 
Bir fikir edindini::: (ok) hakktnda samnmt 
Hikayeye gelelim: Sultan (DordUnen Murat) 
Kim gUzel ok atarsa, ona verirdi beratl 
Herif hem de dU~kUndn gllzel kadana fada, 
Herem eiimbu,Ieriode etmez kanaat azla, 
Bin tlirltl rezaleti sanki g8rmU,tU mubah, 
Durmadan oyna§ardt lazlarla akt:tm, sa bah I 
Sefih adam ~okerken fuhutla i~in i~in, 
GiieUnU, kuvvetioi baD denemek i,ln, 

Sa.raym bah~esinde hedefe ok atarda ! ••• 
Her seferiode kazar, kaJlaraoa ~atarda: 
c;nnkii herifin yoktu kapardamaga bali, 
(Kaz derdi) nden bitmiJti kollaranm meeali 1 •• ~ 
Bu merakla sarayda (tirendaz) Ian vard1, 
(Murat) bu adamlara oyhk verir, bakarda I 
(Ali Kulu) ismiode bir gen~ varda ki hele, 
U~an ku~u vururdu oku almea ele I 
Fa kat, padi§ah gibi, bu gene te ~ok i~erdi, 
Hem oyle bir i~i~ ki : ~uurundan ge~erdi l 
HUokir: 

- Belki uslamp, rakadan bakar ! .. 
diye, 

(Ali Kulu) ya verdi ~ok giizel bir cariye f..' 
Gen~ askerin kadehi fakat bir ay durdu bof, 
Gene (Bekri) den beter.. gene korkutUk sarhot I 
Bir agnt.. bin nasihat.. bin bir tekdir.. nafile : 
(Ali) iJi azatmlf, i~iyor giindiiz bile ! 
HUnkar ka~ kere kazda : etmek istedi idam, 
Onun ok hocasayd1, oe ~are ki, bu adam I 
Bir ak~am da naresi yukara kadar gitti, 
Harem dairesinde hUnkar bunu i~itti 1 
(Dordiineii Murat) kazda : 

-
64 Herif gene mi sarho!i ? .. 

"Baoa kar~a koyuyor .• ne halteder bu kodo1? 1 •• 
KopUrmii§tU.. Saray10 naztram ~agarda, 
-

64,Suouo bty1klarmt kesin ! .. , 
diye bagarda 1 

Hiinkarm bu cezasa pek zorluydu, pek yaman, 
c;unkii : Biitiin askerler (Bektati) di o zaman I 
Bekta,iden giderse hatti iki tel bay1k, 
Linetleme olurdu bu tarikatte arbk I 

(All Kulu) bu emre kaldarmak istedi ba§, 
F akat bay•klanoa zorla ettiler trat I 
F azla tasa etmiJti (AU Kulu) o gece, 
Canma tak etmitti bu ~ektigl i1kence I 
Karar verdi : 

- "Derdimi bir par~a unutayam, 
"Biraz rala i~eyim, kendiml avutayam !. .• ; 
Bir •• bir daha.. bir daha: Binlik kalma~b bombof, 
l§te : Baba Erenler her zamankinden 1arhot I · 
Nihayet: 

- "Bunun tad1 b6yle ~·kar, dedi, 
"HUnkAran hareminde yosma lozlar var, dedi, 
"Ne olur, bir kere de (Ali Kulu) ugraraa •• 
"Bundan sonra vaz gelir hUnkir beni dograraal •• , 
Bu k1Zt§m11 kafayla hemen hareme daldt, 
Kara&IDJ unutup, blr odahga 1aldt I 
Sabaha kadar kald1, ,.lgmca bir hevesle, 
DOn hunkirm koynundao ~·kmif bir gen~ ~erkeslel •• 

• Aocak 1afak aokerken, kabahati duyuldu, 
(Ali Kulu) kendioi hemen huzurda buldu f 
(DordtlneU Murat) ~atmat bu hiddetle ka~tnt, 
Sankf koparaeakb blr peo~ede ba§IDI I 
Ba~rdt: 

- •Bre, kodotl .• Taze belihn varken 
"Haremde ra•tlamatlar sana bu sabah erken I 
"Bre, edepalz herif 1 ... Bu iti neye yaptm ? .• 
"Neye odan dururken, harem yoluna aapbn ?! .• , · 

(Ali Kulu) h1ytksaz ~ehresini go•lerdi, 
Bnynk bir ce1aretle, ,ayle blr cevap verdi : 
- "Neye trq ettirdin h1yaklanm1, a6yle ? .• 
"Okua tUJO Kldioee yolu 1•1•nr bayle f. •• , 

.................................................................................................. .. ................... , ..... ~.mi ................. . 

r 

Ge~en baFta Aytbn kooperatlfleri bayraiD yapmt§b. Reamimlzde bayrama fstirak edeo hissedarlar 
&5runiiyor. Bunlanu arasanda bir ~ok k6ylUier de vard.ar. 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere Talebe 

Ahn1yor 
1 - 934-935 ders senesi i~in lstaobulda bulunan Kuleli, Maltepe 

Liselerile Bursada bulunan Bursa Asked Lisesine vo Kank 
Kaledeki Askeri San'at Lisesine, Konya ve Erzineanda bulu• 
nan Askeri orta mekteplerioe ve Kmk Kalede yeni a~daeak 
olan Sanat Gedikli KU~iik Zabit hazirlaoma mekteplerino 
talebe ahnacakhr. 

2 - Liseler 9,10,11 (1,2,3) eii ve orta mekteplerde 6,7,8 (1,2,3) nell 
smJflarl muhtevidir. Saoat Ls. de orta kasmmda vardar. Yal· 
mz bu ktslm neharidir. 

4 - San'at Liseainin yalmz 9 stnafma talebe kabul edilir. Bunlar 
Orta Mektep mezunlarile sivil san'at mekteplerini bitirenler 
ve Askeri San'at lisesinin orta kasm1dao mezun olaolar ara• 
smda yapalaeak miisabaka ile ahmrlar. San' at mekteplerini 
bitirenler tercih edilir. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihen ahnacaklardair. 
5 - Mektekler Jeyli ve meceaoidir. Talebenin iatesioden ba1ka 

giydirilmesi, te~bizat ve kitaplart hiikiimete ait oldugu gibi 
ayr1ca talebeye her ay bir miktar maa§ ta verilir. 

6 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edeolerin musabaka 
imtihanma girerek kazandaklar1 takdirde Askeri Mi.ihendis ve 
F eo memuru yeti§tirilmek iizere bir kasmt Almanyaya gonderilir. 

7 - Biitiin mekteplerde kaydi.i kabul mekteplerin bulunduklara 
yerde 1 Temmuz 934 de ba§lar ve Agustosun birinde biter. 
Bununla: beraber kadroda mi.inhaller kahrsa ders senesinio 
devam1 miiddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil 
suretile talebe ahnmaga devam olunur. 

8 - Mekteplerio buluodugu yerler haricinde askeri lise ve orta 
mekteplere kaydedilmek isteyenler 15 Haziran 934 den 
T emmuz sonuna kadar bulunduklar1 yerlerio askerlik ~ube
lerine miiraeaat edebilirler. 

9 - Mekteplere girmek i~io liz1m gelen §artlara bildirir kaydii 
kabul tartnameleri ve muhtaralart butiin askerlik ,ubelerinde 
mevcuttur. Talipler askerlik tubelerioe ve askeri lise ve orta 
mekteplerine mUraeaat ederek mezkiir §artlan oireoebilirler. 

10 - KaydU kabul §artlarl ge~en senekinio aymdar. 
11 - Kmk Kalede a~daeak olan sao'at GedikJi Ku~Uk Zabit Mek• 

tebine ilk mektep mezunlarmdan en az 15 ya§IDI bitirenler 
ahmr. 
Bu mektep leyli meecanidir. 
Tahsil mUddeti iki senedir. Ayr1ca muayyen staj1 vardar. Bu 
mektep mezunlar1 san'at Gedikli Kii~iik Zabiti olurlar ve di· 
ger san'at ku~iik zabirleri gibi muhassasat ahrlar. (3244) 

Istanbul S1hhi l\1.iiesseseler Sabnalma 
Komisyonu Reisliginden: 

Sahhi Miiesseselerin 1934 mali senesi Umum mahrukat ile gaz, 
benzin ve vakomyag. ihtiya~larma kapah zarf ile vaki teklifler 
muvafak gorUlmediginden 19 Haziran 934 Sah giiou saat 14 te 
pazarhkla muamele yapdaeakbr. lsteklilerin miiracaatlarr. "3250,. 

Yiiksek Miihendis 
Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan: 

Erzakan isml 
Et 

MOnakasa tarihi 
28/6/934 

Sade yag 
Yumurta, 1ogao, patater 
Sarm1sak 

~- .. .. 
" .. 

Saab 
14 
14,30 
15 

MUnakasamn §ekU 
Kapall zarf 

.. • 
" 

Kuru erzak ., ,. 15,30 ,. " 
Yat sebze , ,. 16 " ,. 
Kok kamurn ,. , 16,30 , , 
Zeytinyag., zeytin, aabua 30/6/934 14 Aleni mtinakasa 
Snt, kise yogurdu ., , 14,30 , , 
Silivri yoiurdu , , 14,30 , , 
Peynir , " 15 , , 
Seker , , 15,30 , , 
Ekmek , , 16 , , 
Uo, makarna ve saire , , 16,30 , , 
Odun ve mangal komUrQ , " 17 , , 

Mektebln May1s 935 gayesine kadar ihtiyaea olan yukarada mUna• 
kasa tarzlara, glin ve saab yaZih erzak ve saire atideki §artlar 
dalresinde mUnakasaya konulm~tur : 

1 - Miinakasaya i§tirak edeeekler cari sene ticaret odasa ve 
ticaret sicli vesaikile. 

2 - Tiearethane nam ve hesabma bareket edenler Noterden 
musaddak vekiletoame ile miiracaata meeburdurlar. 

3 - Teminatlar Muayyen saatlerden evvel mektep muhasebe 
veznesine yabrdacak ve kapala zarflar vaktioden evvel komisyona 
verilecektir. 

Taliplerin rartnameleri gormek Ye mali'imat edinmek lizere Ko-
t misyona miiraeaatlar1 ilin olunur. ."2969, 



~ Deniz yollan 
i~LETMES1 

I .Acenteleri: Karakoy • XOprtbaft 
'l'el. ~ ~3G2 - Sukec1 Mnhnrdarude 

Han Tel: 22740 

Bart1n yolo 
BURSA vapuru 

18 Haziran 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
r1hbmmdan kalkacakbr. (3270) 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 19 

Haziran 
Salt 20 de Galata rahbman· 
dan kakaeak,. Giditte Zon• 
guldak, 1nebolu, Sinop, Sam· 
sun, F atsa, Glreaon, V akhke· 
bir, Trabzon, Rizeye. DlSnfitte 
bunlara illveten Sfirmene, Or· 
duya ugrayacakbr. (3215) 

lzmir siir' at 
iskenderiye yolu 

IZMIR vapuru 
19 Haziran 

Sail 11 de Galata r•hbmiDdan 
kalkacak doiru hmir, Pire, 
lakenderiye'ye tidecek Ye 
dlSnecekti~ •3271. 

VAPURCULUH 
TORK ANON1M ~1RKETI 
Istanbul Acentalt!J 

Llman han, Telefon: 22925 -
izmit yolo 

Y az tarifesi 
Pazartesi gnnnnden maada her 

gnn bir vapur emma n sah gOnleri 
aaat 9 da di~er gflnler saat 18,80 te 
Tophane nhtlmmdan kalkacaktlr. 

THE TURKISH AMERICAI 
Shipping and Trading co 

Hayrt - Arabollu we tertld 
American Export Linea Tile 
Export Steamslp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gOade bJr NeTyork Ut l1Jaao 

Dllll1l ar&Sinda mutazam post&: 
Ber aym 10, Te I~ iuci ,a.alert 

l'n • Ytrk,'dan hareket. -Yt.kmda Nev· Yorlc'dan gllleoek ftoo 

»Urlar. 
Exllona vapuru 17 Hazirana do~ru 
Exmoutll vapuru 6 Temmuza do~ru -Yakmda. Kn- York, 11ade1fiya n 

BCI6tona i~ln yolcu ve e~yayt tlurlyt 
alarak hareket edecek vs.purlar. 

Exllona vapuru 20 Hazirana do~ru 
Exmoutll vapuru 9 Temmuza do~u 
Kumpanya, mfl~terUerinin menaflint 

MUZAYEDE I•LE ••ba Jyi hlzmet ve fevka1Ade serl pos-
talar taktfm emelfle lskenderiye veya 

S t llarsily11.da aktarma 6\lretila ve dolfu a 1$ hno~ento Jle Nevyork i~in mezk1U 
c;ar~ l~lnde Sandal bedestenlnin e~ya Jimanlardan muayyen tariblerde hareke~ 

ftlbesinde te~hir edilen mnkemmel me~e Men ekspres "Ve lnks vapurlanna yolou 
aaacmdan y&pllmlf modern yemek odasl •• ~yayl ticarfye kabul edecektir. 
talmw, elblse dolaplan, tuvalet masas1, :Bu vapurlar Amerikanm dablli ft 

YUihaneltr, kanape ve eand&lyeler, IICtnn vllliyeUeri i.le Xanada, Golr, lleko 
tltktrik avizeleri veeaire... lib ve L,s Angelos Jle San Franltiskt 

tl Hazlran onnmnzdeki Perfembe ie&ttle vesatre bntnn llmanlar ~ 
g11DQ aat blr bu~ukta bUmnzayede ••tru Kon~mento De euay1 tlcariyt 
eahl&caktlr. (126) kabul eder, 

A.sllye mahk~mesi birinci yenileme fula tsf~t Jljln Oalad&'da 6 llltt 

btlrosundan: Vaklf ( Eaki .Arapyan) banmda • nnotl 
Baa Adil B. lle Yahya efendi ara· btta Hayri • ..Arabotlu n ¥8rik1 m~ra-

llndaki dnanm yenllenmesf esnasmda: caat. Tel, •.o4967-8-921i (37) 

llnddelaleyh Galatada 'fopbanede mum· letanbul asllye mabkemesi S nncn 
ba.n9 caddesinde eski sahilhane ittisa- hukuk dairesinden: 
linde 168 numarall furunda muklm fu· Zeklye hantm tarafmdan Xasunpa~ada 
nmcu Yahya efendiye mukaddema. ls· Hacthnsrev mahalle:Sinde TahtakOprthle 
tanbul asliye blrincl hukuk mahkeme- 12 No. h hanede mukim iken ikamet- Istanbul 7 nci icra motuurlu~undau: 
Iinde •akl talep 1"l:lnen tabiJIIo edilmiQ Mahcuz olup par&)'a "evrilmesine ka-

• • b "' gah1 me~'hul bulundug.u anlar;,Jlan A.b- ... Ye vukua gelen adllye yangtnmda bu "' rar verilen bir adet ayakh terzilere 
lte IJt dosya ve teferruah yanml~ ve dtllkadir Cemaleddin efendi aleyhine rnahsus mnceddet noman markall dikh~ 
yenilemo muamelesinin ffasi i~in &la· &~Jlan bo~anma. da.vasJmn 5/7/93' ta.ri· makinesi 21/6/934 Per~embe gunn saat 
cakh t&rafmdan btlrumuza beyanname kine mnsad!f per~embe gnnn saat Ute 1,80 dan 1Ubaren sandal bedestanmda 
l'erilmit oldo~undan ikametgflhl mer;hul tahkikatt 1cra. edileoe~indcn yevmi ve lkincl a<;tk artttrma suretile sattlacagm· 
oldutu anla!;nlan Yahya efendiye bir ay vakti mezkOnle mumaileyb Abdlllkadir dan talip olanlarm mahallinde haztr bu· 

~ d' · bl t b'l k"l 1 lunacak memuruna IOUracaallan HAn lllnddetle iiAnen tebligat 1fasma karar e,en mm zza ve) a 1 ve ·il e .1az1r 
~unu~ ~4m 

~erllmi~ ve yenilemenin icars1 i\in ta- bulunmas1 lOzumu teblii; ve bu bapta 
Yin olunan 19/9/9S4 Qar~amba gOon tanzim k1hnan da-retnamenin mahkeme Zayi - SOleymaniye askerlik ~ube· 
l&at 14 de yeni postahaneniu birinci divanhanesine tallk ediltlit';i ilan olunur. sinden almH~ oldu~um terhis tezkeremi 
katmda bulunan boruma?.a gelmedi~l aayi ettlm. Yenisini <;1karaca~1mdan 
'teya. vekilini gondermedigl takdirde lsta.nb:.ll 7 nci icra memurlu~undan: eskisinin hOkmn olmad1g1 iUin olunur. 
2867 numara.h kanunun 6 nCI maddesi Yahcuz olup paraya QOVr1lrnesi mukar· Geredenln :Vengcn saalar karyesiuden 
rnucibince yenilemenin giyalnnda yap1· rer bir adet Noman markah diki~ el yirmi be~ ogullanndan Yusut 
lacagi tebli~ makamma kaim olmnk makinesi 20/6/934 Qar~ba gonn ~aat oglu Ibrahim 
Qzere illln olunur. (446) 18,30 da blrincl &Qtk arttlrmaSl satt!p. 

~Ikanlaca.!;tmdan talip olanlann mezklir Zayl - 1-4:97 No 1.1 tayfa liman coz-
Oskodar biriud sulh hukuk mahke· gtln ve saalte 1etanbul Sandal bedeste- damm• zayi ettim. Yenisini alacagtmdan 

rneslnden: Mcdiha ham nun Ni!i'anta~mda ninde bazrr bulunacak memura mUra· eskisinin hnkmn yoktur. 
Mefrutiyet mnhalle&inde Yeni fabrikada caatlan ilAn olunur. (*60) Hasan oAlu .Ahmet Cemal lnebolulu 

Orta ~fl~~ 21~3 numnrcl1 ap~bmanda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Muharrcm ef&ndi nezdinde Fat rna hamm 
aleyhino ikame cyledig.i alacak davas1 
Uzorine davcti kanuniyeye icabet etme· 
ui~ir.izden lmkknuzda verilen adi gtyap 
karanmn teb1i~indo mezkur ma.halden 
~t'lnp b:..~ka bir mahalle gHml~ ve ika· 
tr.etiniz mec;hul bulundur;u mnba~ir ta· 
rafmdan verilen ~erllten anla~llmui' VA 

il:inen tcblittat icrasma mnhkcmece karar 
Verilmi~ oldu~ndan muhakeme goon 
olan 6/7/<J34 per~embe gQnQ saat 10 da 
"'skndar sulh hukuk dairesinde haztr 
bulunmamz Jnzumu tebli~at makamma 
kaim olmak ozore ilan olunur. 

Sirkeci Giimriigii Miidiirliigiinden : 
Miktara Cinsi e1ya 

Istanbul 7 nci icra memurlu~undan: 
Maheu?. olup paraya ~evrilmesl mu

karrer Noman markah b1r adet diki!il 
ayak makinesl 20/6/034 Qar~anba gOntl 
&aat 18,30 da a~1k arthrm ile blrincl 
lab~ ~kanlacagmdan t&lip olanlann 
lstanbul Sandal bedestenlnde mezkQr 
~n ve Eaatte haztr bulunacak memura. 
~racnatlan ilAn olunur. (451) 

Emniyet sand1gt miidlirliiiiindeo: 
Abye Hamm 27/4/934 tarlhiode 

&and•g•mu:a bnakttg. para f~in 
~erilen 79904 numarah cuzdana 
L:aybettijioi aoylemittir. Y enisi 
'erileceiinden eskisinin bUkmii 
olnuyacag. iliD olunur. 

Kilo G. 
4 450 22 top ipek miktarJ ytlzde elliden fazla f&pka kurdelasr. 

Yukanda cins ve evsaf1 ve miktan yazah 22 top ~apka kurdellamm 4 
Temmuz 934 tarihine miisadif c;aJ1amba gtlnii saat 14 te Sirkeci 
timendifer Glimriigii Sab~ Komisyonunca alenen bilmiizayede sab· 
lacag. cihetle talip olacaklarm pey ak~elerile birlikte itbu glinde 
hazu bulunmalara ilin olunur. (3017) 

Ankara $ehri Ic;me Suyu 
Komisyonundan: 

Komisyon tarafmdan Ankara ~ehri dahilinde bir kasam tehir 
tehekesinin malzemesile beraber fer~iyab ve buna mnteferri ame· 
liyah 24/5/934 tarihinden itibaren "1,. bir ay mllddetle ve kapah 
zarf usulile miinakasaya konulmu§tur. MUnakaaa 24/6/934 Pazar 
sriinU saat 15 te Ankarada I, hanmda komisyonun dairei mahsusa
amda icra k•hnacaktar .. T eklifnameler ve taliplerden araDJlan Yeaaik 
ve muvakkat teminat bu husustaki munakasa tartnamesinde izah 
edilen tarz ve miktarlarda olacakbr. Talipler bu busustaki §Brtname 
ve projeleri "5,. be~ lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. 

(2779) 

Sipahi ocag1 idare heyetinden: 
8 Haziran 934 de ekseriyet olmad•i• cihetle a~alama1D1f olan 

kongrenin 24 Haziran 934 Pazar annu uat 16 da toplanacagi ilAn 
ve azalarm te1rifleri rica olunur. (461) 

T~R.KiYE 

liRAAT 
BANKASI 

.DAQA 
BiQiKTiREN 
QA~T-~D~Q 

I • I fst. Evkaf Md. ilcinlari I • I 
K1ymeti 

Mubammeneai 
Lira 
9500 

Galatada Sahkolu mahallesinde Galata Mevlevihanesi arka cibe-
tine miisadif bulunan yeni yol sokagana cephe te~kil eden lskender 
pa~a vakhndan 1850 metreden ibaret olan arsa kapah zarf usuliyle 
17 Haziran 934 tarihinden itibaren miizayedeye ~·karalmt,br. lha· 
lesi 16 Temmuz 934 tarihine musadif Pazartesi glinU saat 15 te 
f.tanbul E•kaf mlldurlUgunde idare EncOmeninde yap1lacakbr. 
Taliplerin mnzayede ve munakasa •e ihale kanunu mucibince kay• 
metin yOzde yedi bu~ugu ai1betinde teminat ak~elerini veya Banka 
kefaletnameleriyle teklif mektuplanna muhtevi zarflan ihale gunU 
muayyen vaktinde Enciimeoe tevdi eylemeJeri. "3243" 

Cumhuriyet Halk F1rkas1 Katibi umumtliQinden: 
Mefsuh TUrk Ocaklarmdan li~yiiz Jiraya kadar alacakb olanlarm 

alaeaklan adenmek uzere miiracaat etmeleri evvelce ilan edilmi§ 
idi. Epey zaman ge~tigi halde baz1 alacaklalarm benUz miiracaatta 
bulunmadaklara anlatalml~br. Bu miktar alacaga olanlarm Ankarada 
Cumhuriyet Halk F1rkas1 merkezinde Tasfiye encilmenine miira
caatlart llizumu tekrar ilin olunur. 

I • I Istanbul belediyesl llanlar• I • I 
ltfaiye efrad1 ve amirleri i~in IUzumu olan 450 takJm elbisenin 

kamata belediyeden Yerilmek Ozere tartnameaine tevfikan dikilmeai 
pazarhkla bir miiteabhide ihale edilecektir. lateyenler teklif ede
cekleri bedelin ylizde yedi ba~uju niabetinde teminat ak~eaine 
mukabil Bankadan alacaklan makbuzu veya mektubu hamil olarak 
18/6/934 Pazartesi gtinO saat on beoe kadar Daimi Encilmene 
mliracaat etmelidirler. (3269) 

Kastamonu Hukuk Hakimliginden: 
Huinei Maliye vekili Nahit beyin Klireli Halim otlu mOteveffa 

Hilmi efendi vereseleri aleyhine a~bjl alacak davasJnan lcra kahnan 
muhakemesiade vereseden mnteveffa ktzt Seher baoam latanbula 
aidip ikametgAht me~hul bulunduiu aDlattlmasma mebni iliuen 
tebligat nzerine muhakeme annnnde gelmemit oldugundan hak-

kanda g~yaben muhakeme icraa10a •• muhakeme gUnu olaD 517/934 
Pertembe gUnU aaat 10 da davamn 1ubut delilleri tetkik edilecegm
den mezknr celsede haztr bulunmadai• takdirde bir daha kabul 
edilmlyecegi Ye hasmanan dermeyan ettigi •ak'alar1 ikrar etmiJ 
addolunacalt muhakeme kararile teblig makamana kaim olmtk 
llzere iliD olunar. (3251) 
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Harikulide 
maceralar serisi 

21 Haziran Per~embe giinii ~tkacak olan ve 
D6RD0NCO cildin ba~langtctni te,kil eden 
67 ci formadan itibaren yeni bir §ekilde ne~re-

dilecektir. Bu husustaki ila.nlan takip ediniz. 

• 
·.67 ci Forma bedav.a dagitilacaktir 

naruhane ve namua Mat~aaSI 
MfidiirinOOnden: , 
Altnacak 60 ton ~ur~un ifin 9, 12 

ve 15 Haziran 934 tarihlerinde 
yap1la11 ilanlarla aleni miinakasa 
usulil tatbik olunacagt sehven gos-1 
terilmi, oldugundan miinakasa ta
rihi olan 2 Temr:nuz 934 te kapalr 
zarfla miiracaat olunmast tavzi
han ilan olunur. ''3235,, 

Tiirkiye Hililiahmer 
Cemlyetl Merkezl Umumisinden : 

Ke,if bedeli kuk dokuz bin kUsur liraya balig olan Aksaray'da 
Haseki caddesinde HAST ABAKICI HEM~iRE'Ier mektebi bah· 
~esinde yapbnlacak yatakbane in§aat ve teslsatman pazarhk su· 
retile icra kthnan miinakasasmda taliplerin teklifi haddi lay1· 
kanda goriilmediginden onbe1 gUn mUddetle ve kapah zarf usu• 
lile tekrar miinakasaya konuldugu ve 17 Haziran 934 Pazar 
giinu saat 15 te ISTANBUL'da Eski Zaptiye caddesinde Hilili· 
ahmer sab~ biirosunda ihalesinin icra edilecegi ilan olunur. (167) 
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~7 Haziran 1934 , 

EViMiZDE ••• 
Art1k klmse s1caktan mOteesslr olmuyor, 
Herlces ••hhattedir. f;OnkO: blr ... 

KELViNATORUMUZ 
vard1r 

Daima. soguk ioiyor, taze yiyor, 
Yenilmiyenleri sakltyoruz. 

Evsaf1 ••• 
K.elviD.ator'un 20 senelik tecrtl.besi va.rd1r 

sa tat 

Maballi 
Sabibinin Sesi 

Beyeglu 

Nurettin vo ~k. Ankara 

A. Vetter ve ~k. lzmir 

Gordiigiinuz ~u ~uvallar c;imento c;u
vallari degildir. Fakir bir Avrupa devletinin 
Amerikan hazinesine odedigi alttnlardtr. 
Zengin bir devlet ancak zengin fertlerle 
olur. Paramtzin ktyn1etini bilelim ve ka
zanctmtztn bir ktsn11nt saklan1ak azmini 
gosterelim. Tiirkiye i~ Bankas1, kumbara 
servisini hesaplannt bilenler i<;in ihdas et
mi~tir. S.iz de kazanctntzdan arbracagtnlZ 
parayt I~ Bankas1 kun1ba rasana a tlntz. 
Damlaya dan1laya gol olure 

TAHTA KURUlAR 
~<ORKLJN<; 

birer kabtisturlar·. 
,.,.,.. ..... ~ .,. < A 

••• onlara FLiT ile olduri.inuz • 
Bn t ahta k u r usunun • s•n~l kuv· 
ve tl • ve ayr11 7amanela zara r ll b i r 
11t1rap venr Tahta kurulan , b u · 

• ta~t•~"•c• hastaltl<tan bir evden 
dtgermf! ta~•rlar Onlar I<Oiay ko· 
l ay o1me2 ve bunun H;:tn dir kl 
ad• ha~aral bldi.irucu m<tyile r 

\.._... tahta k u•utartna l<a r s• tesirsiz 

~~~~~~~- l<allrtar. B unlart oldurmek H;:in 
i;j FLiT d6r1 harfli F L.. - i -"T t edarik 

edintz. S tyah ku~al<lt v e asker" 
resimll san tenel<elere dik kat 
v e on 1ar1 musirren talep ediniz. 

UmumJ Oepost> r IUL KREPEN, istanbul. Galata. vo,voda han "'n I 

4 
Fakat iyice kurulandtk t an sonra 
vuc-udunuzu 

·NiVEA 
· k remi " yag1 
~· ,..-.; "'*'~ 

fl e uvmag1 unutmaymaz! Bu sa y e de 
gune~te yanmak t ehlikesine 
kar~a korunmu~ o l ursun u z, 
teniniz taze ve saglamla~tr , 

Ctldiniz yumu~ak ve gergin kahr: 

OS1\1ANLI BANKASI 
Osmanh Bankas1 hissedarlar1 , 

dahili nizamnamenin 29 uncu mad· 
desine tevfikan, 19 Haziran 1934 
tarihine miisadif Sah gUnii saat 
on iki bu~ukta Londrada, "Old 
Broad Street , te " Winchester 
House , da inikat edecek olan 
umumi i~timaa davet olunur • 

Miizakere ruznamesi : 
1 - Umumi idare Heyetinin 

1933 senesi muamelahoa ait ra· 
poru. 

2 - 31 Kanunuevvel 1933 ta• 
ribinde katedilen hesabahn tasdiki. 

3 - Temetti.i hissesinin tayini. 
4 - Umumi ldare Heyetine 

i:za intihab1. 
Banka dabili nizamnamesinln 

27 nci maddesi mucibince umuml 
heyet, IAakal 30 hisse senedine 
malik olan bilciimle hissedarlar
dan terekkup eder. Maahaza, 
19 haziran taribindeki i~timaa, 
hisselerini mezkiir i~tima i~in tayin 
edilen tarihten laakal 10 giin 
mukaddem, atide mubarrer banka 
merkez ve ~ubelerine tevdi eden 
hissedarlu i~tirak edebilecek• 
lerdir: 

- PARfSte, Meyerbeer soka• 
ganda (IXo) 7 numarah Osmanla 
Bankasa Merkezine. 

- LONDRA da, Throgmorton 
Street ( E. C. 2. ) de, 26 numarah 
Osmanh Bankasl Merkezine. 

- iSTANBUL da, Banka Mer• 
kezi ldaresine. 

- BankaniD muhtelif ~ubele
rine. 

Muhasip aran1yor 
Fethiye'deki madenlerimizde t;ah~· 

mak tlzre Tnrkt;e ve Frans1zca iyi 
bilen bir muhasibe ihtiyaCimtz var· 
d1r. lstekli olanlarm ~eraiti almak 
i<;in Galata Merkez R1hbm Han ikin· 
ci kr.ttaki Fethiye ~irketi .Madani· 
yesi merkezi ldaresine moracaatlan 

(355) 

Doktor 

Harbiye mektebi Kumandanligindan: 
NI$ANYAN 

Hastalanm her gun ak~ama kadar 
Beyo~lu Tokathyan oteli yamnda. 
:Mektep sokak 35 No.h muayeneha· 1 - Bu sene mektebi harbiyeden zabit vekili ~akacak efendilere 

ni.imunesi komisyonda mevcut kuma11 evsafmda kaput yapbrdacaktar. 
2 - $artnamesini ve nUmunesini gormek isteyeoler zavalden 

evvel her giin miinakasas10a i~tirak etmek isteyenler de Haziramn 
18 inci pazartesi Jliinil aaat 17 de mekteptoki komisyona mtiraca• 
atlan (3082) 

nesinde tedavi eder. Tel: 40843 
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