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Bu garistanda ihtilal ~· t ' I M. ~ussolini ile bir miilcikat 

Mu~anof kah1nesi devril taly~ neden kuvve! i .hir 
bahr1yeye muhta~ IIDI§? 

Askeri bir hiikilmet iktidar mevkiine M. Mussolini: "Silahlar1 b k -
geldi, Sobranya meclisi feshedildi, konferansi iflas ederse M;iret~: 

Orfi idare ilin edildi De~:~::.;~~!.t~=i!~!~~ edecektir, diyor 
Sofya 19 (Hususi) - Bu sabah 

~fafak sokerken Mufanof kabinesi, 
bir darbei :hiikumetle devrilmit, 
yerine a-skeri bir hiikumet ge~~ 

mittir. 

HiikOmet nas1l devrildi? 
Bu darbei hiikumeti tertip eden· 

lerin ba,m:ia, mUtekait miralay 
Kimon Yorgiyef bulunmaktad1r. 
Bu zat ilo arkada~'lllr1, ordunun 
da yardtmile, bu $&bah saat ii~ 
raddeler~nde, Sofyadaki biitiin 
hiikumet dairelerini, posta ve 
telgraf binalartnt, polis miidiiri
ryetini hirer birer itgal eylemit
lerdir. Hiikumet daireleri ifgal 
edilir<ken bazt yerlerde miisade~ 
hleler viiku bulmuf, silih ve mit
ralyoz kullamlmtf. ve nihayet ih-
tilalciler vaziyete hakim olmaga 
muvaffak olmutlardrr. 

thtilalciler, vaziyete hakim ol
<Iuktan sonra saraya bir heyet 
~,gondererelt kral Boris t 1t:fmdan 
ikabul edilmek talebinde bulun~ 

mutlardlr. Kral Boris. ihtilalci~ 
lerin heyetini kabul erlerek ta-

leplerini kabul etmit, ba~vekil M. 
Mufanofu da saraya celbederek 
istifaya davet etmittir. 

Mufanofun cebrl istifas1 
.ua~vekil M. Mutanof, ihtilal

cilerin refakat ve nezaretinde 

lhtiiAicilerln talepletfnl kabul 
eden bulger krall Boris 

ba,vekalete gelerek arkadatlarml 
davet etmi' ve krsa bir miizake~ 

reden sonra krala kabine· I nin cebren vaki olan istifa-smt, 

1 
resmen ve usulen vermittir. 1 

_Fransa ile So\ryet Rusyal 
arastnda miizakereler 

Bu miizakerelerin esas1 Avrupa 
sulhiinii kuvvetlendirmektir 

. 
M. LltvlnoT M. Barthou 

Cenevrede mozaketeye ba,hyan lki harlclye nazlfl 
Cenevre 19 (Hususi) - Sov- Rusyamn Milletler cemiyetine gir-

l'~t Rua.ya hariciye komirjeri M. mesi meselesi de goriitiilmiifliir. 
L,tvinof huraya gelmif ve Fran· Fransa ve Sovyet Rusya Avrupa-
·~ hariciye naztrl M. Barthouyu da sulhii kuvvetlendirme1c i~in 
:.•.Yaretle uzun miidde~ gorii~miit- birlikte c;ah,mak imkanlarmr arar 
ur. Cenevre mahafiti bu konut· br~yorlar. 

t;naya biiyiik bir ehemrniyet veri- . Konutma hakk1nda ilt intioalar 
'or. k .. d. ~o JYI tr. 

lhtilal hiikfuneti, it batma ge.. 
~er ge~mez, ilk i•i kral Boristen 
sekiz emirname almak olmu,tur. 

Bunlarm muhteviyab, Sobranya 
meclisinin feshine, Bulgaristanda 
orfi idarenin ilanma, Mutanof 
kabinesinin vazifesine nihayet ve
rildigine, yeni kabinenin tesek-

' 
kiiliine ve saireye dairdir. 

Yeni hUkOmet ltimlerden 
miirekkep? 

Y eni Bulgar kabinesi fU suretle 
tetekkiil ctmiflir: 

Baqvekil ve hariciye naz1n mii· 
tekait miralay Kimon Yorgiyef, 

dahiliye naz1n ve adliye naztrt 
vekili M. Midileff, maliye naztn 
M, Petr Todoroff, harbiye naztn 
ccneral Zlateff, maarif naz1n pr~ 
fesor Yanko Molleff, ticaret nazt~ 
n vc ziraat naz1r vekili Kosta 

Boyadjief, nafta naztn ve ,i~ 

mendifelf! naztr vekili Nikola 
Zahriyef. 

lhfilal hOkOmetinin beyannarnesi 
Y eni hiikuinet, Bulgar milletine 

hitaben bir beyanname ne{lretmi\1-· 
tir. Y eni hiikumet bu beyanna~ 
mesinde diyor ki: 

Siyasi gruplarm haddinden aft~ 

r1 inkisama ugramast, dahili mii· 

[Devanu ikinci sahifecle] 

· Metr Salem ve 
Faraci Ef.ler 

ihtilattan memnu 
Dun de if a de leri ahnd1, 

bugun mahkemeye 
verilecekler ----

Ankara 20 (Hususi) - Rii,vet 
maznunlar1 Metr Salem ve Leon 
Faraci efendiler dun Cebecide 
umumi hapishaneden ~tkar1larak 
ogleden sonra adliye sarayma 
getirildiler. Ilk tahkikah idare 
eden miiddeiumumi Fuat bey ta~ 
rafmdan ifadeleri almd1. 

Maznunlar son tahkikattn a~Il~ 
rna kararile bugiinden sonra mah~ 
kemeye verileceklerdir. Maznun
b.rm ikisi de ihtilattan mene
dilmitlerdir. 

Kendilerinin tevkifleri iizerine 
lstanbuldan gelen Leon Faraci 
efendinin akrabast da kendisile 
gorii~ememit.tir. Metr Salemin da~ 
iima yanmda bulundurdugu ki~ 

tibi de buradadtr. Fakat kendisile 
goriifmesine miisaade edilmiyor. 
Metr Salem burada tevkif edildi
gini telgrafla Pariste bulunan aile
sine bildirmistir . • 

(Doevanu ikirci 11ahifede 1 

Me$hur adamlar ansiklopedisf 
2f, ucl formaHilc uirinci cilt tamamlanch. 
Koleksiyonunuzu idaresine gOtQrerok 
sureti mahsusada yaptmll~1 nofis kapak· 
larla cilllotiniz. 

muharriri Mister Byblater Roma· 
ya giderek M. Muasolini ile goriif• 
mii,tiir. italya batvekili ltalyamn 
ge~en on iki aene i~inde biisbiitiin 
yeni ve kuvvetli bir donanma vii· 
cuda getirdigini ve son asularda 
ltalyamn bahren hie; bir zaman 
bu kadar kuvvetli olmadtgmt soy· 
ledikten sonra bu mesainin muhik 
oldugunu isbat ic;in demittir ki: 

«<talya battanba21a denize bagh 
b~r memlekettir. Otuz vilayetinin 
merkezi deniz kenarmdad1r. Cog· 
rafi vaziyet milletlerin mukadde· 
rabm tayin eden ve degipnez bir 
amildir.» 

M. Mussolininin siyaseti ltalya~ 
nm cenubi Avrupamn ingilteresi 
vaziyetinde bulundugu diitiince~ 

sine miistenitt~r. ltalya ii~ tarafh de
nizle ve bir taraft yiiksek daglar
la muhat bir bahri memlekettir. 
lngiltere gibi italya dahi erzakmt 
deniz tarikile hari~ten getirmek 
rnecburiyctindedir. 

M. Mussolini miilakata devam 
ederek demiftir ki: 

«ltalyan milleti meslel{ itibarile 
~if~i ve bahriyeli olarak iki smtf· 
tan miirekkep olmahdtr. Deniz ve 
Alp daglart ltalyamn tabii miida
faasldtr. Bunun i~in fa21ist rejimi 
kurulduktan sonra ltalya hiikii
meti bir taraftan donanmasmt kuv
vetlendirmege ve diger taraftan 
Alplerdeki hudutlarmt takviye et
mege durmadan ~htmttbr. 

Gene bu maksatla gen~lige hem 
denizcilik, hem de kara miidafaaSl 
ogretiliyor.» 

- t._: - . 
@ --~ ..... .-

M. Mussollnl 
ltalyanm nazannda Mi tler 

cemiyetinin mukadderatl, silah· 
lart buakma meselesine baghdtr. 
M. Mussolini bundan a~tk bir su· 
rette bahsederek demi~tir ki: 

«Milletler cemiyetinin 1slaht 
esasmr biitiin cihan kabul ctmi~tir. 

Bu tslab i~ine silahlart btrakma 
konferansmdan sonra giri~ilecek· 
tir. ~iinkii ltcmferans iflas ederse 
Milletler cem:yetinin de tslahma 

liizum kalmtyacaldtr. <;iinkii o za~ 
man Milletler cemiyeti de mevcu· 
diyetini kaybetmit olacakbr. Za· 
ten silai\Llrt btrakma konferans1 

bathca gayeleri itibarile aczini is· 
bat etmittir. Silahh milletler silah· 
lanm b1rakmtyorlar ve si!ahstz 
milletler kendiliklerinden az c;ok 
tedafiii maksatla silahlanabili· 
yorlar. 

[Devanu 4 iincu sah!fede] 

- Meger benim babam senin babanla 1-L· 1 mes ~a,ml~ .• 1 

K. ..,. 
' - 1!:1\Yi!ger nn r •• , .. .. 

i,- Hayn Batakpazannda yagctf..) 



Sahife 2 A K ~ A M 20 May1s 1934 
-=====================~==================================================================-=~~================== 

Bir kadzn ta~la 
komsusunu , 

oldiirdii 
Cinayetin sebebi, iki ~ocuk 

aras1nda ~1kan kavgad1r 
Dun T opkap1da iki kadm ara

amda bir cinayet olmut-tur. 
T opkaptda T ekke sokagmda 

oturan Munire hantmla Leyla ha
DlDltn ~ocuklart Hayriye ve Ismail 
Haklu diin sokakta oynarlarken 
aralarmda kavga c;rkmtf ve iki c;o
cuk biribirlerini dovmu~lerdi. 

~ocuklarm gurultusunu Munire ha
ntm duyarak sokaga frrlamtf ve 
Leyla hammm !rOCUgunu yakala
YIP dovmeye ba~lamttbr. 

Bu esnada evde bulunan Leyla 
hamm da ~ocugunun feryadmt 
ititip dJtanya ~1khg1 zaman Mu
nire hammm ~ocugunu dogdiigii· 
nu gormur.tur. 

Bu defa crocuk kavgasmm ~ekli 
degifmi' ve iki kadm sokak or
tasmda bogu~maga ba,Iamullar· 
dir. 

{:ok asabi bir kadm olan Leyla 
hamm, birden hire Munire hant· 
m• sac;larmdan yakahyarak yere 
yuvarlamt~ ve eline gec;en ta,larla 
kadmm beynine vurmaya batla
mt~tlr. Leyla hammm vurdugu 
tekme ve ta1larm tesirile Miinire 
hamm ba~mdan yaralanmlt ve 
oldugu yerde olmuttur. 

Cinayete zabtta vaziyet etmi,, 
ceset morga kaldinlmrttlr. Leyla 
ban yakalanmlfhr. Muddeiu
mumilik tahkikata vaztyet etmittir. 

- -----
Bulgaristanda 

( Ba1 tara/a 1 inci •ahilede) 
cadeleler ve ,ahsi kavgalar dola
yisile f1rkalar hiikumeti sistemi 
iflas etmitti. 

Bu vaziyet, ortaya kagatahk 
tohumlar1 ekiyor; i<;timai kutlele
rin manevi kuvvetlerini k1rtyor, 
devlet miiesseselerinin normal bir 
aurette itlemesine mani oluyor ve 
devlet aleyhinde tehditkar bir ma-
hiyet ahyordu. .JI 

Vahim iktisadi meseleler, mut· 
kullere kant koyacak mustakar . 
bir hii!."umet te~ilinin imkanstzh· 
i• karttsmda f~rkalaT haricinde 
milli bir hiikumet tetkili zarureti 
has1l olmustur. 

' 
Bu, umumi inhilalden azade. 

kalmtf olan tehlikeli vaziyete bir 
nihayet vermek ve memleketin kal
kmmasma yol ac;mak liizumunu 
miidrik bulunan ordunun yard•
mile yapilmttbr. 

Beyanname, yeni hiikumetin ta· 
kip edecegi programm esash nok
talarmt fU suretle izah ve te,rih 
ettikten sonra yeni hukumetin ta
kip edecegi siyasete nakli kelam 
ederek diyor ki: 

Biitiin devletlerle ve bilhassa 
komtu devletlerle iyi munasebet
lerde bulunmak, Sovyet Rusya ile 
munasebetler tesisi. 

lktidar mevkiine sulh ic;in ve 
butiin milli kuvvetlerin birletme
sini temin i~in gelmit olan yeni hii
kumet, biitun Bulgar milletine 
giivenir. --- - --Heroin ta,ayan bir ,ofor 
bir sene hapse mahkOm oldu 

Cemil isrninde bir toforiin he
roin tattdJgt haber ahnmlf, zab1te. 
kendisini gozetlemeye batlamtfh. 
Cemilin otomobilinde yap1lan ara
mada bir kac; paket heroin bulun

muttu· 
Sekizinci ihtisas mahkemesinde 

yap1lan muhakemede Cemilin ciir
mu abit oldugundan bir sene 
muddetle hapsine karar verilmiJlir. 

*' r Bu. Sabahki •J.•etgraf'lar 1 Hergiin boyu bir 
santimetre uzayan 

bir amele! 
Maliye vekilinin beyanatt 

Halk1n mevduabna vaz1yet edilmiye
cek, devlet tahvilleri vergiden muafbr 

Boyu ii~ metreyi bulunca 
oldii, doktorlar tetkikat 

yapsyorlar 
Mtstrda tababet alemini, heye. 

can ve merak i~inde b1rakan tim-. 
diye kadar misli gorulmemit na
dir bir bp hadiseai cereyan et
mittir. I Ankara 19 (A.A.) - A&keri 

ve iktisadi sahalarda almacak 
milli miidafaa tertibah etrafmda 
<;lkan yanllf tayialar dolaytsile 
maliye vekili Fuat bey bir mu
haTrillimize atagLdalci beyanatta 
bulunmuttur: 

«Haztrlanmakta olan bazt ka
nunlar arasmda mevduatl korurna 
kanununda da tadilat yaptlaca
gt hakkmdaki gazetelerde vaki 
~ffiyat, halkm mevduatmm bir 
kstmma vaziyet edilecegi fe~lin .. 
de, baz1 bedbaht tayialarin deve
ranma sebebiyet vermittir. Bu 
havadisin ash ycktur, rnesele fU· 
dur: 

Mevduah koruma kanununun 
8 inci maddes.i bankalan mevdua
tm kartihgmt te~kil etmek uzere 
kasalarmda muayyen bir miktar
da para bulundurmaga mecbur 

tutmaktadJr. Bankalar bu paralan 
nemalandtrrnak ic;in tahvil alma
larma miisaade edilrnesini miitte
rek imzah bir istida ile m\iracaat 
ederek talep etmitlerdir. Huku
met<;e bunlarm arzusunu k!smen 
olsun tatmin etmek ic;in bu karfl· 
hklarm ancak bir k1sm1 ile arzu 
ederlerse tahvil mubayaa edebil
melerini temin edecek bir kanun 
projesi ihzart dii,iiniilmektedir. 

Bankalarda muattal ve hare-

Tramvay iicretleri 
Vekalet, bilet iicretlerinin 

indirilmesini istedi 
Ankara 20 (Hususi) - Nafta ve

kaleti ile tramvay tirketi miimes
silleri arasmda diin de miizakere
lere devam olunmustur. Vekalet, . 
ttirketin miimessillerine mukabil 
bir proje venni,tir. Veki.let pro

jesinde yiiksek, orta ve ilk mek-

tep talebelerile amele i~in huwsi 
tarifeler tatbik edilmesini, bilet 
iicretlerinin indirilmesini istemek· 
tedir. 

Tramvay ,irketinin iade ede
cegi para, 1,700,000 liradtr. Hal
buki tirket 1,5 milyon lira vermek 
ittiyor. Netice yarm belli olacak
br. $irket mumessilleri, vekale
tin mukabil projesini hamilen ls
tanbula gitmitlerdir. J_ 

Bono tevzii 
Gayrimubadillere bir ka~ giin

denberi yiizde 25 nisbetinde bo
no tevzi ediliyor. Tevziat iti rnun
tazam s.urette yap1lmakla hera
her bir noktadan herkes hakh ola
rak tikayet etmektedir. Bu nokta 
da tevziat yap1lacak bonolarm ev
velden ilan edilmemesidir. 

Takdiri k1ymet komisyonu 
hangi numaraya kadar tevziat ya
pllacagmi gunii gunune ilan edi
yor. Bir ~ok kimseler gazeteleri 
erkenden goremiyorlar, oturduk
lari semt te uzak oldugundan vak
tinde yetitemiyorlar. Baz1 kim
seler de komi.r.yona miiracaatla 
:kendilerine hangi giin tevziat ya
ptlacagmt sorduklan halde cevap 
alanuyorla.T. 

Binaenaleyh evvelden bir eel
vel yapara:k gazetelerle ilan et
meli ve cetveli komiayon bina.s1· 
na da asmahdrr. 

ketsiz kalan paralari nemalandn·
maga imkan btrakacak olan bu 
tedbir, bankalarm utifadesini te
min edecegi cihetle mevduat sa

hiplerine daha miisait ve faydah 
'erait hus.uliine musaade etmesi 
itibarile mevduat eshabmm ta
mamen lehine netice verecektir. 

Mesele bundan ibarettir. Bunun 
hilafmda vaki netriyat tamamen 
uydurmadar. 

Sermayei miitedavile, her mem
lekette verg'iye tabi tutuldugu hal
de, baz1 miilahazalarla memle.o 
ketimizde bu mevzu, vergi hari
ci bulunuyordu. Ahiren, yeni va
ridat membalart ararken esham 
ve tahvilat temettii ve faizlerinin 
de vergiye tabi bulundurulma"t 
vergi itlednde adalet ve vergi ye· 
kununun hiisnii tevzi edilebilmesi 
noktasmdan zaruri goriilmiit ve 

bu itibarla esham temettiiu ile 
tahvili.t faizlerinden hafif bir ver
gi aramlmas1 i<;in kanun tanzimi
ne kara::- verilmi~tir. Ahiren ka

zan~ vergisi kanununda eshamh 
tirketlerde vergi nisbeti diger 
tetebbiisat erbabmm vergi nis-

betlerine nazaTan hafif bulunma
st itibarile de yeni teklif, bu nok
tadan da bir musavat ve tevazun 
temin eyliyecek ve tahvilat iise 

lsmet Ps. vekillerle , 
Kayseriye gitti 
Bugiin ogleden sonra 
mensucat fabrikas1n 1n 

temelleri ablacak 
Kayseri 20 (Hususi) - Bugiin 

ogleden sonra Tiirkiyede kurula
cak en biiyiik mensucat fabrika
smln temelleri hurada ablacakbr. 
Bu miinasebetle Kayseride biiyuk 
bir merasim yaptlacakbr. Merasi
me batvekil lsmet pa'a Hz. ri
yaset edeceklerdir. Bugiin temeli 
atllacak olan fahrika gelecek se
ne haziranda faaliyete gec;ecektir. 
Ankara 20 - Kayser.ide kurula
cak fabrikanm merasiminde bu
lunmak i.izere lsmet pafa ile hera
her iktisat, adliye, nafia, ziraat 
vekilleri, Sovyet sanayi miimessil
leri, gazeteciler Kay.seriye hare
ket etmitlerdir. lsmet pa,a bugun
kii merasimde bir nutuk .soyliye
cektir. 

ltalya sefiri lsmet Pf. nezdinde 
Anl{ara 19 - ltalya sefiri bu 

ak~am lsmet pa~a tarafmdan ka· 
bul edilmi~tir. Sefir ba~vekilin 
yamnda k1rk be~ dakika kadar 
kalma~hr. · 

Yeni kontenjan listesi 
Ankara, 20 (Telefon) - lcra 

vekilleri heyeti memleketlcr iize
rine kontenjan miktar1m gosterir 
temmaz, aguslos, eyliil aylan lis· 
tesini taavip etmi§tir. Liste yannki 
Resmi gazetede ne§redilecektir. 

Amerikada yangm 
New-Bory Port 19 (A.A.) 

(Amerika) - Bir kundura imalat
hanesinde yangm <;tkMif ve ,ehrin 
&f.&il mahalleainde bir ~ok ev yan
mubr. Hasar bir milyon dolard1r. . 

yeniden vergi dahiline ahnmt• 
olacakllr. Y eni layiha, timdiye 
kadar kanunu mahsus ile vergiden 
muaf tutulmut olan devlet esha· 
mmm muafiyetini bersab1k temin 
ve muhafaza eylemektedir. Buna 
gore istikrazt dahili, Ergani is
tikrazl, Turk Oni ve emsali devlet 
tahvilleri vergi haricinde kalmif• 
liT.)) 

Ankara 19 (Hususi) - Yaph
glmlz tahkikata gore mevduah 
koruma kanununda yap1lacak ta
dilat tunlardir: 

Yerli ve ecnebi banke.lar, mev
duah koruma kanunu mucibince 
tasarruf hesab1 mevduatlarmdan 
yuzde yirmi be,ini kasalarmda 
tutmaga mecburdurlar. Hiikiimd
c;e dufiinulen fey, bankalarm ka
salarmdan bu paralardan bir kts· 
mmt ve mesela u~te birini Mer
kez bankasma nakletmektir. Mer
kez bankast, kasalarmda htfzede
cegi bu paralara mukabil, banka
lara bazine tahvilah verecek 

Y erli iki amele bir binay1 bo
yarlarken bir kaza neticesinde, 
merdivenden ataitya dufmiittiir. 
Bu ameleden birinin ayagt incin
mi~, digerine ise hi~ bir tey ol .. 
mamt~hr. 

Fakat kazaJl zaraTSIZ atlatan 
amelenin boyu, aradan bir kat; 
gun ge~tikten sonra her gun bi
l"er santimetre uzamaga baflamtf 
ve kendisinin bir ha&tanede mu
f'hade altma ahnmasma liizum 
~oriilmuttur. Mtstrdaki yerli ve 
ecnebi doktorlar, her gun hirer 
.santimi bulan bu uz:ay1~1 neye at
fedeceklerine taflrnltflar ve key· 
fiyeti Avrupamn maruf doktor
la·rtna bildirmitlerdir. 

ve bankalar da bu tahvilleri iste
dikleri zaman paraya tahvil ede
ceklerdir. Halktn bu mevduah 
saglam ve daha stkt bir emni
yet altma almacag1 gibi, Merkez 
od>ankasmm ve dolay•sile devletin -

Avrupadan maruf bir ~ok dok· 
torlar, bu nadir ve esrarengiz 
ttbbi hadiseyi tetkik i~in Mtsira 
gelmi~ler ve bu .ameleyi uzun uza .. 
d1ya tetkik ve muayene etmi,Ier, 
neticede bu boy uzamast ii~ met
reyi bulursa amelenin olecegini 
soylemitlerdir. 

Filhakika bu z.avalh boyact, bo
yunun uzunlugu ii~ metreyi bu
lunca vefat etmittir. 

.Metr Salem ve 
Faraci Ef.ler zaman ve kefaleti altma da gir-

mi' olacakhr. 

Y eni vergiler 
Kahve, ~ay, kakaodan ve 

yunlulerdan bir resim 
ahnmas1 dii§iiniiliiyor 
Ankara 20 - Maliye vekaletin-

de Meclise teklif edilecek ver:giler 
hakkmda tetkiklere devam olun
muftur. Haztrlanan projelerin ya
rm veya sah giinii icra ~;ekilleri 

heyetinde gorii,iilmesi mukarrer
dir. 

$eke11in sabt fiati iizerind~n ki
lo ba~ma bir kurut veya iki ku
ru~ nisbetinde bir vergi ahnmas1 
dutunulmektedir. Miiskirattan ka
pah fitelere bef kuru,tan on ku
ruta kadar milli mudafaa pulu 

yaptfhnlmak suretile vergi aim
man ve a~1k rniiskirahn 5 ila 
10 kurut vergiy'e tabi tutulmas1 

muhtemeldir. ~urayi devlet nez
dinde efrad1n ikame edecekleri 

menfaate miistenit davalann mik
tari iizerinde yiizde yartm nishe
tinde vergi ahnmast, ha::-ic;ten ge
lecek ve dahilde imal olunacak 
lastik, kauc;uk ve kaut;uk mamu
latmdan ahnan istihlek resmine 
yii.z.de dort ila bet zam yapilmasi 
kahve, c;ay ve kakaonun kilosun
dan da 10 ila 15 kuruf, yiinlii ve 

pamuklu mensucatm kilosundan 
ise 10 kuruttan 20 'kuruta kada.r 

istihlak vergisi ahnmast muka.
rerdir. 

Almanyanm bor~larr 
Berlin 19 (A.A.)- Alman tedi~ 

yat konferans1 sah gunii tekrar 

toplanacakbr. Muzakerelerin akim 
kalmas1 c;ok muhetemeldir. {:unkii 

Alman bankastmn bilanc;olart al
tm mevcudunun miitemadiyen 

azalmakta oldugunu gostermek-
tedir. 

(B.,. tarah 1 inci aahifede) ~~ 
Maznularm kefaletle tahliye 

edileceklerine dair ~tkan ~ayialar 
astlstzdir. Miiddeiumumi Fuat bey 

bu hususta h~ -bir miiracaat vaki 
olmadtgmt soylemi,tir. Maznun
lam muhakemeleri mevkufan de
vam edecektir. lki maznun ayr1 
ayrt iki vekil tutacaklardtr. 

AldtgJm habere gore Metr Sa· 
lem lstanbulda eski baro reisini 
vekil tutmuttur. 

Diin ogleden sonra nakit itleri 
miidiir muavini Riit.tii beyin de 
ifadesi ahnmltbr. ifadeden sonra 
Ruttii beyle gOriiftiim. Hi~ bir fey 
soyliyemiyecegini ve bu hususta 

gazetelerde <;tkan haberleri okuma• 
ya da vakit bulamadtgmi, ken• 
disine arkada,Iar• tarafmdan an .. 
labldigtnt ve bu haberlerde yan .. 
hthklar oldugunu, ezcumle rii,ve~ 
teklif edilmesinin sebebini miisait 
bir vakitte anlatacagml soyledi. 

Gazetelerden birisi Istanbul te ... 
lefon sirketi miiduriiniin beyana• • 
tma atfen maznunlarm bu iti ta~ 

kibe memur edilmediklerini yaz- I 
mttti. Riittii bey bu ciheti de ile• l 

ride anlatacagmJ, timdilik izahal 
veremiyecegini bildirdi. 

:t-11-:tfo 

Dun Ankara miiddeiumumiligi• 
nin itart iizerine burada telef?~ 

1 
sirketi mudiirii M. Andersen 1l&t 
~irket komiser vekili Htfzt beyht. 
~iiddeiumumilikc;e ifadeleri ahOJ 

"' 
mtthr. 

leon fa.rad efendinin refikasf 
Ankaraya gelmittir. Madam fa .. j 
raci de kocasm1 miidafaa ~in 'Yf!) 

kil tuta~akbr. _ _ 

Muhiddin bey Yalovada 
Vali ve ~elediye reiai Muhiddirt 

bey 20 glill izin alarak Yalovaya 
gitmiftir. IVIohiddin bey mezuniyd 
mtiddeti zarfmda Yalovada istira• 
hat edecek1tir. 
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'AK$AMDAN AK$AMA 

$ifli mezarlrgr 
,~ Beyoglu, Ma~a ve $itJi taraf• 
lannda oturan aileler i~in en miil).. 
rem ihtiya~lardan biri me%arhktlr, 
Buraalrda frenklerin, rumlann, 
ermenilerin, yahudilerin temi% te
tniz, muntazam mezarhklari bu· 
lunduiu i~in bir Turk mezarhi•· 
run yokluiu biitiin biitiin goze ~ar· 
piyor. 

Belediyemizin bu noksani idrak 
ettigine tahitiz. ~iinkii $itli dtta· 
nlarmda bir mezarhk ana11 te
darik etmek i~in senelerdenberi 
\Jgrathgml gazetelerde okuyup 

duruyoruz. Hatti bir yer bile mii· 
llasip goriilmiit ve miibayaast ka· 
rarlathnlmtfb. Nihayet sahipleri· 
le uyutulamadt, batka arazi bu· 
lundu ve miibayaast elham~iilillali 
neticelendi. 

Y almz, pek sevinmeie mahal 
Yok, ~iinkii daha bu bot arazinin 
Jnezarhk haline sokulabilmesi i~in 
~ok zaman ister gibi goriiniiyor. 

Haber aldtgtmtza gore, bu sene 
yalmz etrafmm duvara ~evrilmek
le iktifa edilecekmif. 

$itli cihetinde bir Tiirk mezar
hgt tesia etmek hususunda beledi
yenin tetebbiisiinii pek takdir et· 
mekle beraber bu yoldaki tet.eb
biislerin hira% daha kuvvet ve .,. 
ehemmiyetle takip edilmeai liizu
lnunu soylemekten kendimizi me
nedemiyecegiz. ~iinkii hu itin 

uzun seneler daha siiriincemede 
kalmaga tahammiilii yoktur. 

Bu taraflann yegine mezarhgi 
Ma~kadaki kii~iiciik kahristan idi. 
Orast da mahalle arasmda olmak· 
tan batka, ~oktan dolup dolup 

tatmif olmak gibi bir mahzuru da 
camidir. Binaenaleyh, belediyece 

oraya cenaze defni pek hakh su
re tte menedilmittir. Fakat bir ce
nazenin de iki kartthk bir toprak 
istemek hakktdrr. 

Ta ~i,Ii tepelrinden h ir cena-
2eyi ahp Eyiip 11rtlarma tat •mamn 

ne kadar kiilfetli ve ne kadar mas· 
rafh oldugunu unutmamak iktiza 

e der. Oliim felaketi ile ezilmif hir 

ailenin bir de cenaze maarafmt, 

fazla parayt tedarik yiiziinden ne 
lcadar srkalahilecegi meydandad1r. 

Sonra, Eyiipte oliilerimizi defnet
tigimiz yerlere hi~ bir zaman bir 
Jnezarhk adt verilemez. Y almz bir 

rnezarhk biliyoruz: ~ehitlik. 0 da 
hugiin b~itiin fatanbulun ihtiyacmt 
tatmin edemiyecegi gibi Istanbul 

kadar ~ok dagmrk bir fehrin her 
&emti i~in hi~ te uygun degildir. 

ltte bu liizum ve %aruret dola· 
}'1sile, belediyenin sair baz1 mas· 
l'aflardan krsarak bu ~itli mezar· 
hg1 meselesini bir an evvel hallet
tnesi biitiin Beyoglu . cihetindeki 

,l'iirk ailelerini pek ciddi bir en· 
dite ve tzhraptan kurtarmiJ~ ola· 
c:akhr. Ak,amct 

l.t- Sizin gazeteoi arkada~~ardan biri I 
a.nbul aa.yfiyelerini ogrenm~d,k i9n. .• .. 

-
Su meselesi 
Yeni borular 

ferfine devam 
ediliyor 

Ge~en per,embe giinii Edime
kapt civanndaki biiyiik bir su kab
losunun deiittirilmesi l)'iiziinden 
lstanbulun susuz kaldtglDI yaz• 
m1a ve bunun evvelce ilan edile· . 
rek halkm tedarikli bulunmaa1 li.· 
zam gelecegi hakkmda alikadar 
makamlarm nazan dikkatini cel
betmittik. 

Sular idaresi, bet senelik bir 
program ile lstanbulun su ihtiya
cmt tamamen temin etmek isti· 
yor. Bu sene i~inde T erkos goliin· 
deki terfi merkezinde hulunan ma· 
kineler deiittirilecek, f.ehre yeni
den getirilecek suyun tamamile 
tertih edilerek temiz b ir halde ve 
i~ilebilmege miisait bir surette 
aktttlmau i~in tslahat yap1lacak, 
suyun miktan da arbrtlacakttr. 
Bu sene i~inde biitiin tehre 6000 
ton agtrhgmda ve 75 kilometre 
uzunlugunda yeniden horular dO
tenecektir. Bu borular da gelmittir • 

T erkos tirketi zamanmda yap I· 
Ian tesisat, tehrin niifus kesafeti, 
semtlerin ihtiya~lan diiJ~iiniilmek
sizin gelifi giizel yapthyordu. Ya
ptlan yeni projede her semtin hem 
bugiinkii, hem de miistakbel ihti
yact diitiiniilerek borulartn kutur· 
lar1 besap edilmit- ve tazyikler ona 
gore tanzim edilmittir. 

Bugiinlerde yeni teaisat itiba· 
rile gene arada SITada tehrin muh· 
telif yerlerinde suyu kesmek mec· 
buriyeti hastl olacak, fakat hallun 
evvelden tedarikli bulunmaai 
i~in keyfiyet ilin edilecektir. 

Tiftik mahsulii 
Bu seneki mahsul ge~en 

seneden az tahmin ediliyor 
Bu seneki tiftik rekoltesi hak· 

kmda kati bir malumat almama· 
mttbr. Alakadar ticarethanelerin 
elde ettigi haberlere gore, bu se• 
neki tiftik mahsuliiniin ge~en se
neye nazaran daha az olacaga aoy
lenmektedir. 

~ehrimiz tiiccara, f.imdiden Ana
doluda tiftik satm almaktadtr. 
Y eni mahsulden lstanhula ancak 
20 vagon mal gelmittir. 

KOoOk bir k1z kayboldu 
Fe.nerde Tahtaminare mahal· 

lesinde oturan Miinevver isminde 
~ bir yatlannda bir ktz bir ka~ 
giin evvel evinden ~tkm•t ve bir 
daha donmemittir. Miinevverin 
bir kazaya ugramas1 ihtimaline bi
naen tahkikat yapthyor. 

AK~i\:M 

Biiyiik hir dogii§ 
Yirmi ki§i biribirine girdi, 

polis, kavgacdar1 
gii~liikle ayudt 

Haskoy civarmda Medt is· 
minde b'ir mahalle bek~isi evvel
rki giin ayni mahallede oturan Ali 
:isminde bir adam1n ~ocugunu so
kakta yaramazhk yapt1g1 i~in to

katlamttbr. Bunu haber alan ~o
cugun baba.s1 Ali derh.al sokaga 
ftrlamu~ ve bek~i Mecidi yakah· 
yarak kiifiir etmeye batlamJlbr. 

Bu yiizden sokak ortasmda bek~i 
Mecitle Ali kavgaya tututmutlar 
ve biribirlerine girmitlerdir. Biraz 
sonra kavgayt duyan Mecidin ah· 
hap ve akrabalartndan bir ka~ 
kiti de sokaga f1rlaytp kavgaya 

kartsmislar, bunu haber alan Ali-. ' 
nin ak::-aba ve ahbaplar1 da dO-
viit yerine kotmakta gecilanemit· 
lerdir. 

Sokak ortasmda iki kavgaci
ntn ahbap ve akrabalarmdan mii· 
rekkep yinni kiti kadaT kalabahk 
biribirlerine girerek -sopalarla, 

tatlar, yumruklarla d&viite tutut· 
muslar ve ortahg1 cenk meydam-• 
na ~evi•rmitlerdir. 

G\i(iiltiiyii duyan polialer va
ka yerine gelmitler ve biribirleri· 
ne giren bu kavgact kafilesini ~ok 
zorlukla aytrabilmitlen:lir. Kavga 

neticesinde Mecit tat ve sopala'f\o 
Ia batmdan ve muhtelif yerlerin· 
den .agtr surette yaralandtgt gihi 

Ali de bir ~ok yerlerinden tehlike· 
1i yaralar almttllT. 

Zabtta iki yarahyl hastaneye 
kaldtrarak diger kavgactlart y.a
kalaylp tahkikata hatlamt,hr. 

lki kumarbaz 
Sokak ortas1nda kavga 
ettiler, polis ikisini de 

yakalad1 

Samatya civarmda Niyazi ve 
Mustafa isimlerinde iki kiti ev
velki gun sokak ortasmda zarlu
la kum.ar oynamr,Iar ve neticede 

Niyazi, Mustafanm 165 kuTUfU· 
nu alm•tbr. 

Mustafa bu kadar parayi ve
rince fena halde hiddetlenmit ve 
para.smt g~riye vermesi i~in Ni
yaziye hiicum etmittir. 

Bu suretle iki kumarb'az oyun
dan sonra kavgaya tutuf111utlar 
:ve polisler ite vaziyet etmitlerdir. 

lki kumarbaz yakalanarak zar
Iar ve kumar paralart miisadere 
edilmi,tir. Kendileri hakkmda da 

gere« kumar oynamak ve gerek
se kavga yapmak su~lanndan ev· 
rak tanzim olunarak adliyeye ve
rilmiflir. 

$ahir biit~esi 
Bugiinlerde tekrar 
dahiliye vekaletine 

gonderilecek 
934 seneai belediye biit~esinde 

yaptlan tadilit bugiinlerde tehir 
meclisi tarafmdan miizakere ve 
kabul edildikten sonra biit~e tet
kik ve taatik edilmek iizere tekrar 

Dahiliye vekaletine gonderilecektir • 
Cumhuriyetin onuncu ytldonii· 

mii miinasebetile Beyazttta Cum· 
huriyet meydamnda dikilecek olan 
abide hakkmda helediye fen he
yeti bir avanproje hazarltyacaktrr. 
Abidenin ne tekilde yaptlmast 
liztm geldigi hakkmda belediye 
bir miisabaka a~acag1ndan bu mii· 
sabakaya ittirak edecek sanatkar· 
lara miisabaka !eraiti haziran i~in· 
de ilan edilecektir. 

Dahiliye vekaleti tarafmdan 
biit~ede bu seferki tetkikat son 
tadilita taalluk edecegi i~in biit· 
~enin nihayet haziran i~inde iade 
edilecegi iimit ediliyor. 

Cimnastik §enlikleri 
Bazt sebepler dolayasile ge~en 

cuma yap1lamtyan cimnastik ~n· 
likleri oniimiizdeki cuma sabahle· 
yin saat onda F enerbah~e atadyo
munda yaptlacakhr. ~enliklerin 
provalart yar1nki pazartesi giinii 
ogleden sonra saat ii~te ayni rna· 
halde icra edilecektir. 

Hamamda kavga! 
Alacakhsnu b1~akla 
ag1r surette yaralad& 

Mehmet ve Muharrem isimlerin
Cle iki kiti bundan bir miiddet ev
vel bir alacak yiiziinden kavga 
ederek biribirlerini dovmiitler· 
dir. Aradan epeyce ge~tikten son
ra bunlardan Muharrem Sultan
abmet civarmda bir hamama gil
mil ve soyunup yrkanmay.a hat· 
lamifhr. · 

0 s1rada tesadiifen Mehmet . te 
ayni hamama gitmittir. Mehmet 
i~eriye girdigi zaman kartas.-:.~da 
Muharremi goriince kiifiir etme
ye batlamif ve iki kavgact ha· 

mam i~nde yeniden kavgaya tu· 
tutmutlardar. 

J~eride bir miiddet doviittiikten 
sonra Muharrem hir aralrk dtta· 
nya ~lkmtt ve soyundugu yerde 
btrakbgr h1~agm1 ahp tekrar ha
mamiD i~ine girerek Mehmedin 
iizerine ablmttbr. Mehmet bu ta· 
arruzdan k endini kurtaramamtt 
ve MuhaNem elindeki b~la 
alacakhstnt muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralamatbr. 

Y arah Mehmet hastaneye nak
ledilmit, Muharrem yakalanmttbr. 

Sahife 3 

II ...... -:·--···- I] 
Ne sihirdir, 
ne keramet 

Ben latanbulda cihet tayin eden 
garip bir pusula. kesfettim. Bu 
pusula kaptanlarm, tayyarecile-. 
rin, baloncularan kullandrldan pu· 
sulalara hi~ benzemez. Onlar gi
bi miknatisi, ibresi filan yok .. . 
F akat miikemmel s.urette cihet ta· 
yin ediyor. Biraz dikkat ettiniz 
mi hu pusula sayesinde nerede ol· 
dugunuzu derhal anhyabilirsiniz. 
Bakmtz naa1l? .. 

Bundan bir bayli zaman evvel 
Fatihe gitmittim. Koca. koca, iyi 
cinsten portakallar. Sordum «3 
kurut!» dedi. Ayni gun ayni cim 
portakallart Tepebattndan alacal( 
oldum. « 10 kuruf! » dediler. 

Gene o giinii aktamiistii Pan
galhdan ge~erken manav diikki· 
ntnd!L ayni portakallar1n iizerin
'deki etikette 12 hu~uk kurut ya· 
ztyordu ... 

itte benim ketfettigim pu:IUI& 
bu. ~imdi hir lstanbullunun goz· 
lerini kapatmtz. Bir otomobile bin
dirip kendisini semt semt gezdi
riniz. Gozleri h~ gormedigi hal
de satrcilarm sesinden nerede ol· 
dugunu hem en anhyabilir .. . 

Portakal 3 kuruta mt? .. ~imdi 
Fatihteyiz.. . Portakal 10 l<urut 
Tepebatmda ... 12 bu~uk kurut!. .• 
~i,1ide .. . Ben portakah misal ol
sun diye aldtm. Yoksa her sah
lan teydtm_ yogurtta:t, salatahktan, 
~ilekten, kirazdan, bahktan, elma• 
'dan her teyden her feyden bu· 
lundugunuz semtin neresi oldu· 
gunu derhal kestirebilirsiniz . .. 

ltte gordiiniiz mii benim pusu
lami? •• 

lnsan tehirden ~ok uzak olan 
haza sayfiye yerlerindeki fiat far
kmt - haydi bir dereceye kadar • 
kabul edebilir. Fakat tehrin i~in
de biribirinden on bet ad1m uzak· 
ta, iki semt arasmdaki daglar ka
da.r fiat farkt akhn alamtyacagt 
bir tey .. . 

Ayni ~ilek Bahkpazanndan P. 
k1p, kopriiyii ge~erek ve tiinelden 
yukart -;tkarak bir misli kiymet
lenebilir mi? .. ltte tam manasile 
ne sihirdir, ne keramet ... 

Hikmet Feridun 
.OIIIIIIII1flflllllllllllllllllll l l 11tii iiUIIIII I1111IIItllllllllllllllllll11fttttlllll8 

Salamon efendl ne oldu? 
Balatta oturan ve o civarda 

benzinciliJc yapan Salamon efe.n
di isminde bir adam ge-;ett 

gun diikkana gitmek iizere evin· 
den ~·kmtt ve bir daha donme
mittir. 

Salamon efendinin ailesi, tica
Tet i~in bir yere gitmesi ihtimali
ni diiJiinerek bir ka~ giin bekle
mitler, fakat Salamon efendide11 
hi~ bir ha·ber ~rkmamttbr. Bu va .. 
ziyet kartramda ailesi polise mii .. 
racaat ederek Salamon efendi 
hakkmda tahkikat yaptlmasmt is
temitlerdir. Zabtta bu adamt 

uamaya batlam'ttbr. 

A mea bey Baliv tirketinde ! .. - lktibu ve terei.ime ball.J mahfuzdur -

$•rlc.e tihayriyey e 
(Bogazi!W-i k oyleridir !) 

gidip SOTIUUft I 
demi~ler . •• _ _. 

. . • Akay idaresine gitmi~. (Kadl· 
koy, Adalar ve )'a lovadlrl) demi~ler .•• 

DODD DO 

I 
. . . Pekala!.. F aka t n ed en bir defa 

<Ia hizim Hali~ ~rketinc gelip sorma• 
mlf~ •• 

A. B. - H er idare, sayfiyeleri kendi 
m mtakalan na gore t!lri f edince sizin d e 
(Balat) & sayfiye d emenizden kork· 

mUfturl 
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lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi 
Yakup Oemil DlqiB ve na.sll lldttrtlldtt 1 

1
• Muharrlrl: M. R. 

Yakup CemiJ beyin hiikumet 
aleyhindeki bu tetebbiislerinden 
vazge~mesi i~in tek bir ~are var· 
Cit: latedigi niifuz ve kuvveti ken
disine vermek, bir ftrka askerin 
batma ge~erek yeniden cidal ve 
harp aahasma ablmak imkimm te
min etmek. l 

.Maksadl 1skat deGil, tehdittil. 
Y akup Cemil bey, kendilerine 

«sulhii miinferit» tesebbiiaiinden . 
bahsettigi kimselerin kendisine 
!kati mahiyette ret cevab1 verme .. 
melerini ve bir ktsmu.m da kendi
aine miizahir goziikecek fekilde 
davranmalarmt kendi fikirlerine 
Jiltihak ettikleri teklinde telakki 
ediyordu .. 

Halbuki «Sulhii miinferit» bahsi 
etrafmda temas ettigi zevattan bir 
Jusmr, onun bu sozlerine ciddi bir 
ehemmiyet vermemi,ler, b ir kumt 
da onu ve arkada,Jarmt ezip mah
vedebilmek i~in bu teklifini kabul 
eder gibi «sureti haktan» goriin
miitler, bu suretle hiikumet aley
hindeki hareketlerinin bir ciiriim 
mahiyetinde tahakkuk edebilmesi 
maksadile onu tahrik eylemi,Ierdi. 

Yakup Cemil bey- kendi aklm
ca - muhitini yokhyarak boyle 
miisait bir vaziyet ihdas ettikten 
sonra arhk daha fazla durmak la· 
z1m gelmiyecegine kani olmuf ve 
iti filiyat sahasma sokmaga karar 
vermifti.. • 

Yakup Cemil : "~imdi Bab1Aiiye 
giderek hOkOmeti bas1p 

devirecegiz !, diyor 
"Abdullah efendi lokanta.smda 

HaJdu beyle yaphgt miinaka,adan 
sonra, Y akup Cemil bey Murat ve 
Nevzat beylerle ve daha baz1 kim· 
selerle temasm1 arbrmif ve niha· 
yet hiikiimeti devirmek, hiikumet 
aleyhinde fili bir niimayi~e girit
mek iizere biitiin bu tamdrklart 
ve anlashklarile Babtali cidde
~inde Meserret otelinde toplan
maga ve ·buradan hep birden ~·
k•p Bab1aliye hiicum etmege karar 
vermit ve bunun i~in de bir giin 
tayin edilmi,ti: 23 eyluJ, 332 
,(1916) 

Bu karart veren Y akup Cemil 
bey, arbk her teYin hazlrlandlgi· 
na ve kendisine iltihak edenlerle 
hiikumete kartt kuvvetli bir vazi
yete ge~tigine, tehdidini dinlete
bilecek bir vaziyete geldigine ina
ntyor ve bu imantndan da kalbi 
bir haz duyuyor, gururlan1yordu .. 

Yakup Cemil bey, bu hareketi 
yapmaga karar verdigi giiniin sa
baht erkenden Nevzat ve Murat 
beylerle beraber otele gelmit, da· 
ha bir ~ok kimseleri de pefinde sii
riikliyerek getirmittl. Y akup Ce
mil bey, bu ihtilil arkadatlarm
dan bir ktsmmt otelin odalarma 
~·karmif, bir ktsmt da otelin kah
vesinde oturmuf.du. Bundan 
batka inzibat boluk kumandani 
olan Nevzat bey, maiyetindeki in
zibat neferlerinden on kitiyi de 
bera\;erinde getirmit bulunuyor-

du .. 
Bu musellah insanlarin hep bir

den otelde bulunmalart Y akup Ce
mil beye, diitiindiigiinii yapabile
cek b ir vaziyette bulundugu ka· 
nantmt telkin etmiJ. ve netesi art

m ifh .• 
Yakup Cemil bey, yamnda bir 

~nktm silahh k imselerle otele gir-

digi zaman, burada emlik esha· 
bmdan Y enitehirli Ali Haydar ve 
yiizbafl Ahmet (Ma~ka) beylere 
teaadiif etmitti. (~) 

Yakup Cemil bey Ali Haydar 
beyi goriince: 

- Buraya ,u gordiigiin arka· 
datlarla ni~in geldigimi biliyor 
musun? .. ~imdi, biraz sonra Ba
btiliye giderek hiikumeti bastp 
devirecegiz! .• 

Dedi. 
r 

I 
~ . - \ 

Yakup Cemil beyin son zaman
lardaki hareket ve faal iyetlerin
den tamamile gafil olan Ali Hay .. 
dar bey, bu sozu ciddi olarak te• 
lakki etmek istemedigi halde, Ya
kup Cemil beyle beraber, bir ta
ktm eli ailahh kimselerin otele ge· 
lerek otel odalarma girdiklerini 
goriir gormez Y akup Cemil beye 
f.U cevabt verdi: 

- Sen deli misin? .. Bir defa et
rafma bak! Hafiyeler, polisler her 
taraf1 sarmitlar.. Otel muhasara
da!.. Sen in bir teyden haberin 
yok!.. 

Ali Haydar bey, bu ihtannda 
tamamile hakh idi: Filhakika Ya
kup Cemil beyle arkadatlan he
niiz otele gelmeden evvel, saba
hm alaca karanhgmdanberi otelin 

etrafmda bir ~ok memurlarm do
latbklarmr, Sirkeciden Bab1aliye 

dogru gerek caddede, gerek civar 

sokaklarda resmi polislerden rna

ada sivil memurlarm mutat hila
fmda ve nazan dikkati celbede
cek kadar gezinip beklediklerini 
gormiif ve Yakup Cemil beyin te
tebbiisiinden evvelce haberc!ar ol
madigt i~in bu inzibati tedbirleri 

manidar bulmuf.lU. 

''Derhal yetit, bDyUk bir tehlike 
iGindeyiz 1. .. , 

Ali Haydar bey, timdi bir ta· 
ktm kimselerle otele gelip yerle~
tiklerini gOJ"iince vaziyetin ehem
miyetini anlamt, , bah usus Y akup 

Cemil beyin agzmdan «hiikumeti 

basacagu! >> li.kirdJsmt ititir, i~it
mez bu hareketin gayri tnbiiligi· 
ni, Y akup Cemil be yin ~uursuz ha
reket ettigini ve biitiin bu terti
battan hiikumetin haberdar oldu
gunu anlamitb .• 

Diger taraftan Yakup Cemil 
bey, gerek otel miitlerilerinden, 

gerek otelin kahvesinde oturan
lar i~inden boyle bir niimayife itti
rak edebilecek kabiliyette ve va
ziyette olarak goziine kestirdigi 

kimselerin de kendisine iltihak 

edeceklerini ve kendiai arkadatla
rile beraber otelden ~1k1p Babtali 

uzerine yiiriidiigii zaman, ekserisi 

nin tahtslarmt ve hiiviyetlerini ta
ntmadlgt, bu adamlarm da kendi 

arkasmdan geleceklerini zannedi
yordu. Hatti, bu esnada otelden 
~1k1p gitmek iatiyen Ahmet beyin 

(Ma~ka) oradan aynlmasma rna· 
ni olmustu .• . 

(Devami var) 

(:f.) Ali llaydar b ey, me,rutiyellten 

evvel cittihat ve T erakki~ ye dahil 
olmu{l, rne~rutiyetin ilimt ve 1908 ih
tilali i~in faaliyetlere knn{lmt{l, hususile 
Y eni~irde Abdiilhamit idnresine kar· 
at c;ah~mt{ltt. A hmet bey (Ma~a) o 

, ~iinlerde <;anakkale<leki vnzifesinden 
rne.zuniyet alnrak gelmi~. Meserret ote
ijne misafir olmu~tu. Hadiscye tesadu

fen ~ahit olmu'ltu. 

AIC$:A:M 

Bir cinayet 
Tarlastndan okiizlerini 
ge~iren adamt oldiirdii, 

kendisi de yaralandt 

J"ire 18 (Hususi) - Burada 
cahillik yiizunden bir cinayet ol
muttur. Vaka tudur: 

,Tirenin T eke koyiinden Hasan, 
bet ay evvel ayni koyden Alinin 
tarlasmdan okuzlerini geiirir. Bu 
yiizden aralarm(la kavga ~akar. 
Kavga biiyiir, ikisi de tabancalart· 
nt ~ekerler, fakat bir vakaya mey
dan vermeden ayrthrlar. 

Hasan iki giin evvel, yanmda 
on yatmda bir ~ocuk oldugu hal
de merkebe binerek tarlasma gi
derken Alinin tecaviiziine ugrar . 
Ali, Hasanm arkasmdan bir el 
silih alar, fakat isabet ettiremez. 

Bunun iizerine Hasan etekten 
inerek Aliyi altma ahr. dovmege 
batlar. Sonra tekrar hayvamna bi
nerek yoluna devam e lmek ister. 

Fakat bu strada Ali tekrar ta
bancastm ~ekerek bir ka~ el atet 
eder. 

Arhk diiello batlamt~hr. Hasan 
da ailahmt ~ekerek ate' etmege 
batlar. Neticede Hasan oliir, Ali 
agtr surette yaralamr. 

Vaka jandarmaya aksedince 
derbal tahkika.ta ba~lanmt~hr. Ali 
tedavi i~in J~ir hastanesine nak-
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BugUn 

I P E K Sinemasmda , M E L E K Sinemasmda 
~ film bird en: 

ASLA:N' ADAM 
ve KATE DE NAGY tarafmdan 

BOKlfY 

2 film blrden: 
GARSONLAR $AHI 
Suzy Vernon ve Tramel tarafmdan ve 

YANIK KALPLER 
MARLENE DIETRICH tarafmdan 

Her iki sinemada fiyatlar : 30 - 40 • 50 kuru!J 

ELHAMRA SlNEMASINDA: 2 film birden L 
BEN VE IMPERATORICE B A L A Y I ,__Ill Lilian Harvey ve Charles Boyer Brigitte Helm ve Albert Prejean l •' 

Umumt dOhuUye 25 kurut C 

Maliye Vekiletinden: 
Depoda mabfuz tartnamesi mucibince kAiJdt hazineden verileD 

ti~ mublelif boyda on sekit tUilyon sekiz ynz U~ bin adet zarf 
pazarhkla yapt1r1lacagmdan talip olanlarJD bin iki yiiz elli lira 
teminah muvakkatelerini mal sandtiJna yabrarak makbuzlarile 
beraber May1sJD 28 inci pazartesi gUnn saat 14 .de Dolmabah~ede 
K~rtasiye deposu ba~ memurluguna miiracaatlara. (2592) 

istanbul Nafra Bafmiihendisliginden: 
Yalova .. Hamam asfalt yolu tamirab miinakasa §artnamesindeki 

§erait dairesinde kapah zarf usulile 20875 lira ve 83 kuru~ ke,if 
bedelile miinakasaya konulmu~tur. Miinaka!la 9/6/934 tarihine roii· 
sadif cumartesi hUnii saat 15 de yapalacagmdan taliplerin mezkur 
saatten evvel Istanbul Vilayeti Daimi Enclimeninde bulunmalan 
lizamd1r. ~artnameleri U~ lira mukabilinde 1stanbul Nafaa Ba~mu .. 
hendisliginden tedarik edebilirler. (2594) . 

<;orlu Belediyesinden: 
Elektrik fabrikasmda bulunan 105 beygir kuvvetindeki k1ristof 

markah dizel motoriinde kullanalmak tizere 40 ton mazot ve 2 
bu~uk ton makine yag1 kapab zarf usulile mUnakasaya konulmu~tur. 
Talip olanlarm 6 Hniran 934 tarihine musadif <;ar~amba giinu 
saat 4 te 0/o 7 bu~uk teminab muvakkatelerile muracaatlan ilan 
olunur. "2595,. 

ledilmittir. --G-------------T--k-d---K........,-------
Bir katil tutuldu ayrimiibadiller a iri 1ymet 

Tire 18 (Hususi) - Musalar Komisyonundan: 
.koyiinden ni~anhst Ayte ile ra- Karar numaralan 311 den 337 ye kadar olan Gayrimiibadillerin 
kibi Bayrama atet ederek Ay,enin yiizde 25 hesabiyle bonolar1n1 almak iizere 20 Mayas Pazar giinU 
ya.ralanmasma, Bayramm oliimii- Komisyona miiracaat etmeleri. "2616" 
ne sebep olan Ali zabttaca yaka-

"'~~~::.;,~:.:: .. 1"""'"""11""'"'"""""""'.,""'"'"'"'"""'• I • I Istanbul belediyesi llanlar• I · J 
M. Mussolini 

(Bat taraft 1 inci aabi.fede) 

ltalyanm bahri kuvvetleri yelif• 
tirinekte maksadt nedir? Birinci 
gayesi tabi\ emniyet ve selameti
dir. Bunun manast miiteaddit yer
den dar agzt bulunan Akdenizin 
bogazlarmdaki hahri miinakale
nin serbest o3maut demektir. · 

Akdenizin bu dar ag1zlan .fUn• 
lardrr: 

Cebeliittartk, Siiven kanah, 
Karadeniz ve ~anakkale bogaz
lan, Malta bogazr, Babiilmendep. 

Bu deniz yollarmdan her biri
nin yambapnda bafka devletlerin 
bahri ve hava iissiilharekeleri ol
dugundan bu yollara hikim olma· 
lan ,yahut miinakaleyi sekteye 
ugratmalart kolaydtr. 

ltalya muhta~ oldugu e'yanm 
pek azmt kara tarikile getirtebi
liyor. Her sene ~elbeyledigi 29 

milyon ton etyamn ancak 6,000,000 
tonu karadan geliyor. Kalam de
nizden geliyor. «;ogu da Cebeliit
tank bogazmdan ge~iyor. 

Bu deniz ticaretinin tam bir 
surette emniyetini temin etmek 
bir mefkure ise de latbik kabili
yeti mii,kiildiir. Binaenaleyh ltal
ya da lngiltere gibi baz1 Tisk ve 
tehlike ihtimalini kabul -ediyor. 

~u kadar var ki ltalyanln bah
riyesi ne kadar kuvvetlenirse teh· 
like ihtimal ve imkam dahi o nis
bette azalac.akttr.>) 

Muha.rrir diyor ki: ltalyada b'u
lundugum miiddet zaTfmda tesa
diif ettigim fatist memurlar1 be
nimle gorii,iirken ltalyanm arl
makta olan niifusuna mahr~ ol
mak iizere miistemlekata ihtiyact 
oldugunu bilaistisna beyan etti
ler. Lakin ciimlesi cebir ve kuv
vetle arazi almak fikrini redde
diyor. Zaten Mu.ssolininin kendi
si de Asya ve Afrikay1 ltalya i~in 

Fatih Belediye ~ubesi Miidiiriyetinden: Samatya'da in§asa mukar· 
rer, deniz hamammao 9/6/934 tarihine miisadif Cumartesi giinu 

yedi bu~uk lirahk teminat makbuzlarile beraber daire Encfimenine 
mtiracaatlara liizumu ilan olunur. "2613,. 

I aoRsA]"s u MER 
Istanbul 19 Mayls t93.t 
( Ak~am kap~D1!1 fiatleri) 

Esham ve Tahvillt 
lst. dahili 96, - I~ B. l-lamiline 8,60 
Kupommz 1{133 ,. MOessis 98 
istikrazl U3,50 T. C. Merkez 

(Eski Artistik) Sinemasmda 
2 bUyiik film birden 

CHARLES BOYER tarafmdan 

ATMACA 
'Onitll rk I 31,95 Bankas1 &7,50 ve 

: ; 111 :!:;~ ~;~:1~~uhls~o ;;:~~ Lehistan istiklili 
Mumessil 1 &7,:JO 'l erkos 1£1,40 

,. li 48165 yimenlo 12,£>0 l Umumi diihuliye 25 kuru~ 
, III - l ttihat degir. 10,75 (16848) -~ 

1!} Bankas1 S,GO ~ark ,. 1,30 -
Para ( Cek flatleri ) " Mevsimin en bnyllk artistik hadisesi Ill 

Paris 12,00 Sofya Cfl,27,28 MayiSJn 22 nci Sah ve 23 ncn Qar!}amba 
rra~ 19,10,25 ak~amlan tam saat 21 de 

Londra 610,25 ~ Berlin 2,0l,~G SARA Y ( Eski Gtorya) eahnec;inde 
Nev York 79,So .Madrit 6,82

1
30 Maestro GEORGES GEOROESCO 

Milano 9,35,68 Delgrat 85 llj 3i i<.laresinde 76 ki~liden mnrekkep 
6 I I 6.o· I 

A tina 82,7013 Zloti • 21 Bnkr~ m me~ mr 
Cenevro 2,H,i 6 Pengo 8,~76:~ F I L A R M 0 N I ~ A 
Brukst~l s,iO,M BUkr ~~ 7tl,52 orkestrasmm verece~1 
Amsterdam 1,17,46 Moskova 10,89.75 2 BUYUK KONSER 

!~in l!iletler ~imdiden satllmaktadJr. 

~ BugUn 
ASBi Sinemada 
Glemenl Vautel'in ~abeseri 

Programda : Sair parr,alar arasmda: 
Bethoven'uin unci senfonif'i, Himsky • 
K orsakow'un ~ehrazadesi Dnkas'm 
Apprenti sorcier'i, Richard Strauss'un 

Till Euleru;piegel'i vesaire .... 

-Fiyatlar: 100-200 ve!JOO kuru~. (lfi847)tlil 

A~1k te,ekkiir MADAM ~OCUK 
iSTEMiYOR 
GUzel ; ve tirin artist 

' MARJE GLORY tarafmdan. 

Sahnedc: Bugiin 16,5 matineaile 
her aktam: 

ZENGin VARYETE 
.._ Umumi diihuliye 20 kuru~ -' 

Muhterem babam1z ve zevci• 
miz Hilal matbaas1 sahibi Esat be .. 
yin cenaze merasimine gelmelC 
auretile ve telgraf ve mektupla ma" 
temimize ittirak eden muhteTem 
zevata gazeteniz vastlaaile tefek•~, 
kiirlerimizi bildiririz efendim. .. 

Nazlr Esat. Gallp Eaat. MDzeyye_: 

S A B A Y _._ • Bolivya Para§vay itillh 
( Eski Glorya ) sinemasmda 

~Dilber ve sehhar ylldtz 

LtL1AN HARVEY 

SARISIN KUKLA 
cazip filminde bUyiik muvaf
faktyet kazamyor. Yaz fiyatlar1: 

Umumi dUhuliye 30 kuru!1. 

Vatington 19 (A.A.) - M. Ro~ .. 
sevelt, Bolivya - Paragvay har'" 

tarihi bir gaye olarak goste.rmittir. , ____________ , 

binin uzamasmda Amerikan ailali 
•tirk~tle't.inin ne dereceye kada~ j 
miiessir olduklar1 hakkmda tahk1

'" •. 

kat yaptlmasml tasvip etmit ve bit 
kiimetin bu hususta s1kt bir f.ekil ... 
de tesriki mesaisini vadetmittir. . 
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GUNU HABERL£Ri 

Halk ifin kimya 
konferanslarr 

Her hafta sah giinle~i 
miihim bir rnevzu 

anlanlacak 
Ankara 16 (Huausi)- Merkezi 

( Ankarada olan T.iirkiye .umum 
kimyagerler cemiyetinin, balk i~in 
hir &Ira konferanslar tertip eyledi-

' gini yazmlfbk. Ge~en sah giinii, 
Ankara h~lkevi salonunda bu kon• 
feranslara hatlanmt,br. Haftada 
hirer defadan, dort .giin devam 
edecek olan bu ilk konferans se
:risinin mevzuu «yiyecek d~ecek 

d<imyast» d1r. Ayni .zamanda An-
. kara radyosu vasitasile ne,redilen 

hu lconferanslara, yiiksek oziraat 
enstitiileri, zirai kimya en&titiisii 
~efi fsfendiyar ~sat beyin nutku 
ile ba.,Ianmt~hr. 

lsfendiyar Esat bey, sozune, 
«Tiirkiye umum kimyagerler ce· 
rniyeti» nin, halka karfl olan vazi
fesini yapmaya ko~tugunu soyli
yerek, herkesin anhyacag1 bir ie
.kilde ldmyamn muhtelif ~ubeleri 

iizerinde konferanslar v.erilecegini 

hildirmi~, ve kimya ilminin ta· 
Tih~esini yapmttltr. 

Bundan sonra .kimyanm muhte
lif JlUbeleri, ve ((yiyecek i~ecek 
Jdmyast» m anlatan hatip, bu ilk 

konferans S'erisinde bunun ancak 
pek az bir kiSmma temas edilebi
lecegini soylemi.,tir. 

lsfendiyar Esat beyi, s1hhiye ve
kaleti merkez kimya laboratuvart 
:miidiir munvini Necmeilain bey 
takip etmi,, ve yaglar ii:zerinde lu
sa bazt iznhat 'Vermittir. 

Udnci ]{onferans may1sm -yinni 
ikinci sal1 giinii on yedi bu~ukta, 

gene .Ankara 'halkevi tiyatro sa
lonunda verilt~cektir. 

Anl{ara radyosu ile de nefredi

lecek olan bu konferansta cvveli, 
yiiksek ziraat enstitiilerinden Ke
rim Orner bey, «sular» ha'kkmda 

soz oyliyerek, kullandtglmlz su
Iarm mnhiyetini, ev.safmt, iyi, fe

na sulnr1, anlatacak, ve fena sula
rm mnhzurunu azaltmak -':4releri 
iizerinde konut cakhr. 

Onu takiben, ~nkara icaret 
mektebi kimya muallimi Mithat 

Cemal bey sebzelere .clair soz soyli
yecektir. Bu nutukta, sebzelerin 

mahiyet, ktymet, ve evsaft hak
kmda iznhat verilecek, muhtelif 
sebzeler iizerinde konu,ulacakhr. 

{:ok ehemmiyetle 'kar~tlanmtf 

olan, bu halk i~in kimya konfe· 

-Tanslarl biiyiik hir :muvaUakiyet 
kazanmaktad1r. 

~anakka ede .&azi heykeli 
f;anakkale 1'8 (A.A.) - ~anak

kalenin Gumhuriyet !Dleydam tge· 
~en senedenberi aevamh itinalar

la tesviye ve tanzim edilmekte · di. 
Bugun meyaana helediye tarafm· 
dan yaptmlmalda olan Gazi Hz. 
'llin heykelinin 1emel alma ~tnera
simi yaptldt. Biitiin halkm ittirak 
ettigi bu merasimde biiyiik kurla
l'Ici Gnzi Hz. pek candan sevgi we 
saygtlarla alkt~1andt. 

Almanyada dahili 
bir ihtilaf 

Nazilerle ~elik migferliler 
anla§am1yorlar 

Bedin19 (A.A.) -Havas ajan
SI muhabirinden: ~elik migferli
lerle milli sosyaliat 'Dla'l\afili ara· 

:Smdaki gerginlik arlmr,br. • 
'Frankfurt • Mayn polis mii· 

diirii <cmilli sosyalist eski muba
ripler» 1ederasyonuna, bugiin 'la
ftmlf- olduklan «~elik migferliler» 
ismini ve iiniformasm1 ta!tmasmi 
ve i~timalar yapmasm1 yasak et· 
mi,tir. Bu yasagm sebebi federas· 
yon Teisinin emirlerine itaatsizHk 
ve halk arasmBa ~elik migferlile
rin uyandtrmtf olduklarz heye

candu. 

~arlonun hediyesi 
Sanfransisko 18 (:A.A.~· 

GhaTlile Chaplin, kenC!isine on 

be~ sene sa:hkane hizmet etmi' 
olan 'katibi Japonyah 'J'~rao K:o
noya veda hediyesi olarak ~2 bin 
4iolar IVermiflir. ~i.tip efendisi ile 
beraber biitiin Avrupa turnelerin· 
de hulunarak sinema hakkmda ' 
.esash teknik malumat elde et
mi~tir. 

Cambazlardan kaqan aslanlar 
Paris 18 (A.A.) - Sabah ~.Saat 

6 da biiyiik hayvan cambazhane-
sinaeki aslanlarm kafesinoen, ii~ 
asian ka~mr,hr. Birisi, bir askeri 
agtr 'SUrette yaralamif, asker has-

Heyecan1t bir takipten eonra, 
taneye <kaldtrtlmu~ttr. 
aslanlar yakalanmt,Iardtr. 

Silah ticareti 
Amerika reisicumnurunun 

bir mektubu ----
Va~ington 19 (A.A.) -M. 'Roo

sevelt ayan meclisine gondermit 
olaugu bir beyanname ile bu mec
listen silahlara ve muhimmata da
ir olan 17 haziran 1925 tarihli 

mukavelenamenin tasdik edilme

sini istemi~tir. 
Beyannamede ingilterenin 

livya 1VC .Paraguvaya ~ap1lacak si
lah ihracatt iizer.ine biitiin diinya
ca ambargo konulmasi suretindeki 
protestosundan bahs.edilmeme"kte 
ise de zannedildigine goreiM. Roo
seveltin :Cenevre rmukavelesinin 
tasdik eaihnesini Jta:lep etmesi ln
giltcrcnin bu sahadaki ~ayretine 
istirak mnksadrna .matuftur. 

' I 

M. oosevelt, hi..lhassa sili.bla· 
rm lhususi surette ve kontroldan 
.azade olarak imal edilmesinin 'Ve 
sahlmasmm heynelmilel kan~khk
larm 'VC cidallerin bir men,ei hali· 
ne gelmif oldugunu ve bu imal 'Ve 
ticareti her bangi bir devletin 
miinferit surette kontrol etmesinin 
miimkiin olmadtgmi beyan eyle

mektedh·. 

A1manyanm haricl ticareti 
Berlin 18 (A.A.) - Almanya

.nrn nisan ayma ait harici ticaret 
bilans-osunun a~~~. 28 mil_yon 
markhr. ~iinkii ithalat 398 mil· 
yon olup ihracat ise 316 pl.ilyona 

d iitmii~tiir. 

r 

~ CVNON MESELELERI 

~arki Avrupada 
vaziyet 

Ccnubi ~e orta Avrupadn siyasi faa· 
liyet gittikc;e nrtJyor. Ldlistnn hariciye 

nazm M. Bock Biikre~i ziyarct cyledi. 
Lehistnn ile Romanya askeri ittifakla 
biribirine bngltdtr. Bu ittifak Sovyetlere 
kafll ynptlmt!ihr. 1 nTp :za·mnnmda ild 
devletin ordu!anns bir Leh ceneralt ida· 
re edecektir. KnraClenizden Balhk de· 

nizine kaBar Avrupn}'l ikiye nytran bir 
seddi nskt'ri .t~kil eden b,!! ittifnka ge· 

Tek Homanya JtiikCrmeti, gerek Lehistan 
devleti hiiyuk ehetnmiyet ·vor.mckteilir. 

Romanya :ht1.11iciye naz1n M. Tiitu· 

lesco Balkan misak1na temel kura.n 
llllalum ~eyahnte Var~ovadan bat~lamr,tt. 
.Biikl"e{l miilukatu~da Lehi-etan ve Ro· 

many~ hiikumetleri devlot adamlannm 
'fnk mk ~ulu!lnrnk mevcut mescleleri 

birlikte gorii~cleri ka arla~tmlmt~trr. 
Digcr tarnftan Sovyet hukumeti Le· 

histan ile mevcut ade!lli tecaviiz misa· 
kmm uznttlmamm teklif ctmitst.ir. Le· 
histan hiikUmeb miihim ~CTait ile bu 
.tcklifi kabul etmi~tir. Lehistanm kom· 
~?USU Litvnnyn 'hukumeti V.ilnnmn Leh· 
ler tarafmdan ..zapt vc ilhak edn-lme· 

sini otedenberi tmurmyordu. 
1926 dn .snbak SoV):et hnriciye komi· 

seri M. Qi~erin malum bir nota mle Lit· 
vanya hiikfunetinin bu iddinsmt teyit et· 

mi~ti. Litvanya hiikumeti dahi Sovyct• 
lerin bu miizaheretine istina.t ed~rek 
Vilna iizerinddci iddiasma ~iddetle mii· 
dnfaa cdiyordu. 

Lehistan hi.ikumeti bu Tlotanm iptal 
cdilmesini ve Riga sulh muahedesile 
tanman Lehistan huduthmmn knti ol· 
dugunun ~eyit eailmesini nclcmi teca• 

viiz misakmm otecdldi i~in ~art koymu'· 
tur. Sovyct hiikumeti bu ~artt knbul ey· 
lediginden demi :tecaviiz mukavelesi 
1945 senesine kadar uza.talrrut~hr. 

Balik bollugu 

Son gunler zarfmda fazla bahk 

~1k1yor. Diin palamulun tanesi 

mahalle aralarmda 100 paraya 

sabhyordu. Bazt itsiz ~ocuklar da 

koprii altmda bahk tutmakla va· 

kit .gecririyorlar. 

:Paris belediye lzas1 l)eliyor 
Sofya 19 (A.A.) -Paris be1e

diye.meclisi reisi M. Fiquet ile be

lediye tmeclisi heyeti mnrahhasasi 

Sofya helediyesini resmen ziyaret 

etmek iizere diin :buraya gelmistir. 
' 

ProgramBa resmi >ziyafetler, ka· 

buller ve ziyaretler vardtr. Heyet 

burada ii~ gun kaldtktan sonra 

,pazar aktamt istanbula hareket 

edecektir. 

Benlm !lum JJina okur ••• ••• DlSner dGner, gene okur 1 ••• 

Sabife S 

'HA'F_T At1K SIYASI 1CMAL 
---------~--------------, 

Milletler cemiyetinin top1anttsi - Silah· 
lar1 btrakma meselesi - Macaristan1n 

~ikayeti ve ltalya h1oku 
Milletler "Cemiyeti meclisi yet· 

mit dokuzuncu toplanbsml yaph. 
Bu i~tima ~ok merakla bekleni
yordu. Ciinkii silih meselesinin 
eirdigi ~lkmazdan 'kurtulmast i~in 
bu meclis miinasebetile Cenevre
de toplanacak devlet adamlarmm 
,.ahsi temas1 neticesinde bir ~are 
diif.iinecekleri bekleniyordu. Bun
idan bafka gayet nazik ve tehlikeli 
bir mesele olan Sar havzasmm 
atisine talluk eden miihim ha.z1r· 
hklar burada d<ararlafhTJiacagm
dan bu mesele dolayJSile siyasi 
gerginliii arbracak yeni hadise
lerin zuhur edeceginden korkulu
yordu. 

Genevrede toplanan de:vlet 
adamlannm temasmdan silahlan 

· btrakma meselesi i~in bir fayda 
,zelrnedi. Evvela buraya devletle
rin birinci stmf niifuz sahibi adam
lart gelmediler. Burada bulunan· 
larm arasmda ba~hca miihim si
ma yalmz F ransa hariciye nazui 
M. Barthoudur. ln_giliz hariciye 
naz1r.1 gelmedigi gibi Sovyet ha
riciye komiseri de bulunmadt. 

Fransanm miittefiki Lehistan 
ile ~ekoslovakyanm maruf hari· 
ciye a1azarlart miralay Beck ile M. 
Benes dahi haztr bulunmadt. Bi
naenaleyh Cemiyeti Akvam mecli
smin bu defaki i~tima1 parlak bir 
toplanh olmamt,br. 

Sarda yaptlacak reyiamm haztr· 
hgt gergin bir hava i<;inde gidiyor. 
Almanlar Franstzlarm reyiama i'
ikal yahut tehir edecek vaziyet ala
cakJarmdan ~iipheleniyorlar. Fran· 
s1zlar ise ~lmanlarm haskm "ek
linde bir Jlareketle hir vaziyet 
ihda~ edeceklel"inden korkuyorlar. 
Meclis bu tesirlerin altmda -kala-
7ak .kati .kararlar vermekte gecik

mektedir. 

SiiAhlan b1rakma rneselesi 
Cemiyeti akvam rneclisi toplan

liSI miinasebetile silah meselesi 
hakkmda bir anlatma husule gel
memesi iizerine terki teslihat kon
feransmm may1s1n sonunda topla
nacak umumi komisyonunun i~ti
mat derin enditelerle bekleniyor. 
Fransa hiikUmeti 17 nisanda tn
giltereye verdigi cevapla tuttugu 
noktai nazarlaTda ~1ddetle 1srar 
ed iyor. Bu 'hiikUmetin istedigi dcon
ferans toplanarak sili.'hlann ten-
kis ve tahdid.i Cfehbiisiiniin Al
manyanm silahlanmast yiiziinden 
akim lkaldtgmt esbit ~tmesi ve 
devletlerin ilerideki hareketlerjn

de serbest kalmasrdtr. 

lfransa $ili.hlart buakma ifinin 
akameti mestdiyetini Almanyaya 
yukletebilirse u :devletin Versay 

uahedesini ·hla1 eyledijini ileri 
siirer-ek Gemiyeti akvamm ahki· 
:kat y:~as1n1 ve ..miieyyide:lere 
miiracaat eylemesini talep cde

cektir. 

. 
'fransa "bu kadar ileri gitmese 

bile askerlikten tecrit edilen Ren 
'havalisinde Almanlarm tayyare 
karargiblarl yaphk1arim isbat 
ederek hem Versay muabedesi 
hem de 'Lokarno misaka mucibin
ce devletlerin Almanyay1 tazyik 
clmelerini talep edecegi mu'hak
kak addolunuyor. 

ingiltere 'Ve italya A1manyanm 
silih1anmastm esas itibarile 'kabul 
etmit o1duklarmdan bunlarm mii· 
eyyidelere ittirak etmeleri 'iipbe
lidir. Bu takdirde Fransanm ya 
kenai ba,ma yahut miittefiklerin
den bazrlart ile Alman,Yaya karft 
cebir ve tazyik lefeh'biisiinde 'bu
lunmasJ ihtimali vardtr. Boyle bir 
'hareket ise 'harbi inta~ edecektir. 
Bunun i~in vaziyet gayet tehlike
lidir. 

Macaristanm §ikiyeti 
Cemiyeti ak:vam meclisi hi~ bek

lemedigi bir nazik lladise kar-tt
smda kalrmf.hr. Macaristan h.UkU
meti meclise bir muhttra vererek 
Yugoslavya hiikumetinden JlUdut
ta .miiteaddit hadiselere meydan 
verdigi iddiasile -tikayet etmi,tir. 

Macaristamn hu ,ikayeti at'kasm· 
da halyan1D1parmagt bulundugun
dan ~phelenen lcii~uk itilif dev
Jetleri bu te9ebhusten ~ok endife• 
ye diifiDiitoleTdir. 

Macaristamn boyle :bir e~eb
biiste bulunmakla su1h .:muahede
lerinin tadilini ve hudutlann de· 
iittirilmesi meselesini ortaya ~~4 

karmak istediginuen dcorkuluyor. 

'Meclis ortaya yeni ve teh1ikeli 
blr vaziyet ~1karmamak ~~in bu ~i
Ckayefin ietkikini ;gelecek devreye 
btrakmagi muvaftk gonnektedir. 

ltalya bloku 
Macaris1anm bu t~tehbiisii Jtal

yanm o~ta Avru_pada kendisine 
taraftar bulunan hiikumetler ile 
iktisadi ve siyasi miinasehahm 

kuvvetlendirdigi bir zamana tesa
diif eylemesi aynca dikkate ~a
yandir. italya ile Macaristan ve 

Avusturya arasmda iktisadi mii
<nasebab .arbrmak ·~in ii~ devlet 

arasmda IRomada yeni bir itilaf
name aktedildi. Bu :vesikada ital
ya biiyiik fedekarhklara Jtatlan· 
nu~hr. italya Macaristandan bir 

milyon kental bugdayt cihan piya· 
sasmdan s-ok yiiksek bir fiatle ala· 
cakhr. Bazt f.Crait ile bu miktara 
iki milyon kentala ~1karacakhr. 

Jtalya Avusturyadan dahi kereste 
ve kulliyetli etya alaca'kttr. 

Macaristan 1talyanm e1inde bu
lunan Fiyume limanmdan ve Avus
turya dahi Triyesteden serbest 

o1arak nalikattan istifade edecek· 
1erdir. Bu yeni itilafname i1e 1tal
ya ve 'Macarislan ve 1\.vusturya 
bloku iyice tabak1ruk etmektedir. \ 

Japon impar:atorunuo ge~en ay dogan ~ocugu 'lk defa olar.ak 
otomobille gezdiriliyor, (Otomobilin arkas1nda motosiklaUi polisler 
ve yaverler varalr) 
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SPOR 

Eski~ehir kupasr 
• 

~ampryonu 

Eski9ehir 14 (Hususi) - Oct 
h&fta evvel baflryan himayeietfal 
kupas1 ma~lan ge~en cuma bitmit 
ve Demirspor iict r~kibini yenmit· 
tir. Birinciligi kazanmtttlr. Demir
spor son ma~mt Bozoyiik takt
mt ile yapacak ve neticeye gore 
kupa aahibine verilecektir. Maa
mafih bu macrm neticesini 'imdiden 
Demirspor lehine kaydetmek dog
ru bir hareket olur. 

Kupa ma"lan; olgiin giden Es
kitehir sporuna bir canhhk ver
mittir. Bu ma~larm yegane husu
siyeti de Demirsporun ii" ma~ta 
hi~ gol yemiyerek on gol atmas1 
ve bu tekilde galip gelmesidir. 

Eskitehir kliiplerinin vaziyetini 
bilmiyenlere Demirsporun bu !-e

kildeki galibiyeti kar~nsmda diger 
takamlarm zayaf oiduklart hiikmii
nii verirler. Halbuki bu, boyle de
gildir. Bur';n tayyare alay1 taktmt 
esld kuvvet ve formiinii bulmut· 
tur. Hava mektebi yeni bir taktm 
ile sahaya ~tkmt' ve ~ok giizel 
oyunlar oynamt~hr. idmanyurdu 
kendisinden iimit edilmiyen oyun
larla menfi ncticeler almt~hr. Ma~
larda tansm da rol oynad1gmt id
dia etmek yanhf bir fikir olmaz. 

Ciinkii; kupa ma"lanndan ev
vel kar~.datan fdmanyurdu - De
mirspor ma"mda; Demirspor, ii~ 
siftr maghip olmu~tu. Kupa ma~
larmda; Demirspora s1f1r dort 
maglup olan tayyare olay taktmt 
ldmanyurdunu s1f1r ii" yenmittir. 
Ve gene ldmanyurdile ii~ ii~e be
rabere kalan ve tayyare alay1 ta
lnmmt 3·1 yenen hava mektebi fe
na bir oyunla Demirspora s1ftr iict 
yenildi. $u neticeler pek giizel is
bat ediyor ki; yaphgl ma~larda 

Demirsporun talihi pek a~1k ol
rnuflur. Maamafih kupa macrlart
nm bu neticeleri; birincilik macr
lannm s:ok heyecanh olacagm1 ve 
iimit edilmiyen neticeler verecegi
ni tahmin ettirmektedir. 

Bugday fiati 
Ge~en hafta- alb kuru~tan 

a~aga di'1~medi 

Ge~en hafta icrinde bugday fiat

Jeri 6 kuruf.tan ataga diitmemittir. 

Y agmur hakkmdaki iyi haberler 

imdada yetifliginden fiatlerin daha 
ziyade yiiks-elmesine imkan kal
mamtthr. 

Arpa fiatleri de yiikselmege 

miitemayildir. Yemlik arpalar 
100 paraya sahlmaktadrr. Bir iki 

he.fta evvel arpa 2 kuru,Ia 2 kurut 

on para arasmda muamele gorii-
yordu. • 

Ge~en hafta i~inde diger zahi
re maddeleri iizerinde ehemmi
yetli bir tereffii goriilmemittir. 

Y almz kut yemlerindeki muame
leler daha ziyade canlanmtthr. Fi
atler 5 kurut.la 6 kurut arasmda 

dola~maktadtr. 

Ibrahim Tali beyin tefti§ 
sayahati 

Tekirdagt 19 (A.A.)- Umumi 

miifetti,imiz ibrahim Tali bey, bu
giin Murath nahiyesini ve koyleri 

dolaf.arak halkm mahalli dertle
rini dinlemit ve lnanh aygtr de
posunu gezmittir. 

Ibrahim Tali ~y, yarm Hayre
boluya gidecek ve oradan Malka-

raya ges:erek Trakyadaki hayuh 

tetkiklerine devam edecektir. 

·A K $-AM 

Memleket haberleri 
-- ,=~ = -~ -= -~ · ·-=-· _ __..,_ . -_...,:__· ·-'.-·· -~· 

Hoca haga muska asm1~! 
Oteki. haglar hastahktan. kurtuldu, 

hocan1n _ bag1 · harap· oldu 
Kastamonu 16 r• "ususi} -lne- c - --- dualar yazmlf. ve bagm tam orta-

bolunun Abana :_ -- · yesinde ~ok · ~ smdaki bir kiitiige asmtf ve bu su-
tuhaf ve tuhaf oldugu kadar da retle, Allahm iznile hastahgm ge-
koylii ic;in bir ibret dersi mahiye- ~ecegine kail olmuttur. 
tini alan bir vaka olmuflur. Bittabi hastahk bu duaya aldt-

Abana nahiyesinin (Pazar yeri)' ru etmemis ve esasen mevsimin 
' ' 

mmtakast koyliisii, maitetlerinin ~ok miisait gitmesi yiiziinden bii-
bir ktsmim bagcthktan temine ~a- ' tiin fiddetile seyrinde devam ede-

hfmaktadtrlar. Ve her sene maniah rek bagt tahrip etmif ve hoca efen-
arazi iizerinde crogalbnakta olduk- di, degil 100-150 lirahk iiziim sat-

lari baglarmdan elde ettikleri iizii- mak, hatta bir salktm iiziimiinii bi-
mii yat olarak satmak suretile ge- • le yemege muktedir olamamif, 
~inmektedirler. koyliilerin goz taf.mdan sonra sag-

Bir ka~ senedenheri bu koyiin lam iiziimlerini sathklart pazar-
baglannda bir hastahk ~1kar ve dan cepleri, keseleri dolu donii~-
koylii bu hastahga bir tiirlii s:are lerini ktsmen teessiir ve k1smen 
bulamazlarmi~.. Bu sene zuhur k1zgm ve kindar nazarlarla sey-
edince hastahkh hag yapraklannt retmi,tir. 
ziraat miidiirliigiine gondennitler. Bittabi koyliiler, hoca ile gec;en 
Ziraat miidiirii Ekrem bey bu has- sonbahardan bu zamana kadar 
tahgm pronospora denilen bir has- ge~en sekiz, dokuz ayhk zaman 
tahk oldugunu tesbit etmi, ve he- i~inde muttasil alay etmi~ler ve 
men mahalline bedava olarak goz hocanm muskasma giiliip giiliip 
ta'1 ve kafi miktarda tulumba gon- taktlmiflardir, 
dermif, ilacm kullamlma teklini Ziraat miidiirii Ekrem bey bir 
de tarif ederek bu ilacm hastahkh hafta evvel tekrar bu koye gide-
b WI b"k d'l lnebolunun Pazaryerl k6yDnde 

ag ara tat 1 e 1 mesini emret- rek mu"cadele J·<R,ler1'ni tetkik etmek mUezzin hoca KAmllin bat•na ., 
mi,tir. aat•l• muska 

Koylii, goz tat•m, gonderilen 
tulumbalarla hastahklt baglara 

stkmt~. ve neticede, iiziim mahsul

leri de kurtulmuttur. Hatta koylii

lerin hepsi tahSI batma 100-150 
lirahk yaf iiziim satmitlar ve bu 
sayede biiyiik bir stkmttdan kur
tulmutlardtr. 

Halbuki, Kamil hoca isminde 

biri gonderilen bu ila~ i~in eben 

gavur icadma kulak asmam, Alla-

Y a ban domuzlar1 
Vekalet, her vilayetteki 

domuzlar hakktnda 
tetkikat yapacak 

Ziraat vekaletinden izmir ziraat 
miidiiriyetine gelen bir tahriratta, 
lzmir mmtakasmda vurulmuf bir 

domuzun batl kesilerek kurutul
masr ve bunun vekalete gonderil
mesi talep edilmittir. 

Ziraat miidiiriyeti bu cuma ter
tip edilen siirek avlarmda vurul
mus olan bir domuzun basmt ka-, ' 
saba kestirerek derisini yiizdiirt-
miit ve ila~latbrmif.hr. Bu bat ta
mamile kuruduktan sonra vekale
te gonderilecektir. 

Ziraat vekaleti biitiin vilayetler
den hirer domuz bat• istemittir. 
Bunlar iizerinde tetkikatta bulu
nulacakhr. 

Silvanda tiyatro 
Silvan 19 (A.A.) - HalJcevi 

reisi T ahsin Cahit beyin riyase
tinde Diyarbekir halkevi temsil 

ve musiki heyeti gen~lerinden mii
rekkep yirmi ki·filik bir kafile bu
raya gelerek evimizde Silvanh 
gen~lerle beraber (Mavi ytldi
rim), (~eriye mahkemesinde) pi
yeslerini temsil etmit ve halk tiir
kiilerine ait ko:tserler vermittir. 

Aynca Tahsin Cahit hey tara
fmd&n oz tiirk~emiz hakkmda bir 
konferans verilmittir. Miisamere· 
ye biitiin Silvanhlar gelmi, ye 
C_!nh intihalarla ayriim.Jfbr. :-

hm verdigi bana yeter» demit ve 
bagma ilaca katiyen sokmamaf., 
hatta bir ka" koyliiyii de ilac1 tat
hik etmemege te,vik etmitse de, 
fikrine kimseyi ittirak ettireme
mit ve kendisi yalmz kalm•thr. 

Fa kat Kamil hoca bununla kal
mamlf, hagan hastaltktan kurtul
masi is:in resmini gonderdigim te· 
kilde otuz santimetre uzunlugunda 
bir tahtanm iki tarafma eski 
miinfastl •rap harflerile bir taktm 

lki kamyon 
biribirine farptt 

Bil' asker oldu, bir yo leu da 
agtr surette yaraland1 
Torhah 13 (Husuai) - Evvelki 

aksam Torbalt - lzmir sosesinde 
' ' 

miithit bir kamyon kazas1 olmut 
ve bir askerin oliimile neticelen
mittir: 

Vaka aktamt saat on yedi au
larmda lzmirden Torbahya gel
mekte olan Nazilli belediyesine 
kay1th bir kamyon, ~amtepe mev
kii civartnda Torhahdan izmire 
aogru gelmekte olan 25 numarah 
kamyonla karttl8.fiDifhr. Burasi 
meyilli oldugundan Nazilli kam
yonu siiratle ilerilemif, karfl ci
hetten gelen kamyon, Nazilli kam
yonunun fireni ktstp istikametini 
degittiamesini beklemittir. 

Halbuki vaziyet buna gayri mii
sait oldugundan iki kamyon 
biribirlerine ~arpmttllr. Kam-
yond~i yolculardan Dir-
mil koyiinden asker Ibra-
him oglu Mehmet efendi kam
yondan diiterek kamyonun altm
da kalmtf ve zavalh feci bir suret
te can vennittir. 

Ayni yolculardan T epekoyde sa
kin Hasan oglu ibrahim efendi de 
agtr surette yaralanmifhr. 

Yarahlar 'derhal sthhi imdai 
otomobilile lzmir hastanesine go
tiiriilmiit, kazaya sebebiyet veren 
Nazilli kamy'onu toforii lb"rahim 
de adliyeye yerilmi~tir; 4 

istedigi zaman koyliiler, hocamn 
bu muska hikayesini kendisine 
aoylemitler ve muskanm hala bag

da asth oldugunu da ilave etmit
lerdir. 

F akat biitiin balk ile beraber 

baglar gezilmege bat-land•i• Stra

da heniiz daha kiitiik iizerinde as1h 

duran hu cehalet niimunesi ziraat 

miidiirii tarafmdan as1h oldugu 

bagdan ahnmlf ve Kastamonuya 
getirilmittir. - T alat Miimtaz 

Koyliilerle temas 
Mugla halkevinin 

seyahatleri · 
Mugla 19 (A.A.) - Halkevi 

i~timai yardt1JJ6 musiki, temsil kol
larile, dil, edebiyat, tarih komite
sine mensup gen"ler ve zevat Ahi
koy nahiye merkezine giderek 
koyliilerle temasta bulunmu,Iardtr. 

ltret ve kumar hakkmda bir 
konferans vennitlerdir. Musiki he
yeti tarafmdan verilen konserde 
alaturka, alafranga pars:alarla balk 
tarkilar• s:ahnmlf.hr. Orta mektep 
gen~leri tarafmdan da iatiklal pi
yesi temsil edilmi,tir. Miisamere 
verilen bina yiizlerce koylii ile 
dolu idi. 

~ank1r1da yagmurlar zarara 
sebep oldu 

~anion 19 (A.A.) - Bir haf
tadanberi yagan yagmudar diin 
ogleden sonra kirk dakika de
vamh bir surette yagm•t bah~eler
de epeyce hasar yapmitbr. Sel
ler timendifer yolunda illfaat kts
mmda bir kopriiyii doldurmuf, 
hattm hir ka~ yerini tahrip et
mi,tir. 

Bir ana u~ ~ocuk dogurdu 
Bolu 18 (A.A.) - Bolu c;art• 

bek~ilerinden kamilin zevcesi bir 
batmda iiy erkek c;ocuk dogur
mutlur. Her ii"ii de yatamakta
'd•r. Halkevi ve hay'1r cemiyetleri 
baktmlarml iizerlerine almitlar-_ 
(hr. 
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KITAPLAR ARASINDA 

Orta Asyada ke~ifler 
Bir Amerikan istiktaf heyeti se

nelerdenberi orta Asya "ollerinde 
tarihi tetkikat yapmaktadtr. He
yet reisi M. Boy Chapmun Andre1t 
tarafmdan «Orta Asyada yeni ke· 
tifler» ~tkanlan bu kitap A. Ek· 
rem tarafmdan lisammtza muvaf· 
faktyetle terciime edilmi,tir. 

Heyet tetkikah esnasmda bir 
~ok miiskiilata ve zahmetlere kat• 

' 
lanmt,ttr. Aylarca deve kervan--
larile, okiiz arabalarile seyahat et• 
mek mecburiyetinde kalmitlardtr. 
Biitiin bu nak~iye zahmetinden zi• 
yade, soguk heyeti azasml daha 
cok sarsmu:trr. 
~ ,. 

Bu ilim adamlarmm bu kadar 
zahmetli tetkikatt, orta Asya ta• 
rihi i~in ~ok fadyah olmu~tur. Ese
ri, tarih merakhlarma, bilhasc:a 
iiniversite talebesile, tarih mual· 
limlerine tavsiye etmek bir vazi· 
fedir. 

I§ mecmuas1 
Oniversite i~timaiyat do~en~le-

rinden Ziyaeddin F ahri bey ii~ ay· 
da bir ne,redilmek iizcre, bir ah· 
lak ve i':rtimaiyat mecmuast crtlnr· 
maktad1r. «i~» in ikinci say!st, bi
rinci say1sma nazaran daha zen· 

gin miin-derecatla inti~ar ctmi~ tir. 
Bu niishada, Mustafa $ekip beyin 
mecmua miidiiriine a~tk meldubu, 
ic;timaiyat profesorii Keslerin ~o
cuklara dair bir yaztst, M. Cevdet 
beyin Fransada Turk ipek ticareti 
diye, Tiirkiye iktisat tarihine dair 
bir tetkiki bulunmaktad1r. 

Gens: i<rtimaiyat"tlartmtzdan Ni
yazi Hiisnii bey de bugiinkii Ame
rikan is:timaiyatma dair bir tercii• 
me yapmt,br. 

Bundan ba,ka, Ahmet Nairn be
yin Zonguldak havzas1 eseri hak· 
kmda, Ziyaeddin Fahri beyin bir 
tenkidi, bizdeki felsefe tedrisall• 
nm tarih~esi, iicr ayhk iktisadi ha• 
reketlere dair bir tetkik, dil me
selesi, iiniversiteye ait bahisler 

vardtr. 
it mecmuasmm miinderecahn• 

daki ciddiyet derhal goze c;a'Tpl• 
yor. Ziyaeddin Fahri beyin hicr bir 
yardtm gormeden bu i'i yalmz ba· 
,ma ba,armast bir muvaffaktyettir. 

~anakkalede 6azi heykeli 
~anakkale 19 (A.A.) - Gazi 

heykelinin tamamlanma merasimi 
yaptlmt,hr. Halkevi bu miinase
betle bir siivare vermittir. 

Karsta faydah yagmurlsr 
Kars 19 (A.A.) - Mmtakanai 

her tarafma c;ok faydah yagmurlal' 
yagmaktadtr. Ekin itleri elan de
vam etmektedir. 

En ~ok okunan l<itaplar serisi -Seroantes 

Don Ki$Ot 
ispanyol edebiyatmm eo yiiksek 
eseri - ashndaki resimlerle susHi 

}iil Vern 

Arz111 Merkezine 
Seyahat 

Me~hur feooi romanlar miielli
firJin eseri - kii~iik kttada, resimli 

Cebe, srgacak kttada gayet tend:: 
baszlan bu iki giizel escr 

"" Her biirlnin flatl: 25 kuru~ 

AK$AM KiTAPHANESI --h.tanbul· Ankara catltle._l, 12 1 
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Yedikule bostanla rrnda ••• 

"lzmitliler marula ·pek merakiidirlar, 
Y edikuleden ~ok marul abrlar •• , 

Her sene yaln1z Y edikule bostanlar1nda 200,000 kok 
marul yeti§iyor, bunlar1 kim yiyo? 

Yedlkule boatanlannda marul taallyetl 

Goziiniiziin alabildiii kadar 
marol. Sagda golgeli bir ~ardak. 
Arkahknz hasll' i.kemleler, boa
tan dolaba g1c1r g1c1r doniiyor. 
(;ardagm tam ortasmdaki biiyiik 
havuzun i~inde yeni kesilmit ma· 
rullar yiiziiyor. Kenarcla sar1h du· 
ran kaba h.a&trlar. 

Y edikulenin methur Kiillii bos
tanmdaamtz. Bostan aabibi dert 
yamyor: 

- Beyim, bir zamanlar bu ~ar
dagm altmda yeT bulamazdtna. 
Marulun aultanhit bir zamanlar
d•. ~imdi gozden diittii miibarek. 
Halbuki marul cinsi giinden gii
ne iyile,iyor, Yedikule marulu 
giinden giine giizelle,iyor. Ge~en 
gun buMda bir tanesini tartbk. 
Tam dort kilo 700 gr:am geldi 
efendi .. . Soz mii bu? Dort kilo 
yedi yiiz gram ... Uyle bir &ob-egi 
vardt ki yiiz kiloluk beylerde bile 
sen oyle gobek arama ... 

- Y edikulenin biitiin bostan
larmda senede ne kadar marul 
ekilir? 

- Senede 200,000 kok . .. Am· 
rna bunun biraz da 1skartasJ var
dtr. Bu 200,000 kokiin hepai ls
tanbullular•n midesine gitmez. 
lzmitliler Yedikule maruluna pek 
diitkiin-durler. Her sene Y edikule 
marulunun hemen dortte birini 
l:mnitliler ~eker. lzmit halkt ba~ka 
yerden marul yemez. Daha diin 
lzmite Y edikuleden biiyuk bir 
parti m:uul gitti. Hem lzmitliler 
marula ~ok merakhdular. Gelip 
bostandan marul se~erler. Kesi-
1ecek marullarJ teker teker ken
dileri jtaret ederler ... 

- Batka marul merakhlara 
kimleT~dir? 

- Coook ... Mesela bir ns
mmla koca-s1 vardtr. M~kada 
otururlar. Her aktam gelip ikiter 
marul yerler. Sonra ~ogazi~inde 
eaki bir pafa vardtr. Her giin aa
bableyim erkenden aclammt gon
dertip buradan dort marul kesti
rir. Pa DID marullar1na ~ok dik· 

kat etmek iater. ~iinkii begenme.z
ae maru1u erteai gunii geri gon
derir. ~oook daba bOyle merak
hlar ... Sonra buraya• gelip ba.
tanda marul yemek yantl edenler 
de pek ~oktur. ltte havuzun ke
narma bak ... 

ltard ettiii yere battml ~evir· 
dim. DOrt kiti oturmut cmlerin
de bir yti•n marul. Hababam ha 
yiyorlar ..• 

Biri: 
- Benim iki oldu ha ... Sonra 

inki.r etmeyin... derken otelri 
itiraz ediyor: 

- Katiyen dinlemem ... Ilk ye· 
diiin marulun hi~ gobeii yoktu ... 
Onu sayma ... 

Bostan sahibi izahat~~~~~a devam 
ediyor: 

- Efendim bir b~uk liru'i
na. bahse girittiler. En fazla ma
rul yiyen bir bu~uk liray1 alacak .. 
Hem de marul paralarm1 otekileri 
verecekler ... 

- F ena de gil... Boyle yarttlar 
sizin de itinize gelir degil mi?. 

- Elbette ... Beyim batka tiir
lii kurtarmaz ki... Marui ~ok na
zik teYdir. Hele bu lnt kar bizim 
marullart harap etti. Bu seneki 
kadar marulun ktttan zarar gor· 
dugii hi~ olmam•tbr. Marui alb 
ay gayet iyi hava ister. 

• ••• 
V akit gecikti,k~e bostanlar1n 

arasmdaki tozlu yol kalabahklatt· 
yor. Kigtt helvacJlar, kozhelva• 
c:.tlar, can erigi salanlar ... Fakat 
yoldan bir araba, yahut bir oto
mobil ge9ince her feY, sabctlar, 
halk, hatta marul b~leri bile 
gozden kayholuyor, miithi~ bir 
toz tabakasr elrafr kaphyor. 

Hani deniz muharebelerinde 
fazla sb. yaptp gozgozii gormeme
si i~in etraft dumana hogan zuh
hlar vard1r. Buradan ge~en oto
mobiller, arabalar, hatta moto
sikletler bu sia harp gemilerin.i 
andutyor. Tozun bu derecesini 
gormek timcJ.iye kadar bani na• 

aip olmamtth. Onu da gorduk. 
«Marui yeyin», «marul alhhat 

i~in f()yle iyidir. boyle iyidir» di
ye aO,leyip duruyoruz. Bilhassa 
bir boatana gidip Loyle faydah bir 

feY yemek ·biiyiik bir zevktir. Fa
kat bu muthit toz inaantn gozunii 
korkutuyor. 

Y edikule bo1taolar1 bun a rag
men latanbulun - mevsiminde • 
c;ok 'kalabahk olan me$ire yerle
ridir. Bu bost_anlar •ur kapJSIDtn 

hemen y.amacmda olduiu i~in ak
tamu~tleri k~uk bir arazoz ta
mamile ooiinii ahr zannederim. 

Biraz hava almak, b-ir marul ye
mek, bir aia~ &olgesmde otunnak 
i~in buraya kotan halka iyi hava 
ve lezzetli marulla beraber toz 
da lyUtt,urmJYahm. Zaten boa

tanctlarm bepai de: 

- Bah~elerin kalabahk olma
masma sebep hep bu tozlu yoliar
drr !.. diyorlar. 

Biz konuturken goziim havu· 
za ilitti. Marui yantt bitmit, neti
ce ahnmtfb. Galip bet maruh yi
yerek zaferi kazanmlftl. 0~ ar
kadatt elliter kui"Uftan kendisine 
bir •hu~uk lira verdiler. 

Miisabakaya ittirak ede:nlerden 
biri: 

- Aman, dedi, goz kapaklari
mt bir turlii a~amayorum. Tevek-

keli degil «marul UJku verir» de
memitler... Esnemekten ~ene ke
miklerim agrtdr. .. 

Ve uzun uzun esnedikten son
ra yere uzand1, bir miiddet son· 
ra onun horultular1m ititmege 
batladJk. Hazret, marulun tesirile 
dahp gitmitti ... 

Bosla·nlarm kap1smdan zaman 
zaman ellerindeki titelerle ak
'amctlar da arzt endam ediyoJ"Io 
lar. Hatta beraberlerinde gramo
fon bile getirenler var ... Bunlar 
hir koteye ~ekilip taze slllatahk 
ve gi:ihekli Y edikule marulile ke
yif ~ahyorlar. 

Hilrmet Fericlun 

Sahife 7 

Havacrlar arasrnda 

Ilk u~u§ta insan neler 
hisseder, neler gOriir? 
Su kotii diinya, havadan bakiiinca 
oldugundan ~ok giizel goriiniiyor 

-2-
JJk U~Ufla insanlar neler hisse

der? Onlarca sene bilamiiddet her 
hangi bir vas1ta ile yere bagh du

nar veya yiiriirken birdenbire yer
le olan bu alakamzt keser, ba,ka 
bir aleme, yalmz bir pervane ile 
gozle gorulemiyen bir seyaleye 
muallik vaziyete girerseniz neler 
duyabilirsiniz? Sakm bunu profes
yonel havactlardan dinlemeyiniz. 
Ben bunu ~ok tecril!Je ettim, sor
dum, sorutturdum, fakat tatmin 
edici bir tasvir alamad1m. ~iinkii 
onlar i~in u~mak; yemek i~mek, 
yiiriimek, banyo yapmak gibi ta

bu bir hal alm1~ ve ilk zamanlarda 
duyduklan hisleri her halde bu 
meyanda silinip gitmi~t., bunu bir 
amatorden, srcag1 stc~g1na u~mut 
bir yer sakininden dinleyiniz: 

Ilk u~u~ta u~acag1m diye hi~ bir 
korku akhma gelmiyordu, keza 
diitmek ihtimali de beni asia kor
kutmuyordu, belki bunlan hisset
mit olsayd1m u~maktan vazgec;er
dim. ~iinkii tayyareye binmege be
ni icbar eden hi~ bir sebep te 
yoktu. 

Me~in elbiseleri bu gayri hassa· 
siyet altmda giydim, kahn bathgl 
ve gozlugii de ayni suretle takbm. 
Y alntz sua paratiite gelince insa· 
na gayri ihtiyari bir urperme geli
yor. Hani ameliyat odasmda net.· 
terleri ve kemikleri keaen testere
yi gormek gibi bir his ... 

T ayyare yerde iken rahat ve ne· 
fis bir tey. Y almz motor giirultii
•iine ve pervanenin husule getir· 
(ligi riizgira tahammiil edebilmek 
i~in kulak ve kafa ister. 

U~uf meydamnda ilk harekette 
de fevkalide bir fey yok. T akri
ben fazla giiriiltiilii bir otomobil 
ile bir tarlada hareket ediyor gi· 
bisiniz. 

Motor htzlandl. 
Guriiltu arttt. 
Siirat fazlalafb. 
Tayyare sarstiJyor. 

Ve bir an ic;in bir his, bir gictk· 
lanma, bir ba,kal.Jk, onlarca sene
denberi ahttJgmtz bir itiyad1 ter
kediyorsunuz, kara ile olan her 
tiirlii irtibabmz kesilmittir ve siz 
bunu anide duyuyoraunuz. ltte ilk 
u~utun en biiyiik heyecam bu an· 
drr, icrinizde bir teyin kalbinize 
dogru yiikaeldigini farkedersiniz. 

Bu bir korku mudur, sevin~ midir, 
beyecan m1d1r pek belli degil, 
belki de bunlarm hepsinin mec· 
muu, ben bu hissi yalmz ~ocuklu
iumda ve uzun bir salmcakta sal
lantrken duydugumu habrhyorum. 

Bu heyecan burada durmaz, 
timdi her an yer ile aramzda ar· 
tan mesafenin verdigi helecan 
batlar. Yiiksek bir aparbman ve
ya u~urumun kenarmdan atait 

bakarken duydugumuz ~arpmh 

biraz daha buyiik bir mikyasta her 
saniye biraz daha uzaklatan kara· 
ya bakarken kendisini hissettirir. 

Bir minare, iki minare, bet mi
nare yiikseldiniz ve arhk muka
yese noklamz kalmadt, yerde gor
mu~. oldugunuz manzara ve tekil
lerden aynldmtz, evlerin gorunii
tii degitti, tarlalar batkalatb, te
hir, cadde, demiryolu hepsi sizin 
yabancm1z olan vaziyetler alddar. 

Ve arttk i~inizde de miivazenet 
hastl olmuttur. Mecrhuliiniiz olan 
bu yeni tekil karpsmda mukaye
seye degil, tetkike bafhyorsunuz. 
Uk yiikseli,in verdigi helecanla 
oturma yerinin yanlarmdaki de

mir ~ubukla•M alabildigine stkan 
parmaklarmtztn uiutmasm• gider
mek i~in hareket ettiriyorsunuz ve 
gevtetiyorsunuz, ataitlan seyre 
dahyorsunuz. 

Yer nasll goriinuyor? 

~u kotii diinyaya havadan ba
ktldtgJ zaman yer muhakkak ki ol
dugundan ~ok guzel gorunuyor. 
Ta,h, ~arp1k c;urpuk tarlalar eel· 
vel ile ~izilmit- hirer hah, kerpi~ du
varh c;amurlu sokaklar Y ansen 
projesindekinden daha diizgun, 
teneke c;abh kuliibelerle muhte
tem kataneler bir hizada ve bir 
ayarda, bulamk nehir suyu mavi 
bir proze gibi goriiniiyor ve ha
valarda dolatan faniyi kendisine 
cezbediyor. 

Hatta kim bilir muharebe bile 
'u yukandan bakthrsa ne cazip 
goriiniir: Sxra stra hendekler, do
nanrna giinlerinde mehtap atar 
gibi buralardan fJTlahlan top 
mermileri, hirer siyah giil gibi yu· 
karl f1rhyan bomba infilaklan, 
her halde muharebeyi &fagJdaki
lerin hissettikleri gibi korkunc; 
gostermez ve kim bilir ekser za
manlarda bizim ataitdaki hali 
piirmelilimizin sema sakinleri ta
rafmdan o kadar 1ztnapaver gO
riinmeyitillin belki de bir sebebi 
bu yanh" coriiniittiir. Bunlarm 
heP,si inaan1n akhna geliyor. 

Tayyare ile bir demiryolu ve bir 
vadi iizeriDde bir miiddet ilerilere 
gittik, sonra yan tarafa aaparak 
al~ak tepelerin iizerinden dolat
tJk, arada hir ufak aynadan pi
lotla goz goze geliyoruz. Ses itit
tirmek miimkiin olmadtgt ic;in be
nim c;ok giizel tiir yazmasmt bilen 
ve tayyaresini nefis bir .fiir okur gi
bi idare eden arkadastm elite: 

' 
- Taklak atacag1m, stk1 otur. 
Gibi bir itaret yaptyor, kanat

lann htzh doniitlerde biraz yana 
dogru egilmesinden bile nem ka· 
pan ben karaca: 

- Aman bahtma diittiim yap

rna! 
Gibi bir mukabil itaret gonde

riyorum. 
Nihayet bir an sonra uc;ut- mey

danmm iizerine geldigimizi far· 
kettim. F akat bu kadar az mesa· 
feden bir init yapJlabilecegini as
Ia akhma stgduamadtgim ic;in da· 
ha bir miiddet donecegiz iimidin
de iken birden moloriin sesi kesi
lir gibi oldu, botluk ic;erisinde ye
re diiter gihi indigimizi farkedi
yordum, goziim iki ayaklanmm 

ilerisindeki delige gitti, yuvarlak 
bir toprak parc;ast bize dogru ko
fUyor, ko,uyor, kotuyor, a~1hyor, 
biiyuyor ve kotuyor. 

Bu kof.Uf crok siirmedi, yere 
dogru motor biraz daha htzlandt, 
yaklatan so.bit feyler yanmda bii
yiik h1ztmizt daha iyi mukayese et
mek mumkiin oluyor, hafif, amma 
~ok hafif bir sarsmh ve bir de bir 
parcra daha kotma, arhk uc;ut hi
lama ermi, ti. 

M. $evki 
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Abdiilizizin katledildigi meselesi 
nas1l ortaya· abldt? 

· du. Seni .me.sut edecejim. .• Y er
yiiziinde Jcim&enin tabnadtia AA• 

deti tadacaksm. 
Bir b~ lkere ~dana aev,.iaini 

anlatmak istedi. Fakat ~adan oy
le meyua ve oyle uzak -dun.zyordu, 
l:i f' erlwua lbir tiirlii .Oy1iyemedi. 

Mithat ,pap ihtiyarhiindan ve 
yorgunluj•ndan ltahiale memuri
yetinden · stifa etti; hta•bulda ya
hut M;dillide, olmazsa Suriye sa
hillerinden bir yerde ailesile va· 
lcit '&e~rmeaine m.iisaade olun· 
masm1 istedi. 

Mabeyince bir ~ok iltifatlar .sar· 
folunarak bu istifa kabul olunmadt. 

lngiliz sefirj Labardm Suriyeye 
!leyahati ve Mithat pAf& ile miili.
ftatJ ne J~arayca, ne franstzlarca 
ho, ;gOriilmemi.tti. 

Mithat pa,a o strada zuhur 
eden Diirzii giiriiltiisiinii yahfbr· 
maga .muvaffak olduiu halde bu 
mesele haklunda yazdtgl telgraf
lara istanbuldan hi~ cevap veril· · 
miyordu. 

Ahmet Mithat efendi T ercii
mant Hakikat •azetesinde Mithat 
pafanm devlete sebepsiz bir Diir· 
zii gailesi a~hgmt, bat-a ~·kamtya· 
cagm1 anhyarak istifa ettigini yaz
mtfh. 
~ithat ,pata bundan miiteessir 

olarak istifasmt te'krar etti. 
Paditah bu de'fa Cia iltifatlann1 

ibzal eyledi. 
Giritte baz1 hususi iradeleri te~ 

Iii i~in bir memur gonderilecegi 
vadolunmuttu. 1stifada uran bu 
memurun bali. gonderilmemesin
den giicenmif olacait gibi olm1ya· 
cak bir sebebe atfedilerek altmct 
ordunun sab1k miitiirii hiinkar ya· 
verlerinden Hiiseyin Fevzi pafa 
~ama gonderildi. 

Mithat paf.aya lstanbuldaki 
dostlan bu 'hapta fU mahrem tna· 
lumah verdiler: 

(Ordu miitiirii Ahmet Eyiip pa
sa ilc her ne kadar arantz ac;tk ise 
de sarayca bu hal cali •e zahiri 
addediliyor, hakikatte ikiniz miit
tefik biliniyorsunuz. Hemen isya
nmtzi ilan etmek iizere olacagtni· 
za dair baz1 bedhahlann s1ayet ve 
fesadt iizerine gayet mahremane 
bir tatimat ile Hiiseyin Fevzi pafa 
g<;nderilmittir. Hiiseyin F~"'zi pa• 
f1l tabkikat icra edecek, Eyijp .pa· 
•• azlo1unacak, a1keri kuV¥et ele 
almacak, sonra .izi.n oradan sii· 
huletle kaldmlmamza bakala
cakttr!) 

Hiiseyin F evzi pat.a $ama gelin
ce Mithat opa,aya padi,..htn sela
mmt teblig etti; kendisinden kavi 
teatinat almak ~n irade sad1r ol
dujunu oildirdi. 

Mithat pqa har.ret :ve esef i~in
de kaidt. Hayal ~ iaaat iizerine 
we t.emiuat ~endaiiinli? 

Ertesi giiDii lzmir vali.i H.amdi 
paf& ·1e becay.i,i 2cra tiC~luadlgl 

ita:ldmada Babtiliden ft.lma emir 

•eldi. 
:Mithat pafa .da Hamdi palay.J 

:Benrta cetiren KApur He Jzmire 
hareket etti. 

SuHan tzizin katli davas1 
Mithat paf.A lzmirde valilikle

rinde meliif oldugu naf1a ve maa· 
rif i~lerile metgu1 iken istanbul· 
daki bastmlan onun aleyhinde it· 
lemekte devam ed1yorlardt. 

Mithat pallantn ahvaline veMa
nisada oturan Rii~tii pafa ile mu· 
habercsi olup olmadtgma ya:km· 
dan nezaret etmek i9in lzmire giz
li meml!rlar &onderildi. 

Yunan ~azeteleri bu ara devleti 
aliye aleyhine pek ~ok teYler yaz1· 
yorlardt. Ahmet Mithat efendi aa· 
zetesinde bu t-eYleri Mithat p&f&· 

mn yazdudtglDI netretti. Eracif 
ve iftiralar ~oialdt. Mithat pap.· 
mn delirdigi hile gaze~lerde ya-
zrldt. " 

1 itte bu Strada Abdiili.zizin in
tihar etmeyip katledildigi mese
lesi ortaya c;Jkar1ldl. 

Abdiilaziz Topkap1 saraytua nak
ledildigi ;giin yiyecegi hiikiunet ve 
sarayca hi~ diitiiniilmemitti. Ye· 
meje o kadar diitkiin olan bu sa· 
btk hakan 0 giin oileye kadar ·~ 
btralulmtth! Fakat gururundan 
ses ~1karmamq.b. 
· Valide Pertevniyal sultanm mii· 
racaat ve ricas1 • teessiiriinden 
gozlerinden y&flar bile dokiildiijii 
rivayet olunur - iizerine nobet~ 
askeTler jnaaf ederek lort.k bir 
tahta ka,tkla kenarh bir balar tu 
i9inde .kendi ~orbalar1ndan ver
mitlerdi. Nobet~i deiittiii i~n bir 
daha bu kattk ve tast ar1yan olma· 
mtfll. 

Abdiilhamit bu katlk ve tali 
hal'i giinlerinde Abdiilazize ne 
muamele .edildigini ~osteren bir 
delil gibi saklatmlf.ll. 
' Abdiilazizin .kanh elbiseleri gi
bi bunlar da kinler.i, actlart tahrik 
ve te~dit edecelC: hahrlar tetkil 
edecekti! 

Abdiilhamidin Mitbat pap. ile 
ondan :kuvvet alan hiirriyetper
verlere affedemedigi fey Maslak 
ko,kunde saltanata ciiliis Ji&rtlari 
hakkmda kendisile mukavele yap
maga ciiretleri idi. Bu muamele 
onun padi,ahhk gururunu fena 
halde kumtf.b. 

'$imdi arttk kendisini meJruti
yet namt altmda dahi olsa bir ve
sayet ~emberi i~inde mukayyet 
bir saltanat hayatma baglamak is
tiyenlerin reisinden intikam almak 
Slr&SI ge}miftl. 

.Abdiili.zizin ikatli davas1 Y1l-
d1zca foyle tertip olunmuttu: 

Damat Mahmut p-.a haremi 
Cemile sultamn yanmdan Abdii
laziz sarayma almmtf olan Aven· 
ttiyar hamm Abdiili.zizle birlikte 
Topkapt, sonra Feriye saraylanna 
giden harem taktma meyantnda 
idi. Bu hantm -vakadan sonra .sa· 
raydan .imet!fi Mahmut Celiled· 
din beyin hanes4ne ahnmlf, :hili
bare oglu Miiniir beye- .Puis e~ai 
Miiniir p-..a • tezvi~ edilmifli. 

(Ki.mil.pa,a hatJrabnda -bu La .. 
ntman .evvelce Mahmut Celi.led
din bey • nafta naz1r1 Mahmut Ce
liieddin paf& • taraftncla.n sar.aya 
takdim edilmit .bulunduiunu ya
zar. Mi:that pafa bu han1mm is
mini (Pervin Felek) diye .zaptet· 
mittir. Atai•da gOriileceji iizere 
(.Pervin Felek) Aventiyar han1m 
yerine mahkemeye .getirilen bir 
han1m1n ismi ..olmabd1r. 

Mir'ah Hayrette bu hammm 
yalmz Hadesi mahkemede okun· 
dugu yazahdtr. Bu da ancak bu 
ifadenin Mithat pafa huzurunda 
okundugunu gosterir. Y oksa mah
kemc huzuruna ~it makammda 
bir kadm celbedilmi,tir.] 

Bu han1m kaympederi Mahmut 
Celaleddin beye Abdiiluizin au· 

ya katledildiiine Clair · malimat 
verir, ibu maiiunat ta A:bdiilhami· 
de arzolunur. • 

Abdiilhamit Abcliili.zizia katli 
davasmt ortay.a atmaja brar ~r
diii :s1rada lbu hanUIU saraya eel
beeler; taltif eyledildea aOIU'& 

hilm ve miiliyemetle Abcliilizizia 
naatl vefat ettiji hakkuaclaki ma
lwnabnl soylea.eaiai iater; tertip 
ettiii suallere verdiji ceyaplari . 
paravana arkaatada .biriaine zap
tettirir. 

Bunun iizeriae katil maddeaioin 
takip ve tallkikioe irade sadtr 
olur. 

Abdulhamit bir tatla iki bj 
vurmak iatiyordu: 

Bu ve$ile ile Mithat p&t&dan ·
h-.ka Cemile Sultamn i<ocas• ve 
Fethi paf& oglu damat Mahmut 
p&f&YI da mahvedecekti. 

Abdiilbamidin ciililsunda ken· 
disine bu kad-ar hiz.met etmit olan 
bu mabeyin .miifiirii Mahmut pa

.faya hu kadar der.in bir gar-az 
ve !kin giitmesine zahiri bir se
bep yoktur: Ancak 11foyle .bir ri
vayet vard1r: 

(Rus barhi sonunda grandiik · 
Nikola lstanbula geldigi zaman 
Mahmut pafa 4,ir me'ktup yazar 
ve Osmanh banedantnaan arttk 
baytr olamtyacagmt, Mltanat 
kendisiDe ve evladma gec;irilecek 
olursa Sultan Mahmudun Rusya 
ile ittif.ak -siy.asetini talcip .eyleme
ii kabul -edeceiini bildirir. 

Grandiik bu rnektubu Abdiilh.a-
.JDide tevdi eyler. 

Sultan Hamitte Mahmut paf& 

haklunda bittabi acmmez bir kin 
uya.mr). 

Bu rivayeti tevsik edecek bir 
kayde esadiif eaemedim. 

Grandiikiin istanbulu ziyare• 
ti Abdiilhamidin damat Mahmut 
j))8fayt Tophane miitiirliigiinden 
azleyledigi H. 1295 senesinde 
vaki olmu~tur. Mahmut papntn 
boyle bir mektup aonderecegine ih
timal verifmezse de 'hu yolda soz-
ler soylemesi vey.a haber gon
dermsi biisbiitiin istibat edilemez. 

Mahmut pafa az1inden sonra 
bir defa Abdiilhamide aju sozler 
soylemi,tir. 

( Sayemde ciilus ettin! )' 

Manasmt tazammun eden bu 
sozler Abdiilhamidi o kadar ktz-
dtrmlf idi lei pataya: 

- Sen in iskembeni dokerim! . 
Dediii bite riYayet olunur. 
IMahmut pafanm feliketinde 

bu tavrmdan ve .Ozlerindea uyan
mt• kinin en biiyiik bir i.mil ohnut 
:bulunmas1 ihtimali kuvvetlidir. 

(Arkast var) 

AK~AM 
KITAPHANESI 
Ne~ri>·tum Beyoiluacla 'l'iine) 

civannda biiyiik HA$ET kiitiipha· 
ne$inde; 

Ankaraaa: 
AKBA kltap evlerinde ve 

H~ET kiitupbane$i ,ubesinde bu
labilirsiniz. 

Ta~radnn siparilll veren zevata 
kolayltk olmal.: uzere posta pulu ka
bul ed1yoruz. Ancak bu pullann 
her biri 30 kuru~luktan fazla olma· 
mahd1r, zira biiyiik pullan Posta 
idaresi tebdil etmiyor. 

Nibayet F.m.. ~liinii a~acak 
birini bu'lda. DilMdeye mektup 
yazeh. Sevaiain.i aalattt. 

Dildade tie '" ceva1ta venli.: 
~ «A,k ... Sevda ... Sen de Ler-
kes ciJNa ktZllll Ve beJkea cibi 
t»ifiD&D olacakaan. . • .Afk ve '90-
cuk... Bualar iasam ajlalm&ktaa 
bqka neye yarar... Hele ~-
lu ... » 

Dildadenin ~uktaa tikiyete 
Lakk1 varch. Ciiakii kendi ~GClJik .. 
lan Latma ~orap oriiyodardl. 

OCVNCO KISIM 
-1-

Sanibamn la~ilik ettiii 
aparbman . .asri tleailen aparb
manlardan lbiriydi. 

K&m:il hey, seneler~ Damuak&

ra.ne ~ahtm)f, para ikaz.&Dmlf, ka
nst Cawde huum hem iyi yata· 
IIDIS lhem de para biriktinni~:.ti. ,I T 

Oju'llar1 $a]cir, )"irmi Yatmda, 
asllelll ,gihi bir gen~ti. iyi yetitmit· 
ti. Lmyi tiy] bitirmi~ti. Hukuka 
devam ediyordu . 

Kimil bey ailesi .:namuslu, dii-
riist bir aileydi. KapiCllara va
riDctya kada.r, herkese kendileri
ni sevdirmi,Ier, hi.irrnet ettirme· 
sini bilmitlerdi. $a'kir ciddi ~o-

. euktu. Geceleri ..sokaga ~·kmazdt. 
Cumalan, babastndan bir iki li
ra ahr, ya futho1 macrlanna gider 
veya. bir !kcl~ .arkadat bir olup ge
zerlerdi. 

$akir, paras1 olma.Chgt i~in pek 
~apkmhk edemiyordu. 

Ha1buki 1am bu ~agdaydt. Ate;· 
li genc;ti. «Horuzu sahverdim. ta
vuklannJZl koruyunuz ~ » nevin
dendi. 

Bir giin Sanihanm erkek l<:ar· 
de,i, fa'brikada ~ahftrken, kar,l• 
atnda SanTha.yt goriince ta~alad1: 

- K1z ne oldu? Neye geld in? 
- Tela_, etme. bir ~Y yok. t, 

aramaga geldim. 
- Baham kovmu~tur. 'oyle ya, 

ben ayrtldtm. Sen de ayrthnca, 
iki bogaz eksik besliyecek. 

- Kazm ayagt boyle degil. Ben 
zaten babamla otunnuyordum. 
Sana anlattnm... $imdi soyle ba
ik:ay•m, kap1 ar1y.orum, bizmet~i-
lige girecegim. Bunun igin ne ya
paytm 

- Ne bileyim ben?.. Benim 
bOyle te:re akhm ermez . .. -tigle 
iizeri, ilerieleki ko~ede biT ah~t 
diikki.m var. Barba ¥ aninin duk· 
katu ... Oraya 'l'el, Oet"a.ber yeriz, 
lbar.bantn karlll sana aJnl oiretir, 
timdi artPk ~ek aMbant ... 

Saniha ~rldt. ()gleye kadar ne 
yapacakh? Saat da.ha h~niiz do
kuzdu. Ai•r •i.r yiiriimeie bat· 
lad1. .Etrafuna bak~narak dolatl· 
yor, maha11e mahalle, sokak .so
kak geziyordu. 

Saat on biri bOyle buldu. On · 
bir buc;ukta tekrar ifa.brikaya git
ti. Y orulmuttu, kam1 ac;llktan zil 
~ahyordu. 

Paydosta iki kardef kolkola 
girdiler. Fikri sordu: 

- Anlat bakahm nc oldu? 
Samiha ba,tndan gec;enleri an-

lattt: 
- (;1ktp geldim, dedi. 1 
- Babama soyledin mi? 
- Soylemedim, buradan ya· 

2a.caiua. 

- 8abamtn ehemmiyeti yok, 
amma anan merak eder. 

Diikki.na gir.diler. Barba, Fik
rinin ko1lUlda Sanihayt goriince: , 

- ¥.usu. dedi, ha 'oyle ... Bu 
diinyada tek ya,anmaz. 

f'.ikri giildii: 
- Anlad1gm gibi dejil barb&, 

Lu kardetimdir. 
- tiyle mi? .. ·Nerecleydi bu ha

ii.ma? .• Ne yapw 7. Ka~ yaftnda
dll'? 

Saailaa b.nilqioi.a- ayaj1n1 diirt-
tu: 

-On .dciz, decli. 
- M-..1lah ... 
- Hizmet~tije cirmek ietiyo-

II'Um. 

- fyi iyi .. . Cala&ada bizim Mari
ka var. Ona ai~ lbenden $e1im 
soy1e, $an& ~yi bi.r .ka.pt bulsun. 

Saat ~e, Saniha Marikaya cit
ti. Ertesi giin ;erkenden Ki.mil 
bey'ler:in ikap~sm1 ~aldt, .apartl· 
manlarm 1\ist katmda bir oda ver-

diler. Cavide hantm: 

- Ejer akh battnda bizmet 
edenen, rahat ta edersin, dedi. 
Sabah:lart yedi.de inersin, geceleri 
onda ~dup yatara.m. Cuma giin

leri, eger senden memnun olur
sak, gezmege ~tkhgimtz zaman 
se.ni de beraber ahr1z.. . Oglum 
lcendi itini kendui cOriir. "'nua 
atini corccek de,iilsm. Anlad1n 
nu? 

Anladun efendim. 
Burada kimin kimsen va.r 

mt? 
Anam babam Y etilkoyde 

otururlar. lstanbula hi~ inmezler 
Buraaa yalmz bir erkek karde
~im vaT. 

- Sa.hiden kardefin mi? 
- Hz karde,im hammefendi. 
- Ka~ ya,mdad~r? 

- Benden iki ya~ biiyiik. 
- Onu bir kere gorelim. 
- Emredersiniz hammefendi. 

Zaten bugiin miisaade ederseniz 
~ahfllgl fabrikaya gidecegim. 
Kapt buldugumu haber vereyim. 

- itten ka.~ta ~tktyor? 
- Alttda. 
- Y edide !bur ada olursun ..• 

Biz yedi bu~ukta yemek yeriz . .. 
Sandtgm sepetin yok mu? 

- Yok efendim ... E~yaiar1m1 
agabeyim getirecek. 

· - Annenle babanm adresini 
¥er bana. 

- Pe'ki efendim. 
- ~imdi atai• inelim de, evin 

iflerini gostereyim. 
Sanihanm gozleri dort ac;tldt, 

omriinde boyle siislii e,yalar gor
memitti. Cavitte hamm Kamil be-
yin huylarmt anlatb: 

- Sama ba'bahk eder. acr g0-
7unii, namusunla ~aht . .. 

- Gayret edecegi~ hamme
fendi. 

Sa.niha akfam fabrikaya gidip 
geldi. 1tlerini ~abuk bitirdi. Saat 
onda iist kattaki odasma c;•kta. 

Kii~iik odada demir bir kar
yola. Bir 1cii~iik dolap, duvarda 
bir ayna, bir iskemle vard1. 

Rahat bir nefes aldt. 
Pencereyi ac;ll, tstanbulun I!Ik

lt, g·enif ma.nzarasma baktt, (;ok 
yorgun oldugu halde, bir tiirlu ya· 
tamtyordu .. . Heyecanlrydt. Niha· 
yet on hire dogru yatt1 ve he· 
men uyudu. 

$afaikla beraber uyanc:h. Saat 
yedide &.fai• indi, ite ba~ladt .. · 
Mutfakta, t~amil beyin iskarpin· 
lerini temi~·der1cen, kapt a~tld1, 

:?akir girdi. 
r ~Mall var): 
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AKDENIZDE 

TORK AKINCILARI 
Yatan: /SKENDER FAHREDDIN Tefrlka No. s 7 

"Romaya Tiirkler geliyor!, haberi ltalyay1 tela~a 
dii§iirmft~tii. Papa, Romadan firara haztrlantyordu. 
Kardinaller kiliselerde fsadan is tim dada ba§lami~lardJ. 

Ahmet paf8. ( Otranto) ya yer· 
letmit·· latanbuldan haber ve do. 
~anma bekliyordu. , 

~ehir dahilinde asayif ve siiku· 
ilet teesaiia etmitti. 

Bu stra Romada miithi'- hir kay· 
·DafDla vardt. (Otranto) nun Tiirk
ler tarafmdan ifgal edildigi ve 
Ayosun ele ge~tigi tayi olunca hii· 
tiin ftalyayt tayam hayret bir kor· 
ku ve dehtet istila etmitti. Papa 
biitiin kardinalleri biiyiik kiliteye: 

«- Tiirkler Romayt istila ede· 
cekler.. Kotunuz, el birligile bu 
tehlikenin oniine ge~ecek tedbir
ler alahm! » 

Diyerek davet ederken, bir ~ok 
papaslarm korkudan Romay1 ter· 
kettikleri haber veriliyordu. Bu 
haber Papayt korku ve dehtet i~in
de btrakmtthr. 

«Papa dordiincii (Sektos) ta ni
hayet diger kardinaller gibi Ro
mayi terkederek Alpa daglarma 
firara haztrlanmt,h. Tiirklerin Ot
rantoyu ifgali ltalyayt heyecana 
diitiirmiittii. » 

Otrantodan Sicilya sahillerine 
oradan da Romaya gelen kimse
ler Tiirklerin ltalyay1 battanba,a 

istiJa edecek1erini anlatarak, teh
likenin deb~.etini bir kat daha ar
tmyorlardi. 

Romada biitiin kiliseler hareke
te ge~miJti. (Sektos) yanmdaki 
rahipleri (lsa) dan istimdada gon
deriyor, her kilisenin mihrabmda 
bir rahip geceli giindiizlii (halas 
dualart) okuyordu. 

Dini ayinler biribirini takip 
'ederken, aiyasi ve askeri tedbir
lere de bat vuruluyor; Venedik 

hiikumeti biitiin kaptanlar1 ve 
methur denizcileri Venediie top
hyarak, tehlikenin bcrtaraf edil· 
mesi i~in ~areler aratbrtyordu. 

Gene bu stralarda ~anakkale 

bogazmdan hareket etmi' olan 
yiiz altm1f par~dan ibaret Turk 
donanmas1 Fatihin emrile Rodosu 
muhasaraya gelmitti. Bu donan
mamn aerdan Mesih pa~.a idi. 

Mesih patanm ( Otranto) nun 
itgalinden haberi yoktu. 

Fatih Rodosta bat kaldaran 
"(Sen Con beyleri) ni tedip etme
ge karar vermitti. 

Ehli salip ordularmm en miim
taz bir fukasmt tetkil eden (Sen 
Con) beyleri (M. 1311) senesinde 
Kudiisten tardolunarak Rodoa ce
ziresine gelmitldr \'e Venedikli· 
lerle uyutarak burada yerle,.mit
lerdi. 

Sen Conlar son senelerde gemi 
yapmak ve sahilde biiyiik intaat 
tezgahlart kurmak hususunda pek 
ileri gitmitler ve biiyiik eaerler 
~iicuda getirmitlerdi. 

F atihin (Drakoli) yi tedibe git
tiii Zaman Rodoata olen prena 
'(Liidi.vikos) tan sonra, Sen Con
Jar Turk sefaini ticariyesine s1Tc 
stk tasallut ederek i~indeki etyayi 

~cariyeyi gasbetmege batlam•t
lardt. Bu vaziyet karf.liiDda esash 
tedbirler almaga liizum goren pa
ditah, Mesih pafa kumanBastndaki 
donanmay1 Rodosa gonderdigi za. 
man, Liidivikosu istihlaf eden 
Rodos hakimi (Piter de Obison) 
l~t:aleyi miidafaaya batlamttb. Ro-

doa oniinde toplanan diifman ge .. 
mileri Tiirk donanmasma birden• 
hire alef a~arak, tiddetli hiicum .. 
lar yapmtflardt. · ~ 

Mesih pafa, donanmasl ~ok kuv
vetli oldugu i~in, burada kart•lat• 
hg1 biitiin diifman gemilerini bir 

hamlede bahrmlfll. Kale i~in
den Tiirklerin denizdeki muzaf· 
feriyetlerini goren yerliler surlar· 
dan ok yagduarak, gemilerin ka· 

' raya sokulmalarma mani oluyor· 
lardt. Bu miithit ve uzun siiren 

miicadeleden on giin sonra, niha· 
yet bur~lardan ikisini ele ge~ire• 
rek bu noktaya hayli akmct ~Ikar· 
dtlar .. Bu suretle hiicum kollari 
takviye edilmisti. 

J 

Bef. alb giin i~inde biitiin sur
Ian ele ge~irecegini limit eden 
Mesih pafa, Tiirk akmctlarmm en 
ate~li ve heyecanh zamanmda, Jru. 
mandan gemisinden gonderdigi 
bir emirle biitiin miihacimlerin 
tevk ve gayretini ktrmlfll. 

Mesih pa,amn gonderdigi ve 
bur~Iara miinadilerle teblig ve 
ilan ettirdigi emrin hiilasas1 fU idi: 

«Btlfka milletlerin yapltgtnr tak
lit etmemek ve ifgal edecegimiz 
memleket halkrnrn bizi nelret ve 
lanetle karftlamastna meydan 
vermemek irin, hir kim•enin ma
lma, zrzrna ve evine tecaviiz edil
miyecek ve ganaime el u:u~ttlmr
yacaktzr.» 

Bu emir akmc1larm tevkini biraz 
kirmtfh. ~iinkii Rodosta k1ymetli 
miicevherlerile mefhur zenginler 

vardt. Akmctlar Rorosu i~gal ettik
ten sonra, fehirde elde edilecek 
ganaimden her muharibin hisse
sine fazla miktarda alhn ve mii
cevher dii,ecegini umuyorlardt. 

Mesih pa~.a Turk muhariplerine 
bu emri vermekte pek te hakstz 
degildi. Donanma Akdenize ~~
karken, F atih, Mesih pafaya: 

«- Rodosta ecnebiler c;oktur. 
~ehri, kimsenin bumunu kanat
madan ifgal edesin.» 

Demi,ti. Mesih pafa, padi,ahm 
iradesini unutmamtfh. Kimsenin 
burnunu kanatmadan tehri i~.gal 
edebilmek ic;in, silahtarlara boyle 
bir emir vermekten batka ne ya· 
pabilirdi? 

Fakat, bu emir Mesih pafayi 
muvaffakiyetsizlikle donmege 
mecbur eden sebeplerden biri idi. 
Akmctlarm gayreti ktrthnca, Ro
dos kalesini zapt ve itgal etmek 
imkam kalmamifll. 

Gedik Ahmet pafanin bu hadi· 
seden haberi yoktu. Mesih pafa• 
nm Rodosu i!.galinden sonra bii
yiik donanma ile ( Otranto) ya 

gelecegini iimit ederek, Sicilya sa
hillerine taarruz hazuhklarma de
vam ediyordu. 

,Ahmet pafa, Papanin ve kardi
nallerin Romadan firara hazJrlan
dtklarmdan bile haberdar degildi. 

(Arkasi var) 

60,hane mDsameresi 
20 mayts 934 pazar giinii saat 

16 bu~ukta Giilhanede miisamerei 
tJbbiye vardtr. Arzu buyuran tabip 
beylerin te,rifleri rica ediliyor. 

AK$AM 

Radyo 
20 May1s pazar 

Istanbul : 18,30-19,20 plalt n~ri• 
yatJ, 19,20-19,30 Qjn.ns haherleri, 
,19,30-21.15 aiaturka musiki n.~riyatt. 
(Re~at bey, Mesut Cemil bey, Yeciho 
hanun, Muzaffer bey, Yeclia R~:za ha~ 
rum), 2 I. 15-21,25 ajans ve borsa ha• 
berleri, 21,25-22,30 Bedriye Rasim 
hammm i~rakile radyo ork06tTasi ta
f"afmdan (!ans musikoisi. 

21 May1s pazartesi 
~ Istanbul : I 8, 30-19 fnnsizca ders, 
J 9-19,30 <loktor l:lalll Hayri bey 
tarafmda.n (<;ocuklara ne i~in gozliilC 
ver.Wir mevzuunun iic;i.incii k1sm1 hak
ktnda) konferans, 19,30-2 I, I 5 alatur· 
ka musiki n~riyab. ( Ekrem bey, Rut~en 
hey, Cevdet \>ey, Yahya bey, $eref bey, 
Saim bey, V ecihe hamm, Belma ha
mm), 2 I, 15-21,25 aj.ans ve borsa ha
herlen, 21,25-22,30 orkestramtz tara· 
fmdan muhtelif e.serler. (Kemnn solo) 
Necip Y akup bey. 

Be§iktag askerlik §Ubesinden: 
1 - Her sene oldugu gibi tJu sene do 

hazir&n 934 ay1 i({inde ihtiyat znuitan 
yoklamasma ba~lanacaktJr. 

2 - IIaziranm birinden nihayotino 
kadar. yoklama devam edecektir. 

3 - Yoklama g11nleri haftamn cumar· 
tesi pazartesi, sah g!\nleridir. 

! - Be~ikta~ ~uhesindo mu'kayyet 
olan bilumum ihtiyat zabitantnm bu 
gUnlerdo ~uueye muracaaUa yoklmala· 
ruu yaptJrmalart vo ta~radu bulunanlann 
da mektupla mtiracaatlan ilfm olunur. 

Emniyet Sand1gt miidiirlUgfinden: 

UskUdar Yeni M. F1~tc& S. No. 
17 de Anastasya hamm 17/5/934 
taribinde sandagamtza barakhgt 
para i~in verilen 54028 numarab 
bonoyu kaybettigini soylemi§tir. 
Y enisi verileceginden eskisinin 
hUkmii olmJyacag• iliu olunur. 

TOrkiye Hillliahmer cemiyeti 
Beyoglu §Ubesinden: 
- Hililiahmer giinii -

23 May1s Hililiahmer giinUdUr. 
Her derde ko~an ve her yaray1 
saran, a~· ~ocuklar1 doyuran, her 
veremliye bakan, ~iplaklar1 giy· 
diren Hilaliahmer cemiyetidir. Ya· 
r1m aurhk ~ok §erefli bir maziye 
malik olan bu §efkat ocagana 
yard1m etmek senede bir lira ve
rerek cemiyete iza olmak herkesin 
borcudur, vazifesidir. Vatanda~ 
Hilaliahmeri unutma ona (karmca 
kaderince) de olsa yard1m d. 

Mesut blr akit 
Kastamonu inhisarlar mamulat 

fUhesi amiri miitekait binbafl Na
Zlrn beyin k1z1 Nezihe hammla 

Kastamonu piyade ala:y:1 zabitle

sinden ikinci miilazim Tahsin be

yin akitleri ge~en pert.embe giinii 

Kastamonu belediyesinde bir ~ck 

dostlartntn huzurile yaptlmtthr. 

lki tarafa da saadetler dileriz. 

AK~AM 
llan tarifesi 

Sahife 

1 Saatim 400 
2 ::. 250 
3 » 200 

4-5 ::. 100 
k sahifelerde ~ 60 
Son ilan sahifelerind~ ~ 30 

• 
Biray i~inde 100 aantimden 

lazla ilan verenlere huauai 
tenzilatlc tarile tatbik olunur. 

Mektep ve ne~riyat, dogum, ni~an, 
akit, te~ekkiir ve oliim, icra, tapu 
ve mahkeme ilanlan i~;in husust 

tarife tatbik lunur. 

Gazetemizde ne~redilecek 
ilanlar i~in miiracaat yeri: 

illncthk TUrk Lt. ~irketi 
Ankara caddesi. Kahraman 

znde han. Tel. 20094-20095 

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

Sahife 9 ~ 

-=·-== 
rr 

Her ak~am I) 
bir hikiye l Bir gezinti 

.Otomobile binecegi ~aman, 
6mer biraz stkmh hissetti. Ada
bl muateret iktizast kartst ile 
Hamdi arka"da oturmalt, kendi
ai otomobili idare ederken ya
nina ~efkat gelmeli idi. Fakat 
bu arbk pek edepsizlik olmaz mi 
idi? ~iinkii bir giin, kans1 Ne .. 
bahat, ~fkatin kendisinin dos
tu oldugunu haber alacak olursa 
bayle gozii oniinde, yanyana oto
mobilde bir seyahat tertip et~ 

melerini kabil degil affetmezdi. 
Onun i~in, Nebahati yamna ~a
gtrmaga mecbur oldu. «Affeder
ainiz, dedi, kar1m arkada yolcu
luga tahammiil edemez de ... » 

Y ola ~1khlar. Bentlere kadar 
gidecekler, sonra Tarabyada og
le yemegini yiyecekler, tekrar 
dola,acaklar, ak~ama kadar gii
zel bir gezinti yapacaklardi. Ne
bahat, kocasmm yanmda, hi~ bir 
teY soylemeden, somurtmu~ gibi . 
oturuyordu. timer kartsmi bu 
halde goriince merak etmege bat
ladt. Sakm itin farkma varmJf 
olmasm? Volanm iistiine taktl
rntt Aynadan arkadakileri seyre-

diyor. Netesiz ne~siz oturan Ham
diye af talep eder gibi baktyordu. 

~fkatin gene bir deliligi tut
mu,tu. Mutlaka bu gezintiye ken
(li~i de iftirak etmeyi istemi!ti. 

timer, ~tlduastya sevdigi ~ef
katin arzusunu yerine getirmek 
i~in bir ~re dii,iinebilmi,ti. Onu 
•Hamdinin dostu gibi kartsma 
takdim etmek, bu 6uretle yanlan
na almak. 

Hamdi crapkmhgile me~hur ol
dugu i~in Nebahat bunu pek ta
bii bulacakh. 

Hemen arkadatma telefon etti. 
Onun cam stk1ld1: 

- Defet cantm fU kadmt! dedi. 
- Aman Hamdi, ocagma diif-

tiim.Hi~ soz dinlemiyor.. Beni 
sen kurtaracaksm. 

- (;IId1rdm m1, ayol? Hi~ olur 
mu bu? 

- Neden olmasm? 
t,te boyle zorla raz1 olan Ham

di ~imdi arabada netesini kay
betmif hir halde idi. F akat it 
boyle devam edecek olursa Ne
bahat mutlaka farkma varacaktJ. 
Ba~m1 arkaya ~evirerek: 

- Pek sakin oturuyorsunuz, 
dedi. insan klT gezintisine boyle 
mi gider? 

~efkat derhal vaziyeti kavra
d.. Y amnda yeni tamd1g1 Ham
"dinin boynuna kolunu atarak: 

- Hamdicigim. dedi, haydi 
beni op ba·kahm ... Hammefen-
di miisaade ederler .. . 

Nebahat hamm hi~ ba,m• ~e
virmeden: 

- ~ahatstz olmaymtz, keyfi
nize bakmtz, dedi. 

- Siz .de kocantzla ayni teyi 
yapabilirsiniz, hanJmefendi. 

Nebabat ile timer biribirlerine 
bakifhlar. timer soguk soguk ter 
dokiiyordu. $efkat itin tadmt ka
~lnyordu. Hamdi bidayette ca
nt atkJlmtf gibi goriiniirken ~ok 
g~meden ~efklate pek lStnmaga 
batlamtftl. Konutuyor, takalat•· 
yordu. timer, kiicriik aynada on
Ian seyrediyordu. ~imdi arala
rmdaki teklifsizlikten iiziilmege 
batlamifh. Hamdi kadtn mace
ralarmda gayet tecriibel~, bece
rikli idi. Elini c;abuk tutar, hangi 
kadm ile florte ha,laraa muvaf
fakiyetle neticelendirirdi. ~imdi 

kolunu ~efklatin beline ge~innit

ti. 0 kadar stkt stkt oturuyorlar
dJ ki... timer bunu aynada go
riince kendinden ge~iyordu. 

Hele tiikiir bentlere gelmi,ler-

.... 
• 

.di. Otamobilden athyarak dola,.. I 
maga hatladii.ar. timer, sanki yal'! 
mz batma kalarak rahat bir ne
:fes almak .istennit gibi hir yol 
\tutturdu, uzaik:laftJ. ~efkat il~ ' 

Hamdi onden yiiriiyorlar, Neba-. 
hat k1., ~i~ekleri toplamak i~in 
oteye beriye gidiyordu. Fakat ktf\ 
lag1 ~efkat ile Hamdinin goriit· 
melerinde idi. 
. Hamdi keatirmeden makisada ' 

Clogru yiiriiyordu. ~efkate: 
- Bu akfam, dedi, size gele- ' 

cegim! 
~e~kat bayretle Hamdinin yii.-1 

ziine bakb. Sahi mi? Y oksa a lay 
mt? Fakat ciddi oldugunu anla· 
makta gecik:medi. Peki, dedi. 

Bir arahk Hamdi ile timer ile• 
riden yiiriimege batlami~]ar, ka· 
danian yalmz b•rakmitlardt. Ne-
bahat birdenbire yanmdaki ka• 
dma: 

- Rica ederjm, hammefendi, 
Hamdiyi rahat b1rakm1z. 

~efkat hayretler i~inde, gene; 
kadmm yi.iziine bak1yordu. 

- Affederainiz, hantmefendi 
ne demek istediginizi anlarnlyo
rum, dedi. 

Nebahat yavaf sesle izahat ver·· 
mege batladt: 

- Sizin kocamm dost~ oldugu• 
nuzu biliyorum. 

~efkatin agz1 a~1k kaldt: 
- Ya! 

- Evet, Hamdi haber vermi~ti. 
~efkat gozlerile Hamdiyi ana· 

dt. timer ile beraber gozden 
ka-ybolmuflardi. Nebahat devam 
ediyordu: 

- Zannederim ki her feyi an
ladmtz. Evet, Hamdi benim dos
tumdur. Hi~ utanmadan buna 
size soyledigime fafD1aytnJZ. Ken~ 
disini begenmiftir amma ~ok iyi 
kalplidir. 6mer gibi yalanc; ve 
miirai degildir. Onu benim elim
den almaymtz. Siz kadmsmtz, an 
larstntz. Biraz saadeti onun ya
nmda buluyorum. timerle evleneli 
bef sene oluyor, beni belki on 
kere aldattt. 

Nebahat ISusmustu. ~efkat ke.h-
' 

kahay1 savurdu: 
- Aman bu pek tuhaf i~! dedi 

Her halde, merak etmeyiniz, ha· 
mmefendi, aizi iizmemege gayret 
edecegim. 

Tekrar otomobile binecekleri 
zaman ~efkat, ~ayet nazikane, 
Nebabate: 

- Hantmefendi, dedi, miisaa
denizle arabanm on tarafma ben 
ge~eyim. 
- - Hay hay. buyurunuz. 

Nebahat otomobilin arkasma 
Hamdinin yanma oturdu. ~efkat 
Omerin yamna ge~ti. Boylesi her 
~i ~.ift i~in de daha ne~eli oldu. 
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-1-
Hafaz Ahmet efendi ihtiyar bir yob~zda, 
Dini biitUndii, fakal: Bir par~a kllfiirbazd•: 
Hiddet etse, verirdi faada namaz10a, 
A rhk soger sa yards ne gelirse atzmal 
Kii~Uk bir bata olsa hemen ed~rdi hiddet, 
Gorenler ,.,mrdt: Efondiml.. Bu ue tiddet?l •• 
Y amnda her kim varsa o lihzada ka~arda, 
Haftz, fal tat• gibi, i6zlerioi a~ardt, 
Eli, ayaga titrek; beti benzi sapun, 
Soylerdi hi~ yakast a~dmam11 llflaral 
Bir kopege vurulsa uyuyorken bir karba~. 
Salamona sorulsa: kedinin ayaga ka~? •• 
Ioden ~ahnm1~ olsa bir aslamn yavrusu •• 
Uykusuz bir adam1 yese tabta kurusu •• 
c;areklenmi§ ydamn bir ye~ne basdsa •• 
c;ocuklar bir kedinin kuyruguna asdsa •• 
Memurdan bor~ istense aym yirmi be1inde.. 
lcra memuru gezse bir miiflisin pe!Jinde .• 
Bir yolcu dag ba§Jnda bir yagmura tutulsa •• 
En k1ymetli hediye bir yerde unutulsa .• 
Sevdiginiz yemege dii!Jse birden bir sinek •• 
Bastonunuz ~alamp konsa yerine degnek •• 
Sathgmtz bir tahvil birdenbire yUkselse •• 
Cadaloz kaynanaoaz size misafir gelse •• 
Radyolu bir aile ta~msa orta kata .. 
l§te kii~iik bir kusur, minimini bir hata, 
Hafaza k1zdararda biitiin bunlardan fazla: 
Kiifiir, tekdir fashnda kanaat etmez azla, 
Bundan bir ad&m daha ileriye giderdi: 
K1zalcak sopasana miiracaat ederdi!... 
Sopa... Yani hocayda bir mektepte o zaman, 
Eski disiplin tarza.. Herkes derdi: Elimanl •• 

-2-
Gelelim bu haftzm hususi hayabna: 
Bir evin saganarak iki kii~iik kabna, 
Karasile beraber Ucra ya~ayorlardal.. 
Biitiin mahalle balkJ buna ~a,ayorlarda: 
Bu herif soylenirken gece, gUndliz muttasal. 
Kahrma dayamyor bu kadancagaz nasal? •• 
Bu, ya~h kadmlara bele dert oluyor,du, 
~u dedikodularla kul~klar doluyordu: 
- Hu! Karde~! I~ittin mi: Hafaz gene kudurmutl 
- Evett. Kansana da, hatti, bir yumruk vurmutl 
- Gordum: Zavalhcagm simsiyah olmu' gozii! •• 
- Meheldir budalaya: Baraksm §U okiiziif .. 
- Karde§! .. Oyle soyleme: Bir ev kolay yakdmazl 
- Dogru, amma; bu kabra her zaman di~ saktlmazl 
- Ne yapsm, bir belidar gelmit bir kerre ha,al. 
- Herif geberemiyor, bak, geldi de bu ya,al.. 
- Bilmem, mezar ka~kma, altma~ be,inde var ma? 
- Ona sorarsan gen~mi§ .. Hi~ bu ya§a ~·kar ma? 
- Ondan yaka silkiyor mektepteki ~ocuklar! •• 
- Evet!.. Dayak yiyormu§ zavalla yavrucaklarl 
- Boyle banzar bir boca yerin dibine batsm!. 
- Onlar da, birlik olup, herife dayak atsm!.. 
- Hi~ oyle §ey olur mu ? •• <;ekecekler bu derdil 
- Aaaal Bah§i§ verecegim her kim derse: Geberd if 
- En ~ok acad1g1m bu: Kadmcagaza yazakl •• 

- Boynu altanda kalsm! •• Kakh dunyaya kaz1k! .. 
-3-

Kom§ular birguc dii§tli merakm alevine, 
c;unkii: Hafaz Ahmedio ko§edeki evino 
c;ok teli§h girmi§ti belediye bekimi, 
Tedavi edecekti hekim acaba kimi?! •• 
Dediler: 

- "Arbk hafaz mutlaka geberecek, 
.. ~iikiir; tahtah koye arhk postu serecekl •• " 
Bu sevin~le yaparkeo herkes adeta diigiin, 

I 

Bu diigiin kalbolmu§tu goz ya§larana birgiin: 
<;unku, OQUO yerioe, karaSI oliip gitti, 
Zavalhnm ~ilesi ancak olmekle bitti! •• 

• • • • • • • • • • • • 
~imdi Hafaz kalmath evinde tek ba§ma, 
Bir de ahretlik varda: Gelmit onbir yattna, 

AK.$.A:M 

aenedir burada bUyUtiilmuJ bir kazda, 
BeU benzi •oluktu.. f;elimsizdi.. Calazdaf •• 
Onu haflz Ahmede barakma1h bir k6ylU; 
0 zaman renk safarda yanaklarmm glllD, 
Sulak, gOnetli yerde yeti~mit bir ~i~ekti, 
G8ren: ••Mapllabf .• ., derdi •• Sevimli bir bebektil: 
Saraklanan kahrana fakat kimler dayanu?f.. 
KO~OcUk k1z bu · ya,ta sa bah erken uyanar, 
Dayak yememek i~in, it gormege batlarda!.. 
Uyuyup kalmzt olsa, Haftz hemen hatlarda: 
-"Kalk yumurc:ak, kalk uyan, baydi it gor bakayam; 
"lster misin ate§le ellerini yakayam? •. ,. 
Bu .. atef, kelimesi dn,undiirUrdU onu, 
Gelmezdi korkusunun, helecanm sonuf .. 
Arhk, yanmamak i~io, ~ab~rp ugra§arda: 
Tahtalart silerdi, kuyudan su tat•rda, 
Ortalag1 aOpUrilr, y•karda bula§aga, 
,Sayet kaybetmit olsa bir pas1anmtt kattif, 
ltte o gUn koparda bir k•zalca ktyamet: 
Zavalhmn yolunur &aflart de!J)et demet, 
Teni yer yer tiiriirdn i11dik~e yumruk, tokat1.. 
Mani olmak isterdi karas1 buna; fakat 
Oda yaralanarda zehir sa~an dilinden .• 
Hi~ kuzu abnar ma azgm kurdun elindenl •• 

- · 4-
Kadanm 1on nefeste biraz yUzO gtiliince, 
Bu kark senelik ayal i§te· b6yle olUnce, 
Hafiz Ahmet efendi yapa yalmz kalma!Jtl, 
Kendine can yolda!ja bu kli~iik kaz kalmatbl 
Koyiine g6ndermedi, gene evde barakb, 
Gene bu kaz Hocaya, eskisi gibi, bakh: 
Bilmiyordu bayahn, eglencenin tadm1, 
Kaz bu yatta olmu§tu tapkt bir ev kadint, 
Sokaga ~akmayordu hatti bir lahza bile, 
Yavrunun ~ektigini anlatsam, gelmez dile!.. 

-5-
BirgiindU.. Haf1z Ahmet yorgun gelmi§ti eve, 
Hemen kaza seslendi: 

- "Pitir bana bir kahvel .... 
Kaz bu emri yaparken fakat fincaru kuda, 
Hafaz seai duyunca : 

- "Ne o? .• , diye, hayk1rda, 
Korkudan titriyordu yemek odasmda laz, 
Kazaya iSgreninc:, birden kopUrdU Hafaz 
Dedi: 
- .. Bu kababata bir ceza Yermelt gerek, 
"Tabanaoan alhna vurac:agam on degnekt..,; 
Rica para etmedi, kaza yabrda yere, 
Ger~i, bu ilk biedetle, degnek indi bir kere, 
Fakat Hocanm gozn ayaklara ili~ti: 
Kaz en gUrbiiz, en giizel, en ho§ ~aga gelmitti I 
Kasa eteklerinden goriinen bu manzara, 
Hocanm ylireginde a~b derin bir yara : 
Tam, bu ytlla beraber, bet senedir bekarch, 
Onun da a§ka kar§a bir ihtiyac1 varda ! 
Dagdan a~ inmi~ tilki gorse kiimeste pili~ 
Onu yemez, kayatsaz bakap ge~er miydi hi~? 
Bu manzara iSoiinde, once yutkundu durdu, 
Soora bu ayaklara iki buse kondurdu I 
Bu buse ibtiyarm can bulmas10a yetti, 
Bu buse, her nasalsa gen~ kaza da titretti r •• 

-6-
Ertesi gUn gelince eve bu ~apkm yobaz, 
K1za iltifat etmi!j, giiliimsemi~ti biraz I 
Dedi ki: 

- "Boyle sacak goriilmemit dogrusu 
"Amao; bana yeti~tir testiden bir bardak au !.." 
Datara ~aktagana gorunce Hoca lozm, 
Bir ok gibi fulada minderinden ans1Z1n: 
Masanan iistiindeki bir kavanozu k1rd•, 
Sonra: 
- '•Gel, lunztrf .. " diye zaval11ya haykarda! 
Kaz bunu kumamt§b, yoktu asia haberi, 
Fa kat sank Ia boca atalma~h ileri, 
Dedi: "~imdi odersin sen bu kazay1, haylaz!.., 
Aym cezaya yapb ona fotlaca yobazf.. 
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Dellalkarac:a 

Nuri Bey 
~. Degirmen bark · F abirkator Kerim l/3 hiuesi 
G. ~imendifer bath Bey sablacak 
,S. H. Ibrahim Aga 

C. Mustafa ve Halil Ef. 
c;ocuk saray Cad. f;ortuk zade Ahmet 

No. 28-30-32 efendi vereseleri 
Dellalkarac:a ~1kmaz1 T evfik Bey zevcesi 

Adviye H. 
V ergi bor~lanna kanuni miiddet zarfanda odomiyen ii~ miikellefe ait olup yukar1da kaymet ve evsafa 

yaztlt 4 par~a gayri menkul 24 Mayas 934 Pertembe gUnU saat 14 te mUzayede ile ibalei kat'iyesi 
yapdacag.ndan taliplerin Ankara VilAyetl ldare Heyetioe mUracaatlart ilan olunur. (2227) 

20 May1s 1934 

ist. Evkaf Md. ilinlari • 
1 - Beyoglu, Kuloglu, Ala Hamamanda ~iincU VaJaf haotn 

birinci dairesi. 
2 - Beyoglu, Kuloglu, Aga Hamamanda O~Oncn Vakaf hanna 

9 No. lu dairesi ile list katta bir oda. 
3 - <;enberlitat MoJiafeneri, boyaca sokaganda 1/7 No. lu han~. 
4 - Aksaray, Sermet f;avuf, arap manav sokag.oda 10 No. lu bane. 
5 - OakUdar, lmrahor, Ali pata sokaganda 7 No. lu bane. 

· 6 - Haca Kli~Uk Riza pa§a yoku~unda 258-104 No. lu dukkan. 
7 - Hobyar, yeni postane caddesindo 44-60 No. lu dDkkin. 

. 8 - <;elebi oglu Aliattin, eski postane kcU§ISIDda 2 • 15 No. lu 
diikkin. 

. 9 - <;elebi oglu Aliattin, Sult~n hamam caddesinde 4 No. lu 
diikkan. 

10 - Hac1 KU~iik, cami altanda 42-15 No. lu dnkkin. 
11 - ~eyh Mehmet Geylani, Sebzehane sokaganda 2 • 4 No. lu 

dakkan. · 
12 - <;elebioglu Aliattin, Yeni c:ami avlusunda 89-53 No. lu 

dUkkin. 
13 - Lileli, Mimar Kemalettin, Tramvay caddesinde 5 No. lu 

dUkkin. 
14 - Kapandakik, Kopru ba~anda 10 ve 2 No. Iu iki dUkkan. 
15 - KU~Uk Mustafa pata Moria Husrev, ~erefiye S. 34 No. lu 

dlikkan. • 
16 - Bah~ekapada DordUncii Vak1f ham asma katanda 3 No.lu oda 
17 - , , , , birinci , 36 , ., 
18 - ., , , , ikinci , 30 , ., 
19 - , , , , dordtinc:U , 26 , , 
20 - <;akmakcalar BUyiik yeni han orta katta 31 No. lu oda. 
21 - Mahmutpa~ada Sultan odala'ra sokagmda 1 S No. lu oda, 
22 - Mahmutpa§ada KUrk~U baoanda 10 No.lu dUkkin ile oda 

ba~ahk msaf hisse ve meydan yeri. 
23 - Fatihte Manisala Mehmetpa~a at pazara caddesinde 1 No. Iu 

su kemeri gozii 
24 - Vefada Molla Htisre, Vefa caddesinde arsa. 

Balada muharrer emlik 935 senesi Mayas nibayetine kadar kiraya 
verileceginden miizayedeye vazolunmu§tur. Taliplerin 4/6/934 Pazar-
tesi giinii saat on be~e kadar Evkaf Mudiirlugunde Vak1f akarlar 
kalemine miiracaa tiara. ..2453, 

Naf1a Vekiletinden: 
F evzipafa • Diyarabekir hath Km. 455 ila 487 + 300 arasmda 

bulunan Yirmi sekizioci kas1m in~aab kapah zarf usulile mlinaka· 
saya konulmu§tur. Munakasa 6/6/934 tarihine miisadif <;ar!jamba 
gUnii saat 15 de Ankara'da Nafaa Vekileti Muste~arhk makamanda 
icra edilecektir. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odasa vesikaSJ 
ve teminata muvakkateleriyle birlikte ayna gUn ve saatte komis· 
yooda bulunmalan lazamdar. Talipler bu husustaki §artnameleri 
otuzar lira mukabilinde Ankara' da Naf1a Vekaleti Levazam daire-
sinden tedarik edebilirler. "2387, 

istanbul Srhhat ve ictimai , 
Muavenet Miidurliigiinden: 

Diplomah ebelerin ya§lara 20 • 30 arasmda ve eyi tahsil gormiit 
resmi vazife ile muvazzaf olmayanlr 3 ay Hilaliabmer basta bakaca 
mektebinde kurs verilerek yap1lacak imtiban neticesinde muvaffak 
olduklart takdirde ikinci samf hemtire olarak hastahanelere tayin 
edileceklerdir. Taliplerin diger §eraiti anlamak Uzere Istanbul Sahhat 
ve t~timai muavenet miidiirliigiine 15 Haziran 1934 tarihine kadar 
mUraca'at etmeleri ilin olunur. .. 2546 , 

Naf1a Vekiletinden: 
Fevzipa§a • Diyarbeki hatb Km. 435,6 iii Km. 455 arasm~a 

bulunan yirmi yedinci kasam in§aab kapah zarf usulile miinaka~aya 
konulmu~tur. Miinakasa 5/6/934 tarihine miisadif salt gtinu saat 
15 te Ankarada Nafaa vekaleti Muste§arhk makammda icra edile
cektir. Taliplerin cari seneye mabsus ticaret odas1 vesikasa ve te
minab muvakkatelerile bidikte ayna giin ve saatte komisyonda 
bulunmalan laztmdar. Talipler bu husustaki ~artnameleri otuzar 
liramukabilinde Ankarada Nafaa vekaleti Levazam dairesinden 
tedarik edebilirler. ,.2386., 

Harbiye Mektebi Kumandaniigindan: 
Bu sene Harbiye mektebinden zabit vokili ~1kacak efendiler i~in 

portatif karyola almacakbr. ~artname ve niimunesioi gormek iste· 
yenler hergiin zevalden evvel ve miinakasaya iJtirak etmek isteyen· 
lerin Mayasan ·23 Uncii ~ar§amba giinU saat 15 le mektepte mUte• 
~ekkil komisyona miiracaatlara. "2520" 

Naf1a Vekiletinden: 
Fevzipa~a • Diyarbekir hatta Km. 487+ 300 ila 506 arasmda bulu· 

. nan yirmi dokuzuncu k1s1m infaab kapab zarf usulile miinakasaya 
konulmu!Jlur. MUnakasa 7/6/934 tarihine mUsadif Per~embe gUnll 
saat 15 de Ankarada Nafaa Vekaleti miisteJarhk makammda icra 
edilecektir. Taliplerin cari seneye mabsus ticaret odasa veaikasa ve 
temioab muvakkateleriyle birlikte ayna gUn ve saatte komisyonda 
bulunmalara lazamdar. Talipler bu husustaki ~artnameleri elli§er lira 
mukabilinde Ankarada Nafaa Vekileti Levazam dairesinden teda· 
rik edebilirler. "2385, 

Maadin Tiirk Anonim ~irketinin 
1934 Nisamo 29 ncu guoii i~tima edecegi 12 Nisan 934 tarihindo 

ilin olunan adi ve fevkalide heyeti umumiyelerde ekseriyet olma· 
masmdan aym i~timalarm aym mahaldo 17 Haziran 934 taribino 
saat 17 ye talik edildigi ilin olunur. Meclisi idare 
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ASAN KUWET ~URUBU Zaaft umumi, S1raca, Kemik hastahklarma 
~ok faydaltd1r. c;ocuklar, biiyukler, ihtiyarlar 
her mevsimde balakyagt yerine i~ebilirler. 

Geliyor Art1k lstediglnlz kadar 
Gezebllir ve namDtenahl 

diye.. Tela!J etmeyiniz J dansedeblllrsinlz 
BOROSALil\TA UK 

Sayesinde ne kadar terleseniz, yine en trk elblsenizi ve en QDk sevdiQiniz ooraplarmrzr uzun mDddet muhafaza edebilirsiniz 
Koltukalfl ve ayak terlerine kar11 en mDkemmel bir pudradar. Ko•uyu alar, tare mani olur. Her eczanede bulunur. 

(BOROSA(iNA KANZUK) 
(16~36) 

Zaflyetl umumlye, l'tahs1zhk 
ve kuvvetslzllk halat1nda bU
Yiik talde ve teslrl g6riilen 

F osfatl1 ~ark Malt Hulasasi Kullan1n1z. 
< 

Her eczane-
de satll1r. (16272) 

Deniz yollari 
I~LETMESl 

.A ctnteleri: Karakoy • Koprtba91 
l'el. 4 2362 - Sirkeci Mnho.rdaru.de 

- Han Tel: 227f0 

T rabzon yolu 
vapuru 22 

Mayts Erzurum 
Sail 20 de Galata r1hbman· 
dan kalkacak,. Gidi§te Zon· 
guldak, fnebolu, Sioop, Sam· 
sun, F atsa, Gireson, Vaknke· 
bir, Trabzon, Rizeye. Doniitte 
bunlara ilaveten Slirmene, Or· 
duya ugrayacakbr. (2609) 
---

izmir siir'at 
iskenderiye yolu 

IZMiR vapuru 
22 May1s 

Sail 11 de Galata nhbmmdan 
kalkacak doiru lzmir, Pire, 
1skenderiye'ye gidecek ve 
donecektir. ..2610, 

Barhn yolu 
B U R S A vapuru 

21 Ma~s 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
nbtamtndan kalkacakbr. (2611) 

Istanbul Asliye mahke
n1eleri Birinci Y.:enileme 
Biirosundan: 

lsmail Edip ve Osman. Edip beylerle 
Istanbul viHiyeti muhakemat mtldnriyeti 
l'e Jak Basat blraderler ~irketi ve Ada· 
pazan 'l'Urk ticaret. bankast nrasmdaki 
davamn yeni!enroesl esnasmda: :Mukad· 
dema !stanbul birinci hukuk mahkeme· 
t>inde vald talep ilanen teblit1 edilmi~ 
lse de vukua ge1en adliye yan~mnda bll 
l~e ait dosya ve teferruah yanm1~ ve 
Yenileme muamclesinin ifas1 i~in alacakl1 
tarafmdan bQromuza beyanname veril· 
Ini~ o;du~undan ikamet.gJ'.UU me~hul ol· 
du~u anla~1lan Jak Basat biraderler ~ir
ketinin ycnilernenin h;r&Sl 1<iin tayin 
olunan ~~ /6/934 tArihine mnsadif Qar· 
~arnba gnnn saat lo de Yeni postaha.· 
neuin birinci katmda bulunao bOrom).lza 
Belmedigi vcya vekilinl gOnuermedigi 
takdirde 2867 No. lu kanunun 6 c1 
rnadclosi mucibince.y&nlemenin gtyabmda 
Yap1Jacag1 teblig makamma kahn olmak 
t'lzcro ilan olunur. \16833) 

1 tanbul !era Hakimlil!indon: 
.Menemendo Kastmpa~a rnaballesindo 

iken verat eden Karuil bey veresesine 
tnurisleri muteveffcmm Hadiye hamma 
Olan borcudan dolay1 Jcra kllmmakta 
Olan takip suasuida recledilen ~ikayetin 
tetkiki s1rasntla gOnderilen davetname· 
Ye YLresesinin mnhalll ikametlnin me~· 
~~liyeti mahall~m gosterilmi~ olmas1 
lttbanle 15 giln i~in haklanna ilAnen 
tebiliga.t icrasma lrarar vermilmls olmak
la murafa. gnno olan 18/6/34 sa~t H de 
F~leveffamn veresesi s1fatile gelmtdik· 
en veya bir vekil kanunl gonaerme-
d~kleri takdirtle baklannda g1yaben tet
~~kat i<.ra olunaca~ malum olmak Ozere 
1 anen teblig olunur. (16830) 

Dr. ~laf1z Cemal 
Dahiliye miitebas11al 

Cama Ye pazardan ba,ka rinlerde 
Oil eden &onra saat ( 2 i den 6) e kadar 
btanbulda Divanyohmda (118) nu
marah hu.usi kabineainde haatalanm 
kabul eder. Maayenehane ve ev telefo
nu: 22398. Yuhk ikametgah telefonu 
l<andilli 38 - Beylerbeyi 31. 

VAPURCULUK 
TORK ANON1M ~tRKETt 
Istanbul Acentahg1 

Llman ban, T elefon: 22925 -Trabzon Yolo 
DUl\tLUPINAR 2;a~~~~s 

PAZAR 
gQnO saat 20 de Galata nhtimmdan 
kalkacak, gidi~te: Zonguldak, lnebolu, 
Ayanctk, Samsun, Onye, Ordu, 
Giresun, Tlrebolu, GOrele, Trabzon, 
ve Rizeye dOnn~te bunlara ilanlt>n 
or, ve Snrmeneye u~rayaca.kt1r. 

THE TURKiSH AMERiCAN 
Shipping. and Trading eo 

Hayrl • Arabotlu ve •erlkl 
American Export Linea The 
Export Steamalp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gtlnde bir Nevyork Ue ]lm• 

DJIIUI arasmda mUDti.J:am p~sta.: 
Her aym 10, ve 25 1Dci J(lnlerf 

•ev- Ye~rk,'d4n hareket. -Yakm<la Nev- Yorll..'dan gelecek v~ 
pvrlar. 

Examella 
Exporter 

vapuru 1~ :May1sa do~ru 
, 6 Hazirana , --y akmda liev - York, Fladelfiya n 

Bostona 1~in yolcu '\'e ef}'ay& tisa.riye 
alarak bareket edecek v~purlar. 
Examella vapuru 22 Yay1sa do~ru 
Exporter , 8 Hazirana , 

Kumpanya, mn~terilerinin menafiine 
•aha iyi bUrnet '\'e tevkalMe serl po.s· 
ta.lar takt.im emelile lskenderiye veya 
lllarsilyada aklarma euret.il~ n dotru 
kono¢mento lle Nevyork 1c;m mezk1lr 
Umanlardan mnayyen tarihlerde haretet 
t<Jen ekspres ve lOks vapnrlanna yolcu 
•• ~ayi tioariye kabnl edecektir. 

13u vapnrlar Amerikanm dahill n 
t>Otnn -villyetleri ile Kauada, Golf, llek· 
1lta ve L~>3 .Angelos ne San Fran!isko 
ieattle vesaire bntnn limanlar iQiD 
•otru Kont:mento ile e~yay1 ticarlyt 
kabul eder, • 

Fula tatsilAt ic;in Galad&'da 6 11101 
Vak1f ( Eaki Arapyan) h&Dlnda • tlDIQ 
btta Hayrj · .A.rab~u •• tertkf mQra-
caat. Tel, f.49o7·8-92H (16!7f) 

Istanbul Heine; icra memurlu~undan : 
KaragOmrOkte Qak1raga mahallesinde 

Papas o~lu soka~mda 3(j numarah ba· 
node mutasarr1fen mukim iken halen 
ikametgf!ht me~hul bulunan Ye~~mur 

o£tullarmdan Yorda.nald o~lu Dimitri 
efendiye. 

Istanbul GomrllKleri b~mt'IJflrlOgtl· 
nnn Sultanahmet 11«;0ncu sulh hukuk 
ma\1kemesimlen ald1~1 10/6/!l2U tarih va 
92fl/7U No. h ilarn mtlcibince sizden ald.· 
cag-1 olan iki yOz on Jiralim rnaa masa· 
rifi muhakeme ve ynztle l1eey fait. ve 
yilzue yedi buGUk tlcreti vekalet tahsi· 
line rnOtedair ihim berayi infuz daire
mize to\'ui cdilcn;k 934J2M3 numara· 
sma muamelei kaydiyesi icra klhDiillifi! 
ve nammtza tanzim k1hnan icra emrine 
m!lba~irin veri.ligi me~ruhatta 1spanyaya 
gitmek nzere haneyi terkettiginiz ve 
lspanyadaki ikametgahmtzm malOm ol· 
madt~l a.nla~nhugmdan tebli~at bir ay 
mnddetle ilanon icrasma karar veri!· 
miflir. Tarihi.i!Andan ltibaren borcunuzu 
vermeniz ve bu mOddet i~inde borcu 
Odemez ve mal beyamnua bu1unmaz ve· 
ya tetkik merciinden vey:1 temyiz ve 
iadei muhakeme yollle ait oldu~u mah
kemeden icranm geri b1rak1lmasma da\r 
bir karar gOndenneuiginiz takdi!'de cebl'i 
lcraya dt~vam olunaca~t gibi mal boya· 
runda bulunmaz iseniz bapsen tazyik 
olunacagmtz malQmunuz olmak ve ol· 
baptaki icra emrinin tebli~i makamma 
kaim buluomak nzere il&nen teblig- olu· ~ 
nur. 

Zayi- 1051 numaralt ci1zdanla maa~.; 
aldtBlm tatbik mOhrnmn kaybettim. 
Yenisini c;tkaracagundan hnkmn yoktur. 

l!uhiddin bey zcvcesi Bahtlyar 

Biiyti.Jr. elbise fabrikasmda. 

lsmarlama Kostiimler . 

23 / 2 Liraya 
~ . 

' Kad1n, erkek ve Qocuklara 

Kostiim 
Palto 

M~nto 
ve M U ~ A M B A L A R.' 1 n 

En miintahap qe,itleri 

Tediyatta teshilit 

T\:JR.KiYE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

' 

~pARA· 
BiRiKTiREN 
i:2A~T..;. ~ Ot;Q 



• 

Radyolin Di$ 
Macunu 

Giizel 
~apkadan 
evvel 

Giizel di~! 

Di§lerine ehemmiyet vermiyenler aahhatlerinin esaatna •• 
gtlzelligin surma bilmiyorlar demektir. 

Di§lerinizin giizel olmasmt istiyorsanaz sabah ve aktam 
gtlnde iki defa muntazaman RADYOLIN ile flr~alayantz. 

Hummai Tifoidi, 
siza oldurmeden 

evvel siz, 

SiNEKLERi . 
Oldurunuz 

Slnokler, · her yero konarlar ve 
her yare s •glmrlar. Plsliklerde do· 
garlar vo mezbolelerde yatarlar . 
Bunlar oldurtOcO Hummal Tifo
ldiyl s~111amaga bafi111Ca vas1ta 
te~kll ederler. Adl ve teslrden Arl 
ha~rat oldurUcU mayller, yuva
niZI bu slneklerden koruyamaz. 
Bunun l~ln FLIT dart harfll 
F·L·I·T tedarik edlnlz. Siyah ku
~akh ve asker reslmll sar• tene· 
kelere dlkkat ve onlar• muslrren 
talep edlni.z.. 

, Umuml Oeposu : JUL KREPEN. Istanbul. Galata, Yoywtda Han Ne. I ---

Ilk mektepler talebesine miijde 

Tarih derslerinizi kolayca v~ herkesten daha igi ogrenmek 
i,in alacajmrz kitap : 

Y cir Imci T arih 
Hulisas1 

124 sahife - Y aln1z 10 kuru~ 
T evzi merkezleri : 

AK~AM KiTAPHANESi , KANAAT KUTUPHANESi 
12 1, Ankara caddesi lstanbul • Ankara caduesi 

istanbul C. Miiddeiumumiliginden: 
Ta,ra mahakimine gonderilecek denklerin imalinde istimal edilmek 

&zere bir defa kullanalmlf bin kilo kadar yerli kanevi~e pazarhkla 
miibayaa edilecegioden talip olanlano pazarhk iDDu olan 21/5/934 
Pazarteai gOnii saat 14 te latanbul C. MOddeiumuaailij'inde topla· 
aacak Komiayoaa milracaatlan ilh oluaur. •2598. 

I Miinlr Nurettin Bey 
BOlbt'll ta~ta ne gezer FE. 71 
Ya~mur yagar oradan buradan 

Seyhan Han1m 
Senden uzak AX 1775 
Anm 

Ku~iik MeiAhat H. 
Yann ak~am bekliyorum 
Yak1~h endamma AX 1776 

lhsan Leyli Han1m 
Nairnem AX 1777 
Oglan gel gel yamma 

Nedime Han1m 
Hnzam ~ark1: Kirpiklerin kudretl · 
U~ak ~arkt: Gazer dola~uam AX 1778 

Nihal Tevflk Han1m 
Qadtr kurdum AX 1779 
Ao kapt : Oyun havas1 

Tasfiye halinde bulunan 

Tlirkiye tiitilnlerl 
Mu~terekiilmenfaa Reji ~irketi 

ILAN • 
22 Mart 1934 tarihinde toplanan 

umumt heyete teblig edildi~l ve~hile 
ta:;fiyedarlar tarafmdan mevcudat Uze· 
rinden be~luci tevzi olarak her hisse 
senerli ba~ma 0.5.0 lngiliz lirahk (5 ~ilin) 
bir mebla~tn 11 haziran 1934: tarihinden 
ilibren tevziiue karar verdigi 'l'llrkiye 
tOlUnlcri ma~terekolrilenfaa Heji ~irketi 
hissedarlarma bild!rilir. 

Binsenaleyh, llissedarlar l1isse se
netlerini mezkur tarihten 1tibaren, 

lstanbulda: O;;ffianh bankas1 mer· 
kezin£>, 

Paristc: 7, Meyerbeer soka~nda Os· 
manh bankas1 ~ubec::ine, 6 ve H Bulvar 
Haussmnnnda Union Parisiea Bankasma 

1 .. ond1ada: 26, Throgmorton soka~m· 
da Osmanh hankas1 ~ubesino tevdi et· 
mege da,·et olunurlar. 

Her hisso senedi ba~ma verilmesi 
mukarrd 0.5.0 lngiliz lirasm;n tediye 
muamolc~i, mer'! ka:tun vo nizam ah· 
kfumna. gOre hisse senetlerinin tevdi 
tarihinden itibaren tam iki goo zarfm· 
da yap1lacaktJr. Bu muameleye ait bor· 
drolar yukardn gOsterilen mOessesclor· 
den hissedarlann emrme ha1.1r lmlun· 
durulmaktad1r. C16741 > 

TERi KESMEK 
ZARARLIOIR r •• 

Sakm bir takam terkibi me~· 
hul iJa~larla terinizi kesmege 

kalka§maytmz 

Siidorono 
PERTEV 

Katiyen teri kesmez, 
Sadece 

mecrasam degi~tirir ••• 
Ondan dolaya da, hi~bir zaran 

dokunmaksazao, vncudun ter
liyen herbangi bir uzvu iizerine 

sUriilebilir. 

Ma~kada 

Aile mutbah1 
Aptullah efendl 

Adalara yemek gOndermc~e 
ba~lam1~t•r. 

Telefon: 40772 (16670) 

Yalmz 

KOCATAS 
Gazoz ve sodalar1 

Kendi memba suyundan ya• 
p1lmaktadJr. J~enler ayr1ca bir 
kadeh te temiz su i~mi~ olurlar. 

(16655) 
Istanbul 5 nci icra memurlu~undan: 
Merhun olup paraya ~tevrilmc~l mu· 

karrer hane e!i!yas1 28 May~ 034- tari• 
hine mosad1f Cumartesi gOnfl saat 9 dan 
10 a kadar Beyoglu tom tom mahallesi 
posta sokak 3 numarah apartmaum 
4 nurnarah dairesinde paraya ~tevrilece· 
(;Ioden taliplcrin yeYm gOnde ve mahal 
mezkiUda haZlr btilunarak memuru mah· 
su.u1oa muracaaUan il&n olunur. 

enu senelerden beri fan1r, agrtlarda ve liO~ufc 
algmltgmdaki c;abuk tesirini bilirsiniz. 
EB markasmm tekeHul ettigi ASPiRIN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

fsrarla ASPiR• 
~~ .... ve 20 komprimelik ambalajlarda bu 

Ambalajlarda ve komprt
melerin uzerinde Ee 
markas1n1n muflaka .., 
bulunmasma dik· 
kat ediniz I 

Bu senenin en ~ok sat1lan kiiab1 
Resimll - Ciltli 

A 

H l L'E 
Biiyiik Jutada 280 sahife · 350 resim 
4 :renkli lavha. · 8 metin harici tablo 

Faik Sabri Beyin 
Biiy.Uk itioalarla haz~rladtgt bu buylik eser ciltli olarak ~·kta 

ve derbal biiyiik bir ragbet gordu. 

~ Bu kitap ni~in ~ok satiiiyor ? 

)
1 

r"oku-, sade v
8

e ial~lyk obrt_rmusunuz ? 
'-'u "' <;uoktl, hayvanlaran hayah 

1 lisaola y~zalmaJhr. ' hakkanda bize bir 
I ~ok merakla ve ga· 
( <;uokii, herkesin seve seve rip feyler ogretiyor. 
1

1 

ve merak ile oku· <;uokn, ortamektep ve lise 
1 dugu bir kitapbr. talebeleri i~in fay

c;unkii, resimleri ~ok iyi 
se~ilmi~ ve kitaba 
renkli ve giizel 
tablolar konmu~· 
tur. 

dab bir yard1mca 
kitapdar. 

<;unkU, ilkmektep tale· 
beleri i~in ~ok is
tifadeli ve eglen
celi bir karaaltir. 

<;unku, Turk~e ogrenmek 
bu kitaba biiyiik- istiyen ecnebiler 
ler kadar kii~Uk· de bu kitaba ~ok 
ler de sevrni~tir. faydah buluyorlar. 

, Sevd ikle rinize i§e yarar bir hediye verm ek istiyorsamz 
" HAYVANLAR ALEMi , ni bir kere gtirDniiz. 

T evzi merkezi : Fiyeti: 
AK,AM KiTAPHANESi Heryerde 150 kuru§fur 
121, Ankara caddesi, Istanbul Ta~ra i~in posta iicreti ahnmaz. 

Para yerine posta pulu da gonderebilirsiniz. 

----· 75 Kr. KU$ tiiyU yast1k ----· 
lstanbul'da <;akmak~alarda Bali zade Kut TuyU fabrikas1ada Kut 
tuyiiniin kilosu 75 kuru~tan ba,Iar. ~ilte, yorgan 12 ter lirad1r• 

Salon yasbklara ve ku1 tiiyii kuma,Iarmm her rengi bulunur. 
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