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Mehmet Efendi 

Mahtum/ar1 
Kahvesini i~iyor 

lst. lhs1r~ar~\Sl kap1s1 kar,tsmda 

Sene 16 - No: 5599 - Fiat1 her gerde 5 lcunq 

Yemende harp neden 
ba§ladt, mesul kimdir? 

SonY emen valisi Mahmut Nedim beyin 
gazetentiz i~in yazd1~ k1ymetli bir 

makaleyi ne~rediyoruz 

HDdeydenln kapalarandan blrl 
Yemende venc kan dokiiliiyor. 

' Zaten bu l~.rak ezE"ldenberi 
Lir harp meydant olarak tanm
lnlfbr. Osmanh imparatorluiu 
clevrinde (Y emene gidit) bir 
(harbe gidit) il&ylhrdt. Orada biz 
Ylllarla doviittiik. 

ltiraf etmek laztmdtr ki ekse
l'iya biz kendi kuaurlaramtzm, 
kabahatlerimizin elim neticeleri
ni tamir i~in ve nadiren hi~ yok
tan ~1k1veren ihtilaflar1 halli~in 
~rada miitemadiyen halkla, be
~evi ile ve tabiatle cenklestik 

Bugiin Yemen - Hicaz harhi
ne seyirciyiz. F akat ne olurs.a ol
sun siirii siirii za valh insanlarm 
" sebepsiz • bogaz bogaza gelit
lerine, beyhude bir kan akt~ma 
seyirci olmak ta hot bir teY de
gildir. 

Imam Y ahya Hz. de, lbnisssuut 
liz. de dostlanm ve muhiplerim
(lir. Her ikisini de uzun .seneler
denberi tamr:m ve hala da ken
~ilerile muhabere etmekteyim. 

Bu sali-l:tiyetle ikisinin de bu 
•on harbe istiyerek girmedikleri
ni iddia edebilirim. 

:(.:(.:(. 

Y emende, son on iki senesini 
lraJilikle ge~irdigim, yirmi bet se
ne kaldun. Bu yirmi be~ sene i~in
~e bu son kanh boiutmayi do
R\U'an ihtilaflartn dindigi, unu· 
tuldugu, yirmi bes giin bile habr-
lanuyorum. ' 

Lozan muahedesi imzalandtk· 
tan sonra Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi hiikUmeti emrile terk ve 
tahliye etigimiz Y emend en ay
ttldtktan bir miiddet sonra Hi
ca.zda da bir tebeddiil vukua gel
llllf, ~erif Hiiseyin memleketten 
tardedilerek orada Suudi idare 
teessiis etmitti. 

. Hicaz ve Yemen yepyeni hirer 
ldareye kavutmuslardi. Kendile
l"ini tophyabilmek, canlanabil
tnek, rahat Ya§tyabilmek i~in sii
kuna ihtiyact olan bu iki mem-
leket gene .. h ' lA fl 
1 

aym I h a aria kar,l-
athlar. 

· .. ~r~da sulh ve siikunun teessii
&u 1~1n ° zamanlar elimden ge
leni yapmttbm. 

. Ben hiikumeti metbuamtn em-

rile Y emenden, artJk bir d.aha 
donmemek iizere aynhrken. lmam 
Y ahya Hz. bilhaaaa bunun i~in 
beni b1rakmak istememit: 

- Sen gideraen ben bu muh
telif kabilelerle, ihtiliflar, mii
nazaalar, hudut i,Ieri ve saire ile 
nastl bata ~tkacagtm, sen seneler
le bu itleri id.are ettin, halk ta 
seni seviyor, gitme, kal!.. diye 11-

rar etmitti. 
Hiikumeti metbuamm emrini 

yerjne getirmekten bafka bir fey 
yapamtyacagtml anlaymca: 

[Devauu 4 iincii sabifede] 
Son Yemen valls! Mahmut Nedlm 

Elektrik fiatleri 
f{iJovat ba$Ina onbe§ 
bu~uk kuru~ alacak 

Elektrik fiatleridn her ii~ ayda 
bir tesbit edilen tarifesi bu sefer 
~e naf1a, belediye ve ~rket mii~ 
me,s.sillerinden miirekkep komia
yon tarafmdan tetkik edilmit ve 
maytstan itibaren kilovat bafma 
on bet bu~uk kurut abnmasma 
karar verilmitti. Bundan evvelki 
tarife on alb kurut otuz para idi. 
Elli para farkla tesbit edilen bu 
tarife naf1a vekaleti tarafmdan 
tastik edilmistir. . 

lsmet Pf. Kayseriya gidiyor 
Ankara 12 - Kayseri mensu.

cat fabrikast temel atma mera
:simi oniimiizdeki cumartesi gii· 
nii batvekil lsmet pafADin huz•
·le ya.pilacaktir. 

ecep va Cevdet ·Kerim beyler 
Ankara 12- F1rka umumi ki

ibi Recep bey ~artamba giinii Ia~ 
anbula hareket edecektir. 

Istanbul fuka heyeti idare reisi 
<!:evdet Kerim beyin de o giin Is~ 
tanbula avdet etmesi muhtemeldir. 

lki idam kararmm tastikr 
Ankara 12 - Biiyiik Millet Mec

lisi Y ozgadm Siirgiin kazasmm 
Karaktz koyiinden Ismail oglu Yu
sufla Hiiseyin oglu Hiiseyin Alinin 
oliim cezasma ~arptlmalan hak
k tndaki mahkeme karanm tastik 
etmi~tir. 

PAZAR - 13 Mayas 1934 

Biitiin Turkiye 
llllelimet Efendi 

Mahtumlari 
Kahvesini i~iyor 

1st. Mlslr~r~ISI kapist karf}smda 

Tel~/on: 24240(1dare)- 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa)- 20113 (Kli1e) 

Hariciye vekilimizin Biikre§te istikbal merasimi 

Sagda: Tevfik Ru,tn beyle M. 
Tituleaco Bilkref garmda, solda: 
Tevfik Ruwtn bey maiyeti erkam 
ile Romen ricali arasmda, ilk 
s1rada hariciye vekilimiz, madaiD 
"Titulesco, sefirimiz Hamdullala 
Supbi bey, Tevfik Ro,tn beyiD 

kerimeai ile refikasa hanamefeadiler, M. Titulesco; kral KaroluD yaveri, ikinci sarada Hamdallah Suphl 
bey ile ¥ anan aefiri M. Kollas. 

Silihlar1 b1rakma ! 
Konferans1n 29 may1sta 

toplanmas1 muvaftk 
goriildii 

Paris 11 (A.A.) - Barthou -
Henderson miilikab neticesinde 
silahstzlanma konferansmm 29 
ma.yt&ta toplanmas1 fikri teyit edil
mittir. Alman biit~esinin nefti iki 
tarafh miizakereleri ve bilhassa 
Fransaz - ingiliz miikalemabm 
akim birakbrdtktan sonra M. Hen
derson umumi komisyonu topla
makta hir fayda olup olmadtgmda 
tereddiide diitmiit- zannedilebilirdi. 

Miihim bir servet membar 

Ormanlar1n tslah! i~in 
tedbirler ahntyor 

Ziraat vekaleti zirai te~kiliit hakk1nda 
bir layiha hazirlamaktadir 

Ankara 12 (Telefonla) - Tiir· 
kiyede mevcut onnanlann daha 
ziyade istifade edilecek bir hale 
getirilmesini ve orman sahiplerile 
devlet arasmdaki hudut ve doniim 
ihtilafmm hallini temin edecek 
olan «Orman kanunu layihasmm» 
Biiyiik Milet Meclisinde alakadar 
enciimence miizakeresine devam 
olunmaktadtr. 

Bu genif. orman kanununun ha
z1rhgt yirmi, yirmi iki sene evvel 
baslamts ve bu sene kanun bazi . ' 
tadilatla son seklini alarak Biiyiik 

' 
Millet meclisine tevdi edilmitti. 
Tahmin edildigine zore layiha 
oniimiizdeki i~tima devresinde be
~emehal kanuniyet kesbedecektir. 

. Ziraat vekaleti orman itine son 
derece ehemmiyet venni,tir. Bu 

Encumen bilhassa orman kanu- kanun ~tkmctya kadar Tiirkiye or-
nunun ii~iincii maddesindeki: manlart bastan aa.ag1 bir tetkik-
«,Aksi sabit olunc1ya kadar orman- ten gecirile~ek ve · tslah1 i~in ted. 
lann devletin olmas1 astldir» kay- birler ~hnacakhr. Vekalet bu it 

Filhakika Fransa 17 nisan ta
rihli notasmda bildirdigi vaziyeti 
muhafaza ediyordu. lngiltere ida~ 
rei maslahat siyasetini idameye 
~ahttyordu. ltalya. ise seyirci va
ziy~tini almlftl. Fakat M. Hen
derson ancak Cenevre i~timamm 
vaziyeti aydmlatabilecegini anla
mttllr. Vaziyetin boyle kartttk bir 
surette devam1 yalmz Almanya· 
nm silahlanmak i~in ifin~ yaraya
bilirdi. 

dt iizerinde me~gul olmaktadtr. [Devanu ikinci aahifede] 
UDUIIHRIIUUWIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUIIIIHIUIIWIIniiiiiRUIJJIIIIIIUU,._niiiiMIIIIHIIIUfllllllltiiiiiiii-IIIIIJIIIIIUWIWDIHIIIWII........_ 

Sosyete konu,mas• 1 ••• 

Komiir i§i 
Liman §irketi miidurii 

Pirede tetkikat yapacak 

Iktisat vekileti, Istanbul lima· 
n10daki komiir i~lerinin 11lahma 
ehemmiyet vermektedir. Ald•itmJz 
malumata gore, Liman tirxeti 
mUdiirO Hamdi bey bu maRsatJa 

evvelki glin Pireye bareket etmi~tir. 
Hamdi bey Pirede komiir ticareti 
ve liman resimleri haklunda tet· 
kikat yapacakhr. 

Ibrahim Tali beyin tefti' seyahati 
Demirkoy 12 (A.A.) - Bir 

gece Babaeskide bir gece Liile
burgazda kalan umumi miifetti~ 
Ibrahim Tali bey maiyetleri ve 
K~rklareli valisi Faik ceyle bir
likte buraya gelmi~tir. 

- Benimki daha ii~ ayhk' olmad1 amm a. ablammki tam be{l ayWd •• • 
- K~rk bir bu'>uk ma~allah, ad1 ne ? .. 
- Alt1 ayhk onduliisyonl.. 



8 milyon dolarlzk 
kredi layihasr 

Bi"tyiik l\1illet meclisi diin 
layihay1 tastik etti Tiirk - rumen dostlugu 

-------Ankara 13- Biiyiik Millet Mec
lisi diin toplanmtthr. Sovyetlerden 
yaptlacak olan 8 milyon dolarhk 
kredi meselesi goriitiiliirken lzmir 
mebusu Halil bey: 

Biikre§te gOrii§iilen meselelere dair 
- Benim enditem var. Bu endi

fe ~hai olaaydt sozii Millet Mec
lisi kiiniisiine kadar uzatmazdtm. 
Fakat bu enditeyi bir ~ok vatan
datlartmda da goriiyorum. Sovyet
kr memleketlerinde bi.iyiik sanayi 
kurdular. Biz de kuracagtz. Kre
dinin gayesi bu. Fakat Sovyetle
rin son kongresinde bir rapor tan
zim edilmittir. Bu raporda «istih
lik fabrikalanmtzm ~tkardtgJ et
ya keyfiyeten kii~iiktiir. Bu fabri
kalar fazla zayiat verdigi ic;in ma
liyet fiatleri yi.iksektir» deniliyor. 
Onun i~in bu ciheti lktisat vekili 
beyefendinin nazan dikkatine ar
zediyorum ve cevaplarma intizar 
ediyorum demittir. 

bir rumen gazetesinin verdigi haber 

fktisat vekili Celal bey buna ce
vap olarak: 

- Y apacagtmiz her i~in faydah 
ve karh olmasmt esas bir prensip 
olarak kabul ettik. Her hangi bir 
ip memleketimizde sadece viicu
da gelsin diye yaphrmak niyetin
de degil iz. A~hgtmtz it in rasyonel 
olmast esas prensipimizdir. Ve bu 
f1rkamtzm progranunda da mev
cuttur. . • 

Yapbgtmtz mukavelenamede 
goriiliiyor ki biz mutlaka mal al
mak mecburiyetinde degiliz. lti
mize ve hesab1m1za elverdigi tak
dirde alacagtz. Bu mukavelenin 
esas mahiyeti bir dostluk nitanesi 
olduguna gore dostlartmlzm da 
bize yaramtyacak malt verecekle
rini asia diitiinmiiyoruz. 

F akat buna ragmen, bir darbt 
meselimiz vardtr: «Dostluk kan
tarla, ahtverit miskalledir» dedi 
ve alkttlandt. 

Bu izahattan sonra kredi li.yi
hast kabul edilmit.tir. 

Miihim bir servet 
menba1 

......--- {Bat t.arafJ 1 iDci tabilede)' 
ic;in Almanyadan bir miitehassts 
celbine karar vermittir. Getirile
cek miitehassiS Almanyada yiik
aek orman akademisi profesorle

rinden Bernbarddtr. Ziraat veki.
leti ormanlartmtzm ulaht husu
aunda kendiaine vasi aalahiyet 
~ermittir. 

Profesor yakmda tehrimize ge· 
lecek ve hazirandan itibaren ite 
bathyarak ormanlarimizda tet
kikatta bulunacakhr. 

Zirat te§killt kanunu 
Ankara 12 (Telefon) - Ziraat 

-.ekaleti yeni ve miihim bir tefki
li.t kanunu haziThgma batla.mttbr. 
Bu kanunla veki.!etin faaliyet sa• 
halan genitletilmekte, memleke

timi2:in biitiin ihtiya~Iartnt temin 
edecek esaslar tesbit olunmaktadtr. 

Kanun liyihu1 Biiyiik Millet 
Meclisinin oniimiizdeki ic;tima dev
reaine tevdi edilecek ve o devrede 
~tkartlacakttr. ... 

DaraGadan dO§erek DidO 

Biikret 12 - Hariciye vekili 
:r evfik Riit.tii bey in terefine diin 
aktam Romen hariciye naztrt ta-

rafmdan verilen ziyafet ~ok sa
mimi olmuttur. Bu miinasebetle 
irat edilen nutuklarda iki taraf ta 

Tiirk- Romen dostlugunun kuvve
tinden bahseylemi,tir. 

Hariciye vekilimiz bugiin kral 
Karol Hz. tarafmdan kabul edil
mittir. Kral, T evfik Riittii beye 
bir ~ok iltifatlarda bulunmu,tur. 

H~riciye vekilimiz ve refakatin
deki zevat ogle yemegini sarayda 
yemitlerdir. Akpm ha,vekil M. 
Tataresco tarafmdan bir ziyafet 
verilmittir. 

Gazeteler hararetli makaleler 
ne,rine devam ediyorlar. Dimine
atza gazetesi diyor ki: 

«Harici siyasetimizin esas he
defi muahedelerin tadiline aleyh
tar olan memleketler stmfmt daha 
genif ve daha deva~h bir hale ge-

On bir aylrk vari
datzmrz ne hadar? 
Ge~en seneye nazaran bir 
milyon yiiz bin lira fazla 

Ankara 13 (A.A.) - lc;inde bu
lundugumuz mali senenin nisan 
ay1 nihayetine kadar muhtelif ver
g,ilerden tahaasiil eden on bir ayhk 
varidat yekunu ile ge~en mali se
nenin ayni aylarma ait tahsili.h 
mukayeseli olarak atagtda bildiri-
yoruz. 

Bu senenin on bir ayhk tahsilat 
yekunu ge~en senenin on bir ayl· 
na nazara bir milyon yiiz bin kiisur 
lira fazladtr. 

1932 
4.474.600 
3.710.108 

11.007.405 
10.695.044 

493.433 
35.277.384 

10.637.420 

2.725.661 

327.005 
703.292 

4.560.445 
_1.215.660 

920.776 
559.782 

1933 
4.313.956 Ara.zi vergisi 
3.651,147 Bina :1> 

10.556.497 H ayvanlar :1> 

10.923.508 Kazan<; :1> 

399.~02 Vera~et » 
33.866.5 7 7 Giimriikler va

ridatJ 
12.666.406 Muamelat ver

gisi. 
4.34 7.896 Dahili istih

lak vergisi 
287.807 Av vergisi. 
592.690 Nakliyat :1> 

5.059.098 Oamga :1> 

1.041.379 Tapu har!;;lari. 
· 799.823 Mahkeme » 

552.668 Pasaport ver· 
gisi. 

35.113 Mulga vergi
lerden tahsilat. 

27.612.730 25.775.000 lnhisarlar va
ridatl. 

.1.258.726 1.847.584 Oevlet onnan· 
· Jan. 

,170.893 

1.471.296 1.195.399 Sahlan em-
. lakten. 

607.529 629.998 F enerler ha
a•lah. 

,1 .260.329 1.153.682 Askerlik rni.i-
. kellefiyeti. 

975.665 1.028.612 Cezalardan tab· 
. silat. -

1.128.575 .1.176.131 Miiteferrik ha· 
tnla t. 

632.024 788.924 Fev4talade va· 

5.920.796 6.291.771 
9.004. 906 9. 2 70.144 

12.754.752 13.487.779 

ridat. 
Sair varidat. 
Buhran vergisi. 
Miivazene vr-
gisi. 

Tak.simde Altmbakkalda oturan 150.385.186 151.529~ Yekun 

Mevlude hamm isminde bir kadm Viyana eiGiliQi 
dun evinin tara~aamda ~ama~tr Ankara 12 - Miinhal Viyana 
asarken kazaen tara~adan diit· orta el~iliginin maslahatgiizar-
miittiir. Mevlude hamm derhal hkla idare edilmesi ve buna ha-
haataneye kaldlnlmttsa da bir riciye veki.leti umum miidiirle· 
miiddet 1onra olmiiftiir. rinden r: .. v~t beyin tayin edil-

.~_JP,.unt~H\e,ldb:, ~ 

tirmek oldugundan, Tiirkiye ha
riciye vekilinin ~hsmda 'imdiki 
hudutlan teminat altma almak hu
susundaki faaliyetin devamt i~in 
hakiki bir dost ve mesai arkadatmt 
selamlamakla memnun ve mesru
ruz. Tevfik Riittii bey kendisini 
ten1yiz eden senipati fUaah ne~ret
mif ve tam realist bir devlet adan'U 
enmucizi olmasaydt dahi, muvasa
lattndan dolay1 sevinmek i~in yine 
kafi sebeplerimiz olacaktt. T evfik 
Riittii bey ve M. Titulesco kii~iik 
itilaf ve Tiirkiyeyi ayni zamanda 
alakadar eden meseleler hakkm
da maliimat teatisi ftrsahnt bu
lacaklardtr. 

Universul gazetesi diyor ki: 
cTiirk devlet adamt, Romanya 
milletinin gen~ Tiirkiye cumhuri
yetine kartt olan hissiyatmm ne 
kadar sammii oldugunu miitahe
(le ve tesbit edebilecektir. Hadi
selerin tarihi inkit-afmda iki mem
leket arasmdaki dostluk miinase-

Pangalti cinayeti 
Bir kundurac1, kahveci 

~tustafayt oldurdii 

Dun gece Beyoglunda bir ci- • 
nayet olmuttur. 

Pangalhda kahveci Necip ile 
arkadatt Abdullah diin kahve
de otururlarken Necibin tamdik
larmdan kundurac1 Mustafa is
minde biri de gelmif, konu~ma 
aras1nda Necip ile Mustafa ara
smda evvelce gec;mit bir vaka 
mavzuu bahsolmutr ve iki ah· 
hap agtz kavgasma ba,Iamttlar~ 
dzr. Bu strada Abdullah ta mii
nakataya karl~Mlf ve Mustafaya 
gt\rii}tii yapmamAtlDl soy}emi.tir. 

Mustafa Necibi b1rak1p Ab-
dullah ile yumruk kavgastna baf· 
lamtt ve ikisi biribirlerine gir-

mi~lerdir. Necip araya girip Mus
lafayt kahveden ditartya ~lkar· 
mak istcmifse de kabil olama
mtthr. Musafa kavga arasmda 
elindeki kunduract b1c;agmt Ab
dullahm karnma saphyarak ha· 
gtrsaklarmt de,mittir. Abdullah 
yere yuvarland1ktan sonra Mus
tafa .bu defa da btc;agile Necibi 
muhtelif yerlerinden yaralaytp 
ka~mtthr. 

Hastanede derhal tedavi alb
na ahnan Abdullah yaralarmm 
tesirile biraz sonra olmiittiir. 

Ttbblyelller bayram• 
Ttbbiyeliler diin aenelik bay

ramlanm yapm1tlard1r. Oniveraite 
konferans aalonunda saat dortte 
merasim yapllmtthr. Merasimde 
Oniversite rektorii Netet timer 
bey bir nutukla meraaimi a~mtt.br. 
Netet timer bey nutkunda Tiirk 
tababetinin bu devirde en yiikaek 
kemal devresine iriteceginden 
emin bulundugunu, Tiirk hekimle
rinin, biiyiik kurtartct ve yarabct
mn ac;bg1 kiiltiir sava~mda da on 
safta yer aldtklarml soylemittir. 

Bundan sonra doktor T evfik 
Salim pata da bir nutuk soylemit
tir. Aktam da talebe tarafmdan 
Maksim salonlarmda bir halo ter-
tip edilmit-tir~ 

babnt imtihana ~eken vakalar 
olmutlur. Dostluk miinasebah bu 
vekayie mukavemet etmittir. Tev-

fik Riittii bey, Tiirkiye harici siya
.:etini fastlastz idare ettigi 10 se
nedenberi, memleketine hassatan 

miihim hizmetler ifa etmittir. Sag
lam bir milli hissin teyidi suretile 
ve genit bir civanmertlik ruhu 

ic;inde T evfik Riittii bey beynel
milel aiyasete biitiin diinyanm tak
dir ettigi bir hizmette bulunmuf 

ve biitiin diinya Tiirkiyeyi haki
katen sulhperver Avrupa devlet
leri arasmda tasnif etmittir. 

Tiirkiye - Romanya dostlugu 
Tiirkiye hariciye nazu1nm bugiin 
yapbg1 ziyaretten her halde daha 

kuvvetli olarak ~tkacakhr ve dost 
ve miittefik iki memleket tarafm
dan ayni heyecan ve azimle takip 

edilmekte olan Balkanlar sulhu 
bu samimi ve halisane dostluk te
zahiiriinden istifade edecektir. 

Biitce mii:zakeresi 
J 

haftaya bafltyor 
i\taliye enciimeni bugiin 

masraf biit~esini 
bitirecek 

Ankara 12 - Biitc;e enciimeni 
yarm 1934 mali yllt masraf biit
~esinin tetkikini tamamhyacak

hr. Enciimende varidat biit~esi
nin sah giinii tetkik edilmesi ve 

oniimiizdeki hafta i~erisinde 

meclis heyeti umumiyC-'inde biit
~e miizakerelerine batlanmasl 
mukarrerdir. 

Elaktrik §irketinde tebedduller 
Elektrik ve tramvay 'irketi me

murin miidiirii Celal beyin de va
zifesine nihayet verilmit ve gene 

bu sirketin ecnebi muhaberat •u
besi miidiirii lzzet Melih bey de is-

tifa etmittir. 
Tekaiide sevki kararlathnlan 

belediye f.irketler komiseri Muzaf
fer beyin de tekaiide sevk muame
lesi bugiinlerde bitmek iizeredir. 

Anadolu ajansmm taahhOtleri 
ioin verilen sallhiyet 

Ankara 12- Biiyiik Millet Mec

lisine verilen bir kanun li.yihasile 

Anadolu ajans1 haklunda on se

neye kadar taahhiidat icrasma da

ir hariciye veki.letine aalahiyet 
verilmektedir. Bu taahhiitlerin 

mecmu ktymeti 150 bin lirayt gec;

miyecektir. 

Esnaf bankas1 
Istanbul miiddeiumumiligi, Es

naf bankast tahkikatma devam 

ediyor. Miiddeiumumiligin goster

digi liizum iizerine Esnaf bankasi 

eski miidiirii Faik bey, diin fzmir

den tehrimize gelerek adliyeye 
miiracaat etmit- ve muavin Muhlis 

bey tarafmdan ifadesi ahnmtthr. 

F aik beyin isticvabt, saat (17,5) a 

kadar siirmiittiir. Bugiin Faik be

yin isticvabma devam olunacaktir. 

Kagrthanede bir 
krz kacrrma vakas• 

~ 

K1z1 ka~Jranlar ~ok 
ge~meden jandarmalar 
taraftndan yakalanddar 

Cuma giinii Kagtthane c;aymn• 
da sinema filimlerini andnan bir 
ktz kac;trma vakast olmuttur. Va
ka etrafmda fU malumah aldtk: 

Osman isminde birisi bundan 
bir miiddet evvel Kastmpafa civa
rmda oturan Hayriye hantm ismin
de bir gen~ ktzla sevitmit ve ev-
lenmek istemittir. ~ 

Hayriye hamm bu i~ muvafa
kat ederek Osmanla evlenmeye ra
ZJ olmuf, fakat gen~ k1zm ailesi 
k1zlartm Osmana vermeye bir tiir• 
Iii raz1 olmamttlardtr. Bunun iize
rine Osman Hayriyeyi ka~rrmaya 
karar vermit ve ktzt takibe batla
mttbr. 

Bunlardan haberdar olmtyan 
Hayriyenin ailesi cuma giinii Ki.
gtthane eglencesine karar vermit
ler ve kuzu pifirerek Kagtthane
ye gitmitlerdir. 

Osman bu gezintiyi haber aim .. 
ca ftrsab ka~trmamak i~in der
hal yanma Siileyman ve Memit 
isimlerinde diger iki arkadaflnl da 
alarak bir otomobile binip Kagtl• 
haneye gitmittir. 

O tomobil bir kenarda beklemif, 
Osman ~aytrl1kta bir miiddet do
latbktan sonra Hayriye ile aile
sinin oturduklart yeri bulmuflur. 
Bunun iizerine otomobil bunlara 
yaklaptUf ve Osmanla diger iki 
arkadafi fusat beklemeye batla
mttlardir. 

Eglence esnasmda Hayriye bir 
arahk ailesinden ayrtlarak otede 
bulunan diger bir tamd1gmm yam• 
na giderken Osmanla arkadatla
n birdenbire ktzm iizerine atthp 
yakalamttlar ve derhal otomobile 
koymutlardtr. lf- bitince otomobil 
olanca htzile Kemerburgaza dog
ru yol almaga batJamJtllr. 

Vaziyeti goren Hayriyenin ai
lesi bagtnp ~agtrmt~larsa da ktz
lanm kurtaramtyacaklanm anla
ymca jandarmaya miiracaat etmit· 
lerdir. Hadiseyi haber "alan zabtta 
derhal siivari jandarmalar1 otomo
bilin arkasmdan kotturmuttur. 

Eemerburg~z yolu bozuk oldu
gundan otomobil burada yavat 
gitmek mecburiyetinde kalmJtbr. 
Bu eanada siiratle gitmekte olan 
ath jandarmalar biraz sonra oto
mobile yetitmitJerdir. 

Bu suretle yakalanan otomobil 
geriye ~evirilmit ve Hayriye kur
tartlarak ailesine teslim edilmittire 
Osmanla Siileyman ve Memit hak~ 
larmda kanuni muameleye bat-
lanm lftl r. -------
Amerikada grevler 

Binlerce amele i~lerini 
buakb 

Nev York 12 (A.A.)- Birle,ili 
Amerikamn muhtelif aanayi mer .. 
kezlerinde grevler devam etmek
tedir. Mitiganda Flintde Buik oto
mobil fabrikalar1 kapanmlf, bu 
yiizden 14,000 it~i itaiz kalmtttlr. 
Bu kapamta aebep, otomobilleriri 
araba k1s1mlarmJ yapan itc;ilerl~ 

"d" I grevt 1r. 
Diger taraftan Bahrisefit sahiJi. 

r1ht1m i~ilerinin grevi de devam 
ediyor. Meksika korfezi sahillerin· 
den ve bilhassa Galvestondan ge
len haberler ise, rthbm it~ilerinin 
bugiin tekrar ite batlad•klartm 
bildirmektedir. 

indiana ve tllinoisde dort bin 
kundura it~iai crev yapmltlardJr. 



AK$AMDAN AK$AMA 

MesiFelerin imarr 
~ehir plininln yap1lniaa1 ve 

ifehrin giizellettirilmeai ~ok uztya
cagt, pek fazla masraflara ihtiya~ 
gostereceii anla,Ilmca, hi~ de
iilse tehir civarlarmm, sayfiye ve 
lllesirelerin imarmdan if.e batla
rnak lal(lrdrlarl ortada donmege 
batladt. 

Fi!hakika, I{Crek tehirde gerek 
'ehir civarmda ve sayfiyelerde bu
giin yap1lmas1 elimizden gelen ~ey
ler varsa hepsini durdurarak pla· 
~ neticelenmesini beklemek pek 

lllanaatz olur. ~iinkii bu plan o 
lcadar maarafa ihtiyacr gosterecek
._. k' .. tr 1 eger giiniin birinde ona ka-
'Vu~ursak, karframda e1lerimizi 
haghyarak melul melul bakmtp 
~uracag1z; ite nereden bat-hyaca· 
€trntzt kestiremiyecegiz. 

Onun icrin, temin ve icras1 ka
biJ yenilikleri ve giizellikleri ih
tnal etmemek pek muvaf1k olur. 

Filhakika, lstanbulun mesirele
'tini vc sayfiyelerini crolc: giizel bir 
hale sokmak nisbetle az bir para 
1Ie kabildir. Zavalh Kagtthane! 
~ocuk!ugumuzu ve gencrligimizi 
dii,unecek olursak bugiinkii Ki
gJthan,.yi adeta tamyamaytz. 

Maamafih, o zamanlar bile Ka
gtthane pek mamur bir yer degil
'di ya! Gene harabe idi. Fakat bii
tiin o haraphgma ragmen bahar 
lllevsiminde orada biiyiik bir ha
t'elcet goriiliirdii. ltte esef ettigimiz 
nokta bu hareketin bugiin eksil
~esidir. Kagtthane biraz daha ge
~erse, adeta bir crol halini ala
~akhr. 

. lialbuki tabiat bahar mevsimin· 
de or d'' . 1' aya unyan•n en sev1m 1, na-
:zik Ve cana yakm giizeUiklerin
den birini vermittir. Bu mevsimde 
curna ve pazar giinleri Kag1thane 
del'esi sandal ile, dttar•lar• da ara· 
ba ile dolardt. Kagtthane doniitii 
arabalarm kafilesi biitiin ~itli cad
desini doldururdu. 

Fakat bugiin eski Kag1thane 
aynen yerinde duna idi de bu ha
'tel:eti, h:.t ragbeti temin kabil ola
lllazdt. ~iinkii arhk eski kanaat· 
karhk, adeta iptidailik kalkmlf.hr. 
Bt:gun biz bir eglence ve seyir ye· 
ll·inden daha fazla feyler isteriz. 
Bir kere, rahat ve crabuk nakil va
&ltalnri. ~imdiki vaziyete gore, 
lllotorler, otomobiller, otokarlar. 

Sonra, gittigimiz yerde temiz 
'bir gazino. Aga~larm altma has1r 
Ye.y1p yere bagdaf kurmak ve boy· 
~u b.~Yuna uzanmak, hof olsa bile 

Ugun keten ortiilii temiz bir rna• 
&a. batt ltadar bizi cezbetmez. 
1) K&gtthane diitiiniiliirken akla, 
.. rest ~ehri kurbunda Elbe nehri, 
~~e larafta Ren nehri geliyor ve 
. •r Pazar giinii bu nehirler iize· 

ttndek' 1 . ~I 1 . h. 1 DCfe ses en, eg ence er Zl• 

~~de canlamyor. Bir de bizim bu· 
g.~nku Kagtthanenin sessizligi, 
aonuklug" .. ..•.. •. 

8 
... .u ve o umu ... 

~z·~inden, Goksudan, Kii-

Hasta nakli 
Belediye bir kaf 
otomobil daha 
sattn alacak 

~ehrimizde agu hastalarm nakli 
i~in iki hamahn tatldtgt ve iistii 
ortiilii sedyelerin crok eski sistem
de ve gayri sthhi oldugu goriilmek
tedir. Bu eski sedyelerle, bir haa
tamn naklinden sonra tamamile 
temizknmcden, diger bir hasta• 
nm tatmdtgt da goriilmiittiir. 

Belediye, hasta nakli meselesile 
yakmdan alakadar olmaktadtr. 
Belediyenin elinde mevcut bulu
nan basta nakliye otomobilleri 
bugiinkii ihtiyaca kifayet etmedi
ginden bu sene yeniden hir ka~ 
olomobil daha ahnacak ve bundan 
sonra bu eski sistem sedyeler ta
mamile kaldtnlacagl gibi alelade 
taksilerle agtr ve sari hastahklar· 
Ia malul hastalarm nakli de kati 
surette menedilecektir. 

Kapac1y1 dovm01 
Firuz agada bir aparbmanda 

oturan Sofokli efendiye evvelki 
gece ge~ vakit misafir gelmlf, 
vakit ge~ oldugu i~in aparhman 
kapiClSI Ibrahim kapmm ~ahnma• 
llDl duyamama~ ve a~mam1~hr. 

Ertesi glin Sofokli efendi hunu 
haber aboca aparhman kaptCl!IDJ 
dovmii~tiir. Kap•c1 polise mUra• 
cast etmi~tir. Tabkikat yapalayor. 

lki sarho§ 
Birisi otekis:nin goziinii 

~1kard1 

~vket ve Arap Ali isimlerinde 

iki kiti Kag•thanede bir rakt ale
mi tertip etmit-lerdir. $iteler bo
tahp ikisi de aarhof olduklan ll• 

rada aralarmda evvelce bir kadan 
meaeleai tazelenmit ve aarhot ka
fa ile iki ahbap crayarhkta biribir
lerine girmitlerdir. 

tki sarh(l} biribirlerini bir mud
det dovdiikten sonra bunlardan 

Arap Ali belinden ~ektigi h1~agt 
~evketin goziine saplamtJ.br. Bt~a

gi vurunca ~evketin gozii yerin
den f1rlaytp kor olmuttur. Y arah 

hastaneye kaldtrtlmlf, Arap Ali 
yakalanm•tbr. 

ntltllllti1111111111111111111111111111111JIUIII'II1111111111111lii11UIIttlllltlltllllll-

criik sudan, Kalenderden hi~ bah
setmiyoruz. ~iinkii oralarda da 

«Biilbiil hamu~ havz tehi, giilsi· 
tan harap? » 

Onun icrin bu nete ve hayat sah· 
nelerine biraz can verebilecek bir 

helediye bizim biiyiik minnettar
hklanmiza hak kazanacakbr. 

Ak,amci 

Patates 40 para! 
Perakende olarak 3 okkas1 

5 kuru§a sabhyor 

Piyuada en ucuz yiyecek mad
deai yalmz yumurta degildir. ~ok 
ucuz olarak satJlan bir madde de 
patatestir. Ticaret odast piyasa 
cetvellerine gore, orta derecede 
bir kilo palates toptan ktrk paraya 
aatllmaktadJr, Perakende olarak 
gezdirici sabctla!· bu patatesin ii~ 
kilosunu be=1 kuru~a sahyorlar. 

Maamafih toptan, kilosu 7 hu
~uk kuruta olan palates bile var
dtr. Biitiin bu mallar Adapazarm
d,an ve Boludan kartftk olarak 
gelmektedir. Toptan muamele ya
pan palates tacirleri, iri, orta, 
ufak diye patatesi yeniden bir tas· 
fiyeye ti.bi tutmaktadirlarc 

On alt1 ay hapis karan 
Salahaddin efendi isminde hi

risi ge~enlerde Edimeden gelen . . . 
bir trenden indigi strada vaz1yeh 
fiipheli goriilerek zabtta tarafm-
dan yakalantp iizeri aranmJf ve 
heroin paketleri bulunmuttur. 

Sekizinci ihtisas mahkemesin
de yap1lan muhakemede Salihad
din efendinin on alb ay miiddetle 
hapsine karar verilmi,tir. 

Pencereden bakarken 

Bir ~ocuk a§ag1ya dii~tii, 
agrr yaraland1 

Kiicriikpazar civarmda oturan 
Hasan efe~dinin zevcesi diin bir 
bucruk ya~armda Necla isminde
ki k1zml evin iist katmdaki odada 
btrakarak dtfanya ~Ikmttbr. Bu 
Jlrada odanm penceresi de acr•k 
bulunuyormuf. Kii~iik Necli oda
da oynarken pencereden bakmak 
istemit "ve uzand1g1 strada miiva· 
zenesini kaybederek atagtya diit
miit.tiir. Diitme neticesinde ~ocuk 
tatlara crarparak muhtelif yerlerin
den ag1r surette yaralanmtttir. (;o
cuk hastaneye kaldtrtlmtf, kaza 
etrafmda tahkikata ha,Ianmttbr. 

Dinamit vakitsiz patlada 
bir amele yaralanda 

K1zaltoprakta Hasan ismiode 
bir amele dlin ta1 par~alamak 
uzere dinamit ate,Ierken elindeki 
fitil birdenbire yanm1~ ve dinamit 
patlam1~hr. Bu patlama netice• 
siode Hasan muhtelif yerlerioden 
yaralanm.,, diz kemikleri de par
~alanmt§hr. Y arab amele hasta• 
neye kaldmlm1§hr. 

Bir gemi htrs1z1 yakalandt 
Iskelelerde bagh bulunan mavna 

ve gemilere dadanan bir htrstz 
yakalanmi§hr. Cibangir namile 
maruf ve Hasan isminde olan hu 
adamm muhtelif korsanhk ve h1r· 
sazhk su~lanndan bir~ok sab1ka· 
lata vard1r. 

Yumurta ihracat1 
Diln tacirler 
aralarznda 

toplantt yaptzlar 
Son zamanlarda yumurta tica· 

retinin gecrird'igi buhrandan stk 
stk bahsediyoruz. Yumurta tacir
leri, ihracat imkanlarmt aramak 
maksadile, kendi aralarmda top
lanhlar yapmaktadtralr. Diin de 
bir ticarethanede toplanan yumur
ta tacirleri, lktisat vekiletine gon· 
derilmek iizere bir ariza hazula· 
mitlardJr. 

Bu arizada, Balkan memleket
lerinin lspanyaya ve diger memle
ketlere yumurta ihracab yapbgt 
halde, Tiirkiyenin pek mahrecrsiz 
kaldtgmdan bahsedilmektedir. 

Bir sandal par~alandr, l~indekiler 
gli~IOkle kurtartld1 

Sandalc1 Hiismen ismiode birisi 
cuma glintl iki yolcu alarak 
sandalla Kagtthaneye giderken 
yanlarmdan bir Yapur ge~mi1, 
Hiiamen daba h1zh gitmek heve• 
sile derhal bir ip abp sandahm 
vapurun arkasma baglamt~hr. 

Biraz soora vapurun pervane
ainden ~1kan kuvvetli dalgalarla 
sandal par~ala01p batm1~br. Der
hal vapor durdurulmu1 ve etraf· 
tan yeti§ilerek bogulmak lizere 
olan iki yolcu ile sandalct kurta· 
rd1p hastaneye nakledilmiJlerdir. 

Gaz depolar1 
Y eni mukavele projesi 

§ehir mec1isine veriliyor 
Bogazi~indeki yeni gaz depo

larl ve tanklar intasl i~in Neft 
sendikat gaz tirketi ile belediye 
arasmda bir mukavele yapllmlftl. 
~irket eskiai k~dar fazla it olma• 

dtgtnl diitiinerek bu depolarm da· 
· ha mahdut bir sahada yaptlmasmt 
buna mukabil belediyeye verece
ii aidab arttmnag1 teklif etmittir. 

Belediye bu teklifi esas itibari
le muvaftk gormiif ve muaddel 
mukavelenameyi tasdik edilrnek 
iizere ~hir meclisine vennittir. 
Meclis pazart~si giinkii i~timam· 
da bu talebi de miizakere ede
cektir. 

Bir araba bir ~ocuga ~arptr, 
~ocuk agtr yaraland1 

Sami ismiode bir arabac1 dun 
Ku~iikpazar caddesinden ge~er• 
ken hayvanlar iirkmti~ ve araba 
li~ ya~larmda Mahmut isminde 
hir ~ocuga ~arpmt~hr . 

<;ocuk tekerleklerin altmda 
aliriiklenerek bel kemikleri par· 
~alanm1~ ve bir ~ok yerleriodeo 
teblikeli surette yaralaom1~br. 
Mahmut hastaneye kaldirdmat 
arabac1 yakalaomt~br. 

IJ :UI:r -;:a:rp•da II 
Tarlhten evvelkl 

deflnelerl 
Y eryiizii delik detik oldu, her

kes elinde kazma kurek define 
ar1yor. 

Falan harpte, filinca kimseler, 
falan yere bilmem ne kadar altm 

gommiitJer. Filin muharebe za· 
manmda, filinca yere kiip kiip 

servet btrakmltlar. Bunlar kara 
topraklann altmda imit• 

Y eryiizii altm aray1c1larile dol
du. Ortahkta ~arlonun ((Altma 

hiicum! » filmine benzer bir hal 
var. Var amma altm nerede? Ha
ni? Bulan var m1? .• 

lnsanlar bir arahk topraklardan 
iimitlerini kesince denizlerdeki mu-

hayyel altmlan aramaga batladt· 
laT. Bilmem nerede bir gemi bat-

mJf ta, i~inde fU kadar altm var· 
Mlf.o Eunu ~tkar1nca.. Bunu ~·ka· 
rmca yeryiiziinde ne buhran kala
cakmtf, ne iktisadi stkmtt, ne d_e 
parastzhk .. c 

F akat her zaman oldugu gibi gee 
ne define arayicilar avucrlarmt ya

ladtlar. Diin ~atalcadan gelen bir_ 
telgraf okudum: 

«<;atalcamn 7-8 kilometre t'imalinde 
lncegiz koyiinde bazt zevat tarihten ev
vel ya~nyan insanlann definelerini, ser .. 
vetlerini anyorlannt~ ... :. 

Gelin de siz hu ite fatmaym. 
Tarihten evvel yatamtf insanlarm 
ne gibi servetleri olur? Diin gece 
dii~iindiim, diifiindiim hir tiirlii 
bunu bulamad1m. 0 zaman para 
yok. 0 zamanki kadm tezyinab 

olsa olsa bir taktm hayvan ditleri, 
hayvan kemiklerinden ibaret ola· 
cak. .• 

lnsanlar paras1z kahnca ne yap. 
bklanm bilmiyorlar. Hele hi~ ~a· 
htmadan, giiniin birinde iki kazma 
darbesile bir servet sahibi olmak 
hulyas1 bir ~klar1n1 hiishiiSio 
~Igarmdan ~tkanyor. 

Nerede iae Serendip a'dasmda 
Hazreti A.demin pembe inciden 
kravat ignesini, Havva validemizin 
siyah inci kolyesini, Kabilin Ha-

bili oldiirdiigii ucu ptrlanta tatli 
miizeyyen brovningini anyacagaz !. 

Hikmet Feridun 

iki h1rs1z yakalandl 
Akif ve Sadtk isimlerinde iki 

ki§i Vefa civarmda lsmail efen· 
dioin evine giderek gece kimse 
bulunmad•&-1 sarada kapmm kili· 
dini kmp i~eriye girmi~ler ve 
evden elbise, ~ama~tr, yatak ve 
saire gibi bir ~ok e~ya attrlp 
ka~m1~lardar . Zabita harsiZlaran 
ikisioi de yakalamt~hr • 

Ruhsats1z diikkAnlanm a~anlar 
Ruhsat almadan cuma giinil 

diikkaolarma a~an Eyip civarmda 
Mustafa ve Defterdarda Salih 
efendioin kahveleri ve berber 
diikkim bakkmda takibat yap1l· 
masma ba~lanm1~hr. 

Amca bey belediyede! •• - lk.tibu Te tetciime bakkt mabfuzdur -

, H&rnit b H ld' din A cy - o~ ge m, safa gel- I 
~li ~lc~ bey, fakat mcclisimizin hara· . 

cununde neredo idin} .• 

••• Etem Jzzet beyden tut da... __. Rag.p bey ..... ' 1 . . . Na..m_~ bey, hep burada idiler, I 
aen neyc eelip d.inlemedin?, 

A B. - Ben uzaktan dinlediml 
H. B. - Ni<;in? 
A. B. - Dedikodu oldugu i~inl.. 
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lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi 

I B 0 R sA I Yemende harp neden ba!Jiadl 
.__la·t·a·n·bu-l•t•I•M-a·y-ls-,·,·a·.-• (BGf ttzr.Ja 1 inci .Jrilede) ne kap1lmtyacak hynette bir tah'-1 

( Alqam kap•Dif fiatleri) - Eier Tiirkiye BUyiik Millet aiyettir. 
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Esham ve Tahvlllt Mecliai biikumeti Yemeni mutla- Ew k d k 
1st. dahlli 96,50 ~ B. Hamiline 8,80 ger onu an ° meie tetvi~ 
Kuponsuz 1939 • Jlnessis 98 ka terkedecekse, izin alahm da edenler olduyaa o, biitiin bu tab-{ 
istikraz1 93,- T. c. Merkez aeni burada b1rakamlar, gene va- rikata, a on ibtilafta takip ettigi 
'Ontttlrk I 82,20 Bankasf 68,- li olara.k kal, demit ve Ankaraya pek aulhperverane hareketi il• Yakup Oemil alfla ye DA8JI lldtlrlldtl 

Muharrlrl: M. lt. 
• ll 81,65 Anadoluhlsse 28,05 yazd1i1 bir arize ile benim Ye- nas1l mukabele ~ttiiini pekal~ Talat beyle arkadatlari Hakk• 

)eyin Romanyadan avdetten son· 
ra kendi aleyhlerinde behemebal 
bir harekete ge~ecegini zannedi
yorlardt. Senelerdenberi dttihat 
ve T erakki» sabaa1nda mubtelif 
meaeleler haldunda J.iddetle mii· 
eadeleler yapan bu muanzlann 
timdiye kadar f1rka dahilindeki 
niifuz, mevki 'Ve faaliyetlerine ni
hayet vermek i~in bir sebep bulu
aamJyordu. F akat timdi harp za
manJDda devletin takip ettigi esaa
h aiyaaete muhalif olarak bOyle 
ecnebilerle temaa etmek ve hiiku
mete kar•• vaziyet almak gibi hal· 
ler nazan dikkate ahnarak ve Ro
manyadaki bu temast cibaneti va
taniye» tekline aokarak Hakki 
beyle arkadatlannt ortadan kal· 
d1rmak; bunlar1n ortaya aiirdiik· 
leri gailelerden ilelebet kurtul
mak i~in ~ok miinasip birer ae
bepti. 

Fakat bu delillerden tamamile 
istifade edebilmek, Hakkt beyin 
Romanyadaki temaalarJDt bir cii· 
riim olmak iizere ortaya atabil
mek i~in Hakkt beyin ve azkadat
JannJD latanbulda da teveasiil et
tikleri fili bir hareketelerini bul· 
mak ve bunu ftrsat olarak kullan· 
mak laz•md1. 

Talat beyin gunlerce arad1i1 bu 
f1rsat, itte bugiin Y akup Cemil be
yin elile ~abp gelmitti. Binaena· 
leyb Y akup Cemil beyden her tey 
oirenilebilir, arkadatlarlnl lama
mile ezip, daiJtabilmek i~in Ya· 
kup Cemil bey, arzu edildiii gibi 
aevk ve tahrik edilebilirdi. Bu, ae
nelerdenberi aran1hp bulunm1yan 
bir f1raatb! 

lara Kamal. Yakup Cemlli 
vaa•r•yar 

Bunu ka~lfmak biiyiik bir hata 
idi. ~ayet bu f1rsattan iyi istifade 
edilebilir, vaziyet iyi idare edi
lirse yalmz Y akup Cemil beyle ar
kada,JarJ iakat edilmit olmiyacak
Jar, senelerdenberi tdttihat ve Te
rakki» i~indeki itiraz ve miica
delelerle ikilige kati surette niha
yet verilecekti. (;iinlrii timdiye ka
dar yapllan biitiin muhim itlerde 
f1rka dahilinde en biiyiik ve en 
miizi~ itiraz ve priiltiileri yapan 
bu ziimre idi: Metrutiyet ink1li· 
b10a filen karatan, dttibat ve T e
rakki» nin prensiplerinden ayrtl
m•yan bu ziimrenin timdiye kadar 
fuka camiaat baricine ~Jkartlabil· 
meai i~in ciddi ve makul bir se
bep yoktu. Fakat timdi Hakkt be· 
yin Romanya seyabati, Yakup Ce
milin aulh propaganda11 ve aair 
tatkiDhklarile bunlar, pekala au· 
rette f1rka prenaiplerine ve hiiku· 
met aiyasetine ibanetle itbam edi
lebilirlerdi. 

Talat beyden hu talimah alan 
Kara Kemal bey, ertesi aabah der· 
hal Erenkoyiine Yakup Cemil be
ye telefone etti ve dedi ki: 

- Seninle goriifllleie oraya ka
Ciar gelemiyecegim. Hut&Jim .• 
Sen buraya gel, olmaz m1? 

Yak up Cemil bey cevap verdi: 
- Peki, itmdi ilk trenle geli-

-yorum .• 
Filhakika iki aaat aonra Yakup 

Cemil bey, Kara Kemal beyle gO
riitmek iizere, clttibat ve Terak
lri» nin Nuroamaniye kliihiine gel
mitti. 

.Y akup Cemil beyin celeceii aa· 

ati haber alan Talit bey de daba 
evvel kuliibe gelmit ve Kara Ke
mal beyle Y akup Cemil beyin gO
rii,ecekleri aalonun yan1ndaki 
odaya girmit, oturmuttu. Bura
dan i~rideki aalonda ge~ecek mu
havereleri dinliyecekti. 

• III 91,65 Telefon 10,76 d lak · et · · a-0··sterd1". men e a onmam1 nca m•tll· • 
Knmesstl I 69,16 Terkos 19,25 , 

• n •9,20 ~lmento 19,05 Y orulmuttum, aenelerle oralar· lstiklali tamdan batka bir te~ 
• Ill lttibat detir. 17,- da her ,eyden uzakta kalmlthm, istemiyen ibniasuut Hz. ni iyi 

~~ Bankwn 8,80 ~k • 1,25 ~ocuklar1m biiyiiyorlardt, onlar1n tantyanlar onun bu emelden vet 
Para ( ~ek flatlerl ) tahsil iti vanh, Imam Hz. bunla- arzudan batka hi~ bir ,eye itib~\ 

Paris 
Londra 
Nev York 

12,06 Sofya 66,54•40 nn hi~ birini kabul etmiyor, 11- etmiyeceiini de bilirler. 
6tl Pr&a 19,07,80 

Kara Kemal bey, betuf, aami
miyet ve dostluk ifade eden bir 
tavula Y akup Cemil beyin elinden 
~ekip bir koltuia oturttu ve de
di ki: 

79 7 
Berlin 2,01,31 rar ediyordu. Diier taraftan Yemende hilt 

16,56 
Milano 9 86 Jladrit 6,81,75 Nihayet bir bayli miizakereden tak1m ltalyan memurlar1n1n bu. 
Atina 

1

88:!! Belgrat 85•
19

•
10 sonra, gii~ hal ile, fakat tekrar lunduiunu bilmiyen de yoktur. 

o Zlotl 4,20,25 H 
Cenevre ,,.5,67,50 Pengo 8,~7,94 avdet etmek tartile Ankaraya se· atti Hudeyde limanJDa gelen 
BrQks&l 8,~0,92 BUkre~ 79,iS,Sl yahatime raz1 oldu. ltalyao vapurlar1n1D ekaeriya Y ffJ4 

- 0, aafa ~eldin.. Nas1lsJD? .• 
Sen Memduh ~evket beye bazt teY· 
ler anlatmlflln .. Pek iyi anhyama· 
dam ya nedir bunlar? .• 

Amsterdam 1,17,87,6 Moekova 10,90,60 0 T"" k" s·· . k M"l men hu"'kuAmetl" nam•"• bl"r hayla" r .................... _ J.. zaman ur 1ye uyu 1 • ..... •""'"... Kad.'k'ci-y'" ... """""_..... let Mecliai hiikumeti il'iyueti ile hamule ~ikardiit da gizli bir teY. 
batvekaletine yazd1g1 arizeler· degildir. .. 

Havagazl ~irketi de «Yemende bulunmaml pek Iii- ltalyanlar eskidenberi, bilb.as.f 
14 Mayas Pazartesi KiJnO zumlu gordiiiiinden, yiireii ya- aa bugiinkii harbi doiuran Ne-,Yakup Cemil bey, kendine gii· 

venen mairur bir adam tavrile 
cevap verdi: 

saat 15 te Kadak6y0nde SOrey· narak bir miiddet i~in ayriidtgl ceran ihtilafinln ~tktait mJDtaka• 
ya Pata ainemasa aalonunda beni tekrar Yemene gondermele- larda durup dinlenmeden bazt it-

- Artlk bu harbe nihayet ver
mek Slf&ll celmittir! ltilaf devlet
lerile anlatabm, aulbu miinferit ya
pahm. Harp, giinden giine fena 
aeticeler veriyor! (Devam1 var) 

verileclk olan ameli yemek ve rinh~ rica eylemitti. ler kartfbrmak sevdasJDdan vaz 
pasta pitirme deraine botnn s·· .. b 1 I ge~memi~lerdl"r. • II 
hanamefendileri davet eder. utun un ar gosterir ki mam ~ T 

Y ahya Hz. senelerdenberi ~ekin- Methur Seyit ldrisi ile a~1ktan · 

BugOn SARAY 
(Eskl Glorya) s1nemas1nda 

bntnn seanslarda 1929 Tnrkiye gQzeli 
FERIHA TEVFIK HANIMIN 
i~tirakile EDUARDO BIANKO 
tdaresindeki ARJAITiN REVUSU 

Sinemada: 
VITINDAI SiLAH BAIIII 

Mnme!'silesi VlLMA BANKY 

Bu hafta 

SUMER SiNEMASINDA 
(Eskl Artlstlk) 

2 film birden 

CILGIN UCU~ 
'Ve 

ANNY ONDAR tarahndan 

MIMZEL HOFMAN 
(16635) 

Kad1k6y SUREYY A •• Bugiin 

Panrtai •• Sab Aktamlan TVBB. sinemastnda 
2 bQyOk film birden 

Fevkallda lllr mDsamera t • aoa•z•~• tark••• 
? ? ? ? ? Gustav Frollch Jarmila Novotna 

2· Ben Blr Pranga Ka~•a•v•m 
M.. .k D c ..... k Paul Jlunl Glenda Farrell 

UZI ••• ans... ycu 1 Yaz flallan S<H<HO Loealar 150.200 

Duhuliye 30 ye 40 kr. ~~~~~~~~~~(~166~3~7 ~. 
Ba ~arpmba aat 21 de 

SA RAY 
Sinemas1nda 

Methur Rus muganniyeai ve 
<;alyapanaa mesai arkadafl : 

SLADKAROVA 
bir Sine resitah verecektir. 

Biletler timdiden sablmaktad~r. 

Fiatlar: 75 - 100- 150- 200 
kuru§lur. 

MUHTEREM KADIKQYLOLER 
Tarihi bir gilD yapmaga hamrlananaz 

Ankara Tiirkiyenin Kalbidlr 
Herkeain 1armeai lham TUrk~e 16zl0 bUyUk inkalip fllmi 

BagOn aaat 2 matinesiaden itibarea 

Kadaktiy H A L E slnemasanda 
batbyor. 

SA. BAY S:I:KE:DIABI--. 
15 May1s Sah alqam• saat 21 de SINEMA ve 

1ST ANBUL MUSIKI SANATKARLARl CEMlYETl HE YETI 
SAFIYE ve MOZEYYEN Ha • Tanburi REFIK ve Kemani SADI 

Beyler KEMAL NIY AZt Bey ve arkadatlara - OVRIK BABA 
ve arkada§lara 30 kitilik Saz Heyeti 

Biletler timdiden Kitelerimizde satdmaktadar. 
Fiatlar: 200 - 150 • 100 • 75 Kurut 

Bu hafta 

IPEK sinemas1nda 

&ece Yar1s1 KliibO 
Oyaayan: 

l\1ELEK sinemas1nda 
Vlyana Hasretl 

Fransazca a6zl0 film. 
Oynayanlar : 

SARI MARITZA ve 
CLIVE BROCK HERBERT MARCHALL 

Fiatlar 30 - 40 • 50 Kuru§lur. 
K L H A II R A'da 2 fiUm b1rden 

KilliK MABUDE•ARTIST K AN I 

digi, kotktugu bir akibetle tim- a~1ga nas1l anlatbklart ve onu 
di karfllatmtfhr. naatl himayelerine ald1klan be. 

- Neden Yemeni idare ede· niiz unutulmamitbr. 
medi? Suali akla gelmez deiildir. Hiilaaaten diyebilirim ki bu-

1 

Bur ada bu hususta uzun uza- aiinkii Hicaz • Yemen harbinin 
d1ya tafsilit verebil~k miimkiin hakiki mesuliinii bulmak bugiin 
degildir. ~u var ki Imam Hz. ni i~in biraz miitkiildiir. lbnisauut 
bu huswta giinahkar addetmek Hz. barbe zorla aiiriiklenmittir, 
te doiru olamaz. 0, bir ~ok se- bu muhakkakhr. 
beplerle, biitiin korkusuna ve en· ilk nazarda Imam Y ahya Hz. ' 
ditesine ragmen bu aki~tle kar- mesul goriiniirae de yetmit ya-
fllatmaktan kurtulama~mtbr. ttndaki bu reiain giiDaht ancak 

Y okaa Imam Y ahya Hz. Suu- ihtiyarhgiD.a verilmelidir. 0, et-
diye kuvvetleri jle bata ~1kamt· rafm1 saran baz1 miifaitlerin, ve 
yacagJDt bilmez deiildi. Babusus pek aevdiii paran1n kurban1 ol-
kart•lafbgJ, harbettiii kuvvetler muttur. 
yaln1z Suudiye biikU!neti kuvvet· Diier taraftan barici teairlere 
leri de degildir. Buaiine kadar is- ve tetviklere fazla kapalan, ayni 
tila edilmit olan topraklardaki zamancla babas1n1n etrafmdaki 
miislim balk ta Suudiye kuvvet· baz1 aeraemlerin teairi altanda ka• 
lerile beraber Yemen k1taabna Ian Imam Hz. nin biiyiik oglu 
aaldirmaktad1rlar. Seyfiisselam Necrana aaldtrarak 

Bunun bOyle olacag1n1 orada oraa1n1 tabrip etmemit olsayd1, 
herkes bilirdi. Imam Yahya Hz. lbnis.auut Hz. taarruza ae~miye-
butiin bunlar1 bilmekle beraber cek, belki de it aulben hal ve tes• 
hudutlart i~inde aulb ve siikiinu viye oluna,ilecekti. 
muhafazaya ve harbin oniine ge~- Fakat lmamzadenin bu son 
mege muktedir olamamltbr. ihtiyatatz ve ~ocuk~ · hareketi 

Diier taraftan lbniaauut Hz. nin lbnissuut Hz. nin sabr1n1 tiiketmif• 
sulbe diitman olmadtklartnt hili- tir ki, bu noktada onu baks1z I 

kis bu ihtilafa mani olmak i~in el- .,Ormek kimaenin elinden gelmez. 
lerinden gelen her teYi yapbkla- Eon Yemen vall"i 
rmt da biliyonam. Bu hususta Mahmut Necnm 

sulhperverliii pek ileri gotiirdii
iiinden dolay1 onu tabtie etme· 
ie kalkanlar bile bulunmuttu, fa
kat o her teYe raimen aulb yo
lundan ayrtbnam,akta sebat ve 

A SRi sinemada 
Nete ve kahkaba filmi 

BiR SAl TLIK MiLYONER 
inat etmitti. Sehhar FLORELLF. ve komik 

0 halde giinabkar kimdir, Ye- DUY ALES t:uafmdan temsil ed;Jmi~ 
mende timdi neden kan dokiilii- gQIUD\lU komedisinde Rglarcasrna 
yor, bunun vebali kime aittir? gnleceksiniz. 

akla 
1 Sahnede: Her gOn 16,5 

Ilk ge en cevap (ecnebi matinesile suvarcsinde: 
tahrikab) olabilir. Zengin varyeta program• 

Bu keatirm.e cevap ta belki doi· 
rudur. Senelerdenberi lbniaauut SERJ AT~~en~~epl S arti lten 

Hz. nin yanlarmdan ayr•lmamlf Beyaz kelebekler 
olan mister Filby bala Ciddede- rovn grupu tarafmdan 
dir. Hatta son zamanlarda isla· 10 numero . Duo SOAVE .M A t:HEL 

miyeti kabul ettigi i~in mister Duhuliye 20 kurut 

Filby Hicazda ve Ceziretiilarabm ~~~~~~~~~~(~1~66~3~6~)~-~ 
her tarafmda iatedigi gibi de do- -
latabilir. Zahiren ticaretle met· Ta,ekklir 
gul olduiu halde mister Filbynin Zevcim Refik Beyin vefah mtlnase-
batka maksatlar pefinde kottu- bctile gerek bizzat gerek mektup ve 
iunu ileri aiirenler de vard1r. telgrana ketlerl11rime i~tirak lO.tfundi 

Bu kibar ve hotsohbet dostu- bulunan bll l£1n arkad~lanma, taleb~ 
lerime, bOytlklerime, Dam DOsyon Frau• 

muzu da ~ok yakmdan tamr1m, 81z, Hayskul lngiliz k1z mektebl mQdore 
Mister Filbydcn batka lngiliz lerile cenaze merasimine en samiml 
mii:atetriklerinden mister Klayton eurette i~tirak eden ve her suretle en 
da bir ka~ eene evvel lbniaauut ynkllek kadirflnullk sosteren AmttrikaD 
Hz. ni ziyaret etmit ve uzunca Robert Kolej mnessesesine ve merhamun 

talebelerlne ~tlkranlar1m1 ayn ayr1 arz 
bir zaman Hicazda kalmlftl. Fa· etmeye teessnrnm manl oldugundnD 
kat ~ok yakJDdan biliyorum ki mubterem gazetenizln delftletlni rica ede• 
lbniasuut Hz. hi~ kimsenin iifali· rim efendim. 1\e(lkael : F~' 



GVNVN MESELELERll 

HA LERi Bu defa konfe-;ans 
dagzlacak mr? 

Sar meseleni 

Son yagmurlar 
fOk faideli oldu 
Zahire tacirleri gelen 

haberleri dikkatle 
takip ediyorlar 

' Bugday ve zahire tacirleri, Ana· 
~olu ve Trakyadaki yagmur ha· 
.~erlerini dikkatle takip etmekte
\ djrler. Kirmashdan fehrimize ge
ten bir ~iflik sahibi bir muharri· 

,~irnize zirai vaziyet hakkmda bil· 
1 diklerini fU suretle anlabyor: 

- - fki giin evvel, Kirmastiden 
~lkarken hoi yagmur yagtyordu. 

liatta otomobilimiz, yagmurdan 
8ol baline t{elmit yollardan g~i
Yordu. 

Bu yagmur, Kirmasti zurrami 
Pek sevindirmittir. Hatti. ahali 
bayram yaptyordu. 

. Bahkesirde de yagmurlarm, bu· 
Yuk faydast goriilmiittiir. Evvelki 

gun Band1rmaya da feyizli yai· 
tnurlar yagmtfllr. Bu suretle Bah· 
kesir havnlisi kurakhk tehlikesini 
!arnamile atlatmtptr. 

Y agmurlardan en ziyade k•thk 
tnezruat istifade etmittir. 

_ • Yagmurlardan evvel, kurakhk 
Yiizunden koylii yazhk zeriyat i~in 

• tart ya giremiyordu. ~unkii top· 
«"aklar pek sertletmitti. Son yag· 
lllurlar, yazhk zeriyatl daha mii· 
' it bir hale getirmittir.» 

Der;tizli 12 (A.A.) - Vili.yeti
lllh:in her tar fma ~ok faydah yai· 
lnurlar dii,mektedir. 

Banduma 9 (Hususi) - Cu· 
b\artea·I .. .. k k · Runu aza mer ezme on 
bef dakikaltk yagmur yagmiJ.br. 
Buna mukabil Manyas, ve Aydm· 
cak civarlarma bereketli yagttlar 

olmu~tur. Dorl giindenberi de ha
Vantn poyraz ve serin gitmesi bir 

l'agmur kadar mahsule yard1m el· 
ntektedir. Ekseri koyler vaziyet· 

.~en rnemnundurlar. 

Beyaz . peynir 
Piyasaya fazla mal 

gelmege ba~lad1 
Piyasada bcyaz peynir iizerine 

lnu tneleler artmaktadtr. MeV&im 
!huna$cbetile toptanca tacirler, pi· 
l'asadan ktfhk ihtiya~ i~in mal al· 
~t dtr. Piyasaya en ziyade lz. 

ttltr havalisinden ve biraz da Trak
Y.adan peynir gelmektedir. Trakya 
~allal'l bet on .gun aonra daha 
~'Yade · d."k"l kt' E: ptyasaya o u ece 1r. 

Vvelki gun piyasaya muhtelif 
:ert le~den 6858 kilo beyaz peynir 
c.e rna~~.r 

T tr. 
t 'ficaret borsasi muamelelerinae, 
~~~ Yagh beyaz peynirlerin kilo
... 

1 
1 kuruflur. Yar1m yagh pey· 

.. ,tr er d 
~·· e 16 kurut.tan muamele 
I 
0~ektedir. Taze ka,ar peynir• 
era de 40 
111

d kurufla 50 kurut ara• 
a &ablmaktadJr. 

8 
ln~n.o zaferi kutluland• 

I< 
1
ozoyuk 11 - lnonii zaferini 

ut ularn k . . L-
Yt&t 1 .. a.. 1~1~ m::r ene 11 ma· 
Ian ~ no.nu abtdesi oniinde top
.b 

1 
rna" karar altana ahnmistJ) 

IOU tn'• • 
lec'k unasebetle Eskitehir ve Bi-

1 hnlk 1'1 • Vil t, va t era, asker ve .si· 
des~r~a~ v.e memurin tehitlik abi· 
/tf!~t~:;nde toplandtlar. Biiyiik 

Yii b. e aaygtlar&nt sunduiar, 
k z tr kurban kesildi, kaz.anlar 

Uf'Uldu 'lA 1 
.:.j •

1 
' Pt av ar ve helvalar pi· 

T rt ereJs: b .. t.. h 
R&hld u un azir olanlara da-
feri 1

: l~met pafa.nm, Gaziye za
ok btldiren telgraf& fatiha a-ibi 

undu ve h' 1 . 
.,.. 1.1 ~e at enn ruhlarma su· 

' ~·•, 

Turk- Yunan 
dostlugu 

Ceneral l{ondilis Ankara 
seyahahndan ~ok 

memnun 
Atina 12 (A.A.) - Atina ajan• 

smdan: Harbiye naz1r1 ceneral 
Kondilis diin Yunanistana don• 
mii!\ ve Pirede harbiye nezareti 
miidiirlerinden ceneral Protosin· 
gelos ve bir s:ok mebuslar ve .za• 
hitler tarafmdan karfllanmttllr. 
R1hllmi doldurmakta olan balk 
harbiye naztnnt 'iddetle alktfla· 
mithr. 

Ceneral Kondilis Atinaya gel· 
dikten biraz sonra ha,vekil ile 
uzun bir miilakatta bulunmuf ve 
Ankaradaki miikalemab hakkm· 
dn izahat venniftir. Gazetelerin 
ogrendigine gore, ceneral Kondi
lis, Turk ricalile yaphgt ~ok sa
mimi miiknlemat esnasmda Tiir· 
kiye ile Yunanistan arasmdaki 
dostluk baglarmm saglamhgml 
miitahede etmittir. 

Mczkur miikalemat komtu iki 
devlet arasmdaki dostlugun ve bu 
iki memleketin Tiirk. Yunan Bal· 
kan, misaklarma merbutiyetleri
nin son derece aamimi ve s1k1 ol
dugunu·bir kere daba mii,ahede· 
ye vesile olmuttur. Tiirkiye ile Yu· 
nanistan mezkur misaklarm Bal
kan milletlerince arzu edilen umu· 
mi sulha faydah olduiunu kati 
5Urette kabul etmektedirler. 

Batvekil M. Caldaris, ceneral 
Kondilisin Ankara seyahati hak· 
kmda gazetecilere beyanabnda 
harbiye naztnmn dost Tiirkiye 
cumhuriyeti ricali ile efkart umu. 
miyesiuden gordiigii kabuliin fev· 
kalade samimi oldugunu ebemmi
yetle kaydetmit ve demit-tir ki: 

«Cener 1 Kondilisle miikaleme· 
ler gayet tabii olarak askerce ol
mu~ ve ~ok samimi bir hava i~in
de cereyan etmittir.» 

Sarre meselesi 
Fransa intihap hl.irriyeti 

istiyecek 
Paris 3 (A.I\.) - Reisicum

hur riyasetinde yap1lan kabine i~· 
timamda Amerikaya olan harp 
bor~lar1 meselesi gorii,iilmiivtur. 

M. Barthou bor~lu devletlerlc ma· 
li muameli.t1 fesheden Johnson 
kanununun manaal ve ,iimulii 
hakkmda fransa sefirindcn ald1g1 
malumatt bildirmittir. Bu mesele 
pazar giinii Cenevreye gitmekte 

olan M. Barthounun avdetinden 
sonra etrafile tetkik olunacakllr. 

Sarre reyiam1na hasredilecek 
olan Cenevre i~timat miinasebetile 
M. Barthou Franstz h.eyeti murah· 
hasasm1n bu bapta ittihaz edecegi. 
battt bareketi tasrih etmi,tir. M. 
Barthou mevcut muahedelere tev-

fikan Sarreda aaayitin idamsei i~in 
zamanlar ve Sarre halk1 i~in de 
intihap hiiJ!iycti talep edecektir. 

M. Barthou Cenevreye gidiyor 
Paris 12 (A.A.)- M. Bartbou · 

pazar aktaml Cenevreye hareket 
edeeektir. 

r 
t 

Silit.hlan }makma konferansmin top· 

lanma zamam yakla~tyor. Bunun ~in 
her :to.rafta silahlan bmlkrma meseleai 
hakkanda hararetli konu.malar batla· 

m'-t'tlr. 
Bu meselenin bir neticeye baglanabil· 

mesi her ~eyden evvel Fransa ile AI· 
mnnyamn anln~masma bagh<ht. ~imdi· 
ye kndar bu yoldn yo.p1lan miizakere

)er hie bir nt;tice vermemi~tir. Kon· 
ferans bu vaziyette toplamrsa hi~ bir 
karar ,·ermeden dag1lmak tehlikesine 
mnruzdur. 

lngiltere bunu nazari dikkate alarak" 
bir nnla,ma yapmak i~ tavassutta bu• 

lunmu~t\Jr. Bir taraftan konferans reisi 
M. Hendersonu Parise gondermif, diger 
tnraftan Londrnya gelen Alman mu· 
rahhns1 M. Rippendrop ile konufma· 
lara ba,Iamlfllt. 

Fako.t ~imdiye kndar konu~malar hi~ 
bir netice vermemi~o~tir. M. Henderson 
Pariste iki giin F ranSlZ hariciye nazuile 

eantlerce gorii~mii~tiir. Bu go,riitJmelerde 
F ransn dlci dii~uncesinde, ynni Alman· 
yamn silUhlanmamm kabul edcmiye· 

ceiHnde Jsrar etmittir. 
Diger taraftan Londraya giden AI· 

man murahhas1 AJmanynnm kendini 

mudafna i~in rniidafaa .silnhlnrma mnlik 
olmas1 li.izumunu nnlatm1~, bu husus· 
ta uzun izahat vcnni~tir. Almanya· 
mn istediklerinin Frnnsa t~rafmdan ka· 
but edilmesine imkan olmad1gt gibi bun· 
lnrdan bir k1smm1 lngiltere de kabul et· 
anemektedir. Bu Sebele va:ziyet ~ok ka· 
ri}Jkt•r. 

lngiltere konferans1 kurtarm~k i~in 
yalntz tayyarelcr ve tan·are bombar

dsmanlan hakkmda bir anln,ma yap•l
anasml ileri &iirmii~ti.ir. F ransJZlar buna 
itirnz ederek biirun Bil~lann biribiri
ne baglt oldugunu, aiJahlan btrakma me· 
eelesinin birden tetkiki ltlZlm geldigini 
11oylemi~lerdir. 

Bir k1sam F ranstz gazeteleri lngilte· 

renin tayyareleri tahdit etmekle eadece 
kendi menfaatini <lu~undiigiinii soylii
yprlar ve lngiltereye a~skt:m a~ga ta· 
rizlerde bulunuyorlar. Bu gazeteler 
konferansm 25 may1sta topla.nmasma 
bile itiraz ediyorlar. Hi<; bir netice elde 
cdilmiyecegi muhakkak iken bo~ yere 
ugra~1\masam, para sarfedilmesini rna· 
nas1z. buluyorlar. 

H s1II silahlnn b1rakma i~nde va· 
ziyet hi<; limit verici degildir. Konfe· 
ransm bu defaki toplantlsmda baZJ su· 

dan anla~malarla i~in pamuk ipligine 
baglanmast iimit ediliyordu . .$imdi bu 

i.imitler de aulmaktadtr. 

M. Dolfusa suikast 
Avusturya ba~vekilinin 
treni bir ~ok tehlikeler 

atlath 
Viyana 12 (A.A.) - V:atanper

verler birliginin Salzbcrgta tertip 
ettikleri tezahiirata ittir~ l~tn 

batvekil M. Dolfus yaplljt seya
hat mi.inasebetile dcmiryollart iize· 
rinde Salzburgta bir ~ok suikast 
tetebbiislerine ugramtthr. Net-ro. 
lunan resmi bir teblig bu letebbiis· 
leri teyit etmektedir. 

Salzburg 12 (A.A.) - Vatan· 
perverter birliginin tezahiirabnda 
nutuk soyliyen batvekil M. Dolfus 
ve batvekil muavini von Stahren· 
berg aralarmda bozulmaz ittifak1 
bir kere daha teyit etmitlerdir. 
Yon Stahrcmbert demittir ki: 

«Heimvehrenler kendi iilki.ile· 
rini tahakkuk ettinnekte olan ba&o 

' 
vekile sad1k kalarak biitiin Avus· 
turya vatanperverlerine 
uzatmahdnlar.>) 

2 

.... ·< 

ellerini 

-

Almanya ile Fransa arasinda 
alh yiiz elli bin niifuslu ku~uli 
bir maden mtntakast bulunan Sar 
havzaamm atisini tayin edecek za
man yakla~tyor. Versay muahede
si mucibince bu mtntaka 1935 se
neaine kadar Cemiyeti akvam ta· 
;rafmdan idare edilecek ve sonra
dan yerli ahalisinin reyine miira· 
caat edilecektir. Reyiamm neticesi 
olarak bu mmtaka ya tekrar Cemi· 
yeti akvamm iqaresi altmda kala· 
cak yahut Almanyanm yahut Fran· 
sanm idaresine verilecektir. 

Bu m.tntakadaki zengin komiir 
madenleri harbi umumide Alman· 
lar tarafmdan tahrip edilen Fran· 
stz madenlerinin sahiplerine taz· 
minat olarak Franstzlar tarafm
dan i~letilmektedir. Bunun i~in 
Sarm siyasi vaziyetinden ba~ka 

bir de iktisadi atisinin tayin edil· 
mesi icap ediyor. 

Maahaza 'imdilik siyasi aki· 
beti mevzuu bahsolmaktadtr. Ce· 
miyeti akvam meclisinin 14 mayts· 
ta yapacagt toplanhda miiznkere 
edilecek ba~.hca mesele bu havza
·da yaptlacak reyiamm ~ekil ve t~ 
ferriiahm tayin etmek olacakhr. 

Zaten bu meclis ge~en i~timam· 
C:la ltalyan murahhasi baron Aloisi
nin riyaseti altmda ii~ kivilik bir 
istihzar komitesi tetkil etmi~ti. Bu 
komite de tali bir komite viicuda 
getirmitti. Bu defaki mecliste ko
mitelerin raporlar1 miizakeratm 
esasmt tetkil edecektir. 

Sar havzasmm Almanya il.e 
Fransa araamda miinazaah olan 
yeiane arazi meselesi oldugunu 
M. Hitler miihim bir nutkunda 
soylemit ve reyiama miiracaat edil· 
mebizin bunun halledilmesini ile· 
ri siirmiif.lii. Fakat Franstzlar bu 
teklife yanatmarnlflardJ. Alman
ya Sar ahalisinin reyiimda ukan 
merbut bulunduiu Almanyanm 
tarafmt iltizam edecegine tiiphe 
etmiyor. $u kadar var ki F.ransa
nm Cemiyeti akvamda ve Sar 
havzasmt idare eden Cemiyeti ak· 
vam komisyonunda ve madenle
rin idarelerinde niifuz sahibi oldu
gundan reyiamda manevra ~evi
receginden yahut hadiscler ~tkar
tarak reyiamt geri b1rakacagm· 
dan endite ediyor. 

Bunun i~in Almanya propagan· 
da naztrt M. Gobbcls Sar budu
dunda bu havzadan vc civardan 
gelen 200,000 ki*i oniinde irat ey
lediii 'iddetli bir nutukta :Alman
ya diger harici meselelerde miisa· 
adekirhk gosterse bile Sar mese
lesi hakkmda uyufmtyacagmi ve 
Sann Alman kalacagtnt ve Al
manya devletinin Saran hukukunu 
aomJila kadar mudafaa edecegini 
soylemiJ.lir. 

Bu nutuk gayet tehlikeli olan 
bu meselenin etrafandaki biiyiik 
miicadeleye batlangt~ tetkil edi
yor. 

Bulgarlar ve Srrplar 
Yugoslavya hariciye naztra M. 

.Y evti~ resmi surette Sofyaya se
yahat ederek Bulgar hiikUmeti er· 
kant ile gorii,tii. Harbi umumiden
beri ilk defa bir Yugoslavya hari· 
ciye naztrmm :resmen Sofyayt zi
yaret etmesi miihim bir hadisedir. 

.. 
Ya bu deveyl iDtmell - m - Ya bu dlyardan gltmell 1 ... 
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si icmal 
Bu ziyaret Balkan yanmadasmda· 
ki iki slav devleti arasmda yakm
latmak ve dostluk tesisi i!;in ilk 
alllan miihim bir adtmdtr. 

Filvaki Bulgar ve Yugoslav· 
krallart bir ka!r defa goriitmiitler, 
iki memleket arasmda miisait bir 
hava esmege batlamtfh. Fakat 
Balkan misakmm Bulgaristan ha· 
1ri~te kalarak aktedilmesi iki slav 
memleketi araa.mda yeni tebellur 
eden yakmla,mayt inkitaf ettir
memitti. 

~imdi ise M. Y evti~in seyahatt 
ile tekrar eski hava esmit oluyor. 
Bundan hatka bu seyahat kuru bir 
ziyaretten ibaret olmaytp iki mem· 
leket arasmda muallakta bulunan 
meseleler en basit ve hafiflerin
den ba~lanarak goriif.iilmiittiir. 
)"nbii hu meseleler derhal miizake
re edilmek iizere halline yol ha· 
ztrlamak iizere mevzuu bahsol· 
IDUflUr. 

Balkanh iki muhim dcvletin iyi- · 
ce yakmla~mast mezkur mesele
lerin kati surette haiii i!rin bundan 
sonra bathyacak miizakerelerin 
neticesine bagladtr. 

Romanya • Lehistan 
Lehistan hariciye naztrl M. Beck 

bu hafta i~inde Biikreti ziyaret et· 
ti. Bu ziyaret te manidard1r. Le· 
histan devleti ku!riik itilaf devlet· 
lerinden yalmz Romanya ile mi.it
tefiktir. Bu ittifak askeri olup mun· 
hasuan Sovyetlere kar~1 Roman• 
yanm tark hudutlarmtn daha dog· 
rusu eski Rus vilayeti Baaarabya· 
mn miidafaasm1 istihdaf etmek· 
tedir. Bu askeri ittifak iki tarafm 
askeri kuvvetlerinin bir harp za· 
manmda mut.terek ve umumi bir 
kumandan tarafmdan idaresini ta• 
yin edecek kadar tumullii ve d~ 
rindir. 

Romanyamn Almanya ile bit 
hesaba olmad1gmdan ve bilakis ik
tisadi cihetten Almanyn ile iyi ge· 
~inmek mecburiyetinde bulundu· 
gundan ve Lehistan da Almanya 
ile mevcut meseleleri aulhan hal 
ve tesviyesini kabul etmito oldu. 
gundan Biikret miilakatmda AJ. 
manyaya kartt bir vaziyet alan· 
mast tabii mevzuu bahsolmamtfhr. 

Lehistanm Macaristan ile tari
hi ve siyasi dostlugu ve stkt mii· 
nasebah bulundugundan Biikret 
miilakahnda Macaristan rneselesi 
dahi gorutiilmiyecektir. Biliikis bu 
meselelerde Lehistan mutavasstt 
roliinii alabilecek bir vaziyette 
bulunuyor. 

Uzak §ark 
Uzak !arkta Japonya bariciye 

nezareti miimessilinin malum be
yanahndan ~1kan hadisenin kopar· 
d1g1 giiriiltii ingiltere ve Amerika 
devletlerinin istizahmt celbelmif· 
ti. Japonya hiikumeti a~tk kapi 
yani ticaret serbestisi ve ahti hak· 
larm mahfuz kalacag1 yolunda ce· 
vap vermi,ti. Fa kat Japonya ha· 
riciye naztrt yeni beyanatta bulu
narak ~in i~lerine devletlerin hod· 
perestane maksatlarla miidahalede 
bulunmalarJDa Japonyantn lakayt 
kalamtyacagml tekrar ili.n etmittir. 

Amerika bOt~esi 
Va~ington 12 (A.A.) - Reisi· 

cumhur M. Roosevelt 1935 biit~e 
kanununu imzalama~br. Bu kanun 
417 milyon dolarhk yeni varidat 
membalan temin etmektedir. 

fransada te§rif masuniyetlerinin 
refi istenilenler 

Paris 12 (A.A.) - Adliye na· 
zm, Ayan ve mebusan meclislerin· 
den, Azadan M. Proust, Renault 
ve Falcoz'un niifuzlar&nl suiistimal 
maddesinden dolaya te~rit masu• 
niyetlerinin refini istemi~tir. 
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KIT APLAR ARASINDA 

Safo 
Alfons Dodenin methur Safo 

romamm Haydar Rifat bey tiirk
~eye terciime etmi~tir. Bizde bun
dan evvel Safonun bir terciimesi · 
daha yaptlmi~hr. Fakat bu eski 
terciime tam degil, bir hiilasadar. 
Haydar Rifat bey Safoyu tam ola
rak terciime etmittir. 

Safo bir maskeli baloda bat-h
yan derin bir atk romamdtr. 

Safo bir ~ok maceralar ges:ir
mi~, hayatmdan bir ~ok erkekler 
gelip gecrmi,, yatt olduk~a ilerle
m i' olgun hir kadmdtr. Bir mas
keli baloda talih kar~tsma mah
cup b ir ta lebeyi ~1kanyor. Konu
~urkcn k tzaran, Kartiye Latende 
otu ran t;ok giizel vilayetli bir ta
lehe ... 

Safo on a yakla~Iyor: 

- Haydi, bana balumz ... Goz
Ieriniz:n rengini pek sevdim. Adi
mz ne? .. 
-Jan .. 
- 0 k::C.:arctlc m1? 
-Jan Gosen .. 
- Ka~ yat mdasmtz., 
-21 madam .. 
Bir bahar gecesi bathyan bu 

a~k macerast senelerce devam edi
yor. Safo, gen~ hukukcruyu deli 
gibi seviyor. 

Beraber yafiyorlar. Safo her 
feyden e lini etegini ~ekiyor, onun 
gcziinde a rhk tek bir adam var
du: Jan ... 

Fa kat arhk delikanh hayabmn 
sonuna kadar Safo ile yaftyamaz. 
Safo maceralan dillerde destan 
olan bir kadmd1r. Halbuki Jan 
mektebini bitirmif, stajmt yap
mi~., konsolos olmu,tur. lyi bir is
tikbal kendisini beklemektedir. 
Fa kat Safonun fena ,ohreti bu is
tikbalc set ~ekecektir. Zaten ba
bast da onu zengin, mevki sahibi 
bir gen~ k1zla evlendirmek istiyor. 
Nihayet Jan uzun miicadelelerden 
so!lta Safodan ayr1hyor, babasx
nm evine doniiyor. 

Bu strada Safo delikanl1ya ate•li 
rnektuplar yaz1yor: «Diitiin ki bu 
benim i~in ne miithi• bir felaket
tir. Ne kadar agu ve ne derece te
peden inme bir felaket .. Bir oliim 
gecrirmiv, bir yangmdan ~tkmH; 
gibi ,a~km bir haldeyim. Agbyor, 
bekliyorum. Senin oturdugun, yat
bgm yerlerde bekliyorum. Beni 

bu yeni hay:1ta ah~hrabilecek an· 
cak sensin. Bana acJ. Beni arada 
bir gor. Diinyada yapayalmz oldu
gumu biisbiitiin hissetmiyeyim. 
Kendi kendimden korkuyorum.» 

Delikanh bir giin eski sevdigi
ne ugruyor. Uzak bir yere sefaret 
memuru tayin edilmittir. ArtJk gi
decek, etyalarmJ almaga gelmit. 
F akat Safo o derece JSrar ediyor 
ki delikanh kahyor. Ate.li bir atk 
gecesi. . . Delikanh da Safoyu sev
mektedir. Karar veriyorlar, be
raber gidecekler. 

Jan biitiin haztrhklarant yapt· 
yor. Son dakikada Safodan bir 
mektup ahyor: 

«Beni diinya yiiziinde bir daha 
bulamtyacaksm. Arhk kalbim bii
tiin erkeklere karf.1 olmiittiir. ~im
di istasyonun kiic;iik kahvesinde 
bu mektubu yazarken i~inde bir 
~ok tath ve bir ~ok kara giinler 
ge~irdigimiz evi goriiyorum. Ka
piSlnda «kirahk bane» levhast 
sallamyor.» · 

V e roman burada bitiyor. 

TUrk edebiyah tarihi 
Muallim Orhan Rxza bey bu 

isimde bir kitap ne~retmi,tir. Tiirk 
edebiyah tarihi Siihulet matbaast 
tarafmdan bastlmi,hr. Fiati 125 
kuru,tur. 

emleket haberleri 
Ara~ta bilfiik yol faaliyeti var 

•• 
U~ sene i~inde Ara~ Safranboluya 

baglanacakttr _ 
Kastamonu ~ 

(Hususi) 
Arac;, Kastamo-
nuya elli kilo
metre uzakta bir 
kazadu. Koy 
adedi itibarile 
oldukt;.a gemt 
hir mmtaka sa
yilabilir. Boyah, 
lgdir, Merkiize 
adile ii~ nahiye• 
lSi vard1r. Her 
ii~ nahiyenin de 
istihsnlat 'husu· 
sunda yekdige
rinden ayrt hu
susiyetleri var
dtr. Boyah na-
hiyesinde c;ok iyi hal ~tkar. Ar.a~
ta ve Kastamonuda Boyah yag
lart ~ok tutunmuflur. 

Boyahntn bah o kadar hoi ve 
o kadar giizeldir ki, Ankaraya, 
lstanbula yapiian sevkiyabn mik
tart, Kastamonu mmtakasmda 
harcanan miktardan pek fazladtr. 

lgdir bathbatma bir ziraat mm
takast ve hayvanc1hk mmtakast
dtr. Ara~tan itibaren lgdir mm
takuma },adar uzayan ve oradan 
Filyos umagma karitan lgdir ~a
yt, ge~tigi araziyi tamamile Mka 
ettigi ic;in o mmtakada her tiirlii 
ziraa t yaptlmasmt miimkiin ktl
makta<hr. B.agcthk lgdirde giin 
ge~tikc;e terakki ettigi gibi, bu se
ne de ~eltik tecriibelerine batla
mlmt,hr. Tosya mmtakasmdan ge
ri kalm1yacak olan bu r.ahada ~1-
tik ~ok miiait bir tekilde yetiteeek . 
ve vilayetin pirin~ istihsalatt da 
o nisbette fazlalatacakttr. 

lgdir n~hiye merkezi, Araca 
yirmi bet kilom~tre uzakta ve 
tam Ara~ - Safranbolu yolu iize
rinde bulunmaktadtr. 

N:1hiye merkezinde Kuzu bey 
nammda ~ok ~ah~kan, memleket 
sever bir koyliiniin devamh gay
ret ve himmetile olduk~a miihim 

lzmir panay1r1 
HazJrhk faaliyeti giinden 

giine hararetleniyor 
9 eylul panaytrt i~in bathyan 

hazuhk faaliyeti hergiin biraz da
ha hararetlenmektedir. Komite; 
brotiirlerin bir an evvel bas1larak 
dagiimast ve ecnebi memleketler· 
deki sefaretlerimizle konsolos ve 
ticaret miimessilimize gonderil
mesi i~in acele etmektedir. 

9 eylul panaytrma hari~ten itti· 
rak edecek ticaret ve sanayi mii
esseselerinin, memnuniyet vere
cek miktarda o,ldugu soyleniyor. 

~ehlr tiyatrosu sanatklrlan 
Samsunda 

Samsun 11 (Hususi) - Istan
bul ,ehir tiyatrosuna mensup 19 
kitilik bir heyet buraya geldi. 
Zafer sinemasmda temsillerine 
ba~hyor. 

Rus heyeti Kayseride 
Kayseri 11 (A.A.) - Mensucat 

fabrikasmm infaahna nezaret ede
cek olan ii~ kif.iden miirekkep Rus 
heyeti gece tehrimize gelmittir. 

'"a~tn umumt g~rDnD$0 -

eserler viicuda getirilmittir. Bir 
mektep, bir cami, ii~ han, ve bir 
~ok diikkanlar, bir misafirhane 
hep bu Kuzu beyin eserleridir. 
Nahiye merkezi muntazam kaldt-
rim tatlarile dotetilmittir. Ve her 

taraf tertemizdir. Hatta miihala
ga ebneden diyebilirim ki, lgdir 
merkezindeki bu temizlik bir ~ok 
kaza ve vilayet belediyelerine im
tisal niimunsi olabilir. 

lgd1rda baftada bir, pertembe 
giinleri pazar da kurulmakta, Ara~, 
Safranbolu ve cliger yerlerden ge
lenler burada iyi aht verit etmek
tedirler. 

Aractn Merkiize nahiyesi de ol
dukcca miihim bir hububat muhi
tidir. 

Bu sene Ara~ta olduk~a miihim 
bir yol faaliyeti goze ~arpmakta
dtr. Vili.yet, iki aenedenberi Ara~
Safranbolu yolunun yapxlmasma 
~ok biiyiik bir ehemmiyet vermek
tedir. <;ok eski zamanlardanberi 
Kutamon·~nun miihim bir kazasi 
olan Safranbolu, bu yolsuzluk yii
ziinden, dokuz sene kadar evvel 

Kastamonudan ayr1lm.t~ ve Zon
guldaga baglanmlftl. Halbuki 
Sa.franbolulularin ticari, iktisadi 

Balzkesirde 
elektrik fiyatr 
Kilovat ba§tna 20 
kuru§ ahnacakbr 

Bahkeair 9 (Husuai) - lki se
nedenberi hallu tiddetle alikadar 
eden elektrik fiatindeki pahahhk 
iti, nihayet arzu edilen f.ekilde ne
ticelenmittir. 

Bir miiddettenberi belediye ilc 
airket arasmda devam eden mii-• 
zakereler diin miisbet bir netice 
vermittir. Mukaveledeki vahidi 
ktyasi olan lngiliz liraa1 yerine 
925 kurut iizerinden Turk altmt 
kabul edilmiflir. Bu vahidi kxyasi 
iizerine elektrik iicreti 20 kurusa . 
indirilmit-tir. Altmda % 5 ten faz-
la inip ~tkma elektrik iicretini hu 
niabet iizerinde yiikseltip al~alta
cakttr. 

Elektrik iicretinin indirme tari
hi olarak 1 ki.nunusani 934 tarihi 
kabul edilmistir. Aradan ge~en , 
bet ay miiddet zarfmda elektrili 
tirketi abonelerinden aldtgi fazla 
paray1 iade edecektir. ~ 

alaka ve mnoaae
·'betleri bep Kas-
tamonuya bagla 
oldugu i~in, bu· 
gun bile, Safran· 
bolulular mUtema· 
diyen Kastamo· 
nuya geJmekte 
ve ah~veri~ini 
orada yapmakta
darlar. 

Y olsuzluk yn
zUnden Kasta• 
monudan ayr1l· 
mak mecburi
yetinde o 1 a n 
Safranbolulularm 
Kasta mon uya 
olan bu alaka-
larma ka~t he-

niiz toprak tesviyesi bile olmtyan 
Ara~ • Safranbolu yolunun yaptl· 
maga batlantlm:isl hem Kasta
monululan, hem de Safranholulu
larl hakikaten memnun etmistir. , 
Gec;en sene Arac;tan itibaren ya
ptlan on kilometrelik bir k1sma 
bu sene her h.alde yirmi kilomet
relik bir ktnm daha ilave edilecegi 
iimit edilmektedir. 

F aaliyetin bu tekilde, durma
d~n devam1, her halde en ~ok ii~ 
iene i~inde Arac1 Safranboluya 
ra.ptedecektir. Esasen Kastamonu
d.a.n Araca kadar hi~ ariZASIZ ve 
yepyeni, muntazam bir tose mev
c.uttur. Bu hale gore, bu ii~ sene 
i~inde Zafranbolu Kastamonuya 
baglanm.tt olacak ve biiyiik alaka
lart olan Safranbolulularm Kasta
monuya kolayhkla gelip gitmeleri 
miimkiin olacakttr. Bu yolun ikma
linden sonra, her halde Zongul
(Jalda hi~ miinasebeti olmtyan 
Safranbolunun, belki de yeniden 
Kastamonuya ilhak1 iizerinde dii
tiiniilecek bir mesele haline gire
cektir. Ara~ta ogrendigimiz ve 
Kastamonuda duymakta oldugu
muz teyler, bizde bu kanaatin 
husuliine sebep olmaktadtr. 

"" Talat Mumtaz 

Boluda bir oliim 
Halkevleri idare reisi 

irtihal etti 

Bolu 8 (Hususi) - Bolu mec· 
lisi umumi i.zan ve halkevleri ida
re heyeti reisi ~evket bey, Anka
rada hususi itlerini takip ederken, 
bir gece i~inde hastalanmlf ve ve
fat etmittir. 

~evket bey, hiisnii niyet ve dog
rulugile tamnm•t bir zatb. Cere
de kazamtztn Samat koyiinden Is
tanbul muallim mektebine talebe 
olarak gitmit ve iyi bir maarifc;i 
yetitmit.ti. «Bolu» gazetesi, oliimu 

miinasebetile uzun ve actkh bir 
makale yazmtftlr. Bu maka!~den 
bir ka~ sabrt aynen ahyorum: 

«~evket bey halk~thgt ~ok se
ver, prensiplere, programlara aza· 
mi hiirmetkar, vazifesinde mu
vaffak olmak i~in yorulmaz, azim
kar ve fazilet sahibi temiz bir ar
kadafh. 22 senelik maarif haya
tmda, 4 senelik enciimeni vilayet 

azahgt esnasmda feragat ve na
muskirane ~ahtiJlttbr.» . 

13 May1s 1934 

OTOMOBIL VE MOToR 

Yeni alman seyrii 
sefer kaideleri 
Alman hiikumeti, yollarm emni"' 

yet ve selametini temin etmek, 

kazalara mani olmak i~in esash 
tedbirler almak iizeredir. Bu itte 
en faydah olacag1 diitiiniilen teki1 

bir nizamname halinde tesbit edit
mit ve 'imdiden Prusya hiikume
tinde tatbikine giri~ilmittir. Bu 

tatbikabn neticesine gore kaide
ler, tekmil " Almanyaya tetmil olu
nacakttr. 

Bu kaidelerin miihim noktalari' 
f.Unlardtr: Her tiirlii yiik arabast, 
ister hayvanh, ister motorlii olsun, 
arkasmt gostermeye yarar bir yan 
ayna~1 tattmiya mecburdur. 

Arabalarm oniinden veya arka
smdan dt~art uzanan e~ya (mese
la uzun demir potrel yahut sink) 
ta,tyan vasttai nakliyeler, eger bu 
e~ya arabalardan bir metre kadar 
ileri veya geriye ~1k1yorsa bir 
bayrakla isaretlemeye mecburdur. 

l j , 

~iinKii bu kabil vaziyetler bir ~ok 
kazalara sebep olmuftur. 

Bu i~.aret giindiizleri en az 20X20 
santim ebadmda bir bayrak, ge
celeri i~in fenerdir. On tarafa ko
nacak bayrak, yahut fener beyaz, 

arka tarafa knmtzl renkte olacak
ttr. Arka feneri yerine, iizerine ge
len I'tgt partldatarak aksettiren 
«kedi gozii» tatmdan konabilir. 

1 

Her tiirlii nakil vasttalart, ister 
otomobil, motosiklet, ister tram
vay veya araba olsun, arka tara
fmda bir dip lambast, yahut «ke
di gozii tatt», gece giindiiz, bulun
durmaya mecburdur. Tabii bun• 
larm nevi ve tekli, vasttai nakli
yeye gore deiitir. Bu kaideye tek· 
mil ziraat vesaiti, hatta el araba
lart bile tabidir. Yalmz ~ocuk ara• 
balan miistesnad1r. 

En ufagmdan en biiyiigiine ka· 
dar her tiirlii nakliye vas1talart ka
ranhk ve sis esnasmda ISik taaiml• , . 
ya mecburdurlar. 

Bu kaidelerin hepsi hisikletlere 
de ~amildir. 

Maluller hirer sart kol hag• ta• 
~iyacaklar ve bunlara kar~l her va· 
s1tai nakliye fazla dikkat etmeye 
mecburdur. 

Tramvaylar da duracaklan ve

ya bir sokaga sapacaklari Z3rnan, 
ttpk1 otomobiller ve saire gibi ita· 
ret vermeye mecburdurlar. Bunun 

i~in tramvaylara da, otomohillcr• 

de oldugu gibi arkasmda, fren 

yaphgt vakit yanan ktrmtzt lamba 

ile, yanlarma, saga, sola sapaca• 
gmt gosterir elektrikli ifaTet kol· 
lari tak•lacakttr. 

Bisikletler, yolda yanyana gi
demiyecekler, ancak arka arkaya' 
gidebileceklerdir. 

Y aya ~idenler yol kofelerinde 
duramiyacaklar, caddeyi bir yan• 

dan diger yana, mailen degil, 

amuden ge~ecekler, ve ortada du• 
ramiyacaklardir. Her bir vastta, 
yola saparken i~aret vermeye, ve 

yolun daima en sag kenarmt ta
kibe mecburdur. 

T ecrU be i ~in yan~ meydanJ 
ingilterede yeni bir otomobi] ya .. 

l"lf yolu yaptlmast dii~iiniiliiyor. Btl 
yarif yolunda alelade yarJ~ar ya· 
ptlmiyacak, ancak, muhtelif fah .. 

rikalar kendi otomobillerini tecrii .. 
be edebileceklerdir. Y olun geni~-

ligi 9 metre, uzunlugu 3,5 kilo
metre olacakhr. Bu yol Derby ci· 
varmda Donnington Park ta ya· 
ptlacakhr. 
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Hiirmiiz kadtntn maceras1 
lstiklil harbi esnastnda cereyan 

eden garip bir vaka 
Bazlama~lari goriince kendimden ge~tim, birka~ par~a 

kopard1m. Bu s1rada ..• 
Bolu (Hususi) - Tiirkiin kur• 

tutu~ savatmda koylii kadmlari• 
m1zm hiiyiik hizmetleri ne kadar 
takdir edilse gene azd1r. Zama• 
nma gore soguk veya steak altm· 
da kavrulan, a; kalan, SITbnda 
cephane tafiyan, hatta mahm, ca• 
ntDI bu ugurda feda eden Tiirk 
koylii kadmbnmn hahralanm 
hiirmetle anmak, yalmz biz yazan• 
lar i~in degi), biitiin vatanda~lar 
i~in bir vazife ~eldine girmi,tir. 

(Hiirmiiz) ksdmm, istiklil mu· 
harebelerinc cephane yeti,tirirken 
ne kadar znhmet ~ektigini, ayni 
zam:mda ba,mdan gc~en ~ok tu· 
haf vakalari ogrenmek istersck 
~<>ndisini dinliyelim: 

«- On bir !iadm, Nalhhana 
gotiirmek iizere arabalarirntza 
cephane doldurduk. Y ola koyul· 
duk. Az gittik, uz gittik, dere, 
tepe, diiz gittik ... Giinlerce yol 
aldtk. .. Eh!.. Yammtza olduk~a 
yiyecek, i~ecek almt~llk .. 

Havalardan da pelc stkmh ~ek· 
meden Nallthana ula~llk amma 
cephaneleri orada tedim almadt· 
lar .. tile Sari koye kadar gidecek
siniz, dediler. Biz de tekrar yola 
koyuJduk ... fstnilen yere cepba
neleri buakhk ve geri dondiik anv 
rna yolda yiyecegimiz tiikenivcr
digi gibi 0 memleketlerde okiizle
re otlatacak hir yetillik bile bula
mamaga batladik. 

Giinlerce gittigimiz halde ku
rak, ~ol gibi yerierden kurtulami• 
yor; golgesinde oturulacak bir aga
ca bile arada s1rada tesadiif edi
yorduk. K1zgm giine' beynimizi 
adeta kavuruyordu. A~hktan otii
rii . ( do)ayl) okiizler de, biz de 
arbk yol alamtyacak kerteye 
geldik. 

Agtr yiik ve uzun yolda, htr• 
palanan okiizlerden hir ka~ ta
nesi a~hga dayanamadtlar, oldii
ler. Geri kalan bizler o hale geldik 
ki, ne hayvanlartmtz, ne de biz, 
arhk bir ad1m atacak vaziyette 
degildik. Alui gibi, oralarm koy
leri biribirine saatlerce uzakta 
idi. Bir koye ra'Sgelaek bile o sene 
ortahkta biraz k1thk oldugundan 
karmmtzl doyuracak kadar ekme
gi de hulam1yorduk nerede kaldt 
okiizlerimize ot bulmak!.. 

Steak bir ak,amiistii, bitkin bir 
halde, bir tepenin enginindeki tek 
agacm :1lhna hepimiz serildik, 
kald1k. Biraz sonra etrafun.a bir 
goz atmca tepenin ii:;tiinde bir ka~ 
ev o1dugunu gordiim, fakat ora· 
v,. kadar gidecek kuvvet hi~ biri
mizde yoktu ... <;ogumuz a~hktan 
lzendini kaybetmit halde idik. 

Azictk dinlendikten sonra biraz 
kendimi topl1yabildim. Yava~ ya-
Vaf kalktJm... Evlere dogru yii-
riirnege batladtm, arkada~lar1m 

adeta baygm bir vaziyette olduk
larmdan henim ne yapbgimtn far
k•nda bile olamadalar. Ben de, 
bir miiddet daha yiyecek bir {ey 
ararnaga ~·kmayip orada kalsa 
idirn hepimiz a~laktan olecegiz 
diye korkuyordum. 

Y art yiiriir, yar1 siiriiniir bir hal
de, yartm saat i~inde, bes daki
kada var1lacak tepeyi h~andtm. 
E:vlere epeyce yakla~mi~bm. 0 
&uada, hir kadm elinde iki ihrik, 
•u doldurmak i~in, biraz evvel ya-

Boluda blr kGyiD kiZI 

nmdan ge~tigim ~efmeye dogru gi
diyordu ... Yanundan ge~erken yii
ziime aert sert baktJ. Ben de ken
disine ibir fey aoylemege cesaret 
edemedim. 

KadlD uzaklaf!Dtt, ben de ev· 
lerin oniine gelmittim. Bir tane· 
•inin kap1s1 ardma kadar a~tkb. 
l~eri dald1m ... Yukartya ~1kbm: 

- cl~eride elhet hiriai vardtr .• 
Ondan Allah rtzast i~in hiraz ek
mek isterim» diyordum amma ~ok 
defa oldugu gibi hi~ hir feY ala· 
mamaktan da korkuyordum. Yi
yecek bir teY bulamazsak arbk 
a~hktan olecegimizi ve arkada.t
larln peritan halini diitiindiik~e 
tiiylerim diken diken oluyordu. 
F azla tereddiit etmeden merdiven 
ba~mdaki oda kapiSIDl a~hm ... 
l~eri girdim; fakat gordiigum tey
ler az daha akluru hattmdan hir 
kant yukanya fulatacakb: Am an 
yarabbim! .. Oeak batinda duran 
bir tepaide daha yeni pitmit bir 
YJim bazlama~ vardt. 

T aze hamur kokusu hurnumdan 
girince viicudum zang1r zangtr 
titremege batladt. Oda'!!<l kimse 
yoktu.. Adeta kendimden g~it 
bir halde tepsiye yaklatbm .. Bir 
ka~ par~a kopararak agztma atbm. 
Ayni zamanda elimdeki torbaya da 
bazlama~ dolduruyordum; fakat 
bunlar1 yaparken kendime sahip 
degildim. Ev sahibini araytp ken
disinden ekmek istemegi unut
muttum bile ... 

Arkadatlarm a~hgm1 gidere
cek kad.ar bir ka~ par~a torbama 
koydugum halde hazlama~ y1gi· 
nmda goze ~arpacak bir eksiklik 
olmamtth·.. Biraz daha ahp iti 
belli etmegi ve orada daha fazla 
kalmag1 dogru bulmadun. Merdi
venleri yavat yavat indim. A~1k 
duran sokak kaptsmdan SlVlfiP gi
decektim fakat tam o strada su
ya giden kadm1n elinde ibriklerle 
bulundugum eve dogru geldigini 
goriince, orne1kta kuytu hir yere 
saklanrp sonra ~1kmag1 dogru hul
dum. 

Kadm i~eriye girdi. Elinden ib-
rikleri b1rakh: 

- cMetenin dihinde uyuyanlar 
bugiinlerde yoldan ~ok ge~en ~in
genelerden olacak galiha! .. Eve gi-
rerlerse bir fey ~alamasalar bile, 
hedav.adan karmlarm1 doyurtma
dan ~tkmazlar ..• iyisi mi kaptyt 
kilitlemeli! .. » 

Kadm, kendi kendine hunlari 
soyledikten sonra kap1 kilidinin 
iki defa dondiigiinii ifiltim. Dog
rusu, hizi ~ingene zannetmesine 
~ok k1zmt~hm. lhrikleri alarak yu· 
kar1ya ~1kh ... Biraz sonra ben de 
sakland•g•m yerden ~tkhm; fakat 

kapmtn anahtarmt bulup kendi· 
mi sokaga atam3.dtm. Kadm anah· 
tan galiba yamna almt~b ... Yu
karrda soylendigini ve a.rak ses· 
lerini duyuyordum ... Bir ka~ de
fa da afagJya indi .• Ben de yeri
me saklandam amma her defasm
da goriiverecek diye yiiregim 
giim giim abyordu. Bir defasmda: 

- «Bizim bazlama~lardan ~al· 
Mlflar galiha ... Bu ifi yapan, sur 
ya giderken rasgeldigim o surat
·siz kan m1 ki? .• Onu bir kere eli· 
me g~irsem ne yapacagtml ben 

bHirim! .. » diye homur homur ho· 
murdand•gm1 duyunea daha ziya
de korkmaga batladtm. Saklandi· 
gam yere gelir diisiincesile kant· . . 
da duran biiyiik zahire ambarmr 
da gizlenmegi daha muvaftk bul
dum. 

Kadm1n yUkar1ya ~1k1p giiriiltii· 
sii i~idilmedigi bir str.ada ambarm 
kapagmi yavaf yavat a~hm; fakat 
i~inde bugday hulunacagmt zan
nederken un dolu oldugunu gor· 
diim. Ne olursa oJsun arhk gire
eektik ... Giiriiltii yapmadan ka
pagi iizerimden kapadtm. Cok ge· 
nit olan ambarm bir kotesine bii
ziildiim. Ben buradan nasll ~tka
bilecegim ki diye diitiinmege bat
ladnn. 

f~erisi zifiri karanhkti. Vakit 
tayin etm.ek ~ok zor oluyordu. Ara
sira ambann kapagmi arahyarak 
sokak kaptsmin kilidine hakiyor
dum; faka.t akfam oldugu halde 
ne kadm kaptyl a~1yor, ne de dt
fartdan birisi geliyordu. Y atSJdan 
sonr.a, nihayet kap1 ~almd1 .• Kadm 
apg1ya indi ve .a~h. Dt,arida bir 
okiiz arabasiDlD durdugunu anla• 
dnn. Kadmla, degirmenci oldugu
gunu anlad1gtm kocu1 foyle ko· 
nuttular: 

- KadiD! .• Bugiin degirmende 
~ok it vardt .• Sabahtan fU aaate 
kadar ~ahtbm ve ~ok yoruldum. 
Ambarm kapagm1 a~ ta al"aba ile 
getirdigim un ~uvallannt bosalta-• 
hm. 

- Mademki ~ok yoruldun, yar1n 
aabah botaltJrsm ... ~imdilik toY· 
le bir tarafa htrakiVerelim. 

- Vaktile itimizi bitirelim da
ha iyi! .• Belki ~uvallart fare de· 
ler... Hem hu gece ben ~amatir· 
lanm1 degittirip hir yikanacagim .• 
Un tozu viicudumun her yamna 
itledi. 

- Eh sen bilirsin oyleyse! •• . 

Bu laflari duyunc.a daha ziyade 
korkmaia batladim. Battma bii· 
yiik bir bela gelmek iizereydi. Os
tiimde, ambann kapag1 biiyiik bir 
giiriiltii ile a~tldt. 

.(Alt taraft yartn)' 
I. Varli 

Sahife 7 

Pe§te mektuplarl 

Pe§te sergisi Ve sergideki 
Tiirk paviyonu 

Sergi ~ok giizel kurulmu~tur, fakat tiirk 
sigaralarinin satiimamasi bir noksand1r 

I 

BUyUk Millet mecllsl lklncl relsl Hasan ve seflrlmlz Behle; 
beylerle blrllkte aeyyahlar Peftede mec;hul asker 

lbldesl CnDnde 

Pe,te 4 (Hususi) - Aylardan· 
beri reklamlan yaptlan me~hur 
Pette sergisi, nihayet hugiin 'eh
rin giizel bir parkmda a~Jlmifhr. 

Etrafa ftskiyelerinden su sa
vurarak daireler resmeden hiiyiik 
havuzun iki tarafmda s1ra ile 
dizilmit paviyonlar gaze ~arptyor. 
Sol tarafta hatka milletlerin pa
viyonlart $Ira ile dizilmif duru
.yor. Batta tek hatina duran pa
viyonlarmda Bulgarlar kendi ba
h, ipek, komiir, deri, elhise ve 
yerli mamuJatlarm1 tetbir edi
yorlar. 

Bundan sonra gelen ikinci bii
yiik paviyon hir ~ok dairelere 
ayrtlmif, batta turing kliip tara
rtndan resimlerle siislenen bizim 

· k11rm, kartismda Almanlarm ve 
daha i~eride Avusturya, F ranstz, 
Bel~ikahlarm daireleri goriilii
yor. Bu milletler de bpkt bizim 
gihi yalmz tebirlerini resimler 
ile takdim ediyorlar. 

Bir ~ok milletlerin itgal ettigi 
b"u paviyondan sonra serginin bii
yiik bir sahasmi yalmz basma is
gal eden ltalyan paviyonu 'goriil.' 
mektedir. Bu paviyon fazla me
rakh tarafmdan ziyaret edilmek· 
tedir. 

Methalin karti cephesinde oto
mobil, elektrik tesisab ve tiitiin 
paviyonlan hulunmaktadtr. 

~imdi metbalin iki taraftnda
ki paviyonlarm gerilerine dogru 
gidiyoruz. Muhtelif eglence yerleri 
arasmda Tiirk ve Yunan dairele
ri de goriilmektedir. Bizimkini 
Kad1koyiinde ~ekerci Hiiseyin 
Avni hey ile Afif bey a~mttlar .• 
Paviyonun bir koteainde nefis ala· 
turka kahve pifiyor, bir tarafm
da Tiirk tekerleri aabhyor ve bun
lardan batka Karadeniz aahilinin 

fmdiklart, lzmirin iiziim ve in
cirleri, Malatyanm kaytsilan, 
Kayserinin seccadeleri iizerine 
siparit kabul olunuyor. Miite~eb
bisler kendilerine hi~ bir braf
tan miizaheret gosterilcediginden 

~ikayet ediyorlar v~ bilhassa Yu· 
nanhlar paviyonlarmda kendi tii
tiinlerini satttkbn halde, TiirJ:: 
sigaralanm giimri.ikten i~eri so
kamadtklarim yan!lyaktla anlatJ
yorlardi. Paviyonun civanna top-

lanan Macarlar Toroko diye mii
temadiyen fmdtkl:, ftshkh lokum
lan midelerine indiriyorlar. 

Yiiksekte dort biiyiik hoparlor 
giizel Macar havalanm ~ahyorlar. 

Saray fevkalade hiiyiik bir 
zevkle siidenmif, kaptdan girdi
iiniz zaman rnensucat dairelerini 
goriiyorsunuz. lpekliler, yiinliiler, 
kuma,Iar, scrginin hir hattndan 

digerine k2dar uzaytp gidiyor, 
bu muazzam binamn i~indeki dai
relerin yalmz onlerinden ge~n:ek 
~artile, bir busuk saatin kafi ge

lebilecegini soybrsem, serginin 
azameti hakkmda size hir fikir 
vermi' olabilirim. 

Serginin hu k1smm1 dola~hk
tan sonra geride ikinci bir binaya 
daha dahil oluyorsunuz ki, hu da 
demircilil~ sanayiini tasvir et
mektedi~. 

Sergide bir moda salonu da 
mevcuttur. Giizd viicutlu Macar 
k1zlan en son modelled hinlerce 
halka miitemadiyen gosteriyorlar. 

Akfam yakla.ljtLk~a sergi bii
tiin hiitiin yiikiinii tu tuyor, ara
daki genit yollarda yiiriimek hay
lice miiskiillesiyor. Ahs veris faa-. ' ' . 
liyeti ~ok fazb, fakat kahve ve 
eglence yerlerine raghet daba 
fazladir. Celebizade Sait Tevlik 

Pe,tede verlfen zlyafetten btr lntaba 
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Yazan: SULEYM K 

Gazetcci Ahmet Mithat efendi 
Mithat patanm kabyasmm oglu 
idi; on ya~andanberi pafanm ni
met ve himmetile beslenmif!i. Mit
hat pafaya bu derece nisbeti olan 
ve onun mahlesini bile ahm" bulu
nan bir zatm Mithat pafa aleyhin
de bulunmastndan manevi fayda 
beklenildi. Ahmet Mithat cfendi
ye Mithat pafa agzmdan bu iddi
alar delalet edecek sozler itiUi· 
cine dair tahriren fChadet ettiriJ
di. Gerek Mithat efendinin, gerek 
gene bunca zaman Mithat paf.anm 
ihsanma garkolan miihurdan T ev
fik beyin bu yolda saraya verdik
leri takrirler gazetelerde netro
lundu. (1) 

~airlerden Eerik Kaz1m pafa gi
bi bnza ediplere de Mithat pafa 
aleyhinde hicviyeler yazdtrddt. (2) 

Mithat pa,anm tebidi hari~te de 
muhtelif tesirler uyandtrdt. 

FTansa cumhur reisi M. Tiyer: 
-Sultana bu ifi Tiirkiyenin en 

biiyijk dii.!jmam tavsiye etmi~tir! 
Demif, oldugu gibi lngiliz kra· 

fi~esi Viktoryanm da hariciye na· 
ztn lord Derbiden keyfiyeti haber 
almca: .,.. 

- Tiirkler galiba intihara ha· 
ztrlamyorlar! 

Sozf ;:ii sarfettigi nakledilir. 
Rusya ~art ikinci Aleksandr ise 

fgnatyefe Rus nitanlarmm en bu
yijgii olan (Aleksandr Nevski) ni
,anml vermek istemit; fakat bari· 
ciye naz1r1 Gor~kof bu nitamn 
,imdi verilmesi Mithat pafanm 
tebidinde Rusya hiikumetinin par· 
maga oldugunu Avrupaya kartt ik
rar demek olacagmdan tehirini is
temit~; bunun iizerine lgnatyefe 
iltifath bir telgrafla kapagmda im
paratorun resmi bulunan elmas it
lemeli bir sigara kutusu ihdasile 
iktifa edilmif. (3) 

Ne de olsa Mithat pafanm tebidi 
esbaba nla~almca paditahm itti
baz ettigi bu tedbirin istanbul hal· 
ka iizerinde bir derece suitesiri gO
riilmemek kabil olmada. 

Tebitten bir ka~ giin sonra Is
tanbul ve Be,ikta~ yollarmda u~ 
dort ak~m sua ile varakalar ya-• 
P•thraldi. Bu varakalarda siyasi 
vaziyetin kotiilitgiinden bahsedili
yor ve: (Serasker Red if, T ophane 
mufurii damat Mahmut pa,alarm 

zillerini isteriz. Bunlar devlet ha
inidirler. 'Eger padi,ah raz1 olmaz
sa ba~uuL gelecek belayt goriir) 
gibi ozler de yazlhyordu. 

Talebei t:lumdan baz1larJ med
reselerinin kapdanna: (Mithatm 
avdetin~ kadar kapah kalacakbr) 
ibaresini yazarak c;tktp gittiler. 

(Sultan Hamit saltanatJ ve hu
susi hayall) eserinde bu noktada 
,u iki haber veriliyor: 

1 - Mithat patanm istanbula 
celbi i~in hiinkara verilmek iizere 
yaztlan bir arzuhalda bir ka~ giin 
i~inde 80,000 imza toplanmtf!tr. 

2 - Abdiilhamit ile dostane 
miinasehetleri ilk senelerde pek 
kuvvetli olan banker Zarifi Ab
diilhamidin yiiziine karfl ~ekin-

0) Miratt hnkikat 
(~) Abdlilhamidin evaiH slltan t1; 

lltraLt hakikat; 'OesU lnk114p; .MJthat 
p s.·unn ltayah siya iye J. 

(S) Abdnlhami lin e,·aUi saltannta.. 

• •• • • 
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esi a is neye gider, 
it at P§.,; diye bag1r rd1 

miyerek: «Mithat patanm ii~ ay
da yapttgmt ii~ dakikada boz
dunuz!» demi§tir. 

Arzuhal te.~jebbiisiine dair bat
Ita bir eserde bir kayda tesadiif 
etmedigim gibi Zarifinin de padi
:vahm yiiziine kartJ boyle bir fey 
soyliyebilecegine ihtimal veremi
yorum. 

Mart i~inde Harbiye mektebi 
talebesinden bir lca~t tevkif edil
mitti. Mevkuflann arkadatlann
dan bazllar1 meali ,iddetli bir ma· 
kale yazarak nefredilmek iizere 
Vakit gazetesi idarehanesine gO
tiirduler. Gazete sahip ve miidiirii 
Filip efendi makalenin altm1 bu 

talebeye imzalathktan sonra ya.ztyt 
seraskere goturdu. Serasker hid
detlendi. imza sahiplerini celp ile 
bunu bakikaten kendilerinin yazap 
yazmadlklarmt muhakkirane &Oz
lerle sordu. 

Talebe sera.skere kendi kullan-
dtgl lisan ile: 

- Kor miisiin? 
gormiiyor musun? 
yazdtk! 

lmzalaram1zt 
Makaleyi biz 

Cevah1DI vermelerile hepsi as
kerlik silkinden tart ile hapse 
ahldt. Hapishaneye giderken bun
lar muttastl: 

- Y Rfasm Mithat pata! 
Diye baglrtyorlardt. 
Harbiye mektebinde diger bir 

hadise daha baf,kn bir ehemmiyet 
gosteriyordu. Gene talebeden ve 
Namtk Kemal bey perest~karlann· 
dan Ali Nazmi efendi isminde bi
risinin dolabtnda Mithat pafa le
hinde gayet t;iddetli bir 1isan ile 
yaz1lmt~ bir risale bulunmu~flU. Bir 
varakada da (hi1.ftfetin Ali Osman· 
dan nezi ve peygamber nesline 
yani Mekke teriflerinc ircaile sa
btk Mekke emiri $erif Abdiilmut
talibe biat olunmast) liizumu ya-
zilmtsh. 

I 

Bu da sarayca biiyi.ik tela._t da-
vet eylemitti. 

Nazmi efendi diger bir ka~ ar· 
kada~ile istintaka s:ekildi. (4) 
~ Meydana bir ipucu ~tkar1lamad,. 

Bu mesele biisbiitiin astlsaz bir 
fey goriinmuyor. Hususi bazt is
titlaat ta bunda bir esas aramak 
liz1m oldugunu gosleriyor. 

Bu istitlaata gore Mithat pafa 
sadaretinin son giinlerinde bir de
fa Tavtanta,mdaki k:onagma ~e
rif Abdiilmuttalip efendiyi c;agi· 
r1r; goru,ur iken ona hulasast: 

- Hilafeti size verelim! 
, Demek olan sozler sayler. 

~rif boyle tehlikeli bir teklif 
ik TfJSmda ~a,ar, kahr ve kabul 
edemiyecegi cevabmt verir; Mit
hat pafa: 

1. - Siz kabul etmezseniz Mekke
de bunu kabul edecek ba,ka . e
rifler bulunur! 

Diye urar eder. Abdiilmuttalip 
~ekilir ve ~tkarken keyfiyeti Ab
diilhamide haber vermege karar 
verir; arabastna biner; Divanyo
lunda arabamn oku k1nhr; bun
dan teteiim ederek hanesine gider. 
Teklif te boylece mektum kahr. 

Bu yoldaki emel ve tasavVUTla
nn orada, burada aksi sadalar ha
stl etmit oldugu anlatlhyor. 

( {) Mtratl halnkat. 
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'(Mithat pafaya Clair hakikat): 
namile yazllmtf. bir eserde bilafet 
is:in: (Peygamber neslinden bir 
zatm ismi i'itilmektedir.) 

Denilmekte olmas1 buna 'delalet 
eder. 

Ali Nazmi efendi meselesi Har
biye mektebinde kapamp kalma· 
mtfh. 

Bu ~{en~ hakktnda lstanbulda: 
feci rivayetler dolafb. Bir ingiliz 
gazetesi Nazmi efendinin dayak 
yiye, yiye oldiigiinu yazdl. lstan· 
bul gazeteleri bu havadisi tekzip 
ettiler. lngiliz muhabir dayak hak
lnndaki istitlaatm mevsukic-etini 

J 

isbat i~in iki kiti ile birlikte mah-
pusu ziyaret eylemesine miisaade 
istedi. Buakt!madt. 

Paris ga~etelerinden birinin mu
habiri de gazetesinde ~oyle yaz· 
dt: (5) 

(Bu bapta tahkikat icra ettim. 
Mevsuk ve itimada 'ayan bir mem
badan bana J;~U malumat verildi: 

Ali Nazmi Mithat paf.a lehinde 
yazt yazmt~tJT. Bunun i~in Harbi
ye mektebinde tevkif, sonra Seras
ker kap1s1 hapishanesine nakledil
mif, bir lea~ gun sonra da vefat 
eylemittir.) 

Ne olsa bu gibi lefebbusler, te
menniler cuzi ve ferdi mahiyette 
kalmt~lardt. 

Abdiilhamit zah ve taci 1~m 

Mithat pa~ada en korkulacak bir 
,ahsiyet goriiyordu. Bir taraftan 
o kuru stkt tehditlere pabu~ btrak· 
rnanm kendisine pek pahahya 
malolabilecegini takdir ediyordu; 
diger taraftan Mithat paf.ayt tek
rar Lstanbula getirtmek i~in halk
<_:a miihim ve umumi say1lacak bir 
te,ebbiiste bulunulmadt. Bu su· 
retle Abdiilbamit Mithat pa,ayt 
avutup avlamak i~in vakit kazand1. 

(Arkast var) 

(5) Sultan HamlCiin rlevrl seltanah. 
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13 May1s pazar 
Istanbul : 18,30-19 plak ne~riyat1, 

19-19,20 Ru{len Ferit bey tarafmdan 
musiki hal&.mda miisahnbe. 19.20-
19,30 ajans ve borsa haberlcri, 19.30-
2 I, I 5 alnturka mus1ki ne~riynt~ (R~t 
ibey, Mesut Cem•l bey. Vecihe hamm, 
Muzaffer bey, Vcdia R1zn hantm), 
21.15-2 I .25 ajans ve borsa haberleri, 
2 I ,25-22,30 Bedriye Rnsim hamm1n i~
tirakile radyo orkestrMI tnrafmdan 
dans musikisi. 
-BUkre., (364,5 m.) - 21 ~rkt, 
21.20 orke3tra, 22,45 radyo jiirnal. 

Budo.pe,te (550.5 m.)- 21.10 or
kestra. 22,40 ha\·adis, 23 ~igDn orkes
trasl. 12,15 cazb nt. 

Prag ( 4 70,2 20,55 konser. 23.25 
radyo ji.irnal, 23,30 orkestra. 

Roma (420,6 m.) - 18 konser, 19 
dans mu ikW. 2 1.5 5 operet, 24 havndis. 

V arfOva ( 1414 m.) - 20,50 kon
ser 2!, 50 radyo ji.irnal, 2 3,25 kafe· 
konser. 

Viyena (506,6 m.) - 20,20 piya
no, 2 orkestra, 22,50 gramofon. 

14 May1s pazartesi 
Istanbul : 18.30-19 frans1zca ders. 

19-19,30 Suat Ismail bey tarafmdan 
(di~ htfz1ssthhas1 hakkmda) konferans 
'\'e ajana habcrleri. 19,30-21.15 ala
turka musiki ne~riyat1. (Ekrem bey, 
Ru~en bey, Ce'-:det bey, Tahsin bey, 
:?eref hey. Saim bey, Vecihe hnmm, 
Belma hamm). 21.15-21,25 ajans '\'e 
.borsa haberleri, 21.25-22,30 orkestra 
tarafmdan muhtelif eserler. (Kernan 
solo) Necip ,Yak up bey tarafmdan. 

Biikref (36<4,5 m.} - 19,45 gramo
fon, 21 orkestra. 22,45. radyo jUmal, 
23 kafekonser •• 

1 13 May1s 1934 

ANALIK 
Ben dedi F erhana gidiyo

rum. Miisaade eder misiniz? 
Anasile babasa ses ~tkanna· 

dllar. 
~adan s:•ktt. 

-2-
Necip bey in en ku~iik luzi Fer· 

han, sanki onlann s:ocugu degil 
de, konaklarmm emektar kalfast, 
debdebe ile ~trak ~tkardtklar1 Dil· 
dadenin ktzJYdl ... (;ocugu mek· 
tebe :ibekir yazdnmttlarda. Hafta 
hB.flarmda da luz daduma gi
derdi. 

Onu .bir tek Jeven vard1; ~adan. 
Bab:t. ile ana bahane olup, ka· 

derin diinyaya getirdigi bu ktzca
gtzin .cJ.ogmasma kabahat saytyor
lar ve bu knbahati ona yiikliiyor
lardt ... 

Stdtka ihamm, bu ii~iincii ktzt, 
gii~ dogurmu~, adeta olum tehli
kesi ge~irmiQ ve ~ocuk dogar dog
maz, Dildadeye verilmitti. 

Baba ile Ana: 
- Bari oglan olsaydt!. 
Diye stkthyorlardt. Ferhana Dil

'dade bakt1. Stdtk:l hantmm has
tahgt uzun liurdii. Ondan sonra, 
~ocugu: 

- Artak Dildadeye ahtmt,tJr! 
Diye almadtlar. Ve bu ahtkan

hk siiriip gitti. Ayda . bir kere, 
dadtst ile beraher babasile anne
sine miufir geliyordu. IBu da 
mektebi~ tatil zamanlarmda. 

Mektep varken, ancak ..enede ii~ 
defa gelehiliyordu. Std.aka ha
ntm, senede ii~ dort kere, bir ku· 
c;uk ktzt daha oldugunu battrlt
yordu. 

Fakat ~adan, her hafta mun
tazaman mektebe gidip Ferhana 
ziyaret ederdi. 

Kii~iik karde~ini, bir ana gibi 
severdi. 

Ferhan ona «kardet anne» der
di. (;amatlrlarmm tamirine va· 
rmctya kadar F erhamn her ~eyi 
ile ~adan me,guldii. 

Dildade de, s:ocugu, kendi ~o
cugu gibi sevmege batl.amtfll .. 

Ferhan, athh:d-i miikemmel bir 
ktz degildi. Dildadeyle Y etilkoy
de oturmas1, ;tnhhati i~in de mu
vaflkh. Anasile babas1, bunu da 
kendilerine mazeret telikki edi- ' 
yorlar ve k1z1 dadt elinde btrakt· 
yorlardt. Ferhanm, Fatihte, es
ki konakta omur ge~irmesi dog
TU degildi. 

Ha dan, anneaile babasmt tas• 
vip ed iyordu. 

~adan, karde~ine bak1yord\L 
~~~ 

0 giin, ~adan biraz ;-.ubi idi. 
Dildade, k1z1 godince, bir feY· 
ler oldugunu sezdi ve endite ile 

sordu: 
- Nen var? 
- Bir fCY yok merak etme 

dad1. 
- Ben halinden birdenbire 

korktum. 
- F erhan yok mu? 
- Haytr, gezmege ~1ktt. Ne-

redeyse gelir. 

- Oyleys~ seninle batbata 
konutabiliriz... Sana miihim bir 
havadisim var: Evleniyorum. 

Dildade bu habere ~ok sevin
di, kalktJ, ~adan1 kucakladt: 

- Ayol, dedi, bunun i~in mi 
boyle sural ediyorsun? 

- Ne yapaytm dada, korkuyo
rum. Daha dune kadar, ktsmetim 
c;1kmtyacak diye iiziiliiyordum. 
Ktsmetim c;tktJ. ~imdi de korku
yorum. Hani baz1 c;ocuklar var
dtr, begendikleri bir oyuncag1 

Nakleden: SELAMi lZZET 

ahnctya kadar sabtrstzlamrlar, al• 
ddda.n sonra da, ellerinden hira· 
ktrlar. l~te ben ~imdi o s:ocuk· 
lara benziyorum. 

Dildade batm• sallad1: 
- Hani evlenmek te bir fikar 

{'ey degildir. Hele kadmlar ts:m .• 
.Ben be~ ~ocuktan sonra neyc don· 
dum... 1ki biiyiik ktztm kendi ha· 
valarmda yaftyorlar ... Ban a ade
ta yabanct oldular. Kcstane ka
bugundan ~lkmtf ta kabugunu 
begenmemit derler, onlar da be
ni begenmiyorlar... Kocam da 
giinden giine lanet bir adam oJu .. 
yor. Ostelik son zamanlarda i~
rnege de ba,ladt. 

- ~ala,mJyor mu? 
- Yoo ... Neysc, bunlarla se-

n in bafinl agntm1yaytm. 
- Bilakis dadt... Ben kimse

nin derdine yabanc1 degilim ... 
Sen hayatta hi~ rahat etmedin 
mi? 

- Atagl yukan etmedim ... En 
iyi giinlerim, Hasanla anla~ttg1 .. 
mtz giinlerdi... 0 konakta bab
c;Jvandt. Beni beyefendi ~imart

mt,h... Hasan bana ahayt yak
h ... Geceleri .bulufmaga batladJk .. 
Sonra evlendik ... Ilk gece evlen
mekten nefret ettim ... Kocadan 
daha ilk gece tiksindim. 

- Sarhot muydu? 
- Bulut gibiydi ... Dokuz ay 

sonra ilk k1z1m diinyaya geldi, on
dan sonra s1ra ile dogurdum. Fa
kirlerin zevki, kansm1 sevip ok• 
tamakhr, derdi ... 
~adan duti.inceli duruyordu. 
Ehemmi_yet vermedigi bir tey 

o anda ehemiyet kesbetti. 
Ka~ kere, gozlerinde Akif Ali

nin, ate~li gozlerini gormut ve 
ba,mt stkllarak oniine egmi,ti ... 
Kas: kere, Akif Alinin, rakt i~ti
gini gorerek, i~in i~in uzulmuf· 
tu... Hele, bvugu elile yemek 
i~in musaade istedigi zaman, 
kalbinde bir d:1mnrm koptugunu 
hiss.etmi~ti. 

Filv:t.ki bab:J.sl da tavugu elile 
yer, pirzolanm kemi!dcrini SlYl· 
r1rd1. Fakat babas1 ba,k~ydt. Da
ha o zamanlar, Akif Ali ile ev
lenmegi dii~iinmemitti amr.1a, 
oatun daha ince, daha zarif bir 
crkek olmasmt istiyordu. Halbuki 
Akif Ali, sofrada oturmasmt, ye
mek yemesini pek iyi bilmiyordu. 

Dildade, ~adam ri.iyasmdan 
uyand1rd1: 

- Amma sizin evlenmeniz b&f• 
lcad1r kii~uk hansm... Siz kibar 
insanlarsmJz .. 

lzdiva<; hususunda, kibarhk val 
mtdtr? 

Bir erkek var. Bir kadam be
genir ve onunla evlenir. Kadm da, 
o erkegin aTzusuna ramolur. 

~adan i~ini c;ekti. 

Dildad~ sordu: 

- Konakta giizel bir bey gor· · 
miittiim, onunla m1 evleniyonu· 
nuz? 

- Bab3.mm avukatJ. 
- Evet ... 
- T amam, onunla evleniyo-

rum. 
- Guzel adam. 
- Giizel adam ... 
- Zaten ben, iSize bakJtlann· 

dan maksadm1 anlamttbm. 

- Hasan da sana eskiden o,.. 
le mi bakard1? 

- Evet .amma, o avukat do
gildi. 

-Hie olmazsa mazurmuf··· , 

1(Ar:kast var}' 



AKDENIZDE 

TORK AKINCILARI 
Yazan: }SKENDER FAHREDDIN Tefrlka No. so 

Me,hur filozof anlabyordu: "~ok ya§amanJn bir 
SJrn varmr: Daima ne,eli bulunmak. Ne,esizlik 

ayni zamanda insan1 ~irkinle§tiren sari bir 
hastahkbr., 

Fatih (Uiah) uferlnden 
dlnDnce •• 

Fatih lstanbula gelir gelmez 
jeraaneyi tefti,e gitmitti. 

r eraanede kizaia ~ekilen ae

kiz geminin bir ka~ giin evvel de
nize indirildiiini gOren paditah, 
bunlarlD derhal top ve aair le
vazamla te~hiz edilerek Gelibolu
ya gonderilmeaini emretmitti. 

Fatih, Midillinin tekrar diitman 
eline ge~meaine tabammiil edemi
yordu. 

Bu adantn hiikiimdan olan 
'(Doryos) un vefabndan aonra hii· 
kumet variai olan ogullar1 vakti1e 
paditahla muahede aktederek her 
sene muayyen miktarda vergi ver· 
meyi taahhiit eylemitti. Midilli
nin Tiirkler taraf1ndan birinci if.· 
galinde (Doryoa) un ogullar1 fi. 
rara muvaffak olmu,Iardl. 

Adamo yeniden diitman eline 
~~tigi giindenberi sahildeki ka· 
Ieier tahkim edilmit ve Venedik 
gemileri taraf~ndan muhafaza al
bna ahnmrftl. 
~ F atihin Ulah aeferinden dondii
iii aaralarda Midilli adas1 miihim 
bir faciaya aahne olmut ve bu fa· 
cia Tiirklerin lehinde yeni bir va
ziyet ihdu etmitti. 

Hiikiimdar (Doryoa) un iki ye
iitmit oilu vardt: Nikorezoa ve 
Domnikoa. 

Nikorezoa kii~iik biraderini bile 
ile hir gece tevlrif •e bapae"irmit 
ve bir ka~ lin aoara da kendi 
aleyhinde gizli tertibat yapbg1 ba
haneaile hapiahanede bogdur· 
muttu. 

Domnikoaun oliimii ada dabi
linde biiyiik bir karaatahk tevlit 
etmitti. Rumlar Domnikoau biiyiik 
biraderinden daha ~ok aeviyorlar
dJ. Adada hergiin Nikorezoa aley· 
hinde niimayitler yapthyordu. 

Nikorezoa bu 11rada gizlice Ve· 
nediklilerle Tiirkler aleyhinde mu. 
kavele aktederek, Midilliye yaklD 
Turk aahillerine ve hatti Gelibolu 
yanmadasana ve Trakya k•y•laun
daki koylere konan aemileri gon
dermit ve buralara yaima ve tah
ribat yapbrm•ttl· 

Geliboluya arkadan hiicum 
eden bir korsan kafilesi Bolaytra 
'doiru ~1karak Gazi Siileyman pa· 
tan•n tiirbesini tahrip etmeie bile 
te,ebbiis etmitti. 

Fatih, hazarhim• heniiz ikmal 
etmediii i~in, Nikorezoaa bir ha· 
ber gondererek: diliilccre hiicu
mun inaanhkla kabili telif olma· 
cltgtnl ve kendine fazla giiveni
yorsa, Tiirklerin mert~e doviitme· 
ie haz1r oldugunu» bildirmitti. 

Muradan .Ozlerini hattrlamit-ti. 
Murat bey Kiveliye veda ederken: 

- Paditah ~anakkale haricine 
bir ak1n yapacak oluna, ben do
aamanan oniinde cideceiim. Sai 
kabp ta latanbula doneTaem, ne 
mutlu! ftte aeninle ancak o vakit 
evlenebiliriz. 

Demitti. Murat, bununla kim 
bilir ka~lDCl defa prenaeae izdi· 
va~ vadetmit oluyordu! Maama· 
fib Kiveli iimidini kesmemitti. 
Giizelliii yeia ve kederle kay· 
bolmaam diye miitemadiyen pa· 
paianile konutuyor, diier haae
kilerle eiiliip eileniyordu. Eski 
aarayda Kiveliyi biitiin kadmlar 
aeviyordu.. ~iinkii Kiveli Murada 
kavutmak hiilyasile hi~ bir giinii
nii netesiz ge~irmiyor, elem ve 
kederle miicadele ediyordu. 

Bir sene Bahkh [1] kiliseainde 
filezof Y orgi, halka vazederken, 
fU naaihati vermitti: 

«'ok ya1amanzn bir szrri var
'Jrr: Daima ne1eli bulunmak. Bu
na muvallak olan insanlaran omiir
leri uzun olacaian• iJJia ve isbat 
eJebilirim. Elem ve 1ztrrapla mii
caJele eJiniz. •• lJiiimiin .~Jen ka
~acaitnt goriiraiiniiz! Ne,aizlik, 
ayni mmanJa inaanr ~irkinle1tiren 
aari bir hastaltkttr.» 

Kiveli, filezof Yorginin sozleri
ni unutmuyordu. Eski aarayda bu 
fikri biitiin giizel kadmlara att• 
lamtftl. Giizel olm1yan kadmlar 
bile, daha ~ok ~irkinletmemek 
i~in, netesiz goriinmemeie ~ah
ftyorlardJ. 

Kiveli her aabah 1ozlerini a~m
ca aynaya aar1hyor ve kendi ken· 
dine: 

- Oh ... Bu geceki uykumu bile 
neteli g~irmitim ... diye aevini· 
yordu. 

Filozofun aozleri yabana abla-
cak kada.r bot ve manastz degil
di. Kiveli eaki sarayda bu haa
tahkla miicadeleye batladai• giin
denberi biitiin hasekilerin, pren· 
aeslerin ve gozden diitmiit cari
yelerin yiizleri ,Uliiyordu. 

Fatih haftada iki defa eski sa• 
raya geldiii zaman, buradaki ka· 
dmlara eskiaindea daha aevimli 
ve cazibeli gormege, onlarla es
kiainden fazla metaul olmaia 
batlamlfb. 

Haaekiler ve cariyeler filezof 
y orginin aozlerini birer a yet gi
bi ezberlemitlerdir. 

Prenaes Kivelinin Murat beyi 
aevdiiini eski aarayda bilmiyen 
kadm yoktu. Murat aaraya gel
diii zaman, biitiin kadtnlar ka· 
p1 ve pencere arahklarmdan bu 
gosteritli delikanhy1 seyre dala
rak: 

Taranta dergisi 
Dil cemiyetinin haztrlad1it 

eser, basmaya verildi 
T. D. T. C. kurulutundanberi iki 

biiyiik ve genit aratbrmaya girit
mittir. Bunlann biri, biitiin mem· 
lekete yaygtn olarak yaptlan haJJi 
agz1ndan aoz derleme itidir. 

tkinci if, yine biitiin memlekete 
yaygm olarak g~en y.l yap1lan 
biiyiik dil anketidir. Bu anketle 
dilimizde; hele yaztmtzda en ~ok 
kullanalan yabanct sozlerden 
1500 e yaktnl ortaya ablarak ber
keaten bunlara oz tiirk~e kart•hk 
aranmaat rica edilmit, gelen kar
tthklar cemiyet merkezinde a1ra· 
ya konarak gozden ge~irilmit, ilk 
bir ae~me yap•ld1ktan aonra umu• 
mi merkez heyetince tetkikine 
batlanmttbr. 

ft-te bu ~ahtmalann ilk verimi 
olmak iizere T. D. T. C. tcosmanh· 
cadan tiirk~eye aoz kartthklart ta· 
rama dergiaht adt altmda bir ki· 
tap haztrlamat ve basmaya da bat
lamttbr. 

uTarama derciai» gerek derle
me fitlerinde; yani balk aiz•nda 
ve gerek kitaplarda bulunan oz 
tiirk~e aozleri, dilimizde kullant• 
Ian yabanct aozlere kartthk olma 
baktmmdan ortaya koyan bir 
eserdir. 

Cemiyetin merkez tefkilabna 
dahil olan kol, boliik ve taktm iza• 
lartna da cemiyet merkezinden 
fasilriiller ~1kbk~a verilecektir. 

Dergi alan her zattan cemiyetin 
ricas1, buradaki kart•hklar• dik
katle gozden ge~irerek fU nokta
lar iizerindeki reylerini bildirme
leridir: 

1 - Dergide yazllt oz tiirk~e 
kart•hklartn teliffuzunda, yahut 
manaa1nda bir yanhthk, yahut bir 
ekaiklik var mrd1r? 

2 - Der1ide yazth yabanct dil
den gelme aozler i~in g&terilen 
kart•hklawdan batka lialk dilinde, 
yahut kitaplarda 0 yabanct soze 
karphk olabilecek batka bir oz 
tiirk~e .Oz var m1d1r? 

3 - Dilimizde kullantlan ya• 
bancl aozlere goaterilen kartJbk· 
lar arasmda en UYIUD ve en ~ok 
dile yatgm goriinenler han1ile· 

AK~AM 
Abo!la Ucratlari -- 6cnebl 

sENELhC 1400 n.., 2100 -.. 
6 A YIJK 750 • 1450 • 
3 AYlJK 400 • 100 • 
1 AYUK 110 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ccnebi memleketltir: Seneli~i 
3600, altl ayh~t 1900, Oct 
ayll~ 1000 kuruttur. 

Adres teUdili 1~in ylrmi be~ 
kuru~luk pul gOndermek lazamdar. 

lfubarrem: 29 - RuZlhtzar: 8 
:;, lm..Jt CIIDet Ollie tkiarl Akf- Y-. 
E 7,~5 9,28 4,54 8,49 U 1,49 

\a. 2,42 4,45 ll,lO 16,06 l'-17 21,86 

ldarohane: Babarul ci\·an 
Acamn<:luk Sk. 

13No. 
Nikorezoa, Sultan Mehmedin 

.. &ozlerine omuz ailkerek T rakya - Kivelinin sevdiii kadar var .. ::::==:m:;:;;;;iiiil'iiw"''""'''_.,,., ...... ,,,, .. , .... ,, .. ,*-
- Yok .;;;antm ... Yansp tutut· sahillerinde bir ~ok koyleri yagma (Kantakozinos) un lnza (Helna) ile 

imparator gen~ (Andronikos) un oglu 
ettirmekte ve koyliileri esir ala- maga deymez... (Yuania Paleologos) un ni~anlanma 
l'ak Midilliye getirip hirer hirer - A ... Vallabi ulan gibi deli· merasimi de bu kilisede yap1lma,h. Bir 
katletmekte devam eylemitti. kanh... efsaneye gore, burada evlenen ~Sihler 

_ Rum klzmtn talii oliinciye kadar mesut ve bahtiyar olur-Nikoret_os, Fatihe meydan oku- varmlf... lard•. 
)ordu. Gibi dedikodularla saatlerce Bu aaraym bulundugu aahaya (Yal-

M be h Ul 1.: f oyalamyorlard1. dazh kapa 'iaym) denildigi gibi, (Hip-
ural y, padifA an se e- p•"laton Philopation) yani Filapatyon ........ 1 (Arkaal var) l'ine gittikten aonra bet on giin 1- meydan1 da derlerdi. Bu meydantn et-

tanbulda kalmtt ve aevgiliai Ki- [ 1] cBizans imparatorlan her sene zan aervi ve ~mar aia~Slarile ~evirilmit 
I• '1 kr -'-]a (Urucu lsa) yortuaunda alay1 vala ile ve rengarenk ~i~klerle bezenmi,ti. Bu-

Ye I 1 e te ar temaatnl II& tbr· rada ·n ag-1r haetalar bile ,.ok ,.•buk Balakh aaraYJna gelerek, orada bef on ... ,. r-

hllf iae de, babaslDID daveti iize- aiin tebdilihava ederlercJi. Bu fevka- tifayap olurdu. Havaa1 mutedil, giine-
rine derhal Geliboluya donmiittii• llde merasime o vakit (nakJi rabii) ti bol ve aert poyraz riizgarmdan ma-

K• 1 k d d h derlerdi. Prena ve p..enaeslerle impara- wn-bulun<lugu i~Sin, ,ehrin biitiin zen-
lVe i, ea i aaray a, pa ita 1n mnlen' bu haval•'de ko.·-I.Jor vaptanp yer· ta torlarm nitan meruimi de bu aaraytn ... 'fA ., 

Jlayalar i7iden •Y•Jc aoiu· 
muttu. Geceleri miithit bir ayaz 
hiikiim aiiriiyor, kald1runlann iis
tii sabahlara incc bir buz ta.baka· 
ai ile ortiiliiyordu. Giindiizleri fe
na bir karayel riizgirt auratlari 
kam~thyordu. 

$evket Karakoy kC)priisiinii 
ideta kota kota g~iyordu. Ar
kaamda vaktile aar1 iken aeneler
le boiufa boiut• nnai almlf, 
k•aac1k, diz1erine kadar bile in
miyen ince bir pardO.ii :vard1. 
Bunu ancak ba.bar batlangtcln
da, gokte dak bir giinef parlar
ken giymek miinaaip olurdu. F •· 
kat $evkette daha aitr, daha ••· 
cak bir palto yo\tu. Onun i~in 
riizgirlann cirit oynadaiJ kop
riinfin iizerinden, biraz 111nmak 
i~in, kota kota g~mekten batka 
bir ~are gorememitti. 

Eminoniine vard1g1 zaman i~in
den: Hay Allah boyle havantn .• 
diye attp tutuyor, hem de tsma· 
cak bir yer ve bir feY ar1yordu. 

iNihayet, Sirkecideki biiyiik 
ve kalabahk ka.hvelerden birine 
can atb, kendisine s1cak bir ~Y 
umarlad1. 

Arkasmdan sara paltosunu ~~
karmtf, eavaplar1n durduiu yere 
asmtftl. l~inde boiuk bir dert ve 
iizuntii vardt. Biitiin diitiindiigii 
bir k•thk paltodan ibaretti. Ni
~in ODUD d.a bafkalarl gibi II· 

cak, kahn bir paltosu yoktu? Hem 
bunu kendisi i~in istemiyordu. · 
Ge~en kat• na111 bu emektar ince 
pardosii ile ge~irmitae, bu kat• da 
oylece atlatabilirdi. F akat bu 
laktam nitanhal ,.elecekti. Kar
detile beraber o giin Karadeniz
den lstanbula muvaulat ede
ceklerine dair telaraf almtftl. 
Kendilerini gidip ·sirkecideki 
otelde bu1acakt_J. 0 aktam bera· 
ber yemek yiyeceklerdi. Birlikte 
sinemaya •itmeyi de diitiiniiyoJ"o 
du. $imdi bu rengi kalmamlf, in
ce, k1sa sart palto ile nitanhst· 
a an k&!'fliiDa ne ylzle ~akabilirdi? 

$evket, bardai•n dibinde bir 
feY .ar1yonnut gibi gozlerini ~y 
kadehine dikmit, agtr agtr i~i

yordu. Para bulmak i~in hi~ iimi· 
di yoktu. Bulsa bile bir an i~inde 

bu ince pardosii ktthk paltoya 
miinkalip olmazd1 ya! Ne yepaa, 
~re yoktu. Nitanhs• onu boyle 
peritan ve pejmiirde bir k1llkta 
aoreceldi. 

Birdenbire, $evket nefeainin 
keailir gibi olduiunu hiaaetti. 
Adeta kalbi dunnuttu. Cunkii ea
vap aa1lacak yerde, duvara doiru 
i~i eamer renkte bir kiirk kaph 
giizel bir paltonun asth oldugunu 
gordii. Uzaktan tahmin edince 
tam kendi boyuna gore oldugunu 
d.a anlada. 

Sanki i~inde can1anmlf bir fik
re cevap veriyor.mut aihi kendi 
kendiaine marddandt: 

- Ne budalaca tey! dedi. Son· 
ra eline bir g.azete aid•, okumaga 
batladt. Fakat kalbi htzh hazh 
~arptyordu. Gozleri aatlrlarda do
lat•yor, zibni hi~ bir feY alml
yordu. Olduiu yerden f1rlamak 
ihtiyacmt duydu. Hemen garao
nu ~aiararak ~Y paraatnl verdi, 
gitmek i~in ayaga kalktt. 

Fakat aanki iki kuvvetli el 
omuzlanna yap•tarak onu zorla 
oturttu. T ekrar gazeteyi evirip 
~evirmeie batladl. Kahil deiil, 
bir feY okuyam1yor, okuduiunu 
da anlaanyordu. 

vat~aclk kiirklii paltoyu aldt, ar .. 
kaa1na g~irdi, aokaia f1rlada. Het 
adtmda arkaa1ndan bagtracakla'\. 
kotacaldar gibi bir hiue kaptl. 
m1ifb. Hemen Sirkeciden uzakla~ 
tJ. Galataya g~ti, Clolatb, d~ 
latta• ... 

• •• 
Y orgun, bitkin bir halde otel~ 

gitti ve burada nitanhsl ile kar
deaini arad1. Kapaca geldikleri· • 
ni, odalarlDda olduklarmt sCiy~ 

ledi. $evket merdivenlerden ko
f& kota ~tkb. Kaptyl vurup i~e.. 
riye &irmek iizere idi. Fakat bir
denbire i~inde bir korku can1a~ 
d1, eli kap1ya vuramadt. CeaareE 
edemiyordu. Ozerinde ~ahnmtt 
bir palto ile goriinmekten korku· 
yordu. Pakoyu ~lkardt. Koridor
daki ~-viye taktt. Sonra k.aptya 
vurdu. 

l~eriden tath bir kad1n sesi: 
- Buyurunuz! dedi. 
Girdi. Fatma bir tarafa ctur

muf, Jstanbula gelme terefine 
ttmakla~101 ,parlatmakla metgul .. 
dii. Kardeti Adil ayakta duru. 
yordu. 

Uk lalurdtlardan sonra, Fatmal 
- Haydi, ~1kahm, ded: 
Kardeti: 
- Dur, dedi. Daba batJma g«. 

leni $evkete anlatmadam. 
F abBa kabkahalarla giilmeie 

bat1adt. Kahkaha ar.aalDda: 
- Aulat! Anlat! deyip duru

yordu. 
Adil derdini J&nmaia bat1adn· 
- Diitiin, bir kere, $evket, 

Bugiin vapurdan biraz erken 
~akbk. F atmay1 otele lnraktiiD. 
Ben biraz dol&f&ylm dedim. Sir
kecide bir kahveye airdim. Bira~ 
oturdum, gazete okudum. C•k· 
mak i~in ayaia kalktam. Ne ba· 
kay1m? Denim can 1m kiirklu pa~ 
toyu plmam•tlar m1? Ah aizin 
bu latanbulunuz! Hem bak, yeri. 
ne baoa ne btrakmttlar! 

Adil dolab1 a~rak i~inde $ev .. 
ketin mahut renai bozuk, eaki, 
san pardoausiinii ~tkard1. 

$evket bembeyaz keailmitti. 
Adil devam ediyordu: 

- $imdi ne halt edeyim:'l Va
rin :sabaha kadar bu murdar pa
~vrayt giymek mecburiyetinde
yim. Yann yeni bir palto .alaca• 
itm. Poliae haber vereyim de
dim. Sonra vaz ge~tim. Cahnmif 
bir palto nereden bulunur? Oa
tiine bir de karakola git gel, ifade 
ver. Allah beli.a1nt verain dedim, 
vaz ge~tim ... 

$evket, yerin dibine ge~mit ai4: 
biydi. Bacaklar1 titriyordu. He
men pencereye bir yumruk vuruP. 
kendisini aokaia atmak istiyor· 
du. $imdi d•tan ~1k.acaklardt. 
Adil kapanm yanmda, duvarda 
kendi paltosunu gorecek: 

• 1 
- Vay! Bu neden buraya ge .... 

mit diye hayk1racaktt. Fakat ken.~ 
diai paltoauz kahnca ne diyecek
ti? Nas1l izah edecekti? 

0 bunlar1 diitiiniirken hep bir• 
d~n koridora ~lkm•tlarda, Adil 

aordu: 
- Senin palton aerede? 
~-vket t•tk•n t•tlun bakmd .. 

Kekeledi: 
- Burada idi... Amma .. • 
Filhakika, kiirklii paltonun y• 

rinde yeller eaiyordu! Adil kah· 
kabayt sahverdi: ._ 

- Seninkini de ~almttlar hal 
Kab kah kab! 

$e"Yket rahat bir nefea altyoi'
Hi~·et:i , 

. 
I 

JYerindea "kalktt, uykuda Jii· 
riiyen bir adam gibi ileriledi. Ya-midilliye alnn J&pacai•n• ititillce, tarihl kiliaeainde JapduiCh. lmparator letmiflerdi.~ 

~--~~==~~~~~==~~------~----------~~----~--------
d~ ftUI I 



Sahife 10 

..... Sanki her ikisi de susam11 gibl kana 
Gene kavga ediyor damat beyle kaynana: 
- Herifl.. Senden ~ektigim arbk camma yettil. 
- ~u kopastca dilin diinyam1 zindan etti! •• 
- Dilim neden kopacak, dururken senin batln? 
- Hala geberemedin seksene geldi yattn!.. 
- Ne?!. Seksene mi geldim?. <;enen tutulsun, emi? 
- BugUn, bu kavga olsun hayabntn son demil •• 
- Aman; ne ablaksl%SID.. Seni toprak paklas1nl. 
- Senin de vilcudi\nil ezrail kucaldasm!.. 
- Geldigin gunden beri ka~h agztmm tadt!.. 
- Soylenme .• Sesini kes •• <;tkma odandan, cad1l 
- Neye ~·kmtyacagtm?. Benim oz mahm bu evl. 
- Hay; bu evin i~inde yanasm alev alev!.. 
- F akat raZl olmu§tun sen bu evin kaz10al •• 
- Ne yapay1m, donmilttun bpk1 ~am saktzana!.. 
- Ben mi sana yalvardtm "Bana damat ol, diye? 
- Evet.. Yalvartp verdin hem de bir ~ok hediyel 
- Dogru .• Biraz atma§hm kopek· online kemikJ 
- Haydi; defol oradan.. Seksenlik di~i geyik!.. 
- Asal sen olacaksm yakmda geyik; ·.!rsemJ 
- Mli§teri buluyorsun ktzma, zannedersem?l. 
- Pek ala ediyorum, ne yapacaksm, kabr? •• 
- Hepinizi keserim, billahi, kabr kabr!.. 
- Ne dedin?. Keser misin? lmdat. Yeti~in dostlar 
- Sus bagtrma, be kara!.. 

- lmdat.. Imdat.. Katil varl.. 

• Mahalleli duyunca bir anda bu sesleri 
Gece vakti a~alda evlerin kafesleri: 
Rasbkh, yemenili biitiin ba~lar uzanda, 
"Ne oluyoruz? .. , diye, mahalle ~alkalandJ! 
Asmah evden gelen ebe hamman sesi 
Birdenbire vermi~ti bir tela~a herkesi! 
"Mutlak kadmcagazt dogradalar! •. " diyerek, 
Da~ar1ya ugrada geo~, ya~h, kadm, erkek!.. 
Miizakere ettiler sokakta bir dakika: 
Ebe Razaye hamm zengindi filhakika, 
Ger~i oturmayordu evinde yapa yalnaz, 
Fakat girebilirdi bir ka~ azah hars1z: 
Ana, ktz ve damad1 birden kesebilirdil 
Bu miithi, ihtimalle, mahalleli delirdi: 
Qnde: Bek~i, arkada: entarili erkekler, 
- Ileride cesurlar, gerilerde Urkekler -
Sopa.. Bt~ak.. Tabanca.. Birden ktrtldt kap-a. 
Bu sahne kar~asmda damat bey yuttu hapa: 
Olanca konu, komtu i,eriye dolmuttu, 
Adamm haysiyeti iki para olmuttu: 
Hakikaten k~serdi 1imdi ge~irse ele ! ..• 

• Gece, maballeliye anJablda mesele, 
Kiifiir, lanet ederek; berkes evine dondO, 
Biitiin kafesler indi, biitiin •~aldar sonduf •• 

-2-
Ebe Razaye bamm i,te boyle cad1d1r, 
Yani: ,.~eytanurracim, asd ooun achdarf 
Giimriik memurlarmdan Abdurrahim efendi 
Ona damat olmazda •• Fakat karanan fendi 
Bu saf kalpli adamm baglama~tJ goziinii! •• 
Bir ka~ sene dinledi, kuzu gibi, soziinii: 
Kaynanasa ne derse, hemen: "Peki .. " diyordu, 
Ttpka bir evlat gibi, itaat ediyordu! 
Adamcag'IZ donmii~tii tasmah bir tazaya; 
Fakat kan almtfh arhk gemi az1ya: 
Bin tiirlii hakaretle damada eziyordu, 
Zalim bir hUokar gibi ortada geziyordu, 
Ona bag1rayordu: 

- Maymanh kanburL. 
Diye!.. 

Damat ses ~karmayor buna 
- Belkl hlddeti ge~erl.. 

Zannile auauyordu, 
Fakat, bi~are adam, manen kan kusuyordul •• 
Bir sabur.. lki sabur.. On sabur.. Elll aabur •• 
Dedi: 
- "Kir etmlyecek bu i§e belli sabur, 
"B•~k kemij'e reldi, ben agznat a~aram, 
"~u mendebur kannan surabna •••• nm ! ... , 
( Bu her 1eyde boyledir : Ezilirse bir millet, 
Nihayet agar gelir ona gordiigO zillet : 
0 zaman can kurtaran, nurlu bir isyan ~·kar, 
0 millet esareti vurup, yerlere yakar I 
l~te : Saltanat zulmil.. ltte : Halk ihtilili •• 
Bu fsyanla kazand1k biz bo ~erefli hall ! ••• ) 
Hikayeye gelelim : Damat isyan edince, 
Sozlerde, kfifiirlerde ileriye gidince, 
Arhk haddini bilmlf, biraz susm\lftu kara, 
Arbk ~akmaz olmu§tU hi~ ~izmeden yukar1 I 
Dn~nnmii~tii: 

- " Ne ~are, sesimi kesmek gerek ! ... .; 
C';oreklenip kalmtlb bu zehirli engerek ! ..• 

-3-
Ebe hamm1n kaza fazla it gorllr her gOo, 
T oplarda, siipilrllrdii, ailerdi evl btitnn I 
Bir sabab; cam silerken, korkun~ bir kaza oldo: 
Kopan butiin laraklar kazm yiiziine doldu l 
Ortahk kan kesildi ge~meden bir aaniye, 
Yaralt kaldJnlcb hemen hastahaneye I 
Operator dedi ki : 

- "YiizU ~irkin olacak; 
11Giizelletmesi i~in bir ~are vard1r ancak : 
Mademkl a~lmttbr yaralar pek derinden; 
"Ba~ka bir deri kesip viicudon bir yerinden, 
Yiizune, hi~ bellisiz, vurabillriz yama f ••• 
Gen~ k1z1n neresini feda ederiz amma ? ... ,; 
Ebe hantm ablda : 

- "Benden kesin, doktor bey; 
"l;UnkU bu, benim i~in, vazife gibi bir fey ! 
"Y amaylD, ayagtmdan he men kesip bir derl, 
"Kazaman kurtar•lstD b5yle en gUzel yeri 1 ••• , 
Doktor raz1 olmu~tu: Kaybedilmeden zaman 
Bir deriyi kestiler karamn ayagmdan I 
Bir ay ge~ti: Edilen bOtlln endite botto, 
c;nnkii ktztn yanag1 eskisi gibi hottu t. •• 

-4-
Abdiirrahim efendi kapald1 bir sevince, 
Ameliyat itini dUtilndll ioce ince : 
Ger~i ustaym amma edepsizlik faslanda, 
F edakAr bir kadmm kaynanas1 ashoda : 
Gelmemit olsa bile baytr ge~kin ~g.ndan, 
GP.ne o kestirmezdi deriyi ayagmdan l 
Halbukl raz1 oldu .. Demek ki fedakArda, 
Kalbioin iyiligi bu i~te a§iklrdtl 
Candan bir tetekkUrO damat ona bor, bildf, 
Gitti, onun oniinde hiirmetlerle egildi I 
lki elini optU, sonra sozii uzath : 
Y apbg1 bOyOklUgil uzun uzun anlatb I 
Kaynanasa, en yiice emeli olmut gibi, 
Damad1 dinliyordu, bpk1 bir baykuJ gibi I 
Kart, bu ciimlelerle alay ederek giildii, 
Porsuk dudaklarmdan §U ciimleler dokiildO : 
- CINe i~in razi oldum buna, soyleyim de bil: 
"Ben kizamJD yiizUnll kurtarmak i~in degil, 
"Sana hep ayagtma liptiirmek i~in yapbm I 
''Sen den intikamtml ben, almak degit, kapbm t 
uNe zaman yakla~1rsan sen karmtn yiizllne, 
"Ayaklaram degecek dudagma, goziine ! ... , 

.............................................................................................................................................. 

Galata ithalat giimriigii 
miidiirliigiinden: 

10/4/934 tarihinde Heluvan vapuriyle gelea Presyodar Salamon 
· efendinin beyanatt hilanna olarak e1yast arasanda Galata yolcu 
salonu memeru tarahndan bulunan Etyantn mllaaderesine dair itti· 

· baz olunan karar mazbatas1 tayin ettiil ikametglh adreainde bu· 
lunamamasmdan dolaya mumaileyhe teblig edilememittir.qbu ilAniD 
ne§ri tarihinden itibaren bir ay zarnnda itiraz edildiiine dair 
bir giina mUracat vukn bulmadaiJ takdirde mUaadere karann1n 
l{at'iyet kesbedecegl teblig makamtna kahn olmak Dzere ll4D 
olunur. "2420" 

Istanbul Milli Emlak Miidiirlugiinden: 
Bugazi~inde Balta Limamnda Balta Llma01 deresinde toplanacak 

kum ve ~ak11larm ~·karma ftinin kiralanmaslle Oskiidar' da iskele 
caddesinde belediyece flkbralan anbar binasmdan ~kan ve muhtelif 
yerlerde depo edilen ta~larm sahft bir hafts uzadalma~br. lsteklilerin 
16/5/934 <;ar~anba giinu saat 14 de pey ak~elerile miira~aatlara. 
"1\1_, 112433, 

DOY<;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesl -

-TUrklyecle ~tlbelerl: 

Istanbul (Salata ve istanbul) 
Depo: TllttlD GBmrllk 

izmir 
Her tUrUl banka muamelab 

Dr. Mehmet lzzet 
•mraza dahlllye ve· sarlye 

mutah&SSISI 

lluayeniha.ne: ~alo~lu Halk firkall 
ka!llSi.D.da No. 21 Cuma.dan mada hergQ.n 
18·17 hastalarun kabul ed.er. Tel. 28925. 
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Garip bir merak 

54 ya§Inda bir kad1n 
tayyareden atlamak 
merak1na tutuldu! 

<<Havada sallana sallana inmek ~ok 
ho~ geliyor>) diyor 

Madam Allngton 
lngilterede alta ~ocuk sahibi ve 

elli dort ya,mda bir kadm siperi 
sukut ile -tayyareden atlamak me
rakma diitmiittiir. Bir lngiliz mi
ralaymm dul zevcesi olan bu ka
dm madam Alingtondur. ~imdiye 
kadar bu YBf,ta hi~ bir kadm tay
yareden siperi sukut ile atlamak 
derdine dii~memitti. 

Methur Jngiliz hava kliiplerin
den birinin azast bulunan bu ka
dm iki sene evvel yalmz ba.ma 
Cross-Country yani lngiltereyi 
battanbata katetmek u~utlarant 
yapmif.h. 

~imdi madam Alington ~ocuk
lanna danitmaktnzm siperi su• 
kutla tayyareden atlamak tecrii· 
beleri yaptyor. Ilk tecriibeyi tay
yare yanf meydam Brookland 
iizerinde yapmlfhr. Meydan pek 
genif olmadtgandan 3000 kadem 
irtifa yerine 1500 kademden aii
ratle giden bir tayyareden kendisi· 
ni sahvermistir. . 

Yath kadm havada bir anzaya 
ugramakstzm yere inmi§.tir. $u ka
dar var ki ayag1 yere t;iddetle deg· 
aigi vakit miivazenesini kaybede· 
rek s1rt iizeri diitmiif ve kafasmt 
yere ~arpmlfhr. Maahaza ufak 
bir bereden batka viicut~a bir ka
zaya ugramamitbr. Madam Aling· 
ton havadan yere inerken duydu
gu intibalarl fU suretle gazeteci)e
re hikaye ediyor: 

«Pilot atlamak zamam geldigi
ni haber verdikten sonra tayyare
nin oturacak yerinden ~1karak ka· 
nadm sathma geldim. Bir elimle 
telleri tutuyor ve beriki elimle de 
siperi sukutun a~tlacak manivele
sini tutuyordum. Pilot «haydi! >) 

aiye bagtrdt. Havaya dald1m. Ge
riye dogru diittiim ve bacaklaram 
ha vada kald1. '· 

(Bir, iki) diye saydtktan sonra 
halkayt ~ektim. Birdenbire aiperi 
sukut a~1lda. Vaziyetim dogruldu. 
Havada sallana sallana inmek ~ok 
hof geliyor. Siperi sukutla atla• 
mak bedeni olmaktan ziyade ma• 
nevi himmet ve gayrete muhta~ 
bir it oldugunu anlad1m.» 

Madam Alingtonun alb evla-

tayyarecl kayafetile 
dmdan ii~ii tayyarecidir. Kendisi 
biiyiik oglu ile birlikte bir giinde 
pilot sehadetnamesi alm1shr. 

Madam siperi sukutla' indigi 
giin bir oglunun bulundugu tayya• 
re digerine ~arpmt' idi. Fakat bu 
adam validesi gibi siperi sukutla 
inmege muvaffak olmuttur. 

Sovyet merkezf icra komitesinde 
degi§iklik 

Moskova 12 (A.A.) - Sovyet 
merkezi icra komitesi hariciye ko
miserliginde 'u tebeddiilah yap
matbr: 

Birinci ve ikinci muavin M. Ka· 
rahan ve Sokolnikov baska memu· . 
riyetlere nakledilmek iizere me· 
muriyetlerinden ~akardmltlardlr. 

M. Krestinski birinci muavinlige, 
M. Stononiakov da ikinci muavin· 
lige tayin olumu,Iardar. 

Hariciye komiserligi ali meclisi 
de lagvolunmuttur. 

UUUUUIIIIItlrtllliJIIIIIIIIftiiiUIUUUUUIIIIIIIIIIIUIIIUUUttltUUtRUUitl .. 

Robert KoUeji ziyaret 
11 mayts 934 cuma giinii istan

bul Amerikan Kollejinin ziyaret 
kabul giinii idi. Mektep o giin saat 
11 den 18 e kadar ~ocuk velileri· 
nin, maarif erkammn ve gazeteci
ler.in ziyaretine tahsis edilmi,ti. 

Bin dort yiiz ziyaret~i, talehe· 
nin refakatinde bah~eyi, koridor· 
lart, dershaneleri, atolyeleri, mii· 
zeleri, laboratuvarlan, sergileri, 
kiitiiphaneleri, hastaneleri, yatak· 
haneleri dikkat ve takdir ile gez· 
mi'-lerdir. 

Miihendis ktsml talebesi tara• 
fmdan hazulanmu~ in~aat sergisi 
ile fen k1sm1 talebesi tarafmdan 
idare edilen elektrik laboratuvar· 
lar1 ve resim sergisi pek begenil
mi,tir. 

Dort saatlik ziyaret esnasmda 
Kollej orkestras1 muhtelif konser• 
ler vermit, temsil heyeti tarafan
dan da Hamletten baz1 par~alar 
oynanmlf, ziyaret~ilere mektebin 
bah~esinde limonata, biskiivi ik
ram edilmittir. 

Mektep miidiirii Dr. Monroe mi· 
safirleri makammda kabul edereli 
tes.ekkiir etmistir. , . 

MlllllllllllllllllllltUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllltllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiU8UIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiJI11111111111111111111111111UIIJ 

Gayrimiibadiller T akdiri 
K1ymet Komisyonundan: 

Karar numaralar1 (177) den (244) e kadar olan Gayrimubadillerin 
istihkaklarman yUzde 25 i nisbetinde bonolartm aJmak Uzere Maytsm 
13 uncU Pazar gUnU Komisyona muracaatlara. "2448, 
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G l • Art1k lstedl~lnlz kadar e IYOT Gezeblllr ve namDtenahl 

diye.. Tela~ etmeyiniz 1 dansedeblllrslnlz 
BOROSA.Lil\14 KAl\TZV 

Sayesinde ne kadar terleseniz, yine en 11k elblsenizi ve en vok sevdiOiniz voraplanmzt uzun mOddet muhafaza edebilirsiniz 
Koltukaltt ve a yak terlerine kar11 an mOkemmel bir pudradar. Kokuyu ahr, tere mani olur. Her eczanede bulunur. 

(BOROSALiNA KANZUK) 
(16236) 

Deniz yollan 
ISLETMESt 

.Acenteleri: Karak:Oy • KOprtlbafl 
Tel. 4 2362 - Sirkeei MOhOrdarsade 

.. __ Han Tel: 227'0 

izmir siir' at 
iskenderiye yolu 

EGE vapuru 
15 May1a 

Sail 11 de Galata r1hbmandan 
kalkacak doiru lzmir, Pire, 
lskenderiye'ye iidecek Ye 
danecektir. 

Bu posta badema her aab 
yapalacakbr. 112400., 

Bartin yolo 
NiLUFER 14·~:;.s 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
r1htammdan kalkacakbr. (2446) 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM $1RKETI 

Istanbul Acentabj't 
Llman ban, Telefon: 22925 -
Trabzon Yolu 
SADIKZAD£ 1;·~~~s 

PAZAR 
annn eaat 20 de Galata nhtlmmdan 
kalkaeak, gldi~te: Zonguldak, lnebolu, 
Ayanctk, Samsun, "O'nye, Ordu, 
Glresun, Tirebolu, Gor•le, Trabzon, 
n Rizeye donn~te bunlara UAveten 
Qf, ve Snrmeneyo ugrayacakt1r. 

Cskndar hukuk hakimli~lnden : 
"Oaktldarda Selman a~ mahallesinde 

Kargazarif yoku~unda 14 No. h hanede 
aakin .Ali efendi kans1 Kamer H. evini 
terkedip avdet etmedil!inden hanei ze.v· 
ciyete ndeti i~tin ihtarat icras1 talep 
ve kanunu medenlnln 182 lnci maddesi 
mucibince mumaileyha Kamer ban1mm 
blr ay zarfmda hanei zevciyete avdetle 
evlilik vazifesini lfa etmesinin ihtanna 
n Kamer hantmm lkametgAht me~hul 
oldu~undan ilAnen ihtarma karar veri!· 
ml~ oldugundan tebli~ makamma kaim 
olmak nzere keyffyet gazete lie de ilAn 
olunur. 

Zayi - 929 senesinde Beyoglu 23 en 
llk mekt.ebinden alm1~ oldu~um ~ahadet· 
nameml zayi ettim. Yenislnl alaca~m· 
dan esklslnln bir htlkmn olmad1g1 ilfin 
olunur. M.AHMUT 

Ticaret l§leri Umum Miidiirliigiinden: 
Sigorta ~irketlerinin tefti~ ve mllrakabesi hakkmdaki 26 Haziran 927 tarihli 

kanun hoknmlerine gore yanam ve nakliyat sigorta muamelelerlle c;ah~mak 

nzere tescn edllmi' olan ecnebt eigorta ~irketlerinden (Balkan Sigorta ~irketi ) 
bu kere mnracaatla Tnrkiyedeki muamelfltmi tatll ederek tasfiyeslne karar 
Yerdigini ve tasfiye muamelesinin ifasma lttihad1 Milli TUrk Sigorta ~irketinl 
memur ettlginl bildlrmi9lir. Yezktir ~irketle alakas1 olanlann ' irkete ve icabmda 
Istanbul llmtakas1 Ticaret Mndnrln~nne mnracaatlan ilan olunur. (16631) 

• 
Istanbul C. Miiddeiumumiliginden: 

Limamnuzdan hareket edecek Yeni Postahane binasmda Adliye dalresinin itga ettigi mahalde 
npurlar Jstintak daireleri i~in f&rtname ve ke$i(namesi mucibince yapdacak 

ABBAZlA vapuru 16 May1s Qar~am· tadilit pazarhk auretile icra edileceginden taliplerin §artname ve 
ha ( Burgaz, Van1a, Kostence, Sulina, ke1ifnamesini gormek iizere her gUn Adliye Levaz1m Dairesine ve 
1\alas ve lbraile) ye patarhga i,tirak edeceklerinin 16/5/934 c;ar~amba giinU saat 14 de 
OA~TAYN vapuru 16 May1s Qar~am· t C M dd K 

ba ( Dc<lea~n~, Kavala, Selanik, Volos, utanbul • 0 eiumumiliginde toplanacak omisyona miiracaat-
Pire, l'atras, Ayasaranda,.. Brendizi, lart illn olunur. ••2449, 
ankona, YQnedik ve Trlyeste) ye • • 

AYENT1NO vapuru 16 ll&YJS Qar· lnhisarlar Istanbul 
~amba ( Burgaz, Varna, Kostence ve 

c~~~~I~i~ALE Yapuru 16 May1s c;ar· Bafmildiirliigiinden: 
~amba. <!'ire, Pattas Napoli, l4ar&ilya Birinci taksitleri ahnnak miiskirat bey'iye rubsatiyelerinin Haziran 
ve Cenova ) ya Jptidas1nda degittirilmesi kanun iktizasmdand1r. Kolayhk olmak 

AllPJA vapuru 17 May1s Per~embe 
sabah snat tam 10 da (Lloyd Ekf'pres) lizere bu muameleye 15 May11 934 tarihinden itibaren ba,Ianacak-
olarak ( P1re, Brondizi, Yenodik ve br. Eski tezkerelerin nufus ve esnaf ciizdanlarmm ve iki~er adet 
l'rieste) ye. fotograhn beraber getirilmesi icabeder. Dar vakle tesadOf ederek 

~lmall, Cenubt W l Jr.erkezt Amertka kimaenin zarar gormemesi i~in bu muamele· Haziranan be§inci 
Ue A n~ :.; t uralya, Yeni Zeland ve Akaayr a-lin One kadar devam ettirilecektir. 1tbu gUn lin aaat 24 diinden 
tark i~n dogru bilet yerlr. clTALll:. • 
'tapur kumpanyasmm ltlks npurll• aonra yap1lacak yoklamada tezkereaiz i~ki aatbia goriilenler hak-
llluhtelit servis. kaada kanuni muamele yapaJacakbr. (2200) 

Her nevi tafsilAt i~in Gals.tada Yerke. 
Rtbhm 11anmda utn <Lloyd Trlesttno> Oniversite Rektorliig., iin -'en: 
••r acentasma. Telefon 44870 nya U 1 

Ga!atasaraymda t:abtk SelAnik boomar· Fen fakiiltesi Antropoloji profesorU Dr. ~evket Azlz Bey tarafandan 
'as1 blnasmdakl yazlhanelerlne telefon: •TUrk Tarihi ve Asyanm biyodinamik ve Antropodinamik kudreti, 
~90 <1620

1) hakk10da 16 May1s <;ar~amba gUnn saat 17 de Ooiversite konferan1 
8eandlnawlan Near Eaaf Agency aalonunda bir konferaos verilecektir. Konferana aerbesttir. (2384) 
'••~alncaV~dhe (Sa~k ------------------y-----~-~-

Arapyan han)"' DncD kat Ortako··y ~~·fa urdu Tel. "''''7 -•- .to••a ~ s .. tDaka Orient Linien GotheahllrJ 
Got11enburg, Stokholm, Oelo Dans!;, 

0dynia Copennhag .Abo Ren.l n 
lluto.n balnk lfm&Dlar ~ark n Xara· 
delllz ~ea Umanlan uamnda 16 
Unde blr ulmet ve avdet J<fn mua
tatatn pest alar. 

Gdynia . D&llzig · Gothenburg 'fe 
0'lodan beklenen npurlar. 

6ouana vapuru 19 Ma~'lsa do~ru 
f:•rnebo vapuru 22 Maytsa do~ru 
~ 'Y akmda lstanbuldan Hambura Roter· 
ll In • Kopenhag, Gdynla Gotenburg, 

1 ~big • Stokholm, n Oalo, llmanlan 
~ ll hareketeder.ek vapurlar. 
:ouand vapuru 21 May1sa do~rn 
t ernebo vapuru 25 Ka~'lsa dotru 

l' ~ t&fsUit J~n Galat&'da e m• 
ka':: ban (eeki .Arapyan hanlDda) 'c.aoa. 
• ka1a aeentahQma mCraeut. Tel. 
~ ·a - 9iS. U627S> 

a ARMUTLU KAPLICALIRI 
0 

er derde dnadu. Bilenlere soru· 
Uz. Rehberlnl aazete mtlvezzile-

lerinden lsteyinlz 

k~ak:. bogu, barun mfitahassll& 
• Doktor 

lhya Salih 
2 

Ca~alofhl: Hamam lii'UlDda 
4 numuada. C'n,mailan ~ka 

her &'in - 6yleden 800ra Mat 
15 ten itibuea ~ b
h.l eder. 

•• 
Ucretsiz muayene ve tedavi 

Gnnu Saati 

Cumartesi 10-12 
Pazar 10-12 
Pazartesi 10-12 
Sah 10-12 
<;artamba 10-12 
Pertembe 10·12 
Per~embe 15·17 

Hastallklann cinsi Bakacak doktorun tsmi 

Kadm hastal1klarJ ve dogum Dr. Abmet Asam B. 
Dahili bastahklar Dr. Ubeyt B. 
Harici hastabklar Dr. lffet Naim H. 
Haricl bastahklar Dr. Kemalettin Cemil B. 
Kadm bastabklar• ve dogum Dr. Ahmet As1m B. 
Harici b&Btahklar Dr. lffet Naim H. 
Kulak, bogaz, burun Dr. Mehmet B. 

I • I Istanbul belediyesl llinlar• I • I 
Tepeba§mda 18 No. lu diikkAn: Teminaf 27 lira 
Pangaltada 5 No. lu hane: Teminat 7,5 lira 
Galatada Fermeneciler caddesinde 15/165 No. lu dOkkln: Temi· 

nat 34 lir 
Yukanda yazab maballer kiraya verilmek lbere mtJuyedeye ko

nulmuttur. Talip olaalar teraiti anlamak Ozere bergtin mtlzayedeye 
girmek i~in de hizalannda yiWh teminat ak~eai makbuzu ile 
11151934 Pertembe ifin& aaat 14 de kadar Beyoglu Kaymakamhga 
ve B. S· Enctlmeaine miiracaatlar•. ,1984 .. 

• Mezbaha mUatahdemini l~in IOzumu olan 275 ~ift ~izme kapah 
zarfla mftnakasaya konulmu§tur. Talip olanlar tartname almak 
nzere bergtin Levazam MUdOrlUgUne mOracaat etmeli, miinakaa111ya 
girmek i~in de talipler tarafmdan teklif edilecek bedelin ytizde 
yedi bu~uk nisbetinde teminat ak~esi makbuzu iJe teklif mektup
larm• 17/5/934 Per§embe glinU aaat on bete kadar Daimt Encn .. 
mene vermelidirler. 111966, 

* 
Ayasofyada Levazam Anbarmda mevcut 54 ~uYal ~imento 14/5/934 

pazarteai anno aaat 13 den 14 de kadar mOzayede ile aatdacakbr. 
Almak lltiyenleria o 111D oracla bulunacak meaaura mUracaatlan. 

(2444) 

K1ymeti 
Muhammenesl 

Lira K • 

ist. Evkaf Md. ilanlar1 I • 1 
148 40 121 metre terbiinde hulunan Balatta Haca Kas1m Gonani 

mahallealnde Meydanc1k aokagmda 19/7 No. II arsama 
tama~J. (5471) 

584 00 84 metre terbiinde bulunan Edimekap1smda Haa Mu
bittin mahalleainde Aca~etme caddeainde eski 45/47 
yeni 41 No b arsamn tamam1. (5321) 

525 00 210 metre terbiinde bulunan Langada Boatanc1 Ba11 
Abdullah mahallesinde KD~Ok Langa caddesinde 94 Noh 
araanm tamam1. (10573) 

600 00 Dayehatun mahallesinde BUyUk Y enihan 2 ci katta 38 
No. b oda tamam1. (2928) 

1771 00 Galatada Bereket Zade mahalleainde Cami aokaganda 
177 metre terbiinde bulunan 29 No. l1 Imam me~ruta• 
bane araa11 tamam1. (312) 

1080 54 Fatibte Kirmasti mahallesinde 360 ar§m miktannda 
Kirmasti camii arusanaa tamama. (316) 

500 00 Mahmutpa,ada Siiruri mahallesinde Sultan odalara soka· 
g.nda 21/23 No. h dfikkinan tamama. (5046) 

312 00 Kocamusafa Pata'da Canbaziye mahallesinde Caml 
sokag1ada "' 358 metre terbiindeki Mustafa Bey camii 
imamma me~ruta arsas1. (949) 

550 00 <;emberlita~ta Vezirham alt katta 41 No.la odanm tamama. 
(10137) 

550 00 ~em berlita§ta • " " 53 • " " (10138) 
350 00 ~emberlita§t& " " • 14 " • • 

(5529) 
450 00 Y edikulede <;uagthasan mahallesinde ~ukur~e~me so· 

kag.nda 29/45, 31147, 33/49, 35/51 No. h yekdigerine 
makliip (1500) artm miktarmdaki arsa. (903) 

210 00 Yedikulede ~·ra&'Jhasan maballesinde <:ukur~e§me so· 
kagmda 39/55 No.b 700 arttn miktarmdaki arsa. (902) 

250 00 c;emberlita1ta Kli~iik Vezirhon 2-ci katta 2 No.h odamn 
tamam1. (1101) 

350 00 c;enberlita!)'ta Vezirhan alt katta 64 No. lu odanm ta
maml. (1139) 

1000 00 Oskudar'da Gerede mahallesinde 240 ar~m miktarmdakl 
Gerede camii arsa11nm tamam1. (897) 

1130 00 Yenibnb~ede Arpaemini mahalleainde Tokapa yoku~unda 
1500 artm miktartndaki Arpaemini Mustafa Efendi 
mescidi arsaat. (829) 

300 00 Kadarga'da Bostamili mahallesinde Kadarga limana cad· 
desinde 114 No. lu dlikkAom tamam1. (5585) 

225 00 Balat'ta Keamekaya' da Hamami Mubittin mahallesinde 
Kesmekaya caddesinde yeni 65 No. lu 150 ar~m mikta
nnda bir kat'a arsanm tamamt. (4644) 

1712 00 Sirkecide Karaki Hnseyin <;elebi mahalleainde Nobet .. 
hane caddesinde 9/11 No b 214 ar~m miktarandaki 
araan1n tamama. (136) 

400 00 Mahmutpatada c;uhacahan nst katta 60 No h odanm 
tamam1. (367) 

803 88 Kaslmpatada Camiikebir mahalleainde Mescit sokagmda 
401 art•n miktar1ndaki araanan tamam1. (527) 

945 00 Akaarayda V alde camii karpunda 315 metre terbiindeki 
mubterik Y akupaga camii araasmm tamama. (538) 

917 50 Ortakoyde fakele camii terif aokagmda eski 8 No h 
183 bu~uk metre terbiindeki arsamn tamam1. (4848) 

814 00 Topkap1da Beyazdaga maballeainde Kiliae sokag.nda 
6/10 No.h 407 ar§lD miktanndaki araanan tamam1. (5487) 

4200 00 Kas•mpatada SUruri maballesinde 700 metre terbiinde 
bulunan SGruri Mehmet Efendi camii arsas1. (552) 

156 00 Beyoglunda HUseyinaj'a maballesinde Bilezik sokagmda 
23 No. lu araamn tamam1. (1786) 

\'ukardaki emlak aablmak ftzere yirmi gUn mliddetle ilina kon
IDUitur. lbalesi Haziranm 2-ci Cumartesi gUnU saat 15 dedir. Talip

. leria pey ak~elerile beraber Mahlullt Kalemine mtlracaatlan. "2422., 

Istanbul Tayyara Piyango MOdOriDIDnden: 
20,000 lira kazanan 730 numarah biletin 4 par~ htanbul'da, 

birer pa~a11 hmir, Bursa, Menin Ye Orduda aablmlf, iki 
par~u1 aablmamatbr. 

8,000 Ura kazanan 11940 numarah bHetin 4 par~aaa latanbulda, 
birer par~11 lzmir, Urf, Sike 'fe Yalovada aablmat. ild 
par~asa aablmamJtbr. 

4,000 Ura kuaaaa 13457 numarah biletla 4 par~• latao
bulda, 2 par~aaa l1mirde, birer par~ua $arkay ve BaJlD
darda aablmlf, iki par~ aablmaiDlttar. 

3,000 Lira kazanan 22138 aumarala biletin 4 par~a 1atanbulda, 
birer par~aaa bmlr, Gaziantep, Dununbey, Surmenede 
ublmlt, 2 par~•• aablmamqbr. 

Kabata§ Lisesi Miidiirliigiinden: 
Liselerin ikinci denelerinde bir arupten ikmale kahp ta Istanbul 

Oniveraiteai Yeya diger yllksek mekteplere devam edea talebenio 
deYam etmekte oldaklara mekteplerden alacaklan fototrafla ve 
•Dhlrlll blrer veaika ile d6rt adet fotoaraf 'fe bllviyet cOzdanlaruu 
alarak .. ktebl•iz• •llracaatlan. (2426) 



Sahife lZ 

Soguk Hava 
DOtAPLARININ 

Bn eski markas1 

FAiKiYETi 
Diin:yaca. Tan1nm1¥t1r. 

Sahibinin Sesi, Beyoglu 
Sail$ mahalll: A. Vetter ve ~urekas1, lzmir 

Nurettin ve Surekas1, Ankara 

60VELER 
• 

elbiselerinizi 

KEMiRiRLER 
••• onlar• FLiT ile oldurunuz. 

H er sen e guvelerin i k a etti kl erl 
za r a r la r mud hi~ti r. Onlar d a n ko· 
r u nmak m i.imku ndi.ir. Yalm :z. etbi. 
s e dolab•n•z• muntaz.amen FLiT lle 
t emizlerseniz guve1er size hH;:bi r 
7. <1 ra r i r as e t m iyecekt ir. Fa kat 
adi ha~arat otdu r ticu ma~i le r te· 
si r sizdi r ler. Bun un ic;:in FLIT dort 

tn,.' ai:::::~ harfli F-L-i-T t edarik ed in iz. S ivah 
~!!!!!=~ ku~akll v e a sker resl m li s a rt 

tenekelere dikkat ve onlart mu· 
~--. s i rren t a tep ediniz. 

tJmumi Depos~J : JOl KREPEN, i~tanbul . Galata, Voyvoda Han No. • 1 

KANZUK 

61iserin Fitilleri 
SUpogliserio fitilleri en muaunit kapazlarda, 
makattan kullanalarak kat'i ve vafi bir . 
tesir temin eder. Her eczanede bulunur. 

(15544) 

~- VALDE LOKANTA ve BlRAHANESl 
· Eminonii Valde Haoa i~inde No 17 

13/6/93l 
14/5/934 
16/6/934 
16/b/934. 

Kuzu fmn, zeytinya~h englnar, hamm tatbst K. 30 
, .;oban kebab1, etli taze ayl?e kadm, komposto , , 

Tavuk dolmasl, kabak k1zartmas1, tulumba , , 
Kalkan tavas1, etli bezelye, c;ilek komposto , , 
Dubie bira yemekte 12 mezeli 15 kuru~tur. - (16626) 

20,000 Lira 
Karakoy koprtisii Hali~ ciheti 

( K IS DIET TAVVARE PiVANGO Oi~ESiNDEN) 
730 No. 11 blleU alan maklno ruUhcndisi Kamal Rll~ Ltl bey kazanm1~t1r. 

Slletlerfnlzi terclhen dalma gl,emlzden alcn1z. 

:AK$AM 13 M a y1s 1934 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA5a 

Dr. HORHORU i~ ! istanbul Srhhi Miiesseseler 
Eminonu Valide K1raathanesi Satznalma Komisyonu Reisliginden: 

.. ___ yarunda- (16513) I . . . v 

staobul S1hhi Miiesseselerinio 1934 mali senes1 1~10 R§agada yaztla 
Dr. Ahmet As1m B. 

Ortakoy $1fa Yurdu 
Tramvay yolu, Muallim Na.ci catl. 115 

lstanbulun ~n giizel yerinde, 
genit bir park i~inde, her tiirlil 
a sri konforu ha vi, ~ok temiz, 
bakJml ~ok iyi, fiatleri ~ok 
ehven ve kadm erkek her tiirlU 
hastalara a~1k hastane. 
Yatak fiatleri 2 liradan itibaren 
D·>~um: 8 gUnlllk ) 

56 ikametle beraber ) " 

Apandisit ameliy6si: 10 } 40 Ura 
gllnliik ikametle beraber 

Telefon: 4. ~22 1 

UskUdar icra memurlugundan : 
Bir borrttan dolaJl mahcuz ve paraya 

ctevrilmesi mukarrer Simenta clnsinden 
bir adet lnegin 16/5/934 <;ar~amba gllnll 
saat H den 16 ya kadar <;engelkOyllnde 
l ngiliz Ali beyin .-;,iflli~i namiyle maruf 
Nesip beyin ctiftlig-indt~ki ah1n Onllnds 
&Qlk ar ttlrma ile sat1lacagmdan tallplerin 
mahallinde bulundurulaca k memuruna. 
milracaatlan ilAn olunur. (16617) 

SELANiK BANKASJ 
· Tarihi te'sisi: 1888 

Sermayesi: 
Tamamen tediye edilmi': 

30,000,000 Frank 

merkezi idaresi: istanbul 
Tiirkiyedeki ~ubeleri: 

Galata. lstanbul. izmir. Samsun 
Adana. Mersin 

Yunanistandak.i $u beleri: 
Atina. Selan ik. Kavala. Pire. 

Her nevi banka muamdeleri
Kredi mektuplart . H er nevi 
meskukat ile hesap kfi~ad1· Cek 

servisleri kiraltk 

ibtiya~lara kapah zarf usulile miinakasaya konmu~tur. Bunlardan Et, 
Ekmek, Sadeyag1, Tereyaga 29/Mayas/934 Sah giinU saat 14 te ve 
aleJumum erzak ile mekulab hayvaniye 31/Mayas/934 Perfembe gUoU 
saat 14 te ve yaf sebzelerin 2/Haziran/934 Cumartesi gUnU saat 
14 te ve Slit, Yogurt ve Y akactk suyunun 5/Haziran/934 Sah giirltl 
saat 14 te ve alelumum mabriikat ile Gaz, Benzin ve Vakom yaiJ,nin 
da 12/Haziran/934 Sah gUnii saat 14 te ihaleleri yapdacakbr. ~art
nameleri gormek isteyenlerin Cagaloglunda S1hhat MiidUrltlgunde 
Komisyon katibi Tahsio Beye ve miinakasaya gireceklerin do belli 
giin ve saatlerde Komisyona miiracaatlara. "2221" 

Kilo 225,700 adet Yumurta 
171,162 Et 87,000 adet gtinlUk yumrta 
660,500 Ekmelt: 9 600 kilo Beyaz peyoir 
15,200 Farancela ' 
56 000 Pirin~ 1,000 , Katar ,. 
52,300 Makarna 13,100 " Soda 
29,600 SadeyagJ 1,450 " lrmik 
42,600 Kuru sogaa 20,700 " Zeytin yaJt 
79' 400 Siit 9,650 , Zeytin 
41 'ooo Kase yogurt 11,550 ,. Mercimek 
12' 500 Silivri yogurdu 5,000 , Kuskus 
19,100 Sabun 32,200 " Arpa 
to'ooo Toz sabuo 8,400 " Samau 

2'500 Pirin~ unu 8•300 " Ot 
to'soo ~ehriye 8,800 , Kepek 
33' 500 ~eker 3,000 , Yulaf 

6'750 Kuru iizUm 3,000 , M1s1r lorma11 
3' 350 Kuru kayasa 12,000 adet Ena-inar 

99;500 Patates 29,500 kilo Taze bakla 
34,300 Kuru fasulye 3,900 , c;;ah faaulye 
16,800 Barbunya fasulye 35,000 , Ayte kadua fttUIJf 
13,800 Nohut 3,200 ,. Barbunya 
17,500 Un 1,350 , Bezelye 

1,350 Ni§atta 25 500 lspanak 
36 950 Mangal komUrll • " . 
1 '230 Ton kok ktsmUrll 13,700 •• SemJzotu 
1' 010 , Kriple maden komUrtl 31,500 " Kabak 
4' 460 <;eki oduo 9,500 , P~rasa 

15'000 Kilo gaz yag. 12,050 , Bamya 
15,150 B · 43,300 , Pathcao , eozm 
1:000 , Vakumyaga 23,000 • Domates 
1,400 , Tereyag1 4,850 , Lahana 
1,950 , Sal~a 2,900 ., Kereviz 
2,000 Damacana Yakactk suyu 4,000 , Pancar """" 
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Sahibi : Necmeddm Sa~ ~mwni ne~riyat mudiiri: Enis 1'.hP0 


